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ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ 

 

1. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОБУСНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА РАХУНОК 

УНІВЕРСАЛЬНОГО ОЦІНОЧНОГО КРИТЕРІЮ 

Плічко А.Ю., аспірант 

73 

  

2. ОПТИМІЗАЦІЯ ДРІБНОПАРТІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ШВИДКОПСУВНИХ ХАРЧОВИХ ВАНТАЖІВ ЗА 

РАХУНОК ЗМЕНШЕННЯ СУМАРНИХ ВИТРАТ 

Островська В.О., магістрант, Коноваленко О.Д., к.т.н., доц. 

74 

  

3. ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ АСОП В УМОВАХ  М. КРЕМЕНЧУКА 

Шунько Д.П., магістрант, Кір`янов О.Ф., к.т.н., доц. 
74 

  

4. ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ АВТОМОБИЛЬНОМ 

СООБЩЕНИИ 

Богуславская Е.А., студ., Загорянский В.Г., к.т.н., доц. 

75 

  

5. ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА АВТОБУСОВ НА МАРШРУТЕ ПУТЕМ СОЕДИНЕНИЯ 

КАЧЕСТВЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ГОРОДСКОЙ СЕТИ 

Гринбаум В.В., студ., Загорянский В.Г., к.т.н., доц. 

76 

  

6. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ СПРОСА НА ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

Дорошенко Е.Г., студ., Загорянский В.Г., к.т.н., доц. 

77 

  

7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО–АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ РЫНКА 

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ УКРАИНЫ 

Задериенко В.И., студ., Загорянский В.Г., к.т.н., доц. 

78 

  

8. ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРНИХ ПАРАМЕТРІВ  САМОСКИДІВ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ 

ПРОДУКТИВНОСТІ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ГІРНИЧИХ МАС В УМОВАХ  ГЗК 

Даниленко Р.С., магістрант, Чаплинський В.С., к.т.н., доц. 

79 

  

9. РАЗРАБОТКА ВИБРАЦИОННОЙ МАШИНЫ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ БЕТОННЫХ БЛОКОВ 

Лукьяненко В.П., аспирант 
81 

  

10. СОЗДАНИЕ ВИБРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ  

Колесник О.О., аспирант 
83 

  

11. РАЗРАБОТКА ВИБРАЦИОННОЙ МАШИНЫ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Жовтяк И.И., ассистент 
85 

  

12. CОЗДАНИЕ ВИБРОПРЕССА ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ  

Майстренко С.В., ассистент 
87 

  

13.  ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРИ ТОРЦЕВОМ РАСПОЛОЖЕНИИ 

БЕГУНКОВОГО ВИБРАТОРА 

Сытин М.В., студ., Вакуленко Р.А., старш. преподаватель 

89 

  

14. СРАВНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАННЫХ ВИБРАЦИОННОГО 

УПЛОТНЕНИЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

Жанар Батсайхан, магистр, Монголия 

90 

  

15. ЩОДО МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ БІОДИЗЕЛЯ З РІПАКУ У ЯКОСТІ ПАЛЬНОГО ДЛЯ 

ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ 

Клепанчук А.І., магістрант, Черниш Я.О., студ., Черненко С.М., к.т.н., доц. 

92 

  

16. ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕГКОСТІ КЕРУВАННЯ БАГАТОВІСНИХ АВТОМОБІЛІВ 

Балим О.О., магістрант, Рягузов С.О., аспірант, Черненко С.М., к.т.н., доц. 
93 
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17. ДОСЛІДЖЕННЯ ВАГОВОГО СТАБІЛІЗУЮЧОГО МОМЕНТУ ВІД КОМБІНОВАНОГО НАХИЛУ 

ШВОРНЯ 

Мурашко О.А., студ., Черненко С.М., к.т н., доц. 

94 

  

18. ЕНЕРГООЗБРОЄНІСТЬ НОВИХ АВТОПОЇЗДІВ-ЗЕРНОВОЗІВ КРАЗ 

Захарченко О.Р., магістрант, Павленко О.В., к.т.н., доц. 
95 

  

19. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ ДИЗЕЛІВ 

Петренко Б.В., магістрант, Єлістратов В.О., к.т.н., доц. 
96 

  

20. ЩОДО ВПЛИВУ КУТА ЗАКРУЧУВАННЯ ТІЛА ШИНИ НА МАКСИМАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ 

ОПОРУ ПОВОРОТУ ШИНИ КЕРОВАНОГО КОЛЕСА НА МІСЦІ 

Лопата М.І., cтуд., Бондарєв П.Ю., аспірант, Клімов Е.С., к.т.н., доц. 

97 

  

21. ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ НА СТОЯНКАХ ГРОМАДСЬКОГО 

ТРАНСПОРТУ 

Меткий О.В., магістрант, Шапко С.В., к.т.н., доц. 

98 

  

22. ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ КАК ГОРОДСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 

Гарбуз А.С., Монахов В.С., студ., Климов Э.С., к.т.н., доц. 
99 

  

23. ПРО ПІДБОР АВТОМАТИЧНИХ РЕГУЛЮВАЛЬНИХ ВАЖЕЛІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДОРОЖНЬО-

КЛІМАТИЧНИХ УМОВ  

Орел В.М., аспірант, Плічко А.Ю., аспірант 

100 

  

24. ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОГО СПАДУ ВИРОБНИЦТВА НА ПАСАЖИРСЬКІ МІСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

Корнійчук А.О., студ., Хорольський В.Л., асистент 
101 

  

25. ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Веренцова Е.А., студ., Напхоненко Н.В., проф. 

102 

  

26. РІВНІСТЬ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ  

СТАН ВОДІЯ АВТОБУСА 

Сотнікова А.О., студ., Постранський Т.М., асистент 

103 

  

27. АНАЛІЗ СТАНУ СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІХ МЕРЕЖ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА 

БЕЗПЕКУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

Кіщук М.А., студ., Придатко О.В., к.т.н., доц. 

104 

  

28. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО 

ТРАНСПОРТУ 

Форнальчик Є.Ю., Демчук І.А., аспірант 

105 

  

29. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВОДІЇВ З РІЗНИМ ТИПОМ НЕРВОВОЇ 

СИСТЕМИ ПІД ЧАС РУХУ У ТЕМНУ ПОРУ ДОБИ  

Жук М.М., к.т.н., доц., Бойків М.В., асистент 

106 

  

30. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ШВИДКОСТІ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА РІЗНІ СИГНАЛИ 

СВІТЛОФОРА 

Афонін М.О., Семків Б.Б. 

107 

  

31. ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ФАКТОРА ЛЮДИНИ В ПРОЦЕСІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

Кузьма С.О. 
108 

  

32. CREATING QUALITY IMPLEMENTATION ASSESSMENT FOR SERVICE PEOPLE WITH LIMITED 

MOBILITY 

Soloshych O., PhD student 

109 
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СЕКЦІЯ № VІ 

ІННОВАЦІЙНІСТЬ ПРОГРЕСИВНИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ І ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

1. ТОЧНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ СУЧАСНОГО 3D ДРУКУ FDM, SLA 3D ПРИНТЕРИ  

Бородавкін  Д.О., магістрант, Саленко О.Ф., д.т.н., проф. 
111 

  

2. ФІЛЬТРАЦІЯ ВОДИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГІДРОРІЗНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ПОКРАЩЕННЯ 

ЯКОСТІ ФІЛЬТРАЦІЇ ЗА РАХУНОК НОВИХ МЕТОДІВ  

Петров А.В., магістрант, Корцов М.І., студ., Мана О.М., к.т.н., доц. 

112 

  

3. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АЕРОДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНВАЛІДНОГО ВІЗКА, 

ОСНАЩЕНОГО ПНЕВМОДВИГУНОМ РОТОРНОГО ТИПУ 

Бужинський О.О., магістрант, Алєксєєв О.А., студ., Сергієнко В.О., студ., Яцина М.М., к.т.н., доц. 

113 

  

4. ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНІСТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРФОРАЦІЇ ЛАЗЕРНО-СТРУМЕНЕВИМ 

МЕТОДОМ АЛЮМІНІЙ-МАГНІЄВОЇ ФОЛЬГИ 

Галоян А.К., магістрант, Романюха О.С., магістрант, Байко О.С., студ., Холодний В.Ю., асистент 

114 

  

5. ГІБРИДНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ  

Олійник Д.В., магістрант, Дудюк В.В., студ., Дудюк В.О., к.т.н., асистент 
115 

  

6. ОТРИМАННЯ ОТВОРІВ У НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛАХ 

Майстренко Ю.М., магістрант, Король С.С., аспірант 
116 

  

7. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛИСТОВОГО ГІДРОСТРУМИННОГО РОЗКРОЮ 

Прояєв А.В., магістрант, Слюсар С.В., магістрант, Орел В.М., асистент 
117 

  

8. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАЛЬЦЕВИХ ЗАХВАТНИХ ПРИСТРОЇВ РОБОТІВ 

Годунко М.О., Павленко І.І., Шишков В.О. 
118 

  

9. ВИЗНАЧЕННЯ ЖОРСТКОСТІ КІНЕМАТИЧНИХ ЛАНОК НА ВЕРСТАТІ З МЕХАНІЗМОМ 

ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ШЛЯХОМ 

Вахніченко Д.В., Павленко І.І. 

120 

  

10. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОГО ОТЖИГА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТАЛЬНОЙ 

СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ 

Хребтов Е.О. 

121 

 

СЕКЦІЯ № VІI 

ГЕОДЕЗІЯ, ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТР 

 

1. ДО ВИБОРУ РОЗРАХУНКОВОЇ СХЕМИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ЗГИНІ З КРУЧЕННЯМ 

Мисюренко К.В., студ., Клюка О.М., к.т.н., доц.  

124 

  

2. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РЕФОРМУВАННЯ 

СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ 

Дрозд О.С., студ., Лашко С.П., к.г.н., доц. 

126 

  

3. ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЙ ЯК СКЛАДОВА МОНІТОРИНГУ МІСЬКИХ 

ЗЕМЕЛЬ 

Волик А.М., студ., Козарь Л.М., старш. викладач 

127 

  

4. АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ ВІДКРИТИХ ГІС ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

Скринник К.В., студ., Козарь В.І., к.т.н., доц. 
128 

  

5. ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ЕЛЕКТРОННИХ ТАХЕОМЕТРІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ВИЩОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Литовченко А.Г., студ., Міхно П.Б., асистент 

129 

  

6. ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ 

РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ 

Міхно П.Б., асистент 

131 
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7. ОСОБЛИВОСТІ ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ МІСТОБУДІВНИХ ПОТРЕБ 

Редька Я.С., студ., Хохлов О.Г., к.т.н., доц. 
132 

  

8. ЗОНИ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ – ЗАПОРУКА ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИЧНОГО МИНУЛОГО КРЕМЕНЧУКА 

Супрученко О.І., студ., Мацак О.А., старш. викладач 

133 

  

9. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ ГІРНИЧОДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Міхно П.Б., асистент, Василенко М.Г., старш. викладач 
135 

  

10. ЕТАПИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В ЗЕМЛЕУСТРОЇ КРАЇН СНД  

Стоноженко Ю.В., студ., Яременко К.С., студ., Помазан М.В., к.т.н., старш. викладач 
137 

  

11. ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ 

Печериця Т.М., студ., Могильний М.В., аспірант, Гальченко Н.П., к.б.н., доц. 

139 

  

12. СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ 

Печериця Т.М., студ., Гальченко Н.П., к.б.н., доц. 
140 

  

13. НЕОБХОДИМОСТЬ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТЫ РАЙОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЗЕМЕЛЬ 

Чурсин А.И., к.г.н., доц. 

141 

  

14. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНО - СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ, КАК ФАКТОР 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

Чурсин А.И., к.г.н., доц. 

142 

  

15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВИДЫ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

Самсонова Д.А., студ., Хаметов Т.И., д.э.н., проф. 
144 

  

16. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Кондратьева Л.А., студ., Хаметов Т.И. д.э.н., проф. 
145 

  

17. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТОРГОВ НА РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ 

Тихонова Е.А., студ., Косматова А.О., студ.Чурсин А.И., к.г.н., доц. 
147 

  

18. АНАЛИЗ ПЕРЕХОДА К ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ 

Тихонова Е.А., студ., Косматова А.О., студ., Чурсин А.И., к.г.н., доц. 
149 
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СЕКЦІЯ № IX 

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 

1. ЛОКАЛЬНИЙ РИНОК КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
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164 
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165 
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7. 3D-ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ РЕКЛАМИ 
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169 

  

8. ВІЗИТНА КАРТКА ЯК СКЛАДОВА УСПІХУ ПІДПРИЄМЦЯ 
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10. ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ  МАРКЕТИНГУ НА ТРАНСПОРТІ 
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174 

  

12. РОЗРОБКА ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Руденко Ю.І., студ., Мороз О.В., к.е.н., доц. 
175 

 

 

 



11 
 

СЕКЦІЯ № X 

МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ 

 

1. ШЛЯХИ ПОКРАШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ                  

 Александровський  Д.О., студ., Безручко О.О., асистент 

178 

  

2. ДИСТРИБ’ЮЦІЯ – СЕКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ                                                  

Гайсенюк О.А., магістрант, Маслак О.І., д.е.н., проф. 

179 

  

3. СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА                                      

Гур’єва Ю.М., студ.,  Безручко О.О., асистент 

179 

  

4. РЕЙДЕРСТВО В УКРАЇНІ – ЕКОНОМІЧНА ЗАГРОЗА                                                           
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8. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРЕДУМОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

В АСПЕКТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
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12. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 
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13. ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 
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УМОВАХ: ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД 

Федотова С.І., магістрант, Маслак М.В., аспірант  

190 

  

15. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ 

ПАТ «КВБЗ» 

Приз В.Ю., студ., Гришко Н.Є., к.е.н., доц. 

192 

  

16. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
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СЕКЦІЯ № ХІ 

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. 
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8. ІННОВАЦІЙН АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ 
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9. СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ФОНДУ МІСТА КРЕМЕНЧУКА 
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10. ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕНЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 
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210 

  

14. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ МАРКЕТИНГУ В ТУРИЗМІ 
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212 

  

16. МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Гранулометричний склад підірваної маси визначає ефективність її подальшої механічної переробки, що 

позначається на вартості кінцевого продукту. При цьому відсоток виходу некондиційних фракцій по висоті заряду 

не постійний і залежить від його конструкції [1]. Питання розподілу гранскладу по висоті заряду в залежності від 

способу його ініціювання є маловивченим і представляє науковий і практичний інтерес. 

Для посилення дії вибуху в донній частині свердловини і зниження перебуру одним з найбільш простих 

методів, який не потребує додаткових витрат, є застосування ефекту зустрічі детонаційних хвиль. При цьому 

бойовики зміщують щодо осі свердловини так, що детонаційні хвилі, що поширюються по заряду, зустрічаються 

на лінії сполучення дна і стінок свердловини, де знаходиться концентратор напружень. Це дозволяє посилити 

розвиток поперечних тріщин, що проходять на рівні дна свердловини, а це, в свою чергу, дозволяє знизити 

величину перебуру і поліпшити дроблення нижніх шарів масиву. 

Дослідження впливу просторового розташування ініціаторів і їх кількості на гранулометричний склад 

підірваної маси проводили на моделях з сургучу (рис. 1). В експериментах застосовували чотири конструкції 

зарядів: ініціювання знизу однією крапелькою азида свинцю (рис. 2а); ініціювання знизу трьома крапельками, 

розташованими вздовж лінії, перпендикулярній осі шпуру (рис. 2б); ініціювання двома крапельками, зміщеними 

від осі шпуру (рис. 2в), ініціювання трьома крапельками, дві з яких зміщені від осі заряду (рис. 2г). Для 

виключення розльоту модель підривали в затиску. Після вибуху оцінювали інтенсивність дроблення моделі по 

верствам залежно від діаметра середнього шматка осколків, що утворилися, який встановлювали на підставі 

ситового аналізу.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Розташування шарів в моделі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Конструкція заряду: 1 - забійка; 2 - вибухова речовина 

   Результати проведених експериментів підтверджують високу ефективність запропонованих 

конструкцій заряду. Діаметр середнього шматка в нижніх шарах моделі в порівнянні зі звичайним ініціюванням 

(рис. 2а) зменшується на 30%, вихід великих фракцій знижується в 2,8 раз; в середніх шарах моделі діаметр 

середнього шматка зменшується на 13%, а вихід великих фракцій знижується в середньому в 2 рази. У верхніх 

шарах моделей не спостерігається істотної різниці у відсотковому вмісті фракцій при всіх розглянутих схемах 

розташування ініціаторів в донної частини. 
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Під час видобутку корисних копалин,  шляхом проведення масових вибухів на кар'єрах, в атмосферу 

виділяється великий обсяг пилу і шкідливих газів. Проведеними дослідженнями встановлено, що через кілька 

годин після вибуху концентрація пилу в кар'єрі становить 5-10 мг / м3 при ГДК 2-4 мг / м3 [1], що призводить 

до погіршення екологічного стану робочої зони, а також розміщених поблизу житлових масивів. 

Комплекс заходів по боротьбі з пилом включає: зменшення пилоутворення шляхом застосування 

технологій і обладнання, що забезпечують найменше пилоутворення; попередження надходження пилу в 

повітря за допомогою зрошення, застосування повітряних ежекторів, придушення пилу піною; застосування 

гідрозабійки і водяних завіс при вибухових роботах, змочування осідаючого пилу. 

У момент виділення пилу і шкідливих газів при проведенні вибуху в кар'єрі використання гідрозабійки, 

гідрогелю, ПАР та ін. не забезпечує абсолютного скорочення виділення шкідливих речовин. Було встановлено, 

що на стадії формування пилогазової хмари також необхідно проводити активну боротьбу з пилом. 

З цією метою нами було розглянуто спосіб вибухового зрошення гірського масиву, при якому 

розповсюдження води проводиться з використанням енергії конденсованих вибухових речовин (ВР), яка легко 

дозується і здатна здійснювати роботу без використання складних технічних машин. Розпилення можна 

проводити в ємностях з нетривкого матеріалу, який руйнується при вибуху. 

Розпад води під час вибуху заряду, заглибленого в ємність з рідиною, являє собою досить складне 

фізичне явище. Вплив ударної хвилі і продуктів детонації в різних напрямках не однаковий. Переміщенню води 

перешкоджають сили інерції. Додаткову перешкоду з боку бічної поверхні створюють стінки ємності. 

Застосування жорсткого дна посилить відображення ударної хвилі. Коли ударна хвиля виходить з води в 

повітря вона розшаровується. Утворюється відкол тонких шарів води, що розлітаються в повітря з великою 

швидкістю. Розширюється газовий міхур з продуктів детонації розриває водяну оболонку на частини або 

пульсує в рідині, що не вилетіла з ємності. При розриві оболонки продукти детонації вириваються з 

використовуваної ємності. Частина енергії вибуху при цьому втрачається. При великій швидкості розльоту 

продуктів детонації виникає явище ежекції. Частина води захоплюється і з великою швидкістю несеться в 

напрямку до викиду. Інша частина води буде розлітатися під дією енергії рухомого гідропотока. На своєму 

шляху потік рідини дробиться на окремі частини, потім на краплі, поки дрібний водяний пил спільно із 

зустрічним потоком повітря не утворює єдиного повітряного поршня. Дробляться тільки краплі, які летять зі 

швидкістю вище критичної. Розлітаємий потік складається з дрібних і великих крапель води. Співвідношення 

між компонентами розлітаємого потоку в основному залежить від співвідношення між масою води і заряду. 

Чим менше це співвідношення, тим більше кількість роздробленої води має потік. 

Максимальна висота Hф, до якої долітають з поверхневого шару води для сферичного заряду тротилу, 

складе [3]: 

Нф = {1066 [𝑄
1
3 ∙ 𝜌0 ∙

𝐶0

(𝑅П
2 + Х2)

1
2

] 𝑐𝑜𝑠𝛼} /2𝑔 

где Нф – висота піднімання води, м; 

       Q – маса заряду вибухової речовини, кг; 

       𝜌, С – щільність та швидкість звуку у воді (кг/м
3
 м/с відповідно); 

       Rп – дистанція ВР по нормалі до поверхні води; 

       Х – віддаленість частинки води від нормалі до поверхності води. 

Ємності з рідиною розташовують між свердловинами. Використовуючи короткоуповільнене 

підривання, заряд ВР в посудині з рідиною ініціюється раніше свердловинних зарядів і розпилюється над 

масивом, що підривається, утворюючи хмару диспергованої рідини. Далі відбувається вибух свердловинних 

зарядів. Новоутворена пил, потрапляючи в хмару, взаємодіє з краплями рідини, відбувається захоплення 

частинок пилу та його осідання, в результаті чого зменшується радіус поширення пилової хмари. 
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Технологія видобутку корисних копалин, представлених міцними скельними породами, передбачає їх 

вибухове дроблення. До інтенсивності вибухового дроблення пред'являють різні вимоги залежно від виду 

корисних копалин і технологічних процесів її подальшої переробки. В процесі розробки рудних корисних 

копалин переподрібнення мінеральної сировини при вибуховій відбійці є позитивним чинником, оскільки 

знижує енерговитрати на наступних технологічних процесах [1,2]. Переподрібнення нерудних корисних 

копалин негативно позначається на виході кондиційних фракцій готової продукції (щебеню, флюсових вапняків 

і т.д.). Вихід негабаритних фракцій у складі гірничої маси у всіх випадках вимагає додаткових витрат на їх 

руйнування, знижує продуктивність навантажувального обладнання і технологічного транспорту. Тому питання 

підвищення ефективності вибухового дроблення гірських порід на кар'єрах залишаються в центрі уваги 

багатьох дослідників [3]. 

Параметри вибухового впливу зумовлюють інтенсивність і рівномірність дроблення гірських порід при 

відбійці. Фізичною основою управління дробильною дією вибуху є зміна параметрів імпульсного 

навантаження. Технологічно це виражається в зміні конструкції заряду, типу вибухової речовини (ВР), 

конструкції забійки і т.д. Переподрібнення середовища в ближній зоні обумовлено напруженнями, 

створюваними при вибуху, на стінках зарядної порожнини. При відбійці нерудних корисних копалин найбільш 

поширений спосіб зниження пікового тиску передбачає створення в зарядній камері повітряних порожнин [4, 

5]. Повітряні порожнини в камерних і малокамерних зарядах розташовують з боку охороняємої частини 

масиву. У шпурових і свердловинних зарядах повітряні порожнини знаходяться або між окремими частинами 

розосереджених зарядів (повітряні проміжки), або в кільцевому зазорі між зарядом ВР і стінкою шпура 

(свердловини). Дослідним шляхом встановлено, що оптимальний об’єм повітряної порожнини в заряді 

залежить від міцності порід [4, 5]. Для порід середньої міцності (f = 8-12) рекомендований об’єм повітряної 

порожнини становить 20-25% об’єму зайнятого зарядом ВР [4, 6]. У початковій стадії розширення продуктів 

детонації стан газів описується рівнянням [7]: 
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де P0 – детонаційний тиск продуктів вибуху, МПа;  

V0 – об’єм порожнини, зайнятої ВР, м
3
; 

P1 – тиск газів після заповнення повітряної порожнини, МПа; 

V1 – сумарний об’єм повітряної порожнини і порожнини, зайнятої ВР, м
3
. 

При створенні в заряді повітряної порожнини рекомендованого об’єму, максимальний тиск на стінки 

шпура (свердловини) зменшується в 1,7-2,0 рази. Недоліком даного способу є зниження загальної енергії заряду 

за рахунок зменшення маси ВР при частковому заміщенні її об’єму повітряним проміжком. У разі заповнення 

повітряних порожнин інертним матеріалом (піском, гранвідсівом і т.д.) тиск газів в зарядній камері в деякій 

мірі підвищується, але загальна кількість енергії заряду зменшується з тієї ж причини, що й у випадку з 

повітряним проміжком. Оптимальним вирішенням цієї проблеми може стати заміщення в заряді деякої 

кількості ВР газоутворюючим енергоактивним компонентом. У цьому випадку на початковій стадії вибуху 

частина енергії, що витрачається на переподрібнення середовища в ближній до заряду зоні, йде на займання 

газоутворюючої добавки. Добавка ж, в свою чергу, в процесі горіння віддає енергію на наступних етапах 

вибуху, тобто відбувається збільшення тривалості імпульсу навантаження, що повинно позитивно позначитися 

на результатах дроблення. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Семочкин В.С. Совершенствование взрывных работ на Оленегорском ГОКе / В.С. Семочкин, И.Л. 

Рукин // Горный журнал. – 2009. – № 7. – С.48-50. 

2. Козырев С.А. Управление дробящим действием массового взрыва при подземной разработке 

крупных рудных месторождений Хибин / С.А. Козырев, В.Ю. Запорожец, С.С. Пугачев // Горный журнал. – 

2009. – № 9. – С.55-57. 

3. Викторов С.Д. Взрывчатые вещества без взрывчатых компонентов – основа прогресса в горном деле 

/ С.Д. Викторов, Б.Н. Кутузов, В.М. Закалинский // Горный журнал. – 2008. – № 12. – С.4-50. 

4. Повышение эффективности действия взрыва в твердой среде /В.М. Комир, В.М. Кузнецов, В.В. 

Воробьёв, В.Н. Чебенко. – М.: Недра, 1988. – 209 с. 

5. Воробьев, В.В. Механизм взрывного разрушения твердых тел и повышение его КПД / В.В. Воробьев, 

В.М. Комир // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. – 1989. – № 6. – С.19-20. 

6. Совершенствование буровзрывных работ на железорудных карьерах / М.Ф. Друкованый, Э.И. 

Ефремов, В.М. Комир, В.Г. Афонин, А.И. Потапов // М.: Недра, 1968. – 119 с. 

 



24 
 

PERSPECTIVE METHODS OF CHANGES IN STRENGTH CHARACTERISTICS OF ROCKS DURING 

PULSED LOADS 

 

Kulynych V.D. 

Kremenchuk Mikhailo Ostrohradskyi National University 

 

Efficiency in drilling and blasting operations largely depends on the properties and state of the developed array 

[1]. One way to control the process of destruction  is a directional change in the properties and state of rocks. 

Theoretical studies completed earlier [2] have shown that a perspective method by which you can affect the 

strength characteristics of the developed array is the use of solid inert components in charge.  

Filling cavities of microcracks with solid particles in the process of their development under the influence of 

pulsed loads can be carried out in three ways: 

1 - the movement of inert finely dispersed solid particles with gas streams arising in the detonation of 

explosive charges. Inert particles entrained by the gas flow, enter the microcracks, contributing to their development at 

an early stage. In the deadlock microcracks gas flows are braked, leaving solid particles in their cavities. The cavities of 

microcracks are filled with these particles from the mouth to the top. As such inert additives cement dust may be used. 

2 - presence of a component (eg, iodine), which is under the influence of a high temperature of detonation 

products easily changes its state of aggregation, forming a gaseous phase and in contact with the cold surface of the 

microcracks is deposited on them, forming solid particles in their cavities. 

3 - filling cavities of microcracks with solid particles using explosives, the detonation  products of which 

contain components that are prone to sublimation when temperature drops (lead azide). 

In connection with the change in the aggregate state of substances formed solids in the microcracks cavities, 

using the second and third method increases processing time, and thus are subject to change other parameters. 

This hypothesis can be illustrated by the images obtained during the experiments, using a microscope. In the 

pictures of the split surface, obtained with an electron microscope (Fig. 1), were fixed cavities of micro cracks filled 

with particles of cement. 

 

 
   a)       b) 

 
Figure 1. Photo taken with an electron microscope: a) charge without inert additives and uncoated; b) charge of PETN 

with a shell of cement dust 

 
Further studies of these proposals will lead to hypotheses justifying the process of  rock  softening  due to the 

penetration of gaseous detonation products in the cavities of  microcracks, where they create different types of 

relationships with the rock - the physico-chemical, mechanochemical, adsorption, adsorption-adhesive. 
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ВЛИЯНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ТРЕЩИНЫ НА ЕФФЕКТИВНОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНОЙ ПОРОДЫ 

 
Купрієнко Д.С., аспірант,  Воробйов А.В., аспірант 

Науковий керівник  Воробйов В.В., д.т.н., проф. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Как известно, создание на стенке шпура или скважины начальной трещины, выступающей в роли 

концентратора напряжений, способствует уменьшению количества ВВ, необходимого для создания 

магистральной трещины между шпурами, либо позволяет увеличить межшпуровое расстояние без образования 

наведенной трещиноватости.  

При взрыве горной породы раскалывающая трещина появляется вследствие действия растягивающих 

напряжений. Профессор А.Л.Исаков в качестве критерия разрушения предлагает использовать условие 

достижения импульсом растягивающих некоторой критической величины  (1) 

  

t

крIdtI
0

  

I – импульс растягивающих напряжений, Па
.
с 

 - критическое растягивающее напряжение, Па; 

t – время достижения условия разрушения, с. 

Разрушение образца с начальной трещиной возможно не только под влиянием взрывной нагрузки, но и 

вследствие действия механического разрушения, в частности, ударное разрушение на маятниковом копре при 

исследовании ударной вязкости горной породы. Выражение для работы разрушение будет выглядеть так: (2)  

Q = Fl, Дж 

l – длина трещины, м; 

SF 2 - прикладываемое усилие, H; 

S – площадь трещины, м
2
. 

Для определения ударной вязкости существует массу лабораторных методов:  

- способы крепления образца на исследовательском стенде 

- способы приложения нагрузки 

- наличие или отсутствие надреза в месте приложения удара  

На данный момент наиболее распространенным способом определения ударной вязкости есть метод 

Шарпи, суть которого в испытании, при котором образец лежащий на двух опорах испытает удар маятника, 

причем линия удара находится посередине между опорами и непосредственно напротив насечек в образцах с 

надрезом.  

Таким образом, анализ использования этого метода показывает что формула определения ударной 

вязкости не учитывает затрат энергии на разлет осколков и более точно ударную вязкость следует определять 

по формуле:(3) 

A = 
F

EQ k
 

ВЫВОДЫ: 

Установлено, что создание на стенках шпура надрезов разного сечения позволяет при неизменной 

массе заряда увеличивать межшпуровое расстояние. 

Создание продольных надрезов на стенках шпура позволяет получать ровно направленную трещину 

при использовании заряда.  

При взаимодействии двух смежных зарядов при неизменном шпуровом расстоянии происходит пробой 

между шпурами с насечками. 
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Буропідривні роботи (БПР) в сучасних умовах видобування та первинної переробки корисних копалин 

поки залишаються єдиним способом руйнування міцних гірських порід.  

До якості вибуху пред'являється цілий ряд підвищених вимог. Одним з основних показників якісного 

вибуху є отримання проектної позначки підошви уступу. Для досягнення необхідного результату при 

проектуванні і проведенні БВР на кар'єрах використовують свердловини з перебуром. Залежно від фізико-

механічних властивостей гірського масиву його довжина змінюється від 2 до 4 м. Величина перебуру істотно 

впливає на ефективність вибуху: погіршується дроблення верхньої частини масиву, підвищується 

тріщинуватість верхньої частини наступного уступу, збільшуються витрати на буріння. 

Для зменшення цього параметра використовується кілька способів, найбільш поширеними з яких є: 

застосування в нижній частині заряду вибухової речовини (ВР) підвищеної потужності, створення поперечних 

тріщин в донній частині заряду, застосування котлових зарядів, створення в перебурі повітряного проміжку або 

заповнення його водою. Однак ці способи збільшують трудомісткість і собівартість БПР і є важко здійсненими 

з технологічних причин. 

Одним з перспективних методів є збільшення динамічного навантаження нижньої частини 

свердловини, яке досягається шляхом зміни дна свердловини, використання різних вставок і спеціальних 

конструкцій заряду ВР. У даному випадку розглядається вплив кумулятивної виїмки в дні заряду на 

ефективність опрацювання підошви уступу. З цією метою були проведені лабораторні експерименти на 

об'ємних моделях з граніту. Розміри моделі становили 144 × 100 × 100 мм. Форма моделі імітувала уступ з 

кутом укосу 75°. У моделі висвердлювали шпур, діаметром 4 мм і довжиною 48-55 мм. Як набійки 

використовували сухий пісок. У донної частини заряду формували кумулятивну виїмку. 

При підриванні модель затискали з бічних сторін в спеціальному пристосуванні. В якості контрольного 

заряду застосовувався заряд без кумулятивної виїмки. 

Після вибуху модель поміщали в спеціальний пристрій, за допомогою якого проводили виміри 

профілю підошви уступу моделі перпендикулярно фронту відбою.  

У першій серії експериментів використовували суцільний заряд і досліджували вплив величини 

перебуру (hп) на характер опрацювання нижніх шарів моделі.  

Проведена серія експериментів показала, що в свердловині з перебуром рівним 2dш лінія руйнування 

знаходиться нижче заданої позначки уступу, максимальне заниження підошви уступу спостерігається на 

відстані 5r0. При цьому залишається так званий "стакан", величина якого незначна (3 мм). У разі, коли перебур 

вшпурі відсутній, вийти на проектну відмітку уступу не вдається, при цьому величина "стакана" в цьому 

випадку в 3 рази більше, ніж при hп = 2dш (9 мм). Результати суцільного заряду, розташованого на дні в 

свердловині з перебуром рівним 2dш був взятий нами за контрольний. 

Одним із способів посилення радіального дії продуктів детонації (ПД) в донної частини шпуру є 

застосування кумулятивної виїмки в нижній частині подовжених зарядів. Для дослідження впливу 

кумулятивного ефекту в донної частини заряду на ступінь опрацювання підошви уступу була проведена серія 

експериментів, в якій змінювалася величина кута розчину кумулятивної виїмки подовженого заряду від 30 до 

120°. При цьому величина повітряного зазору між дном шпура і зарядом приймалася рівною 2dш. Саме при 

такому зазорі радіальна дія продуктів детонації досягає свого максимуму [1]. 

Обробка результатів даних експериментів показала, що при куті розчину кумулятивної виїмки 2α = 30° 

досягається найкраще опрацювання підошви уступу. 

У наступній серії експериментів досліджували вплив кумулятивного виїмки (2α = 30°) в нижній частині 

заряду на зміну характеру руйнування моделі при різному повітряному зазорі і величині перебуру. 

У випадку застосування заряду з кумулятивною виїмкою в шпурі з перебуром при піднятому заряді на 

2dш площина дна шпуру збігається з профілем руйнування на відстані від осі шпуру до 3dш, а на відстані 12,5dш 

спостерігається максимальне заниження профілю руйнування на 10мм. 

При використанні заряду з кумулятивною виїмкою в шпурі без перебуру при піднятому заряді на 2dш 

площина дна шпуру збігається з профілем руйнування на відстані 3dш, а максимальне заниження профілю 

руйнування спостерігається на відстані 15,5dш. 

Таким чином, формування в нижній частині заряду кумулятивної виїмки дозволяє досягти проектної 

позначки уступу без перебуру свердловини, що істотно підвищує ефективність БПР. 
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У процесі нагрівання при зварюванні молекули кисню, азоту та водню, що містяться в повітрі, 

розпадаються на атоми і іони. В атомному стані вони мають високу хімічну активність і порівняно легко 

утворюють хімічні сполуки з елементами, що входять до складу сталі. У свою чергу, хімічні сполуки можуть 

розчинятися в залізі, що становить основу сталі. Якщо суміш цих розчинів раптово охолодити до кімнатної 

температури, то вся маса металу буде перебувати в стані перенасиченого твердого розчину, що володіє досить 

великою крихкістю [1]. 

Однак з плином часу з твердих розчинів випадають окремі компоненти. Вони утворюють нову 

структуру, що відрізняється від структури основного металу. Розпад будь-якого твердого розчину протягом 

тривалого часу називають хімічним старінням металу. Зазвичай воно супроводжується зниженням в'язкості і 

пластичності металу і в цьому відношенні є шкідливим процесом. Тому не можна допускати насичення 

зварного шва шкідливими домішками, що знаходяться в розчині. 

Забрудненню металу шва шкідливими домішками можна запобігти такими способами: 

– просушування зварювальних матеріалів для видалення вологи, кисню й водню; 

– видалення іржі, масла та вологи з поверхні зварюваних деталей; 

– створення газового й шлакового захисту дуги та зварюваного металу; 

– розкиснення; 

– рафінування; 

– легування металу шва. 

Одним з найбільш використовуваних методів є шлаковий захист дуги та зварюваного металу. При 

такому захисті поверхні розплавленого металу і реакційна зона захищаються створенням на ній захисної плівки 

з розплавлених теплом дуги оксидів та солей (рис. 1). Організація даного виду захисту потребує великої 

кількості шлакоутворюючих компонентів (флюсу), його доводиться подавати в зону зварювання окремо від 

зварювального дроту. При достатній кількості флюсу він у розплавленому стані покриває всю поверхню 

рідкого металу зварювальної ванни, і дуга горить у газовому пузирі повністю ізольовано від атмосфери [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема шлакового захисту: 

1 – основний метал; 2 – зварювальний флюс; 3 – плавкий електрод: 4 – шлак;  

5 – газовий пузир; 6 – електрична дуга; 7 – зварювальна ванна. 

 

Тиск газів дуги всередині газового пузиря врівноважує насипну вагу флюсу, за рахунок чого 

підтримується стабільний газовий простір, в якому горить дуга. 

Надмірний тиск газів у пузирі, утворений випаровуванням компонентів реакційної зони, приводить до 

практично повної її ізоляції від атмосфери. Всі взаємодії, які визначають якість зварного шва відбуваються в 

цьому випадку між розплавленим металом зварювальної ванни і шлаковою фазою [3]. 

Отже, у процесі зварювання метал шва насичується шкідливими речовинами з навколишнього повітря, 

вологи, іржі, масла, мінералів, які входять до складу зварювальних матеріалів та різних хімічних сполук, що 

утворюються під час взаємодії розплавленого металу зі зварювальними матеріалами. Це завдання зазвичай 

вирішується за допомогою шлакового захисту зони зварювання. Завдяки такому захисту попереджається доступ 

повітря і взаємодія його складових (азоту і кисню) з рідким металом. 
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На сьогоднішній день одним з основних способів одержання металевих виробів і заготовок для 

різноманітних галузей промисловості залишається ливарне виробництво.  

За допомогою нього можна отримати дуже дрібні виливки деталей механізмів вагою від кількох грамів 

до величезних виробів, що важать сотні тон. Дотепер методом лиття виробляється більше половини всіх 

деталей машин.  

Але литтю притаманні і свої недоліки. Лише останнім часом стало можливим отримання деталей 

високої точності, без обробки їх різанням на верстатах. Були винайдені спеціальні види точного лиття - лиття 

по виплавлюваним моделям, лиття під тиском, лиття в оболонкові форми. Точне лиття склало конкуренцію 

таким видам обробки, як, наприклад, штампування, частково замінивши їх в обробці багатьох точних деталей 

складної форми.  

Спеціальні види лиття, дозволяють одержувати виливки більш точних розмірів з гарною якістю 

поверхні, що призводить до зменшення витрат металу і трудомісткості механічної обробки; підвищують 

механічні властивості виливок і зменшують збитки від браку; мінімізують або взагалі виключають необхідність 

в формувальних матеріалах; скорочують виробничі площі; покращують санітарно-гігієнічні умови і 

підвищують продуктивність праці.  

Вакуумне всмоктування відноситься до такого способу лиття, як лиття під регульованим тиском. Лиття 

під регульованим тиском – один з найбільш продуктивних методів отримання точних фасонних виливок з 

кольорових металів. 

В умовах масового виробництва застосування лиття під регульованим тиском більш економічно 

виправдане, оскільки зменшує трудомісткість одержання виливок в 10-12 разів, а трудомісткість механічної 

обробки – в 5-8 разів. 

Принцип лиття вакуумним всмоктуванням полягає в тому, що розплав під дією розрідження, яке 

створюється в порожнині форми, заповнює її і твердне, утворюючи виливку. Швидкість заповнення форми 

розплавом можна регулювати зміною різниці між атмосферним тиском і тиском в порожнині форми. 

При розглянутому способі лиття виливки виходять щільними, очищеними від газів і неметалевих 

включень. 

Окрім загальних переваг, характерних для різноманітних способів, лиття під регульованим тиском та 

лиття вакуумним всмоктуванням має ряд своїх, а саме: 

- підвищена заповнюваність порожнини форми рідким металом, що дозволяє отримувати надзвичайно 

тонкостінні відливки (товщина стінки до 1 мм, а іноді й менше); 

- відсутність необхідності герметизації печі з рідким металом, що спрощує конструкцію установок і їх 

обслуговування. 

Однак остання обставина погіршує умови довгострокового зберігання розплавів, схильних до 

окислення. 

До основних недоліків відносяться: складність системи регулювання швидкості потоку розплаву у 

формі, викликана динамічними процесами, що відбуваються в установці; можливість погіршення якості сплаву 

при тривалій витримці в тиглі установки; складність експлуатації та налагодження установки. 

Проведений аналіз дозволяє рекомендувати спосіб вакуумного всмоктування лиття тонкостінних 

відливок для ливарного виробництва, оскільки, в порівнянні з іншими спеціальними способами лиття (лиття в 

оболонкові форми, по виплавляємим моделям) воно забезпечує менше потрапляння в розплав не металевих 

включень, та виключає необхідність використання додаткових матеріалів (парафін, віск, різноманітні смоли). За 

рахунок високої точності виготовлення і забезпечення підвищених механічних властивостей виливок, 

досягається економія до 30-50% металу в порівнянні з литтям в разові форми. Створюється можливість повної 

автоматизації процесу.  
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Ливарне виробництво є одним з основних способів одержання металевих виробів і заготовок для різних 

галузей промисловості. Виливки можуть бути виготовлені вагою від декількох грамів, до сотень тон. Спосіб 

точного лиття дає нам змогу виготовляти деталі складної конфігурації з вуглецевих і легованих сталей, чавуну, 

кольорових сплавів, а також сплавів, що не піддаються механічній обробці. 

Методом точного лиття виготовляють виливки вагою від декількох грамів до 30-50 кг. Механізація і 

автоматизація виробничих процесів, впровадження способів точного лиття, широке застосування методу 

обробки тиском, порошкової металургії дозволяють нам не тільки знизити відходи металу, підвищити якість 

продукції, що випускається, але й вивільнити значний парк металорізальних верстатів, зменшити потребу у 

кваліфікованих робітничих кадрах. 

Лиття по газифікованим моделям – новий, прогресивний, спосіб точного лиття. Моделі, виготовленні із 

спіненого полістиролу, не видаляють з форми, вони газифікуються під час заливки сплаву. Цей спосіб значно 

здешевлює і спрощує формовку, а також забезпечує високу якість лиття. Економічна ефективність даного 

способу особливо значна у виробництві великих складних виливок. Спосіб точного лиття дає нам можливість 

виготовляти виливки деталей складної конфігурації без подальшої механічної обробки. Цим способом в даний 

час отримують деталі з алюмінієвих, магнієвих, цинкових та інших сплавів. 

Перехід з ручного формування на машинне і широке впровадження способів точного лиття (у кокіль, 

під тиском, в оболонкові форми, по виплавлюваних моделях і т.д.) дають змогу набагато зменшити припуски на 

механічну обробку і підвищити якість виливок. Впровадження прогресивних технологічних процесів сприяє 

проведенню комплексної механізації та автоматизації ливарного виробництва, значно підвищує продуктивність 

праці, скорочує трудомісткість виготовлення виливок, покращує умови праці. 

Лиття по виплавлюваним моделям забезпечує отримання складних за формою литих деталей з будь-

яких сплавів з підвищеною точністю і чистотою поверхні. Цей спосіб часто називають способом точного лиття. 

При його застосуванні значно зменшуються, а в ряді випадків виключається механічна обробка деталей і 

витрата металу в стружку. Крім того, полегшується виготовлення деталей з важкооброблюваних сплавів. Разом 

з цим даний процес є технічноскладним, тривалим і вимагає витрати на дорогі матеріали. Його сутність полягає 

в тому, що деталі отримують заливкою в нероз'ємні, тонкостінні керамічні форми, виготовлені за допомогою 

моделей з легкоплавким складом. Застосування таких форм дозволяє отримувати складні за формою відливки з 

будь-яких сплавів з підвищеною точністю за розмірами і чистотою поверхні. Цей спосіб також називають 

способом точного лиття. 

Для масової виливки дрібних і середніх заготовок застосовують метод лиття в оболонкові форми (лиття 

по виплавлюваним, розчинним, заморожувальним моделям і т.д.), суть якого полягає в тому, що модель 

виготовляється з легкоплавкого (технічний віск) або розчинного матеріалу. Цю модель шляхом занурення, 

наприклад, в рідкоскляний розчин, покривають тонким шаром твердіючого при підвищеній температурі 

спеціального складу. При затвердінні оболонки модель розплавлюється і видаляється. Оболонки об'єднуються 

ливниковою системою. Цей спосіб дозволяє отримати високоякісне і точне лиття з низькою шорсткістю 

поверхні. Таким чином, отримують лопатки турбін, шестерні, деталі машин і приладів. 

Кращим способом вважаємо лиття в оболонкові форми, яке відрізняється великою точністю і чистотою 

поверхні, що дозволяє на 20-40% знизити масу виливків і на 40-60% трудомісткість їх механічної обробки. У 

порівнянні з литтям в піщано-глинисті форми трудомісткість виготовлення виливків знижується в кілька разів. 

Цим способом отримують відповідальні деталі машин – колінчаті і кулачкові вали, шатуни, ребристі циліндри і 

т. д. Процеси виготовлення оболонок легко піддаються автоматизації.  
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Порошкова металургія – це високоефективний, перспективний та високорентабельний спосіб, що 

дозволяє велику економію металу, трудових ресурсів, а також дозволяє механізувати виробництво і сприяє 

зниженню забруднення навколишнього середовища, але це відносно новий метод для вітчизняної 

промисловості. 

Сутність технологічного процесу виготовлення деталей і заготовок порошкової металургією полягає в 

тому, що метали, сплави або хімічні сполуки металів перетворюють в порошки або гранули різної фракції. 

Після чого їх перемішують у певній пропорції, пресують в прес-формах, витягають спресовану заготовку і в 

спеціальних печах в умовах інертного середовища або вакууму спікають деякий часу і отримують досить міцне 

з'єднання порошків або гранул у вигляді відповідної форми напівфабрикату або вже готового виробу. Часто для 

додання пресованим і спеченим порошковим заготівкам певних властивостей проводять додаткову 

термообробку або пластичну деформацію, а потім обробляють різанням. 

Під час виробничих або дослідницьких робіт бувають випадки відхилення від норм технологічного 

процесу, наприклад просочення пористого брикету розплавленими металами, суміщення операцій пресування і 

спікання, додатково іноді вводять механічну чи іншу обробку спечених виробів.  

Та все ж основний метод – це застосування вихідної порошкової шихти і спікання. 

Метод порошкової металургії має такі переваги: 

- можливість виготовлення матеріалів, що містять поряд з металевими складовими неметалеві, а також 

матеріалів і виробів, що складаються з двох (біметали) або декількох шарів різних металів;  

- можливість отримання матеріалів зі спеціальними властивостями, наприклад пористих матеріалів з 

контрольованою пористістю, чого не можна досягти плавленням і литтям; 

- економія металу, та заміна виробів з кольорових металів, матеріалами на основі залізного порошку; 

- можливість заміни дефіцитних металів менш дефіцитними і більш дешевими без шкоди для 

властивостей виробів; 

- методом порошкової металургії втрати при обробці різанням досягають всього 5%; 

- продуктивність праці збільшується вдвічі, а трудові витрати зменшуються до 8 разів. 

Завдяки своїм структурним особливостям вироби порошкової металургії мають кращу термостійкість, 

краще витримують коливання температури і напруги, а також ядерного опромінювання, що в наш час є 

важливим для матеріалів нової техніки. 

У порошкової металургії є і недоліки, що уповільнюють її розвиток: відносновелика вартість металевих 

порошків, необхідність спікання в захисній атмосфері, що теж збільшує ціну виробів, в деяких випадках 

неможливість виготовлення виробів і заготовок великих розмірів, дуже важко отримати метали і сплави у 

компактному стані, потреба у використанні тільки чистих початкових порошків для того щоб отримати чисті 

метали. 

Особливе місце має порошкова металургія серед різноманітних способів обробки металів, тому що 

дозволяє створювати нові матеріали, які іншим шляхом одержати досить складно. Є багато матеріалів та 

виробів, які неможливо отримати ніяким іншим способом, наприклад: пористі бронза-графіти і дисперсно-

зміцнені композитні матеріали, а також сплави з металів що не розчиняються один в одному при плавці,сплави 

з тугоплавких металів. 

В машинобудуванні, електротехнічній промисловості,виробництві побутової техніки спостерігається 

постійний попит на вироби з мідних порошків. У матеріалів, які вироблені методом порошкової металургії, є 

багато унікальних властивостей. Наприклад, можна регулювати фізичні, механічні, електричні, магнітні та ін. 

властивості виробленої продукції. Вона має високі експлуатаційні характеристики а собівартість нижчу 

порівнюючи з аналогами, отриманими методами лиття, механічної обробки, вирубки. 

Отже, цей метод можна назвати одним з найбільш перспективних, в порівнянні з іншими бо він має 

низку переваг що дозволяють долати технологічні труднощі виготовлення виробів з тугоплавких металів, 

створювати матеріали з унікальними та особливими складами та властивостями, а також взагалі нові, які 

неможливо отримати іншими способами, або із звичайними механічними і фізичними властивостями, але з 

більш економічно-вигідними показниками, в порівнянні з іншими способами. 
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Ливарне виробництво, одна з галузей промисловості, продукцією якої є відливки, отримувані в 

ливарних формах при заповненні їх рідким сплавом. Методами лиття виготовляється в середньому близько 40% 

(по масі) заготовок деталей машин, а в деяких галузях машинобудування, наприклад у верстатобудуванні, доля 

литих виробів складає 80%. Зі всіх вироблюваних литих заготовок машинобудування споживає приблизно 70%, 

металургійна промисловість – 20%, виробництво санітарно-технічного устаткування – 10%. Литі деталі 

використовують в металообробних верстатах, двигунах внутрішнього згорання, компресорах, насосах, 

електродвигунах, парових і гідравлічних турбінах, прокатних станах, сільськогосподарських машинах, 

автомобілях, тракторах, локомотивах, вагонах. 

Вимоги до якості сталі, що постійно зростають, а також до зниження енергетичних і сировинних витрат 

на її виробництво, в деяких випадках не можуть бути задовільнені при звичайній виплавці сталі в конвертері, 

ДСП, мартенівській чи двованній печі. Це привело до розробки нових прогресивних процесів, які здійснюються 

в ковші чи в спеціальних агрегатах позапічної обробки металу. 

Перемішування металу зі спеціально приготованим (синтетичним) шлаком дозволяє інтенсифікувати 

перехід в шлак тих шкідливих домішок (сірки, фосфору, кисню), які видаляються в шлакову фазу. У тих 

випадках, коли основна роль у видаленні домішок належить шлаковой фазі, швидкість процесу пропорційна 

площі міжфазної поверхні. Якщо основним завданням є видалення з металу неметалевих включень певного 

складу, то відповідно підбирають склад синтетичного шлаку (наприклад, метал, виплавлений в кислій печі 

обробляють основним шлаком; метал, виплавлений в основній печі, кислим). Якщо необхідно знизити вміст 

сірки в металі, то підбирають шлак з максимальною активністю СаО і мінімальною активністю FeO. 

У звичайних умовах, при обробці металу синтетичним шлаком, зберігаються стандартні значення 

десульфації (0,005-0,007 %), тому задля підвишення рівня десульфації сплаву використовують такі методи як: 

- продувка сплаву інертним газом (аргон), 

- основна футеровка ковша, 

- вакуумно-шлакова обробка металу. 

В залежності від того, яку кількість сірки має містити метал вибирають спосіб його рафінування. 

Найбільш універсальним методом вважається продувка сплаву аргоном прямо у ковші, який вже заповнений 

металом і синтетичним шлаком. Завдяки виділенню кисню сплав, що міститься у ковші активно перемішується 

і відбувається процес десульфації.  

Перевагою методу обробки сталі синтетичними шлаками є його невелика тривалість – вся операція 

повністю здійснюється за час випуску (зливу) металу з агрегату в ківш, тобто за кілька хвилин. Продуктивність 

агрегатів при цьому не тільки не зменшується, а й зростає, тому, що такі технологічні операції, як 

десульфурация і розкислення, переносяться в ківш. При проведенні операції обробки металу шлаком 

доводиться враховувати ряд обмежень: 

- небажано потрапляння в ківш, в якому проводиться обробка, разом з металом і шлаку з печі або з 

конвертера, 

- необхідно вводити в ківш, крім синтетичного шлаку, розкислювачі (а при виплавці легованих сталей 

також і легуючі матеріали), 

- в процесі обробки склад шлаку змінюється. 

Нами рекомендується проводити позапічну обробку металу саме синтетичними шлаками, оскільки, 

застосування даного методу дозволяє економити час на рафінування металу, високу ефективність очистки, 

підвищення продуктивності виробничого обладнання.  
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Лиття під тиском застосовують переважно для виготовлення виробів з термопластів. Його здійснюють 

під тиском 80-140 МПа (800-1400 бар) на ливарних машинах поршневого або гвинтового типу, що мають 

високий ступінь механізації та автоматизації. Тиск у ливарній формі при заповненні розплавом полімеру 

підвищується поступово (в кінці витримки тиск досягає 30-50% від тиску лиття) і розподіляється по довжині 

формуючої порожнини нерівномірно внаслідок високої в'язкості розплаву і швидкого її наростання при 

охолодженні або затвердінні.  

Лиття під тиском дозволяє виготовляти деталі масою від часток грама до кількох кілограмів. При 

виборі машини для формування виробу враховують обсяг розплаву, необхідний для його виготовлення, і 

зусилля змикання, потрібне для утримання форми в замкнутому стані в процесі заповнення розплавом 

формуючої порожнини. Для вирівнювання тиску і поліпшення умов заповнення форми застосовують лиття під 

тиском з попередніми стиском розплаву, інжекційне пресування, лиття під тиском з накладенням механічних 

коливань та ін. 

При традиційному литті під тиском ущільнення полімеру в формуючій порожнині відбувається за 

рахунок тиску, створюваного в гідроциліндрі вузла вприскування ливарної машини (стадія витримки під 

тиском). Тиск передається у віддалені області виливки через застигаючий полімер, при цьому на стовщеннях 

ребер або бобишек з'являються утяжки. Нерівномірне ущільнення є причиною нерівномірності усадочних 

процесів, що веде до викривлення і викликає високі залишкові напруги. При литті з газом ущільнення полімеру 

відбувається за рахунок тиску газу (зазвичай 50-200 атм), тому процес ущільнення проходить легше (навіть при 

невеликому тиску газу), ніж при звичайному литті під тиском. В якості газу застосовується дешевий, інертний і 

доступний азот. Газ поступає з балонів (при невеликих обсягах виробництва) або з спеціальних генераторів 

азоту. Лиття з газом дозволяє отримати вироби з гарною якістю поверхні, без затяжок і викривлення, з 

мінімальним рівнем залишкових напруг, тобто з високою стабільністю розмірів. 

Технологія лиття з газом дозволяє отримати ряд переваг, таких як: 

- висока якість поверхні виробу (відсутні утяжки), 

- зниження часу циклу, 

- економія матеріалу. 

Безліч варіантів технологій лиття з газом можна розділити на 2 типи. 

До першого типу відносяться технології, в яких газ подається в розплав полімеру, утворюючи 

внутрішні порожнини. У технології другого типу газ подається в порожнину форми і створює зовнішній тиск на 

виріб. 

У технології лиття із зовнішнім тиском газу (другий тип) процес проводиться як в звичайному литті під 

тиском з тією лише різницею, що газ подається після уприскування полімеру в порожнину форми. Газ 

подається між зворотною (лицьовою) стороною виробу і стінкою форми. Процес дозволяє отримати високу 

якість лицьової поверхні виробу. При цьому поверхня зворотного боку виробу, на яку безпосередньо діє тиск 

газу, виявляється нерівною. Порожнина форми в цьому процесі має бути надійно ущільнена для запобігання 

витоків газу. 

Після вивчення даної теми, для виробництва виробів із пластмас рекомендується технологія лиття під 

тиском з використанням газу, тому, що саме цей метод дає змогу отримувати більш високу якість поверхні 

виробів, економію часу та матеріалу, зменшити вірогідність утворення дефектів під час кристалізації у 

порожнині форми. 
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Використання енергії конденсованих і газових вибухових речовин для синтезу матеріалу й модифікації 

матеріалу в ряді випадків набагато ефективніше традиційних технологій високих тисків у статичних умовах. 
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Технології імпульсного синтезу розбудовуються по трьом основним напрямкам. Один з них – це використання 

ударних хвиль, що виникають у передавальному середовищі при детонації потужних вибухових речовин (ВР) 

на реакційну суміш або модифікуємий матеріал через тверду перешкоду (ударник). Інший шлях – використання 

енергії вибуху при безпосередньому контакті ВР, що детонує із реакційною сумішшю або модифікуємим 

матеріалом (детонаційний синтез). У рамках цього напрямку можна розглядати синтез ультрадисперсних 

матеріалів безпосередньо з конденсованих вибухових речовин або із суміші ВР із реакційною сумішшю. При 

досить великих розмірах об'єкта, що оброблюється, коли його внутрішні частини не контактують із ВР, то 

детонаційний варіант розглядають як ударно-хвильовий. 

Новим напрямком у цій області можна вважати динамічний синтез із матеріалу включень, наприклад, 

графітових, розташованих в основному матеріалі – матриці. Динамічний синтез здійснюється двома методами: 

пластична деформація+вибух і вибух+термоциклуванням. Розвитком цього методу синтезу є попереднє 

насичення або вибухове легування матеріалу матриці реакційною сумішшю з наступною вибуховою 

обробкою+пластична деформація або термоциклування. У рамках цього напрямку можна включити процес, 

який полягає в наступному: між пластинами матеріалу матриці розташовують реакційну суміш із наступним 

вибуховим навантаженням за схемою, відповідною до технології вибухового плакування. 

У свою чергу процес за технологією вибухового плакування може проводиться з наступною 

пластичною деформацією або термоциклуванням. Крім того, можна сполучити процеси пластичної деформації 

з термоциклуванням. 

Великі можливосі для варіювання параметрами вибухового синтезу мають процеси обробки за схемою 

характерної для вибухового плакування. Багатошарові заготовки (до 10 шарів і більш) із прошарками з 

реакційної суміші можуть бути отримані за один вибух. Це дозволяє при доборі акустичної твердості пластин 

(трубчатих заготовок) і їх кількості збільшити тривалість дії імпульсу тиску. Крім того, пластини, які 

розташовані з боку ВР витримують багаторазове ударне навантаження. Пластина, що контактує з ВР підпадає 

під дію ударної хвилі і тепловий вплив продуктів детонації. Падіння плоскої ударної хвилі по нормалі до 

поверхні навантаження приводить до виникнення тривісного напруженого стану нерівномірного стиску. 

Максимальні дотичні напруження близькі за значенням до прикладеного тиску Р, особливо в тому випадку 

якщо швидкість поширення фронту детонації D близька до швидкості пружних хвиль у матеріалі відносний 

стиск при вибуховому навантаженні в ряді випадків досягає залежно від прикладеного тиску 14-27%. У такий 

спосіб пластина, що контактує безпосередньо з ВР зазнає не менш  інтенсивної пластичної деформації, чим при 

гарячому куванні. Загальний тиск ударної хвилі на метал складається з холодної й теплової складових. При 

тисках 30-50 ГПа нагрівання речовини в ударній хвилі значне і впливає на властивості. 

Важливим параметром динамічного синтезу є час існування на границі розділу пластин, що 

вдаряються, стискаючих напруг. Поставлене завдання вирішено методом характеристик. Облік 

в’язкопластичних властивостей матеріалів пакета пластин, що вдаряються дозволив описати явище загасання 

амплітуди пружного провісника і релаксацію напруг за його фронтом. 

Для реалізації процесу динамічного синтезу провели метання пакета із сьома пластинами товщиною 1,5 

мм. Матеріали пластин вуглецева сталь (Ст3)+латунь (Л62)+мідь (ЛЛ2Р)+вуглецева сталь (Ст3)+латунь 

(Л62)+мідь (М2Р)+сталь (Ст3). Зазор між пластинами склав 1,5 мм. У якості підставки використовувалася 

сталева плита з покриттям з карбіду вольфраму. У якості дистанційних елементів застосували циліндричні 

пластинки з пористого графіту. Поверхні мідних пластин, які співударялися з поверхнею сталевих пластин 

покривали тонким шаром графіту. Шар графіту наносили м'яким олівцем. 

Швидкість детонації вибухової речовини АС-1 (амоніт зварювальний) склала 3900-4200 . Після 

зварювання вибухом проводили термоциклічну обробку пакета пластин. 

Після розпилювання й хімічного очищення були виділені монокристали алмаза різного фарбування. 

Максимальні розміри монокристалів 0,5-0,8 мм. 

Таким чином, отримані позитивні результати, які підтвердили принципову можливість динамічного 

синтезу монокристалів алмаза в умовах навантаження відповідних до процесу вибухового плакування. 
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Одним із найбільш важливих показників експлуатації ріжучого інструменту є його 

роботоспроможність, що визначає стан, при якому ріжучий інструмент виконує свою роботу, маючи знос 
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робочих поверхонь, менший за критичне значення. Забезпечити максимізацію роботоспроможності, значить 

підвищити зростання продуктивності праці, заощадити дорогий матеріал, енергію і трудові ресурси. 

Роботоспроможність ріжучого інструменту може бути підвищена завдяки таким змінам поверхневих 

властивостей інструментального матеріалу, при яких контактна поверхня інструменту буде найбільш 

ефективно чинити опір абразивному, адгезійному, корозійно-окислювальному та ін. видам зносу, як при 

кімнатній, так і при підвищеній температурах. Так само інструментальний матеріал повинен володіти достатнім 

запасом міцності при стисненні, вигині, прикладанні ударних навантажень. 

Більшість інструментальних матеріалів володіють лише кількома із зазначених вище властивостей, що 

різко знижує їх область застосування. Питанню підвищення зносостійкості різального інструменту присвячено 

багато досліджень. Це обумовлено тим, що в результаті зношування ріжуче лезо інструменту втрачає свою 

первинну форму і, як наслідок, ріжучу здатність. 

Залежно від умов різання ріжучий інструмент може піддаватися різним видам зносу, які можуть 

протікати одночасно або якийсь із них може переважати над іншими. Розрізняють чотири основні види зносу: 

абразивний, адгезійний, дифузний і окислювальний. Питомий вплив кожного з них залежить від властивостей 

матеріалу інструменту та деталі, умов обробки (насамперед швидкості різання). 

Одним із перспективних методів, які набувають все більш широке застосування на практиці, є 

електроіскрове легування (ЕІЛ), яке засноване на явищі електричної ерозії металів при проходженні між ними 

електричних розрядів. Цей метод має ряд істотних особливостей, які в більшості випадків є його перевагами 

перед іншими методами нанесення зміцнюючих покриттів і які в цілому визначили напрямок досліджень. 

Можна здійснювати легування в строго зазначених місцях з малими розмірами (наприклад, робочих крайок 

швидкозношуваних інструментів для обробки металів різанням і тиском, таких як свердла, фрези, штампи 

різних конструкцій); в процесі ЕІЛ спостерігається висока міцність зчеплення нанесеного матеріалу з основою, 

відсутність нагріву деталі, дифузійне збагачення поверхні без зміни розмірів деталі, відсутність спеціальної 

попередньої підготовки поверхні деталі, і т.д. Технологія ЕІЛ дуже легко впроваджується у виробництво, а 

необхідне обладнання малогабаритне, надійне і транспортабельне. 

Поверхневе зміцнення дозволяє створювати тонкі шари зі специфічними, найбільш ефективними для 

конкретних умов властивостями, наприклад, що підвищують твердість, зносостійкість, контактну жорсткість і 

ін. При ЕІЛ відбувається не тільки полярне перенесення матеріалу анода на катод; імпульсні розряди 

дисоціюють азот повітряного проміжку, надвисока швидкість нагріву і охолодження призводить до гартування 

– все це сприяє виникненню дифузних процесів, насичення поверхневого шару деталі, що зміцнюється, 

легуючими елементами і утворення нітридів і карбонітридів. Спільний вплив різних чинників створює 

поверхневі шари, що володіють підвищеними експлуатаційними властивостями. 

Таким чином, зміцнення ріжучого інструменту методом електроіскрового легування дає значне 

підвищення стійкості. 
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Удосконалення продукції утруднене без вживання нових прогресивних технологічних процесів, що 

дозволяють підвищити ресурс і надійність, забезпечити працездатність деталей і вузлів в найтяжчих умовах 

експлуатації, при високих температурах і в агресивних середовищах, дії динамічних і контактних навантажень. 

Цим викликано вживання процесів зміцнювальної технології в провідних галузях промисловості, що 

розширюється, і широкі дослідження, що проводяться в цій області в нашій країні і за кордоном. 
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Завданням розробки технології плазмового зміцнення є здобуття на деталі зміцненого шару із заданими 

експлуатаційними характеристиками. 

Виділяють два напрями використання плазмового нагріву. Перше зв'язане з використанням нагріву, 

здійснюваного плазмою тліючого розряду у вакуумній камері при тиску залишкового повітря. Цей процес 

набув поширення для хіміко-термічної обробки інструменту і інших малогабаритних деталей. До недоліків 

способу слід віднести наявність вакуумної камери і обмеження оброблюваних деталей її розмірами. Крім того, 

невелика щільність потужності, що передається оброблюваній деталі. 

До цього ж напряму слід віднести і технологію електролітно-плазмового зміцнення. Електролітний 

нагрівач, включений в електричний ланцюг, як анод, підводять до виробу, який є катодом. Замикання 

електричного ланцюга між анодом-електронагрівачем і поверхнею виробу відбувається через електроліт 

(водний розчин солі). Перетворення електричної енергії в теплову йде переважно в прикордонному до виробу 

шарі. В результаті нагріву цей шар переходить в парогазовий стан, в нім під впливом прикладеної напруги 

збуджуються мікродуги. Оскільки як електроліт використовують водний розчин солі, то цим же електролітом 

можна проводити охолоджування і гартування нагрітих ділянок поверхні. 

Другий напрям використання плазмового нагріву базується на використанні стислої дуги прямої або 

непрямої дії, що генерується спеціальним плазмотроном. Під впливом стінок каналу сопла і струменя плазмо 

утворюючого газу стовп дуги стискується, його поперечний перетин зменшується, а температура в центральній 

частині стовпа дуги підвищується до 10000-50000 К. В результаті внутрішній шар, дотичний із стовпом дуги, 

перетворюється на плазму, а зовнішній шар, що омиває стінки каналу сопла, залишається порівняно холодним, 

утворюючи електричну і теплову ізоляцію між потоком плазми і каналом сопла. Цей охолоджений шар газу 

перешкоджає відхиленню стовпа дуги від заданого напряму і замиканню його на стінку каналу сопла. Напруга 

стислої дуги стає в 3-10 разів більше, ніж у вільній дузі. Щільність струму стислої дуги на порядок вище, ніж у 

вільної. 

Плазмове зміцнення без оплавлення поверхні найбільш поширене, оскільки дозволяє в широких межах 

регулювати твердість, розміри і експлуатаційні характеристики оброблюваної зони при збереженні високої 

якості поверхні. 
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СЕКЦІЯ № ІІІ 
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The volume of mobile network data traffic is growing every day, and service providers must manage their 

resources as efficiently as possible to meet the needs of users. Further evolution of the radio access networks is limited 

by the laws of physics, and of a sharp growth of efficiency of use of the radio spectrum will not be expected [1-2]. 

The easiest and most effective way to ensure high quality communication channels to users - is the placement 

of small cells in places and areas where large amounts of data generated by traffic, and where users spend most of their 

time and consume a large amount of traffic. 

Wi-Fi technology, as one of many small cells technology is cost effective for the loading / unloading of huge 

volumes of mobile data. The technology has the following features: the prevalence of WiFi 802.11 standard networks;  

the availability of user devices supporting Wi-Fi standards; cost effectiveness; the possibility of providing the service to 

new users and devices without a mobile subscription (without having to use SIM-card). 

In mobile networks (with data transmission) handover is one of the basic procedures to ensure uninterrupted 

Internet connection. When the user moves out of range of one radio station to another, and does not lose the connection 

to the Internet at the same time. Handover procedure describes the behavior when a network user switches from one 

signal type to another (for example 3G to Wi-Fi). Today, you can use several types of handover. The choice of a 

particular type in the mobile operator network will automatically lead to the need to find and install the necessary 

balance between the expectations of users and the complexity of the solution architecture. 

That is why, it is suggested the use of handover with a constant IP-enabled addresses (IP-handover). User, 

while connected to Wi-Fi network will be assigned the same IP-address, which he used in a 3G network. If established 

TCP and/or UDP connections associated with a physical interface (including conventional model 

implementing TCP/UDP stack on user device), then these compounds would still be automatically reset via Wi-Fi, even 

considering the use of the same IP-address. This solution will neutralize the problems that arise during the change of the 

3G network to Wi-Fi, to minimize the chance of disconnection, which in turn will increase the quality of services 

provided. 

Today, data standards go to a new level, reflecting the growing experience of industry. Unfortunately, a full-

featured handover is not widely used in real-world networks. The proposed option is one of the few ways out of the 

situation [1-2]. The main problem lies in the user equipment, the behavior of which it is impossible to predict. The 

decision to connect or disconnect to the network is received by devices from different manufacturers and different types 

of devices varies. In general, the client device of the system tend to be closed to modifying software driver level and 

therefore often do not allow the installation of appropriate programs/operators of applications. 
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Взаимодействие людей, имеющих дефекты слуха и речи, с обществом, их поведение и адаптация в 

сложных ситуациях до сих пор является одним из значимых предметов внимания в наше время. Например, 

трудности инвалида с нарушениями слуха в том, что ему необходимо переписываться через телефон или 

бумагу, всегда находиться в близком расстоянии от собеседника и постоянно читать по его губам из-за 

нечеткой или отсутствия слышимости чужой речи.  

Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют инвалидам поддерживать 

связь посредством смартфонов, планшетов и остальных технических гаджетов. Теперь он может общаться с 

собеседником рядом, записывая в смартфон вопрос, и таким же образом получить ответ, переписываться 

текстовыми сообщениями, делать звонки одновременно с общением текстом, используя видео-чат, через 

мобильные приложения в смартфонах, такие как Skype или Viber. Одной из особенностей Skype Translator в 

том, что он задействует технологии распознавания речи и его автоматического перевода в текст во время 
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звонков, для которых он применяет VoIP (Voice over IP), то есть передачу голоса по IP-протоколу, которому 

необходимо интернет-соединение для подключения к провайдеру IP-телефонии. 

Однако, когда инвалид и собеседник находятся далеко друг от друга, то возникает необходимость 

обеспечить общение через традиционные звонки, к примеру, в случае вызова такси, медицинской помощи, 

полиции, пожарных и т. п. Иными словами, если рассмотреть такую ситуацию, когда у собеседника обычный 

проводной телефон или телефон без интернет-соединения, что подразумевает невозможность использования 

таких способов связи как передача sms-сообщений или видео-звонки соответственно, то человеку с 

ограниченными возможностями слуха будет трудно адаптироваться в нелегких жизненных ситуациях, где 

также существует вероятность отсутствия рядом слышащих, чтобы обратиться к ним за помощью.   

Целью этой работы является решение данной проблемы путем разработки мобильного приложения для 

трансляции естественной речи в текст во время обычных звонков без использования дополнительного 

оборудования, с возможностью пользования услугами в любых регионах, особенно включающих Украину.  

Рассмотрим существующие решения данной проблемы. Исключая подобные мобильные приложения, 

таких как Skype, использующих VoIP-соединение, которым, для звонков к стационарным и городским 

телефонам, необходимо специальное оборудование, такое как персональный компьютер или гибридный DECT-

телефон Skype, и также исключает вызов экстренных служб, можно обратить внимание на мобильное 

приложение Pedius, которое дает возможность частичной реализации данной проблемы, которая состоит в том, 

что также использует VoIP-соединение при подключении к интернет-связи, благодаря своей системе 

распознавания речи дает возможность прочитать в режиме реального времени ответы собеседника, 

конвертированные с голоса в текст. Реализация такого приложения доступна в Android и iOS. Однако, 

пользование этим приложением доступно лишь в Великобритании, Ирландии, Италии, Франции и США, также 

собеседнику не отображается номер звонящего, а отображается только номер сервиса Pedius. 

Автором предлагается разработка мобильного приложения с трансляцией голоса в текст во время 

звонка, который, в отличие от существующих аналогов, использует стандартную мобильную связь, что, в свою 

очередь, позволяет избежать привязки к Интернет-провайдеру IP-телефонии. Таким образом, расширяются 

возможности использования подобных приложений, и тем, что данное приложение может использоваться в 

любых регионах, особенно включающих Украину.  

Рассмотрим технологию построения приложения для реализации данной задачи (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Методика построения приложения с заданной целью 

 

Проанализируем архитектуру мобильного приложения, разбив ее на 5 блоков. Предварительно перед 

началом первого блока предпринимается определение источника записи и способа сжатия. Рассмотрим 

информацию об этих этапах: 

I этап: Блок речевого потока включает запуск речевого потока с записью и заполнение буфера 

данными. Впоследствии с буфера, в который производится запись, берутся данные в виде массива байтов. 

II этап: Блок анализа речевого потока предполагает обработку этих данных и расчёт полученной 

амплитуды путем конвертирования с Па(паскаль) в дБ(децибел) по формуле: 

20 lg ,
PrmsL дБр
Pref

 
  
 
 

 

где Prms 
– амплитуда сигнала, а Pref

 
– амплитуда шума, которая является константой, равной 20µ Пa = 20*10

-6 

Пa. 

На последующем этапе выполняется сравнение уровня звукового давления, полученного вследствие 

расчёта полученных данных, с установленным порогом, определяющим паузу в человеческой речи. В случае 

успешного прохождения по заданным условиям – запускается в ход третий этап. 

III этап: Блок записи в файл охватывает проверку на сравнение размера файла, в который ведется 

запись, с заданным максимальным, и вследствие выполнения заданного условия идет запись данных в виде 

массива байтов в wav-файл. В случае, если размер записываемого файла превышает заданный порог, запись 

перерывается и файл сохраняется в заданную директорию. 

IV этап:  Блок файла с речью в текст содержит конвертацию содержимого файла в текст. На данный 

момент известны некоторые основные программные библиотеки с системами распознания речи в текст, 

например: 

- Nuance Dragon SDK. Его основные характеристики: поддержка 38 языков, качество распознавания 

99%, ограниченный бесплатный функционал, необходимость наличия интернет-соединения. 
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- Yandex SpeechKit Mobile SDK. Его качества: ограниченный лимит бесплатных голосовых обращений 

в сутки, необходимость наличия интернет-соединения в бесплатном режиме, возможность оффлайн-

распознавания речи в платном режиме. 

- Pocketsphinx. Его особенности: распознавание слитной речи, офлайн-использование (локальное). 

- Cloud Speech API. Его характеристики: поддержка 80 языков, включая украинский, необходимость 

наличия интернет-соединения, высокая точность распознавания из-за самообучающих нейронных сетей. 

 В связи с анализом преимуществ данных библиотек, было решено использовать библиотеку Yandex 

SpeechKit Mobile SDK для конвертации речи в текст. 

V этап: Блок отображения текста, который сформирован на основе предыдущих этапов.  

Вследствие такого построения программного приложения, пользователю дается возможность читать 

речь собеседника, с которым осуществляется звонок. 

Таким образом, авторами предлагается программное приложение для трансляции естественного языка 

в текст во время телефонных звонков, основной целевой аудиторией которого есть люди с нарушениями слуха, 

что актуально особенно в регионах Украины. Проанализированные подходы и описанные алгоритмы легли в 

основу разработки прототипа программного обеспечения для реализации на мобильных устройствах.  
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ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ВЕБ-СЕРВЕРІВ НА ПРИКЛАДНОМУ РІВНІ МОДЕЛІ OSI 
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Актуальною є проблема обробки інформації у фізичній структурі та завантаженості комп’ютерної 

мереж і на прикладному рівні. Верхній рівень мережевої моделі OSI забезпечує взаємодію мережі з 

користувачем, який має доступ до мережевих служб, наприклад, обробка запитів бази даних, доступ до файлів, 

пересилка електронною службою. Також цей рівень відповідає за передачу службової інформації та надає 

інформацію про помилки. Сучасні комп’ютерні мережі використовують також для передачі інформації 

стандартизований стек протоколів TCP/IP [1-2]. 

Розповсюджені протоколи прикладного рівня: 

 протокол електронної пошти (SMTP, POP, IMAP); 

 протокол передачі гіпертекстової інформації або веб-сервер (HTTP); 

 протокол передачі файлів (FTP); 

 система доменних імен (DNS); 

 протоколи віддаленого доступу (Telnet, SSH); 

 протокол динамічного призначення адресних вузлів (DHCP). 

Суттєвими недоліками ізоляції прикладного рівня від фізичних властивостей мережі являється 

неможливість аналізу та обробки даних в режимі передачі транспортного рівня і нижче, що призводить до 

неефективного використання каналів зв’язку, збоїв і помилок. 

Для аналізу мережевих протоколів в режимі реального часу була використана програма Wireshark. З її 

допомогою було проаналізовано протоколи передачі гіпертекстових додатків. 

Протокол http використовується для передачі даних та отримання інформації з веб-сайтів. Протокол 

https – це розширення протоколу http, який підтримує шифрування по протоколам SSL та TLS. 

Відмінність між протоколами http і https видно з рис. 1 та рис. 2.  

 

Рис. 1 – Протокол http 

 

Рис. 2 – Протокол https 

В програмі Wireshark проведено фільтрацію мережевих протоколів по 80 порту. В результаті вхідна ip-

адреса 77.120.115.184, а вихідна – 192.168.0.101, з довжиною кадру 1494. Протокол http, по якому дані 

передаються, не захищений. На рис. 2 для пошуку в мережі протоколу https був використаний фільтр 443, який 
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підтримує настройку криптографічного шифрування  SSL для захисту на сайтах платіжних систем, почтових 

сервісах та соціальних мереж. Вхідна ip-адреса 192.168.0.101 та вихідна – 94.100.180.72, розмір кадру 571. 

Отже, протокол http характеризується невисоким рівнем безпеки, оскільки передача повідомлень по 

мережі не зашифрована. Захищеним протоколом для передачі даних є https, який має процедуру 

криптографування даних і аутентифікацію, що суттєво підвищує рівень безпеки прикладного рівня. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ОВЕРЛЕЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЦЕНТРІВ ОБРОБКИ ДАННИХ 

Харченко О.Ю., студ., Литвиненко Є.С., студ., Телятник М.С., студ. 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

На сьогоднішній день є проблема завантаженості комп’ютерних мережах і необхідність об'єднання в 

одну мережу велику кількість клієнтів. Для вирішення цієї проблеми використовуються оверлейні технології 

які додають широкі можливості які не були спочатку передбачені розробниками основних протоколів. У цьому 

тезисі будуть оглядово розглянуті такі технології, як TRILL, FabricPath, VXLAN та LISP. 

TRILL (Transparent Interconnection of Lots of Links) — це технологія, яка працює на канальному рівні 

моделі OSI та забезпечує передачу пакетів в середині центру обробки даних по унікальним ідентифікаторам, і 

використовує динамічну маршрутизацію. Коли пакет потрапить на порт, підключений до мережі TRILL, для 

нього визначається ідентифікатор комутатора TRILL, за яким знаходиться хост одержувача. Тобто 

визначається, куди потрібно передати пакет всередині мережі TRILL. Після цього до пакету додається новий 

заголовок і пакет передається по цьому заголовку між комутаторами TRILL, використовуючи найкоротший 

шлях. Потрапивши на потрібний комутатор TRILL, заголовок забирається, і подальша обробка пакету 

відбувається за класичною схемою. Це один з Ethernet-стандартів, який підвищує можливості мережевих 

технологій в хмарних обчисленнях. Він дозволяє збільшити комутаційну ємність, визначає кращий шлях для 

досягнення призначення та надає більш швидку збіжність при скачках напруги і виникнення помилок. 

FabricPath є реалізацією стандарту TRILL IETF, в їх роботі є певні відмінності. Для пакетів, що 

прийшли зі сторони мережі FabricPath, запис виду «MAC-адреса – ідентифікатор пристрою» додається тільки в 

тому випадку, якщо комутатор вже знає про одержувача даного пакета (тобто у нього є запис про MAC адресу 

одержувача). Якщо даних про одержувача немає, комутатор нічого не запам'ятовує. Поки потрібний запис 

«MAC-адресу – ідентифікатор пристрою» відсутній, комутатор розсилає такі пакети на всі пристрої в мережі 

FabricPath. TRILL і FabricPath працюють на канальному рівні (L2). Тому, зокрема, FabricPath рекомендується 

вендоромами саме для побудови мережі всередині центру обробки даних. 

VXLAN (Virtual Extensible LAN) – це ще одна технологія мережевої віртуалізації, створеної для 

вирішення проблем масштабованості у великих системах хмарних обчислень. Вона використовує схожу з 

VLAN техніку для MAC інкапсуляції Layer 2 Ethernet кадрів в UDP-пакети. VXLAN є розвитком зусиль по 

стандартизації на оверлейного протоколі інкапсуляції, збільшує масштабованість до 16 млн логічних мереж і 

дозволяє мережам 2 рівня одночасно співіснувати по IP-мереж. При цьому multicast або unicast (з Head-End 

Replication) використовуються для передачі широкомовного трафіку (broadcast, multicast та Unicast floodruen). 

LISP (Cisco Locator/ID Separation Protocol) створено для того щоб розділити функціональність IP-адрес 

на дві частини: ідентифікатори хостів і локатори маршрутизації. Концепція передбачає установку тунельних 

маршрутизаторів, які будуть додавати LISP-заголовки в інформаційні пакети в міру їхнього руху по мережі. 

Технологія LISP вирішує завдання оптимальної передачі трафіку в сторону сервера, а в деяких 

завданнях – і в сторону клієнта. Тому LISP рекомендується використовувати незалежно від оверлейних 

технологій всередині центру обробки даних або між ними. Але щоб повністю вирішити проблему 

неоптимального руху трафіку LISP повинен бути налаштований у кожного віддаленого клієнта. 

Оскільки всі описані технології оверлейні, то вони додають до адреси свій префікс, що поліпшує 

роботу в мережі, де ця технологія використовується. І хоча кожна з цих технологій має свої переваги та 

недоліки, але не має універсальної технології яка вирішує всі проблеми и зручна в застосуванні і реалізації. 
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 Сучасні люди рухаються недостатньо (і в тому числі тому набирають зайву вагу). Досить – це хоча б 10 

000 кроків на день. Саме стільки, на думку вчених, повинна проходити людина, щоб зберегти здоров'я і гарну 

форму. Але як можна впевнитись, що ця норма виконується? Навіть ті, кому за родом діяльності доводиться 

проходити чималі дистанції протягом дня, рано чи пізно почнуть цікавитися, скільки ж вони пройшли. Зараз 

для цих цілей випускають спеціальні фітнес-трекери, браслети, годинники і інші гаджети. Проте їх 

використання не кожному підходить. Браслети у декого викликають дискомфорт, а карманні трекери дуже 

часто губляться.  

 Сучасні мобільні телефони мають набір сенсорів, що дозволяють підрахувати кількість пройдених 

кроків без використання спеціальних гаджетів. Достатньо лише встановити потрібний додаток, який буде 

моніторити вашу фізичну активність протягом усього дня, використовуючи вбудовані сенсори.  

 Наразі, найбільшого поширення набули мобільні телефони на базі операційної системи Android. 

Станом на 2015 рік, доля Android на ринку операційних систем складає 82,8%, що робить її лідером серед 

існуючих систем.  

 Дамо опис програмного додатку, що проектується у роботі. Програма, що працює на базі операційної 

системи Android, розроблюється мовою Java. Клас, що займається підрахунком зроблених кроків реалізується у 

вигляді служби, яка працює у фоновому режимі та не залежить від користувацького інтерфейсу. Служба 

повинна мати механізми, що забезпечують її постійну роботу та запуск у разі її вимкнення системою. До таких 

випадків можна віднести, наприклад, перезапуск операційної системи або ж припинення її роботи через 

недостатню кількість ресурсів. Для більш достовірних результатів щодо кількості кроків потрібно забезпечити 

запуск сервісу при першій можливості, щоб уникнути великих втрат даних. Інтерфейс класу SensorEventListener 

надає можливість відслідковувати зміни показань сенсорів мобільного телефону за допомогою повідомлень від 

SensorManager через метод onSensorChanged(). Для вирішення поставленої задачі різними методами 

використовуються наступні датчики: акселерометр (часто називають G-сенсор), гіроскоп, магнітометр, 

крокомір (наявний лише у деяких останніх моделях мобільних телефонів).  

 Розглянемо два найбільш поширених підходи до реалізації лічильників кроків.  

Перший підхід. Більшість мобільних телефонів мають великий екран та займають основу простору у 

кишені. Тому положення телефону зазвичай є стабільним і можна використовувати вісь Х гіроскопу. Принцип 

алгоритму заснований на тому, щоб відслідкувати обертання телефону вперед та використати це для 

визначення кроку. Далі система продовжить слідкувати за кутовою швидкістю осі Х. 

 Якщо є сукупність послідовних точок, значення яких менше -1 рад/с, то виявлено обертання уперед. 

Початкова точка сегменту є першою точкою з позитивним значенням. Точка старту знаходиться шляхом 

моніторингу першої позитивної точки після виявлення сукупності послідовних негативних точок. Кінцева точка 

сегменту є останнім піком, значення якого більше, ніж 1 рад/с, до обертання вперед наступного кроку.  Сигнали 

кутової швидкості і вертикальної вібрації сегментуються початковими і кінцевими точками. Обертання уперед 

є важливим елементом події кроку. Якщо воно не було виявлено, то крок не зараховується. Таким чином, деякі 

недоречні рухи відкидаються і надійність системи поліпшується. Використовуючи цей алгоритм, один сегмент 

являє собою ходьбу, як подію. Система може просто порахувати кількість сегментів, які вважаються істинною 

ходьбою і отримати число кроків. 

 Другий підхід. Починаючи з версії операційної системи Android 4.4 KitKat додана підтримка платформи 

для двох нових датчиків: step detector та step counter. Такі датчики є, наприклад, в LG Nexus 5 і Galaxy Note 3. 

Перший може розпізнати, коли користувач робить крок і викликати подію як результат, в той час як останній 

відстежує загальну кількість кроків, зроблених після останнього перезавантаження пристрою. В такому випадку 

потрібно лише зчитувати показання даних сенсорів без додаткових обчислень.  

 Висновок. Таким чином, проаналізовано сучасні підходи до побудови лічильника кроків в мобільних 

додатках. В залежності від вбудованих у мобільний телефон сенсорів використовується відповідний підхід. 

Основна маса з них засновані на використанні акселерометра та гіроскопа. Особливістю при цьому є те, що для 

найбільш точних результатів під час ходьби мобільний пристрій має лежати у кишені.  
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ОБРОБКОЮ ФОРМАТУ ОБМІНУ ДАНИХ JSON 

Ковалевський К.Г., магістр 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Ми живемо в інформаційну еру, коли майже кожна людина має при собі мобільний пристрій з 

доступом до мережі та з потребами в повсякденній інформації, актуальність якої має дуже маленький «строк 

придатності», але яка може значно вплинути на наше життя: курс валют, ситуація на дорогах тощо. До такого 

типу інформації відноситься прогноз погоди на наступні декілька діб – це допомагає людині, наприклад, 

найбільш вдало спланувати дозвілля. З огляду на щоденну необхідність в отриманні актуальної інформації про 

стан або прогноз погоди, розробка мобільного додатку для її отримання є гарним рішенням. 

Для коректної роботи розробленого додатку пристрій повинен працювати на ОС Android версії 4.3 і 

вище, мати встановлене програмне забезпечення Google Services, доступ до мережі інтернет і повинен бути 

оснащений модулем GPS. Для створення додатку використана мова Java і середовище розробки Android Studio.  

Перший етап розробки – це створення інтерфейсу користувача, із використанням стандартних засобів 

Android SDK. Другий етап включає процедури отримання та обробки даних з джерела. В нашому випадку 

джерелом виступає сайт www.wunderground.com, який надає відвідувачам інформацію про погодні умови в 

будь-якій точці планети. Дані завантажуються у форматі JSON за допомогою методів, які включає в себе 

зовнішня бібліотека OkHttp, зберігаються в постійній пам’яті пристрою у файлі «Preferences» (який є аналогом 

файлу з розширенням *.ini у ОС Windows) та потребують подальшої обробки. 

 JSON (JavaScript Object Notation) – простий формат обміну даними, зручний для читання і написання як 

людиною, так і комп'ютером. Він є незалежним форматом обміну даними і є кращою альтернативою для XML, 

заснований на підмножині мови програмування JavaScript. JSON використовує угоди, знайомі програмістам C-

подібних мов, саме тому ці властивості роблять JSON ідеальною мовою обміну даними. JSON  надає легко 

зрозумілий збір даних, які отримуються для використання в логічному порядку. 

 На наступному етапі збережений текстовий файл з JSON-даними конвертується до Java-об’єктів 

бібліотекою gson, та розподіляється між описаною ієрархією класів та підкласів Forecast->simpleforecast, 

Forecast->txt_forecast. 

Приклад отриманих JSON-даних з джерела показано на рис. 1, де класи txt_forecast та simpleforecast є 

підкласами forecast  і зберігають схожу інформацію, у стислому або детальному поданні відповідно. 

"txt_forecast": { 

"date":"8:36 PM EET","forecastday": [{ 

"period":0, 

"icon":"cloudy", 

"icon_url":"http://icons.wxug.com/i/c/k/cloudy.gif"

,"title":"Четверг", 

"fcttext":"Облачно. Понижение 35F.", 

"fcttext_metric":"Облачно. ", 

"pop":"0" 

}, 

… 

 

"simpleforecast": { 
 "forecastday": [{"date":{ 

 "pretty":"24 03, 2016 19:00 EET", 

 "day":24, 

 "month":3, 

 "year":2016, 

 "yday":83, 

 "hour":19, 

 "min":"00", 

 "sec":0, 

 "monthname":"Март", 

 "weekday_short":"Чт",…}… 

Рис. 1 – Приклад отриманих JSON-даних з відповідного джерела 

 

 Щодо місцезнаходження користувача, за яким необхідно надати прогноз, використані два способи 

отримання координат: 

1. Запит до джерела із вхідними даними у вигляді повної або часткової назви населеного пункту. 

На створеному екрані налаштувань місцезнаходження, із спеціального поля для вводу додаток отримує від 

користувача послідовність латинських символів, після чого формує запит до серверу-джерела, отримує 

відповідь у вигляді даних формату JSON та отримує координати. 

2. Визначення координат за допомогою вбудованого модуля GPS та об’єкту класу LocationListener і 

його методів. 

Координати зберігаються до файлу «Preferences», точна адреса визначається обробкою координат за 

допомогою методів бібліотеки Geocoder та формується запит на прогноз у відповідному населеному пункті. 

Розроблений додаток виконує своє основне завдання – відображає поточний стан та прогноз погоди в 

обраному населеному пункті. В перспективі додаток може отримати новий функціонал на кшталт збереження 

списку найчастіше відвідуваних місць для швидкого доступу до стану погоди в них. 
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Пристрій, який отримав повну (рідше часткову) втрату працездатності, в результаті будь-яких дій 

користувача з програмним забезпеченням або втручання в «заводську» прошивку називається brick («цеглина»).  

Основними причинами, які приводять пристрій до стану «цеглина» є наступні: 

- невдале завершення установки прошивки; 

- встановлення ПЗ, яке не призначене для даного пристрою; 

- невдала спроба отримання root-прав (прав суперкористувача); 

- зміна, заміна, видалення вмісту системних файлів Android; 

- встановлення стороннього меню відновлення (recovery); 

- встановлення стороннього ядра; 

- встановлення патчів та оновлень із неперевірених джерел. 

Іноді причиною може послужити вплив вірусного програмного забезпечення. Також відомі деякі 

помилки ядра, які впливають на розділ /data на eMMC чипі, що псується під деяких операцій, таких як стирання 

або запис. Програмно несправний пристрій зазвичай є небажаним наслідком спроби оновлення пристрою. 

Багато пристроїв мають процедуру оновлення ПЗ, яка не повинна бути перервана до її завершення; якщо вона 

перервана через збій живлення, втручання користувача або з будь-якої іншої причини, то існуюча прошивка 

може бути частково перезаписана і непридатна для використання. Ризик пошкодження можна звести до 

мінімуму, приймаючи всі можливі запобіжні заходи, щоб уникнути переривання процесу.  

Деякі пристрої включають в себе дві копії прошивки, одна з яких є активною, а інша зберігається в 

фіксованому розділі ROM або записується у незалежній пам'яті і, як правило, не доступній для процесів, які 

можуть пошкодити її. А також містять програмні методи для розгортання збереженої прошивки поверх 

активної пошкодженої версії. Інші пристрої мають просто режим відновлення, який як правило, активується 

дією певного перемикача, що не дозволяє пристрою працювати в звичайному режимі, але може дозволити 

користувачеві перезавантажити фірмову прошивку. 

Загалом пристрої із несправним вбудованим ПЗ можна розділити на два класи: 

- hard-bricked пристрої; 

- soft-bricked пристрої. 

Розглянемо ці класи детальніше. Якщо Android пристрій жодним чином не реагує на натискання 

кнопки живлення, підключення до ПК або до зарядного пристрою, то це є випадком hard-brick. Таку ситуацію 

важко виправити в домашніх умовах, іноді навіть спеціаліст не зможе вирішити цю проблему і в 90% випадків 

можна вважати девайс фактично «мертвим», тобто таким, що не підлягає відновленню.  

Якщо ж пристрій як мінімум вмикається, дозволяє потрапити в режим відновлення (recovery mode) або 

режим завантаження (bootloader mode) - це soft-brick. Основні ознаки soft-bricked пристрою: 

- зациклення на анімації увімкнення;  

- циклічне перезавантаження (т.наз. «bootloop»); 

- відсутня можливість увійти в режим відновлення; 

- завантаження одразу або в режим відновлення, або в режим завантаження; 

- зображення на екрані завмирає після увімкнення. 

Деякі пристрої, які стали несправними через невідповідність вмісту їхньої енергонезалежної пам’яті 

можуть бути відновлені за допомогою спеціального обладнання (плати відлагодження), яка отримує доступ до 

цієї пам’яті безпосередньо. Ця операція аналогічна завантаженню мікропрограми на новий девайс, пам’ять 

якого ще порожня. Подібного роду відновлення іноді виконуються під час тестування або розробки 

програмного забезпечення. Для інших випадків розроблені програмні та апаратні процедури, які бувають 

доволі складними, але не є універсальними – майже кожна модель пристрою на Android є унікальною. Існують 

також програми-модифікатори, які дозволяють відновити несправні або частково несправні пристрої, такі як: 

Odin для Samsung, SPFlash Tool для пристроїв на процесорах МТК або Android протокол fastboot, що здатен 

перепрошити пристрій на якому відсутнє ПЗ, використання якого у подібних ситуаціях виявляється достатнім у 

більшості випадків. 

Таким чином, користувацьке втручання в роботу вбудованого програмного забезпечення мобільних 

пристроїв може спричинити порушення у їх функціонуванні, які можна розділити на два класи, в залежності від 

масштабності спричиненої шкоди та складності ліквідації їх наслідків.  
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Розпізнавання жестів досить молода технологія, яка набирає більшої уваги в галузі IT-технологій. Основна ідея 

цієї технології полягає в тому, що б максимально спростити взаємодію між людиною та комп’ютером, тобто 

безконтактно керувати  пристроєм за допомогою жестів рук. Управління комплексом обладнання відбувається 

за допомогою статичних або динамічних жестів рук. Для того, щоб розпізнати жести рук, треба вирішити дві 

основні проблеми, а саме: виявлення руки і розпізнавання жесту. Існують методи, які дозволяють виявити руку 

на зображенні та розпізнати жести. Поява сенсору Kinect, дала широкі можливості для створення систем 

розпізнавання жестів з використанням камери глибини. 

Початковим етапом розпізнавання є сегментація отриманого зображення з сенсора Kinect з метою 

знаходження на ньому кисті руки або обох рук. Ознаки за якими можна виділити об’єкт на зображенні, це: 

зовнішність, форма, колір, відстань до об'єкта і контекст. Правильним рішенням буде розпізнавання обличчя, 

так як очі, ніс і рот знаходяться в однакових пропорціях, і отримати інформацію про колір шкіри. Колір 

обличчя використовується в адаптивної моделі шкіри, заснованої на гістограмах. Маючи зображення з 

інформацією про колір об'єкта, необхідно детектувати його на зображення. Здійснити це можна за допомогою 

алгоритму Camshif. Модель цього алгоритму заснована на гістограмах і  навчається у процесі розпізнавання. 

Щоб відсікти всі фонові об’єкти, використовується інформація про відстань до об'єктів на зображенні  за 

допомогою сенсора Kinect. Після знаходження позиції (x, y) і розмірів (w, h) обличчя на зображенні, можна 

знайти відстань до особи, використовуючи карту глибини D: 

𝑑𝑓 =
1

𝑤ℎ
∑  𝑥+𝑤

𝑖=𝑥 ∑  
𝑦+ℎ
𝑖=𝑦 𝐷(𝑖, 𝑗). 

Всі об'єкти, що знаходяться ближче до камери, ніж обличча, можуть бути знайдені з використанням 

порогового значення:  

𝐷(𝑖, 𝑗) > 𝑑𝑓 + 𝑡𝑛, 

де 𝑡𝑛 – відстань, на яку повинні бути піднесені руки, щоб система розпізнала жести.  

Після цього, необхідно знайти руки, ґрунтуючись на кольорі шкіри людини, отриманому після 

детектування обличчя. Зображення отримане з камери, це двовимірний масив даних. Ефективним методом 

знаходження контурів на зображенні є детектор границь Кенні. Після використання цього методу, контури 

представляються у вигляді кривої на графіку. Графік показує відстань кожної точки контуру до центральної 

точки. На горизонтальній осі знаходиться кут між кожною точкою контуру і начальної точкою щодо 

центральної точки, нормалізований на 360 градусів. На вертикальній осі знаходиться відносна Евклідова 

відстань між кожною точкою контуру і центральної точкою, нормалізоване по радіусу максимально вписаного 

кола. таке представлення кисті руки добре описує її топологічні властивості - розташування пальців. 

Використовуючи криву можна отримати координати пальців руки. Модель руки представлена у 

вигляді: 

𝐻 = {{𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑖}, 𝐶}, 0 ≥ 1 ≥ 5 

де H – модель руки, Fi – координати одного з пальців щодо центру руки (xf, yf, zf), C – координати центру руки 

(xc, yc, zc). 

Далі на основі отриманих даних які описують жест, потрібно навчити нейронну мережу. Розпізнавання 

динамічних жестів здійснювалося на основі прихованих Марковських моделей (СММ). Для визначення 

належності поточного жесту до статичного або динамічного жесту, порівнюється ймовірність, отримана на 

виході нейронної мережі і СММ. На основі більшої ймовірності приймається рішення про фінальне 

класифікації жесту. 
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Социальные сети являются одним из наиболее распространенных инструментов социального 

взаимодействия современных пользователей Интернет. Методы и алгоритмы сентимент-анализа (определение 

эмоционального окраса или настроения) тестових сообщений, которой делятся пользователи, находит 

применение в таких сферах как  маркетинг, реклама и т.п. 

Известно, что основу подходов сентимент-анализа составляют методы и алгоритмы Text Mining – 

технологии обработки и анализа больших массивов неструктурированной текстовой информации [1]. Однако 

речь пользователей в социальных сетях, в отличие от хорошо отредактированных текстовых источников, 

нередко характеризуется наличием неформальной и жаргонной лексики. Пользователи соцсетей выражают свои 

мысли не только простыми словами, но и «лайками», смайлами, сленговыми выражениями, сокращениями и 

т. п. А именно в сленге и «смайлах», как правило, и содержится львиная доля «эмоциональной информации». 

Кроме того немаловажным является язык общения. 

Еще одной, пожалуй, наиболее важной, особенностью сентимет-анализа является наличие проблемы 

собственно измерения эмоциональной составляющей текстовых сообщений: известен ряд различных шкал для 

классификации эмоционального окраса сообщений [2], однако предложенные шкалы не всегда позволяют 

описать тонкие эмоциональные нюансы, видимые при непосредственном чтении сообщений.  

Создание информационной технологии сентимент-анализа, позволяющей создавать необходимые 

программные средства, в том числе и для мобильных приложений, выводящие данный мощный инструмент 

анализа в том числе и на бытовой уровень – актуальная и перспективная задача. При этом конечному 

пользователю (маркетологу, рекламщику, психологу) во многих случаях необходима и достаточна очень 

простая система визуализаторов результатов сентимент-анализа, например, комментариев под определенным 

сообщением. 

Целью данной работы является усовершенствования существующих подходов сентимент-анализа 

путем  создание программного монитора, который мог бы извлекать неструктурированные данные из аккаунтов 

социальных сетей, проводить сентимент-анализ этих данных и визуализировать этот результат для конечного 

пользователя. 

Таким образом актуальным является создание такой информационной технологии, которая могла бы 

извлекать данные пользователей из их аккаунтов в социальных сетях и выводить результат сентимент-анализа 

этих данных в простом и понятном виде. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: извлечение данных из одного или 

нескольких аккаунтов в социальной сети и их последующий сентимент-анализ. В статье [1] приводится 

несколько вариантов решения задачи анализа текста: предварительная обработка текста (pre-processing), 

классификация посредством машинного обучения, и кластеризация. Суть предварительной обработки текста 

заключается в том, чтобы организовать потенциально плохо структурированные или вообще не 

структурированные текстовые данные в фиксированное количество определенных категорий. Одним из самых 

распространеенных методов пре-процессинга является feature extraction. Он состоит из морфологического, 

синтаксического и семантического анализа текста, для исключения из него предлогов, союзов и так далее, 

приведение слов к их изначальному виду (восхитительный - восхищение); определение грамматической 

правильности предложения (наличие существительного, прилагательного, глагола и т. п.), и затем анализа 

оставшихся слов на их значение.  

Одним из наиболее распространенных способов определения эмоций из текста является использование 

NRC лексикона – это по сути большой ресурс, в котором собрана база слов и ассоциирующиеся с ней эмоции 

[2]. NRC разделяет 8 общих типов эмоций (рис. 1). NRC подразумевает разделение по двум признакам: по 

настроению (положительное и отрицательное), и непосредственно по эмоции: страх, грусть, радость, 

удивление, отвращение, предвкушение, гнев, радость, доверие. При этом подразумевается, что одно слово не 

обязательно несет в себе только одну единую эмоцию, например благодарность – радость и доверие, и так 

далее.  

Однако помимо NRC существует еще так называемая OCC модель определения эмоций, которая 

включает в себя 22 типа эмоций, разделенные на способы или пути, которыми они были вызваны [3]. Данная 

модель также заслуживает внимания, но на данном этапе авторы не использует ее для решения поставленной 

проблемы. 

В рамках данной работы на начальном этапе автором предлагается создание рабочего прототипа 

приложения, схожего по инструментарию с [4], однако с расширенным функционалом, а именно с 

использованием лексикона NRC, и визуализацией текущего настроения/эмоции посредством гистограммы 

преобладающих эмоций, а также двух выражений лиц – отображающего real-time состояние публикаций 

какого-то конкретного аккаунта или группы аккаунтов, а также преобладающее настроение публикаций за 
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определенный отрезок времени. Имея эти данные пользователь будет иметь возможность наблюдать динамику 

изменения настроений и принимать соответствующие решения. Схема работы предлагаемого прототипа 

указана на рис. 2. 

 

Рисунок 1 – Схема NRC лексикона 
 

 
Рисунок 2 – Схема работы программного монитора 

 
Решения, предложенные авторами, в отличие от существующих, подразумевает обработку не только 

стандартных текстовых данных (простых слов), но и учитывание смайлов, «лайков», сленгов, а так же язык 
общения. 

Предложенные подходы в будущем могут быть усовершенствованы таким образом, чтобы иметь 
возможность осуществлять обратную связь с пользователем (или пользователями) для поддержки или 
изменения преобладающих на текущий момент настроений. 
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Введение. На сегодняшний день социальные сети являются одним из основных способов общения 

между людьми, обмена информацией в короткие сроки. При этом под социальными сетями понимаются 

интерактивные многопользовательские сайты, предназначенные для построения, отражения и организации 

взаимодействия между пользователями путем их объединения по родственным признакам или консолидации на 

основании общих интересов. Благодаря своей структуре в них содержится большое количество динамично 

изменяющихся данных об интересах пользователей, стиле общения, политических настроениях, что 

способствует формированию общественного мнения, ведению бизнеса и продвижению товаров и услуг. Таким 

образом, они являются агрегатором огромного массива информации, превышающего миллионы терабайт. Для 

использования этой информации в различных прикладных задачах применяют мониторинг социальных сетей, 

который позволяет на актуальном этапе строить поведенческие модели, проводить классификацию и выявления 

неявных сообществ и группировок, кластеризацию и фильтрование определенных характеристик пользователей 

в различного рода исследованиях. 

В связи с решением такого рода задач возникает необходимость в обработке большого объема 

информации, которую возможно реализовать с применением методов Data Mining (DM) и Social Network 

Analysis (SNA). Для реализации этих задач необходимо сделать правильный выбор технологий сбора, хранения, 

обработки и обработки больших данных. При этом большое внимание уделяется выбору инструментария для 

хранения больших данных, так как эффективная структура хранения и извлечения данных позволит 

оптимизировать технологии параллельной обработки данных в распределенной среде. 

Цель работы – анализ и синтез моделей хранения больших данных в задачах мониторинга социальных 

сетей. 

Материалы и результаты исследований. До середины ХХ столетия стандартом де-факто были 

реляционные модели сохранения данных, которые благодаря универсальности языка SQL, основанном на 

теории множеств, позволяли с легкостью проектировать любую предметную область. Все это время были 

попытки создать иные модели хранения данных (сетевые, иерархические), но они не получили 

распространения. С развитием облачных технологий и возросшей необходимостью быстрой обработки 

больших объемов информации, стали популярны так известные NoSQL системы. Исходя из своих 

характеристик, они подразделяются на несколько видов (такие как key/value, документоориентированные, 

колоночные, графовые). Основным недостатком всех этих видов NoSQL систем является их направленность на 

конкретные задачи и структуру хранения данных и как следствие возможность использования в определенной 

области. Зачастую изменение предметной области или расширение задач исследования происходит с тяжелой и 

болезненной перестройкой архитектуры всей системы. 

Вначале XXI века производители и разработчики РСУБД возвращаются к использованию реляционной 

модели при построении сложных систем обработки больших данных. Проводятся попытки привести РСУБД к 

потребностям онлайн аналитики путем внедрения параллельной обработки данных, in-memory хранения и 

других приемов, при которых базы данных, основанные на реляционной модели, получают второе дыхание. 

Большое внимание оказывают возможностям обработки и хранения данных с использованием облачных 

технологий. 

При выборе средств для хранения больших объемов данных из соцсетей, необходимо учитывать 

свойства контента соцсетей, которые являют собой большой ориентированный граф со свойствами как для 

отдельных узлов, так и их связей. При этом графовая модель, которая полностью описывает данную 

предметную область, требует огромных физических ресурсов от вычислительных устройств, на котором 

хранится данный граф. И хотя ведутся попытки перенести обработку графов в параллельную среду с целью 

снижения потребностей к ресурсам отдельного узла, на данный момент такие модели упираются в 

естественную природу графа, при которой оптимальная скорость его обработки и хранения достигается путем 

обработке данных в памяти одного узла, а распределенные графовые модели наследуют те или иные недостатки 

своей архитектуры.  

Анализ подходов обработки данных из социальных сетей позволил выделить основные категории 

данных из них [1]: данные профилей, данные мультимедиа, связи между пользователями и 

неструктурированные текстовые данные на стенах пользователей. Выбор конкретной модели хранения для 

каждой из этих категорий позволило использовать оптимальные алгоритмы хранения и обработки данных, 

исходя из структуры этих данных. 

В ходе исследований было предложено использовать комплексный подход к хранению данных из 

социальных сетей, который представлял собой комплекс БД из реляционной модели хранения данных и 

графовых моделей для хранения в соответствующих БД. Данный подход опирался на выделенные категории 
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данных контента социальных сетей. Каждая из моделей представлена на рис. 1-2. Управление данными этих БД 

осуществлялось с помощью единого менеджера запросов, который представлял собой упрощенный вариант 

единой СУБД. Общая целостная модель хранения категорий данных социальной сети представлена на рис. 3. 

 
Рисунок 1 – ER-диаграмма для хранения в реляционной БД данных аккаунтов 

  
 а) б) 

Рисунок 2 – Графовая модель для хранения: а) неструктурированных текстовых данных со стен 

пользователей; б) данных о связях между пользователями 

Графовая БД

Пользователь

Label: id

взаимное соответствиеАккаунт

  id(PK)

Реляционная БД

 
Рисунок 3 – Общая модель для хранения больших данных при мониторинге социальных сетей 

 

Данная архитектура позволяет оптимизировать доступ к относительно статическим данным аккаунтов 

за счет преимуществ реляционной модели хранения данных и в тоже время представляет оптимальные 

алгоритмы запросов к графовой по своей природе информации о записях пользователей, дружеских связях, т.д. 

Выводы. В ходе проведенного анализа были проанализированы различные модели хранения больших 

данных в задачах мониторинга социальных сетей. Обозначены главные характеристики и недостатки, 

влияющие на использование этих моделей в распределенных средах при анализе социальных сетей (SNA). 

Было предложено использование комплексного подхода соединения нескольких моделей хранения данных для 

оптимизации технологий обработки больших данных. Благодаря использованию преимуществ конкретной 

модели повысило производительность системы мониторинга социальных сетей в целом.  
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Сучасний стан інформаційного розвитку вимагає від наукових закладів відповідності передовим 

технологіям представлення та використання інформаційних ресурсів. В даний момент всебічна інформаційна 

доступність дозволяє світовій спільноті формувати враження про освітні організації України за поточними 

станом їх Web-ресурсів та сервісів. В рамках аналізу поточного стану та для заохочення кращої представленості 

академічних і дослідницьких установ в Інтернет-мережі та стимулювання вільного доступу до наукової 

інформації, двічі на рік компанією Cybermetrics Lab (Іспанія) складається рейтинг Вебометрікс (Webometrics).  

Мета роботи: Підвищення параметрів якості індексованості сторінок сайту ВНЗ. 

Рейтинг "Webometrics Ranking of World Universities" ґрунтується на аналізі офіційних веб-сайтів 

навчальних закладів. Аналіз включає 4 показники ВНЗ:  

1. Кількість індексованих сторінок (Розмір сайту, Size) пошуковими системами: Google.com, 

Yahoo.com, Live.com (msn.com), Exalead.com. Фактор включає всі піддомени й директорії університету. 

Показник складає 20% рейтингу.  

2. Кількість унікальних зовнішніх посилань на університетський домен (Видимість, Visibility). 

Видимість визначається чотирма пошуковими системами: Google, Yahoo Search, Live Search та Exalead. Дані 

збираються системами Majestic SEO та ahrefs і складають 50% загального показника. 

3. Кількість «цінних файлів» (Rich files) на сайті університету. При визначення цього показника 

використовують популярні формати: MS Word (doc), PowerPoint (ppt), Adobe Acrobat (pdf), PostScript (ps). 

Аналіз проводиться системою Google Scholar і складає 15% рейтингу. 

4. Цитованість (Excellence) складає 15% дозволяє оцінити кількість наукових матеріалів і їх цитованість 

для ВНЗ. Дані надаються системою SCImago, яка враховує цитування в науково-метричних базах: Scopus, Web 

of Science та Google Scholar. 

Відповідно до критеріїв визначення рейтингу університету розроблено вимоги до структури та 

технічного змісту веб-сторінок університету, організації доменної структури, принципів адміністрування та 

формування контентного наповнення сайтів підрозділів ВНЗ.   

IDEF0-діаграма розробки шаблону підрозділу ВНЗ наведено на рис. 1 та відповідає стандартам 

розробки Web-сатів для CMS Drupal [1]. 

 

 
Рис. 1 – IDEF0-діаграма декомпозиції основної роботи 
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Вищий начальний заклад, для якого проектуються шаблони сайтів вимагає розмежування доменної 

структури. Підрозділи вищого навчального закладу можливо розділити на дві групи: адміністративні та 

наукові. Підрозділи повинні бути забезпечені відповідними сторінками та наповненням сайту, які надаватимуть 

необхідну інформацію, як членам даного підрозділу ВНЗ так і користувачам іншої групи, але дотримуючись 

розмежування доменної структури. Швидка адаптація шаблонів до нових доменів вимагає розробки 

спеціалізованого програмного забезпечення. 

Мета роботи – Полегшення налаштування шаблону CMS Drupal для використання в доменній зоні ВНЗ   

Для налаштування готового шаблону сайту під зареєстрований домен на сервері, був розроблений спеціальний 

програмний додаток «Налаштування» у середовищі Delphi 7. За допомогою нього можна легко та швидко 

змінити головні настройки бази даних, яка підключається разом із шаблоном. 

Для настройку шаблону та забезпечення його коректного функціонування, необхідно виконати 

наступні дії: 

 необхідна правка файлу settongs.php, де встановлюються база даних, вказується логін користувача, 

пароль, host; 

 перенос файлів сайту у середовище домену; 

 створення бази даних у сервісі phpMyAdmin та імпорт дампу бази даних шаблону. 

Головне вікно програми зображено на рис. 1. Користувач повинен вказати головні параметри: ім’я бази 

даних, пароль, ім’я користувача та ім’я host. Ці чотири параметри вводяться вручну у спеціальні відповідні 

поля. За налаштування шаблону до доменного імені відповідає файл settings.php, який знаходиться у каталозі 

шаблону сайту за таким шляхом: htdocs\sites\default. 

 

 
Рис. 1 – Головне вікно програми 

 

На наступному етапі необхідно перенести файли створеного шаблону сайту на домен. Це можна легко 

виконати за допомогою будь-якого ftp-клієнту. Підключившись до домену, використавши його ftp-адресу та 

існуючий обліковий запис, можна скопіювати файли сайту на хостинг. Серед найбільш розповсюджених ftp-

клієнтів можна виділити наступні: FileZilla, Total Commander, FAR, Midnight Commander та багато інших. 

Для того, щоб підключити уже існуючу базу даних до готового шаблону, необхідно використати сервіс 

управління базами даних: phpMyAdmin. Потрібно створити нову базу даних та вказати її ім’я. та виконати 

імпорт дампу бази даних шаблону, ім’я якої співпадає з іменем у налаштуваннях файлу settings.php. 

Після виконання налаштування база даних готового шаблону буде підключена до нього, а при переносі 

файлів сайту на вище вказаний домен, шаблон починає функціонувати. 
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З розвитком мережевої інфраструктури та з ускладненням додатків, що застосовуються в 

комп’ютерних мережах, збільшуються вимоги до пропускної здатності, надійності та захисту мереж, їх 

керованості. Все це вимагає відповідних досліджень щодо розробки нових та покращення існуючих методів 

QoS, а отже, і адекватних моделей для дослідження комп’ютерних мереж. 

Можна виділити два основні види моделювання – математичне і фізичне моделювання [1]. Можливості 

фізичного моделювання досить обмежені - можна вирішувати окремі завдання при заданні невеликої кількості 

поєднань досліджуваних параметрів системи. Тому у багатьох випадках кращим виявляється використання 

математичного моделювання, зокрема імітаційних моделей [2]. Існують як спеціальні мови імітаційного 

моделювання (SIMULA, GPSS, SIMDIS), так і програмні засоби для моделювання роботи комп’ютерних мереж, 

у яких можна «побудувати» мережу з віртуальних складових (Cisco Packet Tracer, NetCracker тощо). Головним 

їх недоліком є використання лише стандартних налаштувань обладнання і неможливість вплинути на алгоритм 

його роботи. Ще одним важливим недоліком є те, що вказані вище програми лише імітують роботу обладнання. 

Це полегшує процес розробки, але існує імовірність того, що змодельована працездатна мережа не буде 

ефективно функціонувати на реальному обладнанні. 

Нами запропоновано інший варіант моделювання роботи локальної мережі – використання декількох 

віртуальних машин, одна з яких (з операційною системою MikroTik [3]) виступає маршрутизатором. Для цього 

можна використати VMware Workstation [4] – популярну програму для створення декількох віртуальних 

комп’ютерів в одній системі. Головним недоліком даного методу є те, що все використане віртуальне 

обладнання знаходиться у оперативній пам’яті одного комп’ютера. Це зменшує показники працездатності 

моделі в цілому і змушує дещо занижувати деякі параметри. Головною ж перевагою є найбільша наближеність 

моделі до реального обладнання. Мінімальна конфігурація необхідної для досліджень мережі – це дві робочі 

станції та маршрутизатор, який забезпечить зв’язок між ними. 

Використання в якості маршрутизатора комп’ютера зі спеціалізованою ОС MikroTik RouterOS дає ряд 

переваг при моделюванні. Зокрема, це значна гнучкість налаштувань маршрутизатора, можливість зміни 

параметрів мережі без зупинки робочого процесу, додання користувацьких скриптів для специфічних 

налаштувань, можливість точно ідентифікувати трафік за допомогою пошуку деякої послідовності байт у 

перших десяти переданих пакетах, використовуючи спеціальні шаблони – регулярні вирази. 

Для вирішення проблем регулювання смуги пропускання було розроблено спеціальний алгоритм, 

головними критеріями якого є виконання усіх стандартних функцій (надання клієнтам гарантованої швидкості 

за будь-яких умов, можливість підвищувати швидкість до вказаної межі), проведення багаторівневого аналізу 

трафіку (за групами користувачів, за типами трафіку, за пріоритетами), реалізація підходу подвійного QoS 

(попереднє маркування усього вхідного трафіку як низькопріоритетного, а після аналізу – проведення 

повторного маркування тих типів трафіку, які повинні мати більш високий пріоритет) та присвоєння середнього 

пріоритету пакетам, які не підпали під жодне вказане правило у списку. Основні налаштування алгоритму були 

виконані за допомогою консольних команд операційної системи RouterOS. Для реалізації алгоритму на 

маршрутизаторі MikroTik були виконані такі дії: створено групи користувачів, додано записи у IP-Firewall 

(вкладка Layer7 Protocols), створено більш досконалу систему правил у IP-Firewall (вкладка Mangle), створено 

більше шаблонів черг у Queue (вкладка Queue Types), побудовано дерево черг у Queue (вкладка Queue Tree), 

використовуючи правила з Mangle і шаблони з Queue Types. 

Тестування розробленого алгоритму проводилося у три етапи: 1) створення умов для виникнення 

перевантаження у мережі, яка керується маршрутизатором зі стандартним алгоритмом, 2) створення 

аналогічних умов для мережі, яка керується маршрутизатором із розробленим алгоритмом, 3) порівняння 

результатів роботи двох алгоритмів. 

Для визначення ефективності розробленого алгоритму було підрахувано відсотки відкинутих пакетів 

порівняно із загальною кількістю пакетів. При стандартному алгоритмі було втрачено 35,06% всіх пакетів, а 

при роботі із запропонованим алгоритмом – 28,36%. Отже, розроблений алгоритм на 6,7% ефективніший від 

стандартного. Пробне тестування показало ефективність розробленого алгоритму та придатність даної моделі 

для дослідження методів QoS. 
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Серед інформаційних засобів особливе місце займають комп'ютерні інформаційні системи (ІС), які 

представляють собою комплекс програмних і технічних засобів, як інструмент для комп'ютеризації 

розрахунків, ведення обліку, контролю на підприємстві, оперативного й ефективного управління, надаючи 

користувачам зручний та легко освоюваний інтерфейс [1]. 

В сучасному світі інформація розглядається як невід'ємна складова діяльності підприємства. 

Інформація здійснює величезний вплив на підвищення продуктивності праці, а також є визначальним чинником 

при прийнятті зважених рішень. Сьогодні у всіх діючих підприємствах є потреба в системах управлінського 

обліку, фінансового аналізу, планування, управління виробництвом, тому успіх буде мати те підприємство, той 

заклад, який володіє найсучаснішими комп’ютерними та інформаційними технологіями. 

Відділ головного енергетика (ВГЕ) є самостійним структурним підрозділом концерну КВБЗ, який 

реалізує технічне та функціональне керівництво енергетичними службами підрозділів концерну і підприємств, 

які входять в його склад, а також енергосиловим цехом і ТЕЦ. 

На сьогоднішній день всі роботи які проводить відділ ГЕ виконуються в ручну, складання документації 

забирає багато часу, тому виникла необхідність у створенні комп’ютерної системи. 

Можна виділити такі основні напрямки необхідності створення комп’ютерної системи: наведення 

порядку в обліку обладнання; збір технічних характеристик та результатів вимірів, розкиданих по бригадам і 

цехам; полегшення планування ремонтів; упорядкування відомостей про нормативи;  створення електронного 

архіву технічної документації та електронного журналу дефектів. 

Введення комп’ютерної системи в дію дозволило б полегшити роботу служб відділу ГЕ підприємства, а 

також вирішити ряд таких проблем: можливість одночасного використання інформації одразу декількома 

користувачами системи; заміни ручної обробки інформації на автоматизовану; підвищення ефективності 

роботи за рахунок оперативності отримання інформації; полегшення та прискорення планування ремонтів; 

упорядкування нормативно-технічної документації; скорочення терміну оформлення технічної та нормативної 

документації. 

Узагальнюючи всі перераховані вище пункти можна сказати, що даний додаток (рис. 1) розробляється 

для полегшення та прискорення роботи працівників відділу головного енергетика концерну КВБЗ, завдяки 

швидкості та оперативності отримання інформації, прискоренню планування ремонтів, створенню необхідних 

журналів, скороченню термінів оформлення різноманітних звітів, а завдяки цьому зменшити витрати на 

незаплановані ремонтні дії, зайві запасні частини. 

 

 
Рис. 1 – Форма для перегляду інформації про обрану ділянку трубопроводу 
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За доволі малий проміжок часу комп’ютерні системи пройшли шлях від допоміжного придатку до 

систем, без яких неможливо уявити сучасний світ. Однією з таких новітніх наукових розробок є сферична 

панорама. На відміну від традиційних панорам вона охоплює 360° завдяки чому повністю фіксує навколишню 

місцевість, що дозволяє створювати 3D тури після обробки певним програмним забезпеченням отриманих 

знімків.  

Однією з основних проблем при експлуатації автоматичних систем є їх надійність. У розвинутих 

системах для вирішення питання надійності використовують дублювання вузлів системи, системи контролю 

цілісності вузлів. Дублювання вузлів системи значно збільшує надійність та собівартість пристрою та при 

виході з ладу усіх дублюючих вузлів, починає працювати система цілісності вузлів, завданням якої є вчасне 

надання інформації про загальний стан усіх вузлів системи, та виконання відповідних інструкцій для 

збереження вузлів які не вийшли з ладу. 

Система тестування цілісності вузлів автоматичної платформи для створення 3D локацій включає в 

себе: підсистему контролю рушійними двигунами, підсистему контролю сервоприводами, підсистему 

оповіщення, підсистему контролю стану навігаційних датчиків, підсистему аварійного завершення діяльності 

фото-платформи. 

 Підсистема контролю рушійними двигунами містить апаратну та програмну частину. Апаратна 

частина у вигляді акселерометру Adxl345 буде вираховувати відхилення від заданого маршруту, та надсилати 

сигнал до мікроконтролеру, який у свою чергу буде програмним або апаратним шляхом вирішувати проблему у 

разі її виявлення. 

Підсистеми контролю сервоприводами реалізована у вигляді функції реалізованій на мові С, яка 

аналізує заданий градус кута повороту моторів, та кут повороту після виконання інструкції, та звичайний 

сервопривод не надає зворотнього звя’зку. Вирішення проблеми зворотнього зв’язку полягає у модернізації 

сервомеханізма шляхом з’єднання середнього контакту потенціометру, який показує напругу на потенціометрі  

та мікроконтролеру, що дозволить виміряти  значення напруги на потенціометрі після виконання інструкції, та 

програмно визначати кут повороту сервоприводу. 

Підсистема оповіщення складається з апаратної частини – модулю Hc-06 RS232, який дозволить 

мережею Bluetooth передавати сигнал, та програмної частини яка аналізуючи отримані дані від інших підсистем 

буде формувати вміст даних сигналу. 

Підсистема контролю стану навігаційних датчиків містить функцію реалізовану на мові С, завданням 

якої є перевірка надходження сигналу від чотирьох датчиків ультразвуку HC-SR04 до мікроконтролеру, 

калібровка датчиків буде виконуватися у ручному режимі до запуску платформи. 

Підсистема аварійного завершення діяльності фото-платформи включає в себе апаратну частину – 

модуль реле, та програмну – фунцію реалізовану мовою С. При отриманні від будь-якої іншої підсистеми 

сигналу про те, що подальша робота платформи може призвести до виходу з ладу інших вузлів платформи, 

мікроконтролер відправить сигнал на реле, яке роз’єднає електричний ланцюг живлення фото-платформи.  

Розробка системи тестування цілісності вузлів автоматичної платформи для створення 3D локацій 

дозволить вчасно отримувати інформацію про загальний стан вузлів усієї системи, та запобігати подальшому 

виходу з ладу інших вузлів, проте такий підхід не позбавлений недоліків: виникнення аварійної ситуації 

призведе до зупинки роботи фото-платформи, до подальшого її вирішення людиною. Для вирішення проблем, 

які виникли при створенні системи тестування цілісності вузлів автоматичної платформи та її модернізації 

потребується використання методу дублювання вузлів, використання на самій платформі процесорів з 

великими обчислювальними можливостями, для можливості паралельної роботи усіх підсистем системи 

тестування цілісності вузлів, використання цифрових сервоприводів зі зворотнім зв’язком і 

шарикопідшипником, що дозволить не модернізувати сервопривод, та значно збільшить термін експлуатації 

сервоприводу. 
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Аналіз документів і зображень, відеобази даних, автоматичні охоронні системи та моніторинг 

несанкціонованої активності, іграшки-роботи, комп'ютерні системи, що самонавчаються, управління 

комп'ютером за допомогою жестів, інтерфейси прикладних програм. Це лише деякі приклади використання 

технологій "Комп'ютерного зору" – одного з найбільш перспективних дослідницьких напрямків, який відкриває 

нові методи взаємодії з комп'ютером без використання клавіатури або миші. Для впровадження цих ідей, 

потрібні зручні і персоналізовані способи спілкування з комп'ютером. Це означає, що інтерфейси нового 

покоління повинні ідентифікувати навколишню обстановку людини і, автоматично впізнавати її саму. 

Отже, існує потреба в способі ідентифікації людини комп’ютером. Існує велика різноманітність 

методів ідентифікації. Багато з них отримали широке комерційне застосування і використовуються на протязі 

останніх 20 років. 

На сьогоднішній день в основі найбільш поширених технологій верифікації та ідентифікації лежить 

використання паролів і персональних ідентифікаторів або документів типу паспорта, водійських прав тощо. 

Однак такі системи занадто вразливі і можуть легко постраждати від підробки, крадіжки і просто людської 

забудькуватості. Тому все більший інтерес викликають методи біометричної ідентифікації, які дозволяють 

визначити особистість людини за його фізіологічним характеристикам шляхом розпізнавання за зразками. 

Класичний приклад біометрії – аналіз відбитків пальців, а до новітніх технологій можна віднести розпізнавання 

сітківки та райдужної оболонки ока. 

Застосування цих біометричних методів виправдано в банківській сфері та деяких підприємствах для 

обмеження доступу до секретної інформації, однак у них є один серйозний недолік. Такі технології занадто 

нав'язливі і в фізіологічному, і в соціальному сенсі. Вони вимагають від людини щоб він зайняв певне 

положення щодо чутливого елемента і простояв так кілька секунд. І ця процедура навряд чи зміниться, оскільки 

технологія вимагає самого ретельного просторового аналізу. Треба мати на увазі, що, спілкуючись між собою, 

люди не пізнають один одного шляхом сканування сітківки, тому подібні методи ідентифікації здаються їм не 

цілком природними. 

Додаткам з високими вимогами до безпеки, дійсно потрібен інтерфейс типу «зупинись і назвіть себе» 

(деяка затримка змусить користувача усвідомити важливість проблеми). Однак для магазину, в якому 

дізнаються своїх постійних клієнтів, для інформаційного кіоску, який вас "пам'ятає", або будівлі, яка "знає", хто 

в ньому живе, потрібно зовсім інше. Для інтелектуальних середовищ нового покоління найкраще підходять 

технології розпізнавання осіб по обличчю, або наприклад голосу. Установка подібних систем у місцях масового 

скупчення людей (аеропортах, великих торгових центрах) повинна сприяти ранньому виявленню осіб, що 

перебувають у розшуку. 

Метою даної роботи є створення методу знаходження ступеню схожості облич людей на цифрових 

зображеннях. 

У більшості випадків, коли потрібно просте порівняння двох досить схожих фрагментів зображення 

його реалізують через їх коваріацію (або що-небудь аналогічне). Береться зразок і пересувається по 

зображенню по X і Y в пошуках точки, де відміну зразка (J) від зображення (I) досягає свого мінімуму, 

формула (1): 

   min , ,

,

I x i y j J i j

i W j H

 
 

   
 
  

 .     (1) 

Для швидкого пошуку об’єктів на зображенні існує більш вдосконалена версія даного методу. Метод 

називається «пошук за ознаками Хаара», який теж базується на послідовному скануванні зображення вікном. 

Основною відмінністю його є те, що в якості зразка пошуку використовується не саме зображення, а деяка його 

похідна. В результаті змінюється підхід до порівняння зразків і це вирішує низку проблем, які були описані 

вище. 

Сам по собі каскад Хаара – це набір примітивів, для яких обчислюється їх згортка з зображенням. 

Використовуються самі прості примітиви, що складаються з прямокутників і мають всього два рівні, +1 і -1. 

При цьому кожен прямокутник використовується кілька разів різного розміру. Під згорткою тут мається на 

увазі s = X-Y, де Y – сума елементів зображення в темній області, а X – сума елементів зображення у світлій 

області ( можна так само брати X/Y, тоді буде стійкість при зміні масштабу). Такі згортки підкреслюють 

структурну інформацію об'єкта. 

Для рішення задачі детектування образів вирішено використати метод детектування за каскадами 

Хаара, оскільки даний метод існує у відкритій реалізації в програмній бібліотеці OpenCV. 
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У сучасній науковій і виробничій діяльності виникає потреба у створенні програмного забезпечення 

для дослідження динамічних процесів (у тому числі і швидкоплинних), для яких вдається отримати відеозапис. 

Це може бути, наприклад, зростання кристалів, пилові вибухові викиди і тому подібне. В останні роки 

посилився інтерес науковців і практиків до питань використання WEB-технологій як засобів реалізації 

алгоритмів фільтрації зображень, розпізнавання та класифікації образів. Це зумовлено тим, що клієнт 

використовує в якості засобу для доступу до цих функцій лише веб-браузер. Таким чином користувачеві не 

потрібно встановлювати на свій ПК спеціальних програмних продуктів та налаштовувати їх. 

Метою даної роботи є реалізація алгоритмів та методів визначення складних контурів динамічних 

об'єктів з використанням технологій web-графіки та визначення характеристик динамічних процесів, 

відтворюваних на відео. 

Постановка задачі: використовуючи технології web-програмування реалізувати програмний комплекс 

для визначення контурів динамічних об’єктів на відео та визначення їх фізичних характеристик у реальному 

часі.  

В роботі для вирішення проблеми аналізу динаміки об'єктів зі складними контурами були застосовані 

web-технології, а саме можливості svg-фільтрів для попередньої обробки фреймів, що базуються на 

особливостях цього формату та адаптовані до подальшої обробки засобами Node.js, що дозволило застосувати 

алгоритми отримання параметричних рівнянь виділених контурів. Для трекінгу об’єктів на відео необхідно 

обробляти велику кількість потокових даних, що потребує значної кількості обчислювальних ресурсів і 

чималих витрат часу на обробку таких даних.  

Основні матеріали. Розроблений у роботі програмний комплекс складається з модулів, що виконують 

послідовно:  

 розбиття відеозапису на кадри;  

 обробка кожного кадру для видалення шумів та спотворень, виділення контурів об’єкту;  

 конвертація отриманих контурів до svg-формату;  

 отримання параметричних рівнянь виділених контурів;  

 аналіз контурів для визначення характеристик динамічного об’єкта (обчислення площ об’єктів 

обмежених контуром на кожному фреймі, обчислення швидкості процесу).  

У роботі було досліджено можливості використання svg-фільтрів для попередньої обробки зображення 

(розмиття зображення, підвищення контрасту) та грубого виділення контурів за допомогою оператора Собеля. 

На наступному етапі було використано svg-фільтр типу Кенні для виділення границь на зображенні, а також 

виконано розмиття зображення для видалення шуму, пошук градієнтів, пошук локальних максимумів на 

зображенні, подвійну порогову фільтрацію, трасування області неоднозначності. Після застосування svg-

фільтрів для окремого кадру  здійснюється знімок  екрану на стороні серверу. Для цього використано Node.js та 

PhantomJs – консольний WebKit, повноцінний браузер без графічної оболонки. Після цього отримані результати 

обробляються, з використанням можливостей Canvas для видалення спотворень та остаточного виділення 

контуру.  

На наступному етапі відбувається конвертація піксельного контуру об’єкта до параметричного 

рівняння за допомогою рядів Фур’є та швидкого перетворення Фур'є (FFT) для отримання коефіцієнтів Фур'є. 

Для отримання більш однорідних кривих повторно параметризується інтерпольована крива сплайна, що 

складається з набору сегментів кривої, за допомогою нового параметра – довжини дуги. Також враховуємо чи 

відкритий сегмент кривої або закритий, щоб уникнути явища Гіббса. 

Висновки. В результаті роботи було реалізовано web-застосування для аналізу динаміки складних 

об’єктів. Використано алгоритми для виділення контурів динамічних об’єктів, застосовано svg-фільтри для 

виконання матричних операцій фільтрації зображень, алгоритми для векторизації контурів об’єктів 

використовуючи svg-формат, отримано параметричні рівняння виділених контурів, візуалізовано  обчислені 

характеристики динаміки досліджуваних об’єктів. Однаково добре обробляється відео, на якому присутні 

досить різні об’єкти: швидкоплинні процеси (вибух, горіння сірника, процес гідрорізання), символи тексту, рух 

автомобіля та інше.  

Переваги розробленого web-застосування у можливості практичного застосування, наприклад, для 

дистанційної оцінки параметрів і характеристик вибухових робіт на Полтавському ГЗК.  

Перевагами векторизованого контуру є його структура, що дозволяє зберігати граничні точки 

розподілені між окремими сегментами, можливість його вільної трансформації – векторний об’єкт можна 

обертати і масштабувати практично без втрат його якості, швидкість роботи з таким контуром. 

Надалі планується вдосконалити розроблені програмні модулі та використати їх у розробці онлайн-

лабораторії для динамічного аналізу об’єктів на відео. 
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SOFTWARE OF FINDING THE DEGREE OF SIMILARITY BETWEEN INDIVIDUALS ON THE DIGITAL 

IMAGE BY DETECTING THE FACIAL FEATURES OF THE PERSON  

AND THEIR SUBSEQUENT PROCESSING  

Dmytro Potapenko, student, Pavlo Kostenko, PhD 

Kremenchuk Mykhailo Ostohradskyi National University 

 

Carried out a systematic analysis of the issue of quality of ascertaining similarity of faces in images. Describes 

practical need to solve the problem. Considered the issues of detecting objects in images. The analysis of literature and 

existing research papers on the topic. The details of various methods for detection of objects in images, describing their 

advantages and disadvantages. 

Reviewed existing mathematical models identify facial features. Discussed possible approaches to the problem 

of similarity search parties. Outlined the idea of the approach of solving the problem, based on the detection of facial 

features by comparing the signs of Haar. The features of the method. To improve the accuracy of detection of facial 

features put forward the idea of localizing the search field. 

Mathematically describes a method of obtaining characteristics of a person and compare them to find the level 

of similarity. The approach of increasing the accuracy of comparing the characteristics of individuals using the weight 

coefficients. 

Developed software for automatic identification of persons on the images and find the level of similarity. Made 

a detailed description of the main modules of the program and the source code for the basic functions. An example of 

use of the program and explanation of the results of its work. 

Experimental studies using the developed software on real images of people. The statistical data are used to 

improve the accuracy of the algorithm. 

Received master thesis theoretical and practical results can be used by researchers in the development of 

systems for automatic identification of people. Implemented search method of the level of similarity of individuals 

allows you to create fast identification algorithms, due to the small amount of data to be processed. 

Further development of this work is to improve the accuracy of the used algorithms and the creation of 

complex software for the automatic detection of human faces searchable level of similarity. 

 

 
Fig. 1 – Face Detector Main Window 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОБЛИЧЧЯ ЛЮДИНИ  
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Основною задачею розпізнавання облич в комп’ютерній техніці є створення цифрового відображення 

фотографії. Цей процес ще називають біометричним аналізом. На вході є цифрове зображення обличчя, на 

виході необхідно отримати набір цифрових значень, що характеризують дану фотографію. Кількість та якість 

цих даних дуже важлива, оскільки від цього буде залежати ефективність роботи всього механізму в цілому. З 

іншої сторони кількість цих даних буде впливати на складність обробки та зберігання даних в майбутньому. 

Якщо припустити, що набір характеристик обличчя людини [x1, x2, x3, …xi] характеризує обличчя 

тільки цієї людини, то відмінність одного обличчя від іншого буде характеризуватися величиною D, 

формула (1). 

𝐷 = [∑|𝑥1𝑖 − 𝑥2𝑖|

𝑁

𝑖

] (1) 

Цю характеристику вже можна використовувати для розпізнавання облич людей або будь яких інших 

образів. Її залежність буде прямо пропорційна величині відміни, отже вона характеризує величину НЕ схожості. 

На практиці кожна характеристика займає своє місце у цілому комплексі, і буде логічним припущення, 

що вплив кожної не є однаковим. Введемо додатковий поправочний коефіцієнт для кожної характеристики [c1, 

c2, c3 … ci]. 

𝐷 = [∑|𝑥1𝑖 − 𝑥2𝑖| ∙ 𝑐𝑖

𝑁

𝑖

] (2) 

Цю величину будемо називати коефіцієнтом вагомості характеристики обличчя. 

Припустимо що ми маємо характеристики обличчя [x1, x2, x3,…xN] багатьох людей [P1, P2, P3, …PM] 

різного віку, раси та статевої приналежності. Інформативність кожної характеристики буде прямопропорційною 

величині її відхилення, для різних людей. Для того щоб знайти коефіцієнт вагомості, необхідно скористатися 

деякою функцією f, яка б відображала варіацію наборів значень від їх математичного очікування. Таким чином, 

якщо існує N результатів спостережень xi, де i=1, 2,....N, їх середнє значення дорівнює μ, формула (4). Тоді 

стандартне відхилення буде дорівнювати σ, формула (5). Тоді шуканий коефіцієнт варіації (він же коефіцієнт 

вагомості) c=σ/μ. 

 

𝑐𝑖 = 𝑓 (𝑃𝑗..𝑀
〈𝑖〉

) (3) 

𝜇 = ∑
𝑥𝑖

𝑁

𝑁

𝑖=1

 (4) 

𝜎 = √∑
(𝑥𝑖 − 𝜇) ∙ 2

𝑁

𝑁

𝑖=1

 (5) 

В даній роботі використовується метод відцифровування біометричних даних, що базується на 

геометричному розташуванні ключових точок обличчя. При створенні цифрового шаблону обличчя необхідно 

врахувати перелік його характеристик, та їх значення. Оскільки робота ведеться з плоским двовимірним 

зображенням, то значення характеристик будуть координати опорних точок та відстані між ними (рис. 1). З 

урахуванням доступних методів детектування, виділено наступні частини обличчя: очі; ніс; рот. Відстані між 

ними, та відстані від країв обличчя відображають біометричні характеристики обличчя. 

 

 
Рис. 1 – Визначення характеристик обличчя 



57 
 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ МЕРЕЖ DTN 

Новгородцев А.І., аспірант 

Національний авіаційний університет 

 

Розвиток інформаційних технологій та людська жага пізнання і освоєння важкодоступних областей 

нашої планети і космічних просторів призводить до появи різноманітних способів комунікації та створення 

мереж нового покоління.  

Однією з таких є архітектура мереж, толерантних до затримок і частим обривів  зв'язку (англ. Delay& 

Disruption-Tolerant Networking) DTN охоплює поняття мереж, що мають нерегулярне з’єднання і відносно 

великі затримки передачі даних спричинені впливом зовнішнього середовища. 

В доповіді розглянуті основні методи моделювання комп’ютерних мереж та проаналізовані сучасні 

мережні симулятори, за допомогою яких може бути вирішені питання дослідження поведінки різноманітних 

типів реальних мереж[1-3]. 

Основними методами моделювання комп'ютерних проводових та безпроводових мереж, у тому числі і 

мереж нечутливих до затримок,  можна вважати— аналітичне, імітаційне та натурне моделювання.  

Моделювання комп'ютерних мереж за допомогою імітаційного моделювання часто є найкращим, а 

іноді єдиним способом дослідження реальних систем, в тому числі і мереж нечутливих до затримок. 

Моделі імітаційного методу моделювання являють собою комп'ютерну програму, яка крок за кроком 

імітує процеси, що відбуваються в реальній системі. Якщо розглядати обчислювальні мережі їх імітаційні 

моделі відтворюють процеси генерації повідомлень додатками, розбиття повідомлень на пакети і кадри певних 

протоколів, затримки, пов'язані з обробкою повідомлень, пакетів і кадрів всередині операційної системи, 

процес отримання доступу комп'ютером до поділюваного мережного середовища, процес обробки пакетів, що 

поступають, маршрутизатором і т.д. 

На ринку інформаційних технологій існують спеціальні, орієнтовані на моделювання обчислювальних 

мереж програмні системи, які дозволяють спростити процес моделювання. Такі програмні системи генерують 

модель мережі на основі вихідних даних про її топологію та протоколи, про інтенсивність потоків запитів між 

комп'ютерами мережі, довжину ліній зв'язку, про типи обладнання та програм. 

Програмні системи моделювання можуть бути як вузькоспеціалізованими, так і досить універсальними, 

що дозволяють імітувати мережі найрізноманітніших типів. Якість результатів моделювання в значній мірі 

залежить від точності вихідних даних про мережу, переданих у систему імітаційного моделювання. 

На сьогоднішній день відомо досить багато мережних симуляторів, і дослідникам є з чого вибрати. 

Одними з популярних продуктів є OPNET, OMNET, OMNET++, NS2, NS3, NetSim, QualNet (або GloMoSim), the 

ONE. Так само існують вузькоспеціалізовані симулятори, створені лише для моделювання певного обладнання. 

Як правило, подібне програмне забезпечення випускається виробниками телекомунікаційного обладнання. Так 

само не можна не відзначити симулятори PacketTracer, створений компанією Cisco, dynamips, створений для 

емуляції маршрутизаторів Cisco, та GNS3, який являє собою графічний інтерфейс для симулятора dynamips, а 

також IOU – IOS для UNIX [4]. 

Таким чином, існує достатньо велика кількість програмного забезпечення, що може бути використане 

для моделювання і дослідження поведінки мереж з DTN архітектурою. 

Дані програмні продукти прискорюють процес дослідження і розробки для аналізу і проектування 

мереж зв'язку, пристроїв, протоколів і програм, пропонують докладні моделі розповсюдження радіохвиль, 

оцінки перешкод, енергоспоживанням радіоприймачів і бездротових протоколів. Користувачі можуть 

аналізувати змодельовані мережі, щоб порівняти вплив різних конструкцій технології на поведінку сигналу з 

джерела, що генерує сигнал, до кінцевого отримувача. 
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Испытания сложных технических комплексов (СТК) – основной метод подтверждения и 

доказательства их качества, способ выявления имеющихся ошибок проектирования и дефектов производства. 
Автоматическое исполнение технологического процесса испытаний СТК требует выполнения миллионов 
элементарных операций ввода, преобразования и вывода информации, формирования и выдачи команд 
управления. Для повышения качества программного обеспечения автоматизированной системы испытаний 
СТК, снижения стоимости и сокращения сроков его разработки применяют управляющие алгоритмы 
испытаний. Под управляющим алгоритмом (УА) понимают алгоритм верхнего уровня, управляющий в 
реальном времени виртуальной машиной, в которой реализованы элементарные операции обработки 
информации, а также выдачи корректных управляющих воздействий. 

Программное обеспечение (ПО), реализующее управляющий алгоритм, в значительной мере определяет 
логику, динамику и точность функционирования объекта управления. При разработке такого ПО основное время 
уходит на его анализ и отладку. Так, например, наиболее значимая часть испытаний бортовых систем 
космических аппаратов проводится в автоматическом режиме, а продолжительность отдельных режимов 
испытаний составляет часы. При этом, в связи с необходимостью отработки взаимодействия с бортовой 
аппаратурой при всех возможных ситуациях на борту космического аппарата (в т.ч. нештатных), трудоёмкость 
разработки, тестирования и верификации УА составляет, по экспертным оценкам, около 57 % от общей 
трудоёмкости проекта. Также сложная иерархическая структура управляющего алгоритма усложняет понимание 
оператором как структуры УА в целом, так и отдельных его составных частей, что не позволяет ускорить процесс 
обнаружения и устранения ошибок, которые могут привести к возникновению нештатной ситуации. 

Управляющий алгоритм предполагает свою реализацию на проблемно-ориентированном языке (ПОЯ), 
который должен иметь высокую информативность и выразительную мощность для описания всех статических 
и динамических аспектов работы СТК. Применение графического ПОЯ для автоматизации испытаний СТК, по 
сравнению с его текстовым представлением, позволяет оператору более эффективно контролировать ход 
выполнения управляющего алгоритма и анализировать результаты его выполнения для выдачи 
соответствующих команд управления. Реализация графического ПОЯ невозможна без применения 
современных средств компьютерной визуализации, а специфика УА определяет выбор методов визуализации 
графов как теоретический базис для решения задач адекватного визуального представления УА в ходе их 
разработки, верификации и практического использования. 

Учитывая сложность УА, а также большое количество разнообразных параметров, которыми оперирует 

алгоритмы данного типа, задача построения изображения графа [1] усложняется из-за невозможности 

отображения на экране монитора всех вершин и рёбер графа (режимов и переходов УА). Поэтому существует 

необходимость в разработке методов визуализации графов для представления УА испытаний, позволяющих 

отображать информацию (представлять граф управляющего алгоритма) таким образом, чтобы пользователь мог 

сфокусировать свое внимание на существенных (интересующих его) объектах (вершинах), игнорируя 

второстепенные. Управляющий алгоритм может быть визуально представлен одним из трёх способов: 

1) в общем случае визуализации двух типов вершин «Data» и «Task» и связей между ними: 

;DataTask,TaskData,Task,DataCA CACACACACACATD,DT   (1) 

2)  в частном случае визуализации только вершин типа «Data» и связей между ними: 

;DataData,DataCA CACACADD   
(

2) 

3) в частном случае визуализации только вершин типа «Task» и связей между ними: 

.TaskTask,TaskCA CACACATT   
(

3) 

Частные случаи реализуются удалением промежуточных вершин из графа общего случая. 

Согласно классификации [2] визуализация графов (1) – (3) относится к классу планарных, с 

ортогональной сеткой, в узлах которой размещаются вершины «Data» и «Task». 

Метод визуализации управляющего алгоритма основывается на модели УА [3] и включает в себя 

методы семантической фильтрации и нелинейных геометрических преобразований графа «fisheye» [4, 5] 

совместно с решением задачи распространения ограничений в оптимизационной постановке [6]. 

Иллюстрация метода визуализации УА в автоматизированной системе испытаний СТК показана на 

рисунках 1 – 3 (семантическая фильтрация и нелинейные преобразования изображения графа УА): 

– по завершению выполнения УА генерируется граф: исходное графическое представление УА 

(см. рисунок 1); 

– оператору необходимо проверить одно из состояний УА: фрагмент графа УА с выделенной 

фокусной вершиной (см. рисунок 2). 



59 
 

Фокусные вершины выделены разными цветами, при этом по мере удаления от фокуса все связанные с 

ним вершины имеют более светлые оттенки того же цвета. Если вершина графа УА связана с несколькими 

фокусными вершинами, то применяется градиентная заливка, включающая в себя оттенки фокусных вершин. 

УА визуально представлен в общем виде (см. формулу (3)). Следовательно, ключевые свойства ПО, 

реализующего УА, могут быть достигнуты при разработке методов визуализации таких алгоритмов, что в итоге 

способствует повышению наглядности ПО. 

 

Рисунок 1 – Исходное графическое представление УА 

Разряд до НОН /

LL_Load discharge

13:32:24

Bad (more ...)

1

 

Рисунок 2 – Фрагмент графа УА с выделенной фокусной вершиной 
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СЕКЦІЯ № ІV 

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НОВИХ МАШИН І ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРИ ОБЬЕМНОЙ ШТАМПОВКЕ СТАЛЬНЫХ МЕЛЮЩИХ ШАРОВ  

 

Зенкин И.В., аспирант 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
 

Многие предприятия металлургической отрасли Украины имеют устаревшее оборудование и 

технологии производства. Отстает от мирового уровня ассортимент и качество продукции. В последние годы 

отрасль переживает глубокий кризис, вызванный значительным уменьшением спроса на её продукцию. 

Проблем в отрасли очень много, но научно–технический и кадровый потенциал страны позволяют решить их.  

Основные трудности осадки заготовок овальной, цилиндрической и призматической формы в калибрах 

криволинейной формы связаны с неравномерностью распределения  напряжений и деформаций, а также 

наличием областей растягивающих напряжений. Это существенно повышает вероятность разрушения 

материала. Выявление таких зон возможно при определении напряженно–деформированного состояния по 

полю очага деформации. 

Авторами разработана математическая модель процесса осадки в криволинейных калибрах. 

Исследование локальных характеристик деформируемой заготовки производились с использованием конечно-

разностной модели. Выбиралась инерциальная система координат  3,2,1jz j  , в которой задается положение 

осаживаемой заготовки. С осью симметрии и плоскостью нижнего торца заготовки связывается система 

лагранжевых координат  3,2,1y  . Все искомые величины определялись в узловых точках расчетной сетки, 

т.е. используется узловая схема [1]. Приращения перемещения узловых точек определяются из уравнений 

равновесия для каждого m , n , k -го узла заготовки записанных в разностной форме. При определении тензора 

приращения деформаций на каждом шаге интегрирования, последний разлагается на вязкие, пластические и 

термические компоненты. Вязкопластические компоненты тензора напряжений задаются формулами 

Мурнагана. Пластическое течение наступает при превышении октаэдрическими касательными напряжениями 

постоянной предела текучести материала при заданных условиях термомеханического деформирования [2]. 

В результате расчета, по разработанной модели [3], получили: распределение накопленной степени 

деформации в поперечных сечениях раската и распределение степени использования запаса пластичности в 

поперечных сечениях раската, это дает возможность сэкономить время и затраты на производство. 

На каждом шаге интегрирования оценивалась возможность разрушения заготовки с использованием 

диаграммы предельных состояний и показателя схемы деформируемого состояния [3]. Кроме того 

производилась проверка условия начала скольжения контактных поверхностей. По С.И. Губкину [3] начало 

скольжения контактных поверхностей происходит  при равенстве скоростей увеличения контактных 

поверхностей и уменьшении боковой в процессе осадки, т.е.: 

wf dSdS  , 

где fS  – суммарная торцевая поверхность;  

wS  – суммарная боковая поверхность. 

 

Решение задачи определения характера влияния температурного поля на деформационные слои 

осаживаемой заготовки рассматривается как задача теплопроводности. Решение последней сводится к 

интегрированию дифференциальных уравнений теплового баланса в объеме заготовки, при соответствующих 

краевых условиях на границах контакта с поверхностями калибра. 

Для экспериментального подтверждения численного расчёта была изготовлена экспериментальная 

оснастка из прозрачного материала и проведено исследование течения вязко–пластичного материала 

(пластилин) [4]. 
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В останнє десятиліття в матеріалознавстві поширено використання металів з нано- і 

субмікрокристалічної структурою в авіа-, автомобілебудуванні, та інших галузях промисловості, що призводить 

до необхідності виготовляти деталі за допомогою механічної обробки. Через дію високих температур під час 

обробки на структуру металу, актуальною є задача оптимізації пошуку необхідних умов обробки. 

В якості досліджуваного матеріалу обраний титановий сплав ВТ8, для його отримання в СМК стані 

використаний метод інтенсивної пластичної деформації. Для якісної оцінки деформаційних процесів в зоні 

різання СМК металів досліджували зміну коефіцієнта деформації стружки залежно від параметрів лезової 

обробки. Аналіз стружки КК та СМК титану показав, що зі збільшенням таких параметрів як швидкість різання 

та подача, коефіцієнт усадки KL для обох типів зразків при максимальних значеннях практично збігаються.  

Наступний крок – розгляд залежностей складових сил різання від швидкості і подачі. Збільшення 

подачі призводить до зростання всіх складових сили різання при точінні зразків. При збільшенні швидкості 

різання значення складових сили різання монотонно убувають, однак при обробці СМК зразка, цей процес 

інтенсивніший, через підвищення температури в зоні різання.  

Однією з найважливіших і стандартних характеристик якості поверхні деталі після механічної обробки 

є шорсткість. Ріжучий інструмент руйнує на своєму шляху різноманітно розташовані зерна металу, деякі з них, 

маючи відповідну орієнтацію, зрізуються, інші руйнуються відривом з утворенням дрібних тріщин [1]. 

Залежності зміни шорсткості поверхні від умов обробки показали, що збільшення швидкості різання 

тягне за собою збільшенні температури в зоні різання і, як наслідок, сприяє зростанню зерна в СМК сплаву, 

зниженню твердості і збільшення шорсткості поверхневого шару в процесі механічної обробки [2]. 

Мікротвердість це найважливіший експериментальний фактор, що дозволяє визначити залежність 

росту зерна СМК металів від температури і часу її впливу, так як величина мікротвердості залежить від 

величини розміру зерна структури. Експериментально встановлено, що мікротвердість титанового сплаву, 

отриманого методом ІПД досягає 4100 МПа. Аналіз, отриманих результатів СМК зразка, показав, що при 

збільшення швидкості до 100 м / хв мікротвердість істотно змінюється – її значення становить 3100 МПа.  

Представлені експериментальні результати побічно показують, що теплові та деформаційні процеси 

супроводжуючи процес різання активізують початок рекристалізації і зростання вихідного зерна в зразках з 

СМК структурою, отриманої ІПД. Аналіз літературних джерел показав на відсутність моделі, що дозволяє 

знайти оптимальні параметри режимів різання при обробці металів із НК і СМК структурою. Модель пошуку 

оптимальних режимів різання з урахуванням вхідних технологічних параметрів і особливостей структури 

матеріалу – мета роботи. Головний критерій оптимізації – розмір зерна, який повинен прагнути до мінімуму. 

Цільову функцію за розміром зерна нано- і субмікрокристалічного металу та за продуктивністю можна 

визначити [2]: min
vs

dL
ADD 2

0 


 ; min
vs

1
Q  . 

Таким чином, рівняння, отримані в формулах є критеріями оптимізації даної постановки завдання. За 

допомогою мови С++ була розроблена блок-схема генетичного алгоритму. Аналіз результатів: розглянемо 

рішення задачі методом одноточкового кроссоверу та панміксії при різній кількості особин в початковому 

поколінні, а саме 100, 75 та 50. Оптимальна кількість початкового покоління обирається окремо для кожної 

задачі залежно від її складності [3]. Результати рішення при різній початковій кількості поколінь сходяться для 

таких параметрів оптимізаційної функції як довжина заготовки (0,1071 м), діаметр заготовки (0,011738 м), 

швидкість подачі (0,009296 м/об), початковий розмір зерна в отриманих кращих рішеннях складає 200 або 300 

нм. Таким чином, на значення розміру зерна суттєво нелінійно впливає швидкість різання. При використанні 

для рішення різної кількості особин початкової популяції розмір зерна варіюється від 292 нм до 396 нм, тобто 

порядку 100 нм; чим більше початкова кількість початкового покоління тим краще отримане рішення. 

При рішенні задачі пошуку оптимальних параметрів токарної обробки титану за допомогою 

одноточкового кросоверу та панміксії отриманий розмір зерна 29,2 нм, що є кращим з усіх рішень, 

продуктивність при цьому склала 1,31. 
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Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

 

Вытяжка представляет собой процесс превращения плоской заготовки в полостную деталь любой 

формы (или дальнейшее изменение ее размеров) и проводится на штампах [2]. На рисунке 1 приведена схема 

вытяжки цилиндрической детали из плоской заготовки. Последнее характеризуется уменьшением внешнего 

диаметра фланца и перемещением элементов заготовки (1-5) по мере увеличения глубины извлечения. 

 
Рис. 1. Схема вытяжки цилиндрической детали 

При вытягивании, кольцевая часть заготовки (D - d) превращается в цилиндр диаметром d и высотой h. 

В связи с тем, что объем металла при этом процессе не изменяется, то при полной вытяжке цилиндра высота 

детали h будет больше ширины кольцевой части b и составит: 

h = b ∙
D + d

2d
 

Следует различать три основных способа вытягивания 

1) На рисунке 2 преведена вытяжка полостных деталей путем преобразования плоского фланца в 

цилиндрическую форму [2], при создании во фланце плоского напряженного состояния по схеме сжатие-

растяжение. Сюда относится вытягивание цилиндрических, овальных, коробчатых и других деталей с 

вертикальными или слегка наклонными стенками,  

2) Вытяжка сферических, криволинейных и сложных форм деталей, в штампах с вытяжными 

(тормозными) ребрами. В этом случае под прижимом преобладают напряжения и деформации, растягивающие, 

а в другой деформированной части заготовки возникает напряженное состояние двустороннего растяжения.  

3) Вытяжка эластичной матрицей и фрикционным вытягиванием, которые создают сталкивание 

заготовки, в результате чего снижаются растягивающие напряжения, в среде деформации и облегчается 

процесс вытяжки. 

 
Рис. 2 Схема вытяжки листовой заготовки 

1 – пуансон; 2 – заготовка; 3 – матрица; 4 – прижим 
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АНАЛІЗ ДЕФОРМАЦІЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ОПРАВОК ПРИ ВНУТРІШНЬОМУ ШЛІФУВАННІ 

 

Наумова М.І., магістр, Фролов В.К., к.т.н., доц. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

 

В роботі запропоновано спосіб шліфування глибоких циліндричних отворів, при якому твірна 

шліфувального круга залишається паралельною твірній оброблюваної поверхні, що дозволяє підвищити 

точність оброблення. 

При обробленні отворів шліфуванням виникає систематична похибка оброблення, пов’язана з 

недостатньою жорсткістю технологічної обробляючої системи. Суттєва складова цієї похибки залежить від 

жорсткості оправки для встановлення шліфувального круга. Чисельне значення похибки може досягати 

значних величин і навіть перевищувати межі поля допуску на діаметральний розмір отвору. Через це 

визначення жорсткості оправок і прогнозування величини їх прогинів під дією сили різання є актуальною 

технологічною задачею. 

Через велике співвідношення довжини шліфувальної оправки до її діаметра відбувається деформація 

оправки під дією радіальної складової сили різання, внаслідок чого її вільний кінець відхиляється від вихідного 

положення. Це призводить до відхилення від паралельності твірних шліфувального круга та оброблюваної 

поверхні, нерівномірного зношування робочої поверхні шліфувального круга та зменшення точності 

оброблення [3]. 

Одночасно з лінійною деформацією оправки виникає її кутова деформація, яка визначається з рівняння: 

 

Θ =
PyL2

2EI
, 

 

де Py– радіальна складова сили різання; L– довжина оправки; E – модуль пружності матеріалу оправки; 

I – момент інерції перерізу оправки. 

Співвідношення радіальної і тангенціальної складової сили різання складає[1]: Py = 3Pz. 

Для розрахунку тангенціальної сили різання скористаємося відомою формулою [2]: 

 

Pz = CPVз
0,7Sпоз

0,7 h0,6, кгс, 
 

де CP – коефіцієнт, що враховує умови різання та оброблюваний матеріал; Vз – колова швидкість 

заготовки, м/хв.; Sпоз – поздовжня подача, мм/об.заг.; h – глибина різання, мм. 

Розрахунки проводились за таких умов: матеріал заготовки – сталь 40 (σв=580 МПа); матеріал зерна 

шліфувального круга – електрокорунд нормальний; матеріал оправки – сталь 40Х; швидкість різання – 30 м/с. 

Визначалась максимальна кутова деформація шліфувальних оправок при варіюванні значеннями 

елементів режиму оброблення. За результатами розрахунків побудовані графіки (рис.1). 

 

  
 а б 

Рис. 1 – Графіки залежності максимальної кутової деформації оправки Θ від співвідношення довжини оправки L 

до її діаметра d: 

а) Sпоз = 0,12 мм/об.заг., Vз = 25 м/хв., h = 0,015 мм; б) Sпоз = 0,14 мм/об.заг., Vз = 30 м/хв., h = 0,01 мм. 

 

 

Аналіз графіків дає можливість зробити висновок, що для досліджуваних діапазонів режиму 

оброблення та співвідношеннях довжини оправки до її діаметра максимальні значення кутової деформації в 

деяких випадках досягають значень більше 2
0
, що негативно впливає на точність оброблюваних поверхонь. 
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При кутовій деформації оправки виникає непаралельність твірних периферійної поверхні  

шліфувального круга та поверхні отвору, що призводить до нерівномірного зношування круга за його 

шириною. 

Для запобігання цьому пропонується перед початком оброблення надавати шліфувальному кругу 

форму зрізаного конуса (рис. 2), діаметр якого зменшується в напрямку шліфувальної бабки. Кут при вершині 

конуса визначається за формулою: 

Ω = 2Θ =
PyL2

EI
. 

де Py - радіальна складова сили різання; 

L - довжина шліфувальної оправки; 

E - модуль пружності матеріалу оправки; 

I - момент інерції перерізу оправки. 

 
Рис. 2– Оправка з шліфувальним кругом, якому надано форму зрізаного конуса 

 

При виникненні кутової деформації вільного кінця оправки твірна шліфувального круга залишається 

паралельна твірній оброблюваної поверхні (рис. 3). 

 
Рис. 3– Схема оброблення внутрішньої циліндричної поверхні конічним шліфувальним кругом 

 

Запропонований спосіб шліфування глибоких циліндричних отворів дозволяє зменшити 

нерівномірність зношування шліфувального круга та підвищити точність оброблених поверхонь. 
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ЛАЗЕРНОЕ УПРОЧНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА ТРУБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ  

Нгуен Куанг, студ.,  Глухов Л.М., к.т.н., доц.,  Горбатюк С.М., д.т.н., проф. 

Национальный исследовательский технологический университет  

«Московский институт стали и сплавов»  

 
Целью настоящей работы явилась разработка технологических рекомендаций по лазерному 

термическому упрочнению кромкострогальных резцов из быстрорежущей стали Р6М5 для станка МС – 707М, 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=879
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используемого в трубном производстве для обработки трубных листов. По результатам проведенных 

исследований определено исходное структурное состояние стали Р6М5, сформированной в результате закалки 

и отпуска при температуре 350…360  Сº. Анализ влияния лазерного воздействия показал, что именно такое 

исходное состояние стали обеспечивает формирование облученного лазером слоя максимальной глубины и 

твердости. Экспериментально определены технологические параметры лазерного воздействия, приводящего к 

формированию на режущей кромке инструмента упрочненного слоя с требуемым комплексом 

эксплуатационных свойств. Рассмотрена целесообразность осуществления отпуска инструмента после лазерной 

термической обработки. 

Исследования показали, что лазерное упрочнение режущих поверхностей инструмента позволяет: а) 

повысить стойкость резцов в 2…2,5 раза; б) увеличить скорость резания при обработке трубных листов, что 

повышает производительность станка и качество заготовки; в) сократить расход инструмента; г) упростить 

цикл его термической обработки. 

Исследования выполнены в рамках государственной работы «Проведение научно-исследовательских 

работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных 

разработок)» государственного задания Минобрнауки России в сфере научной деятельности на 2014 – 2016 гг. 

(Задание № 2014/113). 

 

INVESTIGATIONS ON CHIP FORMATION IN TI6AL4V ALLOY MICRO-MILLING  

 

Ducobu F., PhD 

University of Mons (UMONS) (Belgium) 

Symonova A., PhD, docent 

Kremenchuk Mykhailo Ostohradskyi National University (Ukraine) 

 
These days, miniaturization is rising in importance, increasing the need for micro-components for more and 

more industrial fields. Therefore micro-machining processes are in full expansion. One of them is micro-milling, whose 

applications are varied in terms of machinable materials (metallic alloys, composites, polymers and ceramics) and areas 

(micro-injection moulds, watch components, optical devices, components for the aerospace, biomedical and electronic 

industries). Micro-milling is a micro-manufacturing technology by removal of material making it possible to produce 

parts and features ranging from several mm to several μm. It requires a miniature tool (called a micro-mill) with a 

diameter between 100 μm and 500 μm, which is often in tungsten carbide in order to allow ferrous material machining 

[1]. 

The concept of micro-milling like a typical milling process, but the zoom process causes some changes in the 

micro cutting. The essential difference between these processes is the phenomenon of minimizing the thickness of the 

chips below which chip is formed. This is because the depth of cut ratio to the tool radius is often less than the unit. 

Assessment value of the minimum thickness of the chips is one of the problems in the micro-milling. This value must 

be determined for correct choice of cutting parameters (Fig. 1) [2]. 

 
Fig. 1 – Schematic representation of the minimum chip thickness in orthogonal cutting 

 

In addition, the material microstructure and its internal structure have the value in this microscopic scale. 

Another phenomenon is the "size effect". It is observed in micro-milling when reducing the depth of cut results in a 

non-linear increase in specific power cut [3]. 

The tuning cutters with carbide plates company SECO are used for machining lathes. Research conducted on 

milling machine. Processing of the samples was carried out with a combination of three cutting speeds: 30 m / min, 50 

m / min and 75 m / min and three feed: 0,06 mm / rev, 0,10 mm / rev, 0,28 mm / rev with constant depth of cut t = 0,5 

mm. The optical microscope was conducted for metallographic studies. 

To simulate the chip formation process used software package ABAQUS / Explicit V6.7. 

Developed two-dimensional orthogonal cutting model that takes into account the area, located at a distance 

from the front plane of the tool where chip is formed. The cutting tool modeled on the main front angle of 15 °, the 

main clearance angle – 2 ° and cutting edge radius – 20 mm in order to take into account its impact on the chip 
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formation. Cutting speed changed to 75 m / min. The workpiece consists of 18 000 finite elements. The tool has 400 

finite elements [4]. 

The model is used to compare micro chips. The first obtained from the simulation, the other obtained 

experimentally during orthogonal cutting (Fig. 2). 

 
Fig. 2 – Comparison of chips obtained in modeling and experimentally  

 

Metallographic analysis chips for different cutting conditions shown in Fig. 3 and Fig. 4. 

  

Fig. 2 – Cross-section of a segmented chip in machining 

of Ti6Al4V alloy (s=30m/min, f=0,28mm/rev, d=1mm) 

Fig. 3 – Cross-section of a segmented chip in machining 

of Ti6Al4V alloy (s=75m/min, f=0,28mm/rev) 

 

The chips deformed state in the area of chip formation has a characteristic feature. The particles of metal 

deformation that pass through this area, initially increases very slowly, then quickly. Thus, the plastic deformation is 

concentrated in a narrow area of contact the workpiece-cutting tools. 

As a result of plastic deformation observed changes in the structure of the chip. The texture which appears in 

the chip clearly visible on the micrographs. 

It should be noted that severe plastic deformation is occurred only in a very narrow region, which is defined as 

the shear band and marked in Fig. 3. 

The equally spaced shear bands are one of the characteristics of the segmented chip. 

The plastic deformation is not uniform in the primary shear zone when machining titanium alloys. Intense 

concentration shear bands between segments chips that have just emerged and formed, there is in the area of the 

primary shear zone. The structure in the main segment of the chip is deformed far less (Fig. 4). All metals inherent 

thermal softening effect. There is an additional factor in the processing of titanium alloys. Pure titanium at room 

temperature has an h.c.p. lattice structure with a limited number of slip systems on the prismatic planes. With increase 

in temperature, titanium undergoes an allotropic transformation from an h.c.p. to a b.c.c. structure. The b.c.c. structure 

has more slip systems, thereby enabling more deformation locally wherever the structure has transformed into b.c.c. 

Titanium has low thermal conductivity and deformation is concentrated in a narrow line in the primary shear zone, so 

all the heat is concentrated in this area. This greatly increases the local temperature in the cutting zone. If the 

temperature is high enough for the allotropic transformation, this will increase slip considerably. This in turn causes 

additional heat. Such a mechanism can localize shear and cause instability in the primary zone. This possibility, to the 

knowledge of the present writer, has never been proposed in the machining of titanium and its alloys. Also, local 

changes in crystal structure can result in volume changes which can lead to micro cracking.  

The intense shear region at the underside of the chip close to the tool face, as observed in a titanium chip, is not 

actually due to the conventional secondary deformation, as found in the case of continuous chip formation. It is actually 

formed by intense shear in a narrow band formed during the upsetting stage of the segment being formed and the one 
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before it. As this happens, the segment just formed rolls over and slides on the tool face. However, there is neither 

sticking of the chip on the tool face nor considerable shear between the chip and the tool.  

The dependence of ratio chip coefficient on the cutting process parameters will examine. The basic parameters 

of machining plan to calculate using an analytical model. The structural changes taking place in chips will be 

considered from the standpoint of detection ultra fine or nanostructures. 
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МЕТОДЫ УМЕНЬШЕНИЯ ОТХОДОВ ПРИ РАСКРОЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЗАГОТОВОК ОБОДОВ  

 

Стирманов Я.М., аспирант 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

 

Одним из важнейших направлений современного производства является снижение материалоемкости 

на различных этапах производства.  

Обода колес, чья конструкция определяется устройством автомобиля и условиями его эксплуатации, 

могут изготавливаются штамповкой, профилированием, формированием из профильного проката и литьем. 

В качестве исходной заготовки для радиального профилирования ободов используется сварная 

цилиндрическая обечайка, изготовленная из листового материала. Прямоугольную заготовку завивают в 

разрезную обечайку и сваривают место стыка. Затем у сварного шва одновременно с наружной и внутренней 

сторон удаляется грат заподлицо с основным металлом. Полученной цилиндрической обечайке с 

использованием операций раздачи и обжима, придают форму с требуемыми механическими характеристиками 

и посадочными местами. 

Изготовление ободов радиальным профилированием обечайки экономично и не требует применения 

специальных профилей проката, штамповочного или плавильного оборудования, специальных машин для литья 

и нагрева.  

При изготовлении ободов радиальным профилированием обечайки значительные потери металла в 

отход (≈10–15 %) происходят в основном на заготовительных операциях производства. Это отрицательное 

явление снижает экономическую эффективность производства в целом. Экономия 1 % материальных ресурсов 

обеспечивает снижение общих затрат в 2…3 раза больше, чем экономия 1 % заработной платы и почти в 4 раза 

больше, чем экономия 1 % капиталовложений [1]. 

Разработка и внедрение эффективных технических решений и современных научных достижений и 

исследований является важнейшим направлением, обеспечивающим экономию металла. 

Использование правильной методологии на этапе проектирования позволяет снизить отходы металла. 

Так, например, в работе [2] рассматривается вопрос, что при профилировании кроме неравномерности 

деформации в меридиональном и тангенциальном направлении происходит упрочнение зон, получивших 

пластическую деформацию на предыдущих переходах, что приводит к увеличению растягивающих напряжений 

в опасном сечении и соответственно к завышению необходимых размеров заготовки.  

Важным является также выбор вида проката. В производстве необходимо стремиться к использованию 

рулонной ленты вместо листового материала, а из последнего рационально получать карты или 

непосредственно детали (заготовки). При этом необходимо стремиться использовать максимальные массы 

поставляемых по ГОСТ рулонов, так как это уменьшает норму расхода материала на деталь.  

Анализ марочной и размерной номенклатуры исходного металлопроката для производства заготовок, 

используемых при изготовлении ободов, а также действующих технологии производства и схемы раскроя 

заготовок показал, что наиболее эффективным является раскрой металла из ленты [3]. 

Повышение экономической эффективности заготовительного производства можно провести путем 

оптимизации раскроя при порезке заготовок ободов с использованием современных агрегатов роспуска 

рулонного проката [3].  

Использование технологий раскроя также способствует повышению рентабельности. Так, например, в 

работе [3] предложена технология раскроя заготовок ободов с применение современных агрегатов продольного 

роспуска и поперечной резки рулонов, что позволило добиться уменьшения отходов. 

Однако для окончательного выбора агрегата продольно-поперечной резки необходимо разработать 

рациональную технологию и определить параметры оптимального раскроя заготовок. Решение задачи 
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снижения обрезков металла, в данном случае, сводится к оптимизации схемы раскроя рулонного 

металлопроката с учетом производственной программы [3]. 

Принятые расчеты [3] оптимального раскроя заготовок рулонного металлопроката позволят снизить 

отход металла в обрезь на 2, 67 %. 

Различают индивидуальную и комбинированную схемы раскроя металлопроката [4]. Индивидуальная 

схема подразумевает участие в раскрое одного наименования детали, комбинированная – два и более 

наименования. Поэтому при крупносерийном и массовом производстве различных ободов имеет смысл 

проработать возможность комбинированной схемы раскроя, где рулон будет раскраиваться на несколько 

типоразмеров заготовок ободов. 

В современном машиностроении появляются технологии обработки металла, которые позволяют 

получать из листа металлические изделия очень сложных форм при минимальных производственных затратах. 

Например, производство колес из широкой полосы для однокомпонентного обода на технологической линии с 

использованием операций завивки, профилирования, раздачи и калибровки более экономично чем классические 

технологии [1].   

Можно уменьшить экономические потери путем использования отходов в качестве материала при 

производстве различных изделий. Например, заборов, декоративных элементов, подставок и т.п. Но в случае с 

производством ободов колес такое возможно практически исключительно путем продажи отходов мелким 

металлообрабатывающим цехам, где существует большая гибкость производства и работа с единичными 

изделиями. 

Также, с учетом увеличения гибкости и жесткой конкурентной борьбы, возможно, для получения 

безотходного производства заказывать специальные мерные листы, на которых можно будет разместить 

кратное количество заготовок. 

Дополнительная модернизация оборудования, например, разработка и применение для кривошипных 

прессов или гильотинных ножниц специальных устройств, облегчающих настройку и повышающих точность 

реза, позволит уменьшить брак и снизить припуски на разделку [5]. 

Очень важным является то что, выбранный способ получения заготовки должен быть экономичным, 

производительным и нетрудоемким процессом, обеспечивающим высокое качество детали. Важно чтобы при 

раскрое листового металла, помимо основного фактора — экономии металла, учитывали также соображения 

технологического и организационного порядка. Например, небольшое снижение материалоемкости изделия 

может вызвать значительное повышение технологического времени изготовления вследствие неудобства 

рабочего при раскрое или чрезмерное повышение точности размеров заготовки может потребовать 

значительных неоправданных затрат на более точное оборудование и вызвать проблемы разрезке, и при 

подготовке краев к сварке.  

Оценку целесообразности и технико-экономической эффективности применения того или иного 

способа получения заготовки необходимо проводить с учетом всех его преимуществ и недостатков. Первичную 

оценку должен проводить технолог, после чего уже проводится более тщательный подсчет ожидаемого 

экономического эффекта. 

В качестве основных характеристик, влияющих на выбор способа получения заготовки, рекомендуется 

рассматривать указанные в [6] рациональность и экономичность конструкции. 

Многие мероприятия, направленные на повышение качества конечной продукции, бывают связаны с 

необходимостью применении более дорогого заготовительного оборудования, специальной технологической 

оснастки или включением в технологический процесс дополнительных операций. Естественно, что все это 

может потребовать и дополнительных расходов, но эти расходы должны быть компенсированы качеством 

получаемых деталей. 

 Для уменьшения отходов при производстве ободов колес требуется использование комплекса мер и 

решений: правильный и точный расчет необходимых размеров заготовки, использование рулонной ленты 

максимального веса и современных агрегатов продольно-поперечного роспуска и др. Также изменение 

конструкции колес с учетом всего многообразия имеющихся операций обработки давлением и модернизация 

оборудования способно обеспечить значительные подвижки в уменьшении отходов, без значительных 

материальных затрат. Однако не менее важным есть тот факт, что, снижение отходов должно быть 

целесообразным с точки зрения технико-экономической эффективности, производительности, организации 

производства и удобности труда рабочих. 
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Дука А.А, магистр,  Харьков С.С., магистр, Рей Р.И., д.т.н., проф. 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

 

           Робототехнические комплексы (РТК) разрабатываются на базе механизированных технологических 

линий включающие нагревательные пламенные печи, кривошипные горячештамповочные пресса (КГШП) и 

обрезные пресса. КГШП относятся к быстроходным прессам, так пресса с номинальным усилием 6,3 МН 

развивает 90 ходов в минуту, а пресс с номинальным усилием 125 МН – 32 хода в минуту. Разработка РТК 

связана с дополнительными затратами. Для получения положительного экономического эффекта 

производительность РТК должна быть выше по сравнению с технологиями штамповки, вместо которых будут 

устанавливаться РТК. Для обеспечения устойчивости процесса штамповки, линию разъема штамповки 

располагают на такой высоте, при которой после штамповки заготовка остается в нижнем штампе и 

выталкивается нижним выталкивателем пресса, что обеспечивает неизменность положения поковок перед их 

удалением с рабочей зоны. 

            При выборе роботов используют следующие рекомендации. Учитывая высокую стоимость КГШП, 

каждый отдельный робот должен иметь минимальное число степеней свободы, обеспечивающее его 

функциональное назначение и только. Так, робот подачи заготовки от индуктора к прессу должен иметь 

вертикальный ход каретки, вращение и перемещение руки. Роботы, обеспечивающие переход заготовки от 

ручья к ручью штамповки, удаления заготовки с рабочей зоны пресса должны иметь вертикальный ход каретки, 

вращение колонны робота и перемещение руки. Предпочтительной системой программного управления 

роботами является позиционная система, которая позволяет совмещать движения узлов робота, это позволяет 

сокращать время технологического цикла РТК. 

           После разработки технологической планировки определяется время технологического цикла РТК. Во 

избежание заклинивания (стопорения) КГШП. Время технологического цикла РТК не должно быть меньше 

времени технологического цикла КГШП. Допустимое время технологического цикла СГШП определяется по 

зависимости: 

                                                                    [tц]= Aц / Ng                                                                                (1) 

где Ац – затраты энергии на технологический цикл КГШП; 

Ng – мощность двигателя по паспорту пресса. 

Наиболее распространённая операция горячей штамповки является открытая штамповка, которая 

выполняется не менее чем в два перехода, работа технологического цикла является суммой затрат энергии по 

переходам штамповки. Затраты энергии на каждый переход определяются по методам, изложенным в [2], [3] и 

включают: 

                                                                      XВfyfgi AAAAAA 
             

(2) 

где Аg – работа пластической деформации; 

Аf – потери на трение при прямом ходе ползуна; 

Аfy – потери на трение при упругой разгрузке пресса; 

Ав – работа включения муфты; 

Аx – потери энергии на холостой ход пресса. 

Время технологического цикла КГШП по (1) должно быть не меньше времени технологического цикла 

работы технологического цикла, в противном случае необходимо уменьшить время технологического цикла 

КГШП, например, увеличив мощность привода пресса. 
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Армирующие профили производят способами прессования и прокатки. Для прессования профилей 

используют горизонтальные гидравлические трубопрофильные и прутково-профильные прессы. Эти способы 

изготовления требуют использования мощного энергоемкого оборудования, а материал –нагрева до температур 

пластической деформации. Кроме того, прессование характерно для процессов производства профилей только 

из цветных металлов и сплавов. 

Основными характеристиками гнутых профилей являются геометрические и прочностные параметры. 

В качестве базовых прочностных характеристик используют предел текучести и предел прочности материала 

до и после деформации. Геометрические характеристики: площадь поперечного сечения, осевой, полярный, 

центробежный моменты инерции и др. Для получения данных о значениях прочностных характеристик 

назначается ряд испытаний, а именно: испытание на растяжение (для армирующих профилей), кручение, изгиб 

и др. Для получения информации о геометрических характеристиках проводят физико-геометрический анализ 

поперечных сечений профилей. 

Наиболее целесообразным является производство профилей методами прокатки - последовательной 

формовки в валках. Изготовление холоднокатаных гнутых профилей не требует использования энергоемкого 

нагревательного оборудования, что делает данный тип производства предпочтительным. Заказчики, по ряду 

технических причин, могут изменять и дорабатывать конструкции требуемых профилей. Это вынуждает 

производителей выполнять испытания и вносить коррективы в каталоги и технологические карты для 

обеспечения требуемых геометрических и прочностных характеристик готовой продукции. 

Целью работы было проведение испытаний образцов для определения прочностных и геометрических 

характеристик армирующих профилей открытого типа, оценки их несущей способности и разработки 

рекомендаций по усовершенствованию их формы и технологии их изготовления. Для достижения этой цели 

следует, на основе анализа способов и технологий производства армирующих профилей, разработать методику 

испытаний, определить геометрические и прочностные характеристики армирующих профилей открытого типа, 

выполнить анализ результатов и предложить общие технологические рекомендации по производству 

армирующих профилей открытого типа. 

Исследования проводили для конструкций профилей открытого сечения с наличием элементов двойной 

толщины стенки, доработанных по заказу одного из ведущих предприятий по производству гнутых профилей 

г. Мариуполя. 

При проведении исследований выполнен анализ назначения, основных способов и технологий 

производства армирующих профилей открытого сечения, и показана экономико-экологическая обоснованность 

изготовления холодногнутых профилей способом последовательного профилирования в валках. Разработана 

методика испытаний и определения прочностных и геометрических характеристик гнутых профилей 

измененной конфигурации. При этом достаточным оказалось использование стандартного испытательного 

оборудования и методов графо-аналитического определения физико-геометрических показателей. Определены 

геометрические и прочностные показатели стальных гнутых профилей новой конфигурации, как основные 

приемо-сдаточные характеристики технологии их производства. Показано, что изменение конструкции 

профиля не требует существенных изменений технологии, однако геометрические отклонения будут более 

чувствительны к точности настройки стана. 

Таким образом, полученные геометрические характеристики внесены в каталог сопровождения 

доработанных конструкций профилей предприятия. Их производство не требует изменения количества 

переходов гибки и клетей стана, однако требует более точной его настройки для соблюдения технических 

условий по допустимым геометрическим отклонениям, которые, ввиду уменьшения толщины, становятся 

жестче. В перспективе не сложно определить экономию материала на погонный метр профиля. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ANSYS ПРИ 

МОДЕЛИРОВАНИИ БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 

Леонтьева Л.С., студ., Шлык С.В., к.т.н., доц. 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

 

Численное моделирование быстропротекающих процессов (таких как высокоскоростные столкновения) 

и непрерывных деформаций (например, в процессах обработки металлов давлением) позволяет получить 

дополнительную информацию о сложных физических явлениях, которая недоступна при экспериментальных 

методах исследований. При решении таких задач широкое распространение получили программные комплексы, 

использующие явный метод решения уравнений механики сплошной среды [1]. В настоящее время наиболее 

перспективным методом расчета таких задач является метод конечных элементов (МКЭ), позволяющий решать 
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существенно нелинейные задачи c реалистическими математическими моделями материалов как в 

квазистатической, так и в динамической постановке. Большинство современных программных комплексов 

является, по существу, лишь решателем, данные для которого готовятся в других программных комплексах 

(препроцессорах). Наиболее удачным в настоящий момент препроцессором является ANSYS/LS-DYNA, 

который по геометрической модели делает сетку конечных элементов необходимого для упруго-пластических 

задач качества. К достоинствам данного комплекса относится также и возможность выполнения 

постпроцессорной обработки, позволяющей обратиться к результатам решения и интерпретировать их нужным 

образом, используя набор команд и возможностей интерфейса. Примером применения программного комплекса 

ANSYS/LS-DYNA может послужить огромное количество повсеместно решаемых задач обработки металлов 

давлением. Примером такой задачи может быть моделирование процесса обработки и скоса кромок листовых 

заготовок под сварку в специальной штамповой оснастке на прессовом оборудовании [2]. 

 
Рис. 1 - Картина распределения эквивалентных (по Мизесу) напряжений в разный момент времени при 

моделировании кромкообразования в программном комплексе ANSYS/LS-DYNA 

 

В задачах высокоскоростного удара, проникания, взрыва, аэрогидроупругости и других 

нестационарных процессов, сопровождающихся высокими скоростями деформаций, широко применяется 

ANSYS AUTODYN – аналитический инструмент для решения задач в явной постановке для моделирования 

сложной нелинейной динамики твердых тел, жидкостей, газов и их взаимодействия. Процесс детонации в 

данном случае численно описывается общей системой дифференциальных уравнений. Уравнения состоят из 

законов сохранения массы, импульса, энергии, дополнительных уравнений и вещественных моделей 

взрывчатого вещества [3]. AUTODYN хорошо зарекомендовал себя в задачах баллистического нагружения. 

Подобные возможности помимо прочего могут быть применены при моделировании импульсных методов 

металлообработки, основанных на использовании энергии взрывчатых веществ, электрогидравлического эффекта, газовой 

детонации и др. [4]. 

 
а    б    в 

Рис. 2 – Примеры эпюр осевых деформаций сегмента матрицы, упрочняемой взрывом в воде, (а,б) и 

интенсивности напряжений деформаций при упрочнении зуба ковша экскаватора взрывом (в), 

полученных в программном комплексе ANSYS AUTODYN 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БІМЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ, ОТРИМАНИХ 

ЗВАРЮВАННЯМ ВИБУХОМ 

Дука О.О., магістр, Драгобецький В.В., д.т.н., проф. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Сучасні методи отримання шаруватих металевих композицій дозволяють забезпечити надійний зв’язок 

складових при подальшій технологічній обробці та в умовах експлуатації. Однак такі методи забезпечують не 

тільки високі показники міцності з'єднання шарів по всій поверхні контакту, але і оптимальні експлуатаційні 

характеристики плакуючого шару. Доцільним є теоретичне визначення деформацій поверхні плакуючого шару, 

що забезпечують найбільш високий рівень експлуатаційних характеристик біметалу і визначення параметрів 

зварювання вибухом, при яких в поверхневому шарі виникають деформації, відповідні граничним рівномірним. 

Визначені аналітичні залежності, які дозволяють розрахувати значення кута повороту і швидкість 

точки контакту пластини, що кидається, при зварюванні вибухом відповідні граничним рівномірним 

деформацій плакуючого шару. За цим значенням визначається параметр зварювання вибухом і величина 

зварювального зазору [1]. Отримані шаруваті металеві композиції на пропонованих режимах зварювання 

вибухом мають більш високі експлуатаційні характеристики зі зносостійкості і електростійкості. За 

запропонованими аналітичним залежностями були розраховані параметри зварювання вибухом, використані 

при виробництві середньосерійної партії токопровідних біметалевих шин мідь-алюміній-мідь. Термін 

експлуатації токопідвідних біметалевих шин для високовольтної апаратури збільшився на 30 – 40% порівняно з 

біметалічними шинами, виготовленими за технологією зварювання вибухом на режимах, що забезпечують 

максимальну міцність зон з'єднання. 

Розроблена технологія отримання шаруватих композиційних матеріалів. Захисні пластини пройшли 

бойові випробування. Рекомендований біметал отримано методом зварювання вибухом. Параметри зварювання 

вибухом підібрані таким чином, щоб крім міцного з'єднання шарів відбувалося формування оптимального 

фізичного стану поверхневого шару. Це дозволило отримати бронезахисні шаруваті пластини (сталь-алюміній-

сталь; титан-алюміній-титан) з високою балістичної стійкістю [2]. Не менш ефективно застосування 

перфорованих пластин з високотвердим шаром в поєднанні з в'язким шаром. Для цього в пластинах з 

високотвердим шаром виконують отвори діаметром менше 4 мм. Вісь отворів може бути перпендикулярної або 

похилою до зовнішньої поверхні пластини. При спільному стисненні в'язкої і твердої пластин, зокрема, титану 

та алюмінію або сталі та алюмінію відбувається затікання алюмінію в отвори і відбувається холодне 

зварювання матеріалів. Балістична стійкість цих пластин не поступається балістичної стійкості шаруватих 

композицій, зварених вибухом. 

Виготовлені та пущені в експлуатацію в установках термоядерного синтезу біметалеві труби. 

Опрацьовувалися два варіанти технологій. За першим виконувалося виготовлення труб з міді та сталі за 

допомогою гнуття циліндричних обичайок на тривалковій машині з подальшим зварюванням подовжнього шва. 

Зовнішній діаметр сталевої обичайки 400 мм, мідної – 392 мм. Після цього передбачалося зробити внутрішнє 

вибухове плакування сталевої обичайки мідної. Другий варіант передбачає попереднє отримання біметалу 

нержавіюча сталь + мідь за допомогою зварювання вибухом, гнуття плоскої заготовки до утворення 

циліндричної обичайки, зварювання подовжнього шва і подальше калібрування на тому самому устаткуванні. 

Другий варіант виявився прийнятнішим і менш витратним, оскільки відпала необхідність у виготовленні 

високоміцних, малоподатливих матриць для вибухового внутрішнього плакування і складного технологічного 

оснащення для співвісного розміщення труб, генератора плоскої ударної хвилі та ін [3]. 

В основу способу отримання шаруватої броні з високими амортизаційними характеристиками 

покладено завдання підвищення стійкості до ударних навантажень та захисних характеристик броньових 

елементів. Поставлена задача вирішується тим, що основний матеріал обробляють, утворюючи криволінійну 

поверхню, та розміщують на масивній основі, а зверху на пласкій поверхні розміщують листовий матеріал, що 

плакує. Після підриву електродетонатора відбувається процес зварювання вибухом. За рахунок високого тиску 

при вибуху криволінійна поверхня основного матеріалу деформується й  притискується к поверхні основи й 

становиться пласкою. 
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СЕКЦІЯ № V 

ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОБУСНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА РАХУНОК 

УНІВЕРСАЛЬНОГО ОЦІНОЧНОГО КРИТЕРІЮ 

Плічко А.Ю., аспірант 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Система міського пасажирського транспорту є динамічною та здатною до саморозвитку. Для 

удосконалення в цілому її функціонування потрібно розглядати сукупний вплив факторів різного характеру 

(технічні, економічні, соціальні, природні), оцінюючи їх роль та значимість за допомогою відповідного 

кількісного критерію. Важливим завданням є покращення якості автобусних перевезень при існуючих ринкових 

умовах, за наявності жорсткої конкуренції між державним та приватним транспортом. Необхідно значно 

вдосконалити поточну організацію роботи автобусів та оперативне управління ними на лінії. Для цього 

попередньо мають чітко визначатися існуючі реально пасажиропотоки в місті, бо саме на таких чисельних 

даних більш достовірно будуть встановлені засоби їх регулювання, вибрано тип, кількість та раціональні форми 

руху автобусів.  

В умовах перехідної ринкової економіки, коли в конкурентне суперництво вступають різні категорії 

власників рухомого складу, важливим є така побудова транспортного процесу, яка відповідає вимогам усіх його 

учасників, тобто функціонує за концепцією соціально-етичного маркетингу.  

Оскільки така концепція в рівній мірі стосується пасажирів, автотранспортних підприємств і 

суспільства, було розроблено відповідний узагальнений критерій оцінки якості автобусних перевезень. Його 

структурою передбачено, що сумарні витрати коштів УВ, вищеназваними учасниками транспортного процесу, 

в результаті покращання організації перевезень проявлятимуть тенденцію мінімізуватися, задовольняючи 

пасажиропотік у просторі та часі, тобто: 

min eknep BВВ  

де Bnep – соціальні витрати, пов’язані з витраченим часом пасажирами в автобусному сполученні; Bek – 

експлуатаційні витрати автотранспортного підприємства;  

Оціночний критерій дозволяє визначити компроміс інтересу перевізника і пасажира (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Принципова схема пошуку компромісу затрат пасажира та перевізника  

 

Сідлоподібна крива будується для різних варіантів вартості пасажиро-години і годинних затрат 

транспортного підприємства на виконання перевезень. Точка перетину кривої показує зону оптимальності за 

Парето, при виході з якої зростуть витрати перевізника або пасажира. 

Оціночний критерій вносить зручну послідовність і системність у дослідження організації та підвищення 

якості автобусних перевезень, бо високою загальною універсальністю забезпечує кращу придатність оцінки 

впливу на якість автобусних перевезень, кількісно та якісно визначати відповідні показники для заданих 

наперед передумов: окремі маршрути міської системи, змінні в часі пасажиропотоки, тип рухомого складу та ін. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДРІБНОПАРТІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ШВИДКОПСУВНИХ ХАРЧОВИХ ВАНТАЖІВ ЗА 

РАХУНОК ЗМЕНШЕННЯ СУМАРНИХ ВИТРАТ 

Островська В.О., магістрант 

Науковий керівник Коноваленко О.Д., к.т.н., доц.   
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Вступ. В даний час автомобілями в містах перевозяться різні швидкопсувні вантажі, багато з яких 

потребують особливих умов перевезень (фрукти, овочі). Як вважають практики і вчені, перевезення 

швидкопсувних вантажів здійснюються на окремих розвізних, збірних і розвізочно-збірних маршрутах [1,2]. 

Мета роботи − розробка методики розрахунку маршрутної мережі м. Кременчука при доставці 

швидкопсувних вантажів з урахуванням умов перевезень, особливостей роботи автомобільного транспорту у 

населених пунктах при доставці вантажів.  

Матеріал і результати дослідження. Об’єктом дослідження виступає процес перевезень 

швидкопсувних  вантажів у розвізочно-збірній транспортній системі з центральним навантажувальним пунктом 

в міських умовах експлуатації. 

Швидкопсувними харчовими продуктами (вантажами) називають продукти (вантажі), які потребують 

при перевезенні дотримання температурного режиму, певної вологості і суворого виконання санітарно-

гігієнічних вимог [1]. До швидкопсувних вантажів відносять продукти рільництва, городництва, садівництва, 

тваринництва, птахівництва та рибництва.  

Правильні умови перевезення цієї групи вантажів гарантують збереження властивостей продукту, що 

обумовлюють його придатність для використання людьми. Цій групі вантажів притаманні: сезонність, 

коливання обсягів перевезення, розпорошеність дислокації вантажовласників, а за деякою номенклатурою - 

стислі терміни доставки.  

Завдання спільного розвезення полягає у визначенні оптимального пункту заїзду за другим вантажем. В 

якості критерію оптимальності маршруту можна прийняти найменше значення параметрів: довжина маршруту 

або часом руху на ньому [2].  

Оптимальний маршрут в м. Кременчуці визначається при використанні методики «Фіктивних гілок». 

Відомо, що процес перевезення складається з двох базових технологічних ланок – руху і простою під 

навантаженням і розвантаженням [2]. В свою чергу, рух буває двох типів – з вантажем і без нього. Простій 

також пропонується розділити на технологічний і організаційний. Технологічний простій – час, затрачений 

безпосередньо на завантаження(розвантаження) вантажу з кузова автомобіля і залежний від обраної технології 

роботи. Організаційний простій – час, попередній безпосередньо початку завантаження (розвантаження).  

Отже, економічний ефект при суміщенні основного й допоміжного маршрутів може бути досягнутий за 

рахунок скорочення затрат на пробіг з вантажем й без нього, це по-перше. По-друге, він може бути отриманий 

за рахунок зменшення часу на організаційний простій під час сумісного розвантаження декількох вантажів.  

Характеристики цих двох етапів перевезення різні. Для першого характерна довжина пробігу, а для 

другого – час. 

Висновки. У процесі проведення наукового дослідження було встановлено, що існують чинники, які 

ускладнюють доставку швидкопсувних вантажів, до яких, зокрема, віднесено: необхідність застосування 

холодоагентів, спеціальної тари й упаковки, підтримання температурного і часового режиму.  

Для забезпечення економічної ефективності системи доставки  вантажів необхідні додаткові витрати та 

заходи для запобігання або мінімізації ризиків, що виникають на різних етапах перевізного процесу. Одним із 

основних заходів для запобігання пошкодження  при перевезенні вантажів є забезпечення знаходження вантажу 

у транспортабельному стані, що досягається придбанням більш коштовної тари й упаковки, дотриманням 

режимів зберігання тощо.   
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Вступ. Існуюча система оплати та контролю проїзду в комунальному транспорті застаріла та має багато 

недоліків. Актуальність роботи полягає в тому, що для підвищення якості обслуговування пасажирів та 

отримання точних даних про пасажиропотоки використовується автоматизована система оплати проїзду 
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(АСОП). АСОП – система заходів та засобів призначених для збору коштів та інформації на пасажирському 

транспорті [1]. 

Метою роботи є пошук і аналіз існуючих АСОП для умов міста Кременчука. 

Матеріал і результати дослідження. Існуюча система оплати та контролю проїзду в комунальному 

транспорті застаріла та має багато недоліків: використання паперових квитків (часто взагалі відсутні) не дає 

можливості проконтролювати реальний пасажиропотік на маршрутах громадського транспорту і відповідно - 

обіг готівкових коштів; призводить до погіршення рівня безпеки перевезення пасажирів громадським 

транспортом, тощо [1]. 

Пасажирські перевезення в місті виконують комунальне підприємство “Кременчуцьке тролейбусне 

управління” та 10 підприємств автотранспорту різних форм власності. На балансі  міста є тролейбуси, 

маршрутні таксі, автобуси та автобуси, перероблені з шасі вантажних транспортних засобів.  

Виходячи, з аналізу відомих систем та досвіду, а також виходячи з технологічних особливостей 

транспортних засобів, доцільною видається їх комплектація наступними засобами автоматизованої системи 

оплати проїзду [2,3]:  

– для автобусів, маршрутних таксі та тролейбусів. До них відносять автобуси « БАЗ – Дельфін», 

«РУТА» та інші.  Для них характерне наявність широких розсувних дверей, що дає технологічну можливість 

монтування автобусних турнікетів та  електронних компостерів («валідаторів»).  

– для автобусів з  перероблених шасі вантажних транспортних засобів  - характерна непристосованість 

до реалій транспортного перевезення у містах. Наслідком цього є непристосовані для перевезень вхідні двері, 

низька висота кузову, що виключає технологічну можливість монтування турнікетів. Тому доцільним видається 

монтування валідаторів як засіб контролю пасажиропотоку  та оплати за проїзд. 

Впровадження системи автоматизованої оплати та контролю проїзду забезпечить багато економічних 

переваг. Серед них: оцінка реального обігу коштів, а відповідно – і оцінка обґрунтованості тарифів на 

перевезення та можливості оновлення автопарку перевізника; зручна, швидка оплата і контроль проїзду; 

зменшення часу затримки громадського транспорту на зупинках; запровадження різноманітних гнучких 

тарифних систем; виключення людського фактору та запобігання крадіжок; максимальне підвищення 

прозорості та точності обліку фактично наданих послуг з перевезення пільгових та інших категорій пасажирів; 

виключення можливості використання фальшивих ЗОП; створення необхідних умов для взаємодії з іншими 

транспортними підприємствами, можна  не лише контролювати кількість пасажирів, а й насиченість на 

зупинках.  

Висновок. Таким чином, цілком обґрунтованим є припущення, що після введення автоматизованої 

системи система оплати проїзду можна правильно розподіляти транспорт, тобто на зупинки з меншим 

скупченням пасажирів виїжджатимуть менші тролейбуси, а де більше, то відповідно, і більші, тощо. 
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Введение. Благодаря выгодному геополитическому положению и развитой сети путей сообщения, 

Украина занимает одну из ключевых позиций в налаживании транспортных связей между странами Европы и 

Азии. Одним из ключевых направлений экономической политики нашей страны является использование ее 

транспортного потенциала и интеграция транспортной системы страны в европейскую транспортную систему. 

Цель работы. Решение проблемы перемещения товаров между странами, регионами и континентами в 

интеграционных процессах путем оптимизации технологии доставки грузов в международном автомобильном 

сообщении. 

Материал и результаты исследования. Интеграция Украины в мировую и европейскую 

транспортные системы должна осуществляться на основе принятой в международной практике стандартизации 

информационной технологии [1]. Спрос на информацию самого высокого качества со стороны правительства, 

предпринимателей, экономистов, социальных работников и частных лиц огромен.  

Дисциплина поставок является основой рыночных отношений между покупателем и продавцом в 

системе товародвижения. В основе регулирования этих отношений заложена логическая система координации 

взаимодействия участников транспортного процесса, т.е. комплекс технологических операций [1]: 

складирование (затаривание, комплектация (отборка) грузов с перемещением к месту предварительной укладки 

https://kremen.gov.ua/index.php/branches/department/33
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перед отгрузкой; взвешивание; маркировка); пакетирование; погрузка груза в автомобиль; транспортировка; 

выгрузка; подготовка к реализации. 

Любая, правильно построенная классификация должна учитывать действительные связи 

существующей между объектами  классификации существующие объекты с учетом их развития в условиях 

формировании рынка транспортных услуг, способствовать лучшему исследованию классифицируемых 

объектов содействовать обнаружению новых объектов и их связей с уже известными. 

Можно выделить такие основные классификационные признаки логистической системы [2]: 1) 

внутрипроизводственная, внутриведомственная и межведомственная категории координации; 2) формы 

координации, учитывающие структуру рассматриваемых объектов; 3) области координации, технологическая, 

техническая, организационно-экономическая и сфера управления. 

Техническая область координации ограничена вопросами согласованного развития и использования 

комплекса технических средств механизации и автоматизации перевалки грузов с одного вида транспорта на 

другой, пропускной и провозной способностями транспортной системы для создания условий непрерывности 

транспортного процесса, комплекса технических средств управления на различных видах транспорта, включая 

автоматизированные системы управления транспортом, определения наивыгоднейших эксплуатационных 

требований к параметрам технических средств транспортной сети.  

В пределах организационно-экономической области координации предлагается рассматривать такие 

вопросы: 

– определение функциональных связей в структуре управления различными видами транспорта; 

– изучение экономических связей всех отраслей хозяйства страны и установление сфер эффективного 

определения и учета в планировании оптимальных пропорций развития транспорта и других отраслей; 

– организация эффективной специализации, кооперирования, концентрации и комбинирования в 

различных видах транспорта; 

– гармонизация технико-эксплуатационных и технико-экономических показателей работы, 

обеспечивающих объективность оценки работы взаимодействующих видов транспорта; 

– совершенствование методов подготовки и обработки информации; 

– распределение ресурсов и оптимизации их использования. 

Выводы. Для создания систем перевозок грузов необходимо на единой методологической основе 

осуществить внутрипроизводственную, внутриведомственную и межведомственную координацию на 

отдельных объектах в транспортных узлах транспортной сети (в технической, технологической, 

организационно-экономической областях, а также в сфере управления). Важными аспектами являются 

адекватная оценка влияния живого и овеществлённого труда, экологического фактора на потенциальные 

возможности автотранспортного предприятия, а также источников производительности труда и ресурсов 

предприятия.  
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Введение. В период становления рыночных отношений пассажирские автотранспортные предприятия 

находятся в сложном финансово-экономическом положении. Резкое повышение цен на подвижной состав, 

топливо, запасные части привело к значительному росту себестоимости перевозок. Кроме этого, несколько 

десятков категорий пассажиров имеют льготы на бесплатный проезд [1]. Перечисленные затраты составляют 

около половины стоимости всего объема перевозок. Источником покрытия этих огромных убытков является 

только городской бюджет. Очевидно, что при такой финансовом положении поддержать уровень перевозок 

можно только путем совершенствования организации транспортного процесса. 

Цель работы. Использование соединения качественных и экономических критериев оценки работы 

городской автобусной сети для оптимального выбора необходимого количества автобусов на маршруте. 

Материал и результаты исследования. Главным критерием качества автобусных городских 

перевозок считается минимум времени, затраченного пассажиром на перемещение [2,3]. На наш взгляд, такой 

критерий не вполне соответствует требованиям всех субъектов перевозок и учитывает только интересы 

пассажира. В этом случае противоречия между субъектами перевозок (пассажирами и владельцами подвижного 

состава) резко обостряется из-за того, что организация перевозок потребует значительного повышения 
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расходов на перевозку; и, следовательно, себестоимости и в конечном итоге увеличение тарифа (цены) за эти 

перевозки, уже вступает в противоречие с интересами пассажира. Таким образом, оптимизировать городскую 

автобусную сеть с помощью одного качественного критерия практически невозможно [4]. В условиях 

рыночных отношений значительно возрастает значение экономических рычагов, которые следует совместить с 

качественными, чтобы достичь желаемых результатов. 

Качественные и экономические критерии оценки работы городской автобусной сети могут быть учтены 

при выборе необходимого количества подвижного состава, форм его движения в городской сети по 

экономическому критерию минимума приведенных затрат на организацию и эксплуатацию транспортного 

хозяйства, учитывая затраты транспортного времени населением [4]. Таким критерием оптимизации для 

определения количества транспортных единиц и интервала движения между ними предлагается принять сумму 

годовых приведенных затрат на подвижной состав и годовой стоимости затрат времени пассажиров на 

ожидание транспорта, отнесенную к годовому объему пассажироперевозок [5]. Зависимость экономического 

критерия минимума приведенных затрат от количества единиц подвижного состава определяет характер 

зависимостей от количества единиц подвижного состава приведенных годовых эксплуатационных затрат и 

капитальных вложений, объема пассажироперевозок и затрат времени на ожидание транспорта, которое с 

учетом нерегулярности движения и подхода пассажиров к остановкам городской автобусной сети может быть 

исследовано методом моделирования. Функция приведенных затрат имеет ярко выраженный минимум, 

отвечающий оптимальному количеству подвижного состава на сети. 

Экономический и качественный критерии организации перевозок включают регулировочные 

мероприятия (скоростные и сокращенные рейсы, взаимопомощь маршрутов, то есть передачу части автобусов с 

одного маршрута на другой при несовпадении часов "пик", эквивалентные условному высвобождению части 

подвижного состава) [5]. С учетом этого распределения подвижного состава в часы "пик" можно вычислить 

коэффициент дефицита (излишков) подвижного состава для максимальной нагрузки транспортной системы, 

который позволяет скорректировать максимальный выпуск подвижного состава на маршрут. 

Выводы. Оптимальный выбор необходимого количества автобусов на маршруте эффективно 

проводить с использованием сочетания качественных и экономических критериев оценки работы городской 

автобусной сети. 
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Введение. Спрос на пассажирские перевозки определяется количеством пассажиров, желающих 

совершить поездку тем или иным видом транспорта в конкретные пункты назначения [1].  

Пассажирские перевозки делят на городские, пригородные и дальние (междугородные и 

международные). Их планируют раздельно с учетом соответствующих требований к подвижному составу и 

специфики организации перевозок.  

На каждом виде транспорта разрабатывают перспективные (на 5 лет), текущие (годовые) и 

оперативные планы пассажирских перевозок. При этом оперативные планы составляют на сезоны (летнее и 

зимнее время), кварталы и месяцы. 

Цель работы. Выявление основных факторов спроса на пассажирские перевозки и анализ 

особенностей их планирования. 

Материал и результаты исследования. Заблаговременно можно учесть некоторые перемещения 

пассажиров, имеющих абонементный билет, а также связанные с поездками на работу и учебу, на пригородные 

садово-огородные участки и дачи, в командировки, на каникулы и т. п [2]. Однако большинство поездок 

населения связано с множеством разнообразных и трудно учитываемых факторов. 
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Основными источниками информации о пассажирских перевозках являются количество проданных 

билетов, различные отчетные и статистические данные, а также материалы периодически проводимых 

обследований пассажиропотоков на городском транспорте, в поездках, самолетах и других видах транспорта. 

При определении спроса на пассажирские перевозки используют различные методы прогнозирования [3]. 

На повышение спроса на пассажирские перевозки оказывают большое влияние такие факторы, как 

увеличение численности и миграция населения; развитие курортной сферы и туризма; создание городов-

спутников, новых жилых массивов, пригородных коттеджных поселков, дачное строительство; развитие 

транспортной инфраструктуры; изменение уровня тарифов и введение дополнительных льгот и услуг 

пассажирам [1,3]. 

Вместе с тем при планировании пассажирских перевозок необходимо учитывать также факторы, 

снижающие подвижность населения на транспорте общего пользования, а именно: приближение места 

жительства граждан к месту их работы; повсеместное улучшение организации торговли и обслуживания 

населения; оптимальное размещение производства и мест отдыха, рост числа личных автомобилей [2,4]. 

Выводы. Таким образом, для улучшения организации пассажирских перевозок целесообразно 

наладить учет пассажиров, перевозимых бесплатно, выявлять неудовлетворенный спрос на транспортные 

услуги, определять густоту пассажиропотоков по направлениям (парам крупных городов) на различных видах 

транспорта.  

Необходимо также существенно улучшить взаимодействие между видами транспорта в целях 

повышения качества обслуживания пассажиров и взаимной выгоды, а также обеспечить информирование 

населения о транспортных услугах, в том числе через рекламу. 
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Введение. Совершенствование вхождения Украины в европейскую транспортную систему связано с 

принятием используемой в международной практике стандартизации информационной технологии. Речь идет о 

внедрении системы информации, сориентированной на рыночный механизм взаимодействия предприятий 

транспорта, потребителей их услуг и сквозную систему обработки данных по всем уровням управления, 

называемую в Европе системой национальных счетов (СНС). 

Цель работы. Анализ возможных направлений совершенствования системы показателей транспортной 

статистики Украины в соответствии с международными рекомендациями.  

Материал и результаты исследования. Внедрение СНС требует коренных изменений первичной 

транспортной документации и транспортной статистики. На уровне транспортных предприятий и структур 

управления продолжается реконструкция и перевод на новую техническую базу системы обработки 

информации [1]. Информатика и связь на транспорте должны базироваться на широком использовании 

современных компьютерных систем, систем глобальной спутниковой связи и др. 

Компьютеризация должна охватить и верхний уровень управления транспортом путем создания систем 

анализа и прогноза. Спрос на статистику самого высокого качества со стороны правительства, 

предпринимателей, экономистов, социальных работников и других потребителей возрос. Это объясняется тем, 

что осуществляемые правительством меры в области экономического планирования и социального обеспечения 

должны базироваться на достоверной информации – статистике. 

Важнейшим является системный подход, по которому показатели транспортной статистики в их 

совокупности должны характеризовать все свойства объектов транспорта, существенные для управления [2]. 

Показатели предприятий транспорта должны быть увязаны с системой показателей инфраструктуры, 

развивая и детализируя ее. В то же время система показателей должна отражать широкий круг региональных 

процессов и связей, которые не входят в предмет отраслевых статистик. Отдельные показатели в системе 

должны играть роль связных блоков [3].  

Система должна обеспечивать возможность экономического анализа, основанного на [1]: 
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– оперативности, обеспечивающей контроль и учет производства, быстроту обработки данных и 

выработки определенных мероприятий; 

– конкретности и количественной определенности, требующих доведения каждого направления 

анализа до количественных оценок, конкретных рекомендаций, учитывающих обеспечение их выполнения 

определенными ресурсами; 

– перспективности, позволяющей изучать явления с позиции перспективы их развития, учета 

перспективных разработок в области технологии и организации производства. 

Наряду с этим система показателей должна обладать: 

– единством и сравнимостью показателей, используемых для разных целей; 

– совместимостью с показателями и формами международной статистики и транспорта; 

– определенной преемственностью показателей, при помощи которых определяются перспективные и 

текущие цели.  

Выводы. Гармонизация показателей должна предусматривать уровень унификации применяемых 

методов работы с документами, что требует упорядочения схемы документооборота, а также перечня 

показателей, необходимых для управления.  

Таким образом, рациональной системе управления должна соответствовать и рациональная система 

документации и документооборота. 
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Автомобільний кар'єрний транспорт набув широкого поширення на відкритих розробках 

гірничодобувних галузей у всьому світі. Застосування автотранспорту в гірничій справі підтверджує його 

високі техніко-економічні показники при використанні в складних умовах: глибоке або складне залягання 

корисних копалин, розробка родовищ з обмеженими запасами (при обмеженні розмірів у плані до 2,5 км) або 

малим терміном експлуатації [1]. 

Основу автомобільного кар'єрного транспорту складають самоскиди. Використання автосамоскидів, на 

відміну, наприклад, від залізничного транспорту, забезпечує спрощення процесу відвалу, є можливість 

пересуватися по відносно крутим підйомам автомобільних доріг, що дозволяє скорочувати довжину 

транспортних комунікацій. Основні недоліки автотранспорту - це циклічність (як наслідок, наявність порожніх 

пробігів), залежність від стану доріг, зниження продуктивності в сезон дощів, в ожеледицю, снігопад, 

забруднення атмосфери відпрацьованими газами, високі енергоємність і експлуатаційні витрати.  

В даний час частка перевезень автомобільним кар’єрним транспортом в загальному обсязі транспортної 

роботи на гірничих підприємствах світу досягає 75%. У сучасних ринкових умовах діяльність будь-якого 

підприємства націлена приносити прибуток, який визначається співвідношенням доходів, одержуваних при 

виконанні заданих обсягів перевезень гірської маси, та витрат на її транспортування. Кожен самоскид парку 

протягом терміну його експлуатації виконує певну транспортну роботу, яка вимірюється в тонно-кілометрах. 

При цьому кожен самоскид конкретної моделі має свої конструктивні особливості і технічні характеристики, а 

також притаманні тільки йому особливості заводської збірки, що визначають динаміку зміни показників його 

роботи протягом терміну експлуатації. 

Визначальну роль в підвищенні якості  процесу вдосконалення системи управління перевезеннями 

вантажів грає вибір  напряму поліпшення  транспортних послуг і методу вдосконалення. Він базується, в першу 

чергу, на підвищенні продуктивності транспортних засобів. Звідси слідує необхідність аналізу можливих 

значень цього показника для різних варіантів реальних умов [1]. 

Проте в даний час цей аналіз істотно ускладнюється відсутністю методичних розробок з його 

проведення, невирішеністю основних методологічних питань дослідження процесів при перевезеннях вантажів. 

У найближчій перспективі основні напрямки розвитку кар'єрного транспорту  будуть визначати перш 

за все необхідністю збільшення обсягів перевезень вантажів за рахунок інтенсифікації використання рухомого 

складу при одночасному зниженні витрат на перевезення [2]. 
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Постійне збільшення обсягу автомобільних перевезень, що супроводжується підвищенням вимог до 

якості транспортного обслуговування, вимагає і постійного вдосконалення роботи автотранспорту, підвищення 

ефективності його використання. 

Ефективність кар'єрного транспорту визначається тим, якою мірою він забезпечує перевезення 

вантажів в тих умовах, в яких вони впливають на техніко-експлуатаційні показники. 

Кожен з цих напрямків розвитку транспортних послуг спирається, перш за все, на показниках оцінки 

транспортного процесу - продуктивності і собівартості перевезень. 

Підвищення ефективності транспортного процесу на автомобільному кар'єрному транспорті можна 

здійснювати наступними шляхами:  

Впровадженням нових моделей кар'єрних самоскидів особливо великої вантажопідйомності і 

вдосконаленням їх конструкції за рахунок усунення недоліків, виявлених у процесі експлуатації;  

Дослідженням закономірностей зміни показників роботи кар'єрних самоскидів протягом терміну їх 

експлуатації в певних умовах і раціоналізацією системи діагностування, технічного обслуговування і ремонту;  

Вивченням режимів роботи і руху автосамоскидів з метою їх оптимізації та інтенсифікації в різних 

умовах експлуатації на основі ефективного визначення потреби в рухомому складі та раціонального розподілу 

його по маршрутам. Результатом процесу перевезення є виконання визначеного обсягу транспортної роботи, 

що вимірюється  в тонно-кілометрах, і переміщення певної кількості вантажу. 

Для планування, обліку і аналізу роботи рухомого складу  вантажного автомобільного транспорту 

встановлена система показників, що дозволяє оцінювати ступінь використання рухомого складу і результати 

його роботи. 

Показниками, що характеризують ступінь використання рухомого складу вантажного автомобільного 

транспорту, є [5]: вантажопідйомність q; коефіцієнт використання вантажопідйомності γ; коефіцієнт 

використання пробігу β; середня довжина їздки з вантажем Ɩег; час простою під навантаженням-розвантаженням 

tн-р; час в наряді Tн; технічна швидкість руху Vт. 

Результативними показниками роботи рухомого складу є: кількість їздок Ze; пробіг з вантажем Lг; 

загальний пробіг Lзаг; продуктивність у тонах WQ та тонно-кілометрах Wр; об’єм перевезень Q, тон і вантажообіг 

Р, тонно-кілометрів. 

Кількісну оцінку  впливу показників на продуктивність роботи  можна отримати методом 

характеристичних графіків [3].  

Характеристичними називаються  графіки залежності продуктивності роботи від різних показників 

використання рухомого складу. Їх будують для конкретних умов експлуатації, приймаючи певні значення [4]. 

Аналіз залежності продуктивності автомобіля від вантажопідйомності може відзначити, що при її 

збільшенні можуть значно змінитися такі величини, як технічна швидкість і час простою під навантаженням-

розвантаженням. 

При розгляді залежності продуктивності від коефіцієнта використання пробігу технічна швидкість має 

властивість знижуватися внаслідок збільшення пробігу з вантажем. 

Зі збільшенням відстані їздки з вантажем підвищується продуктивність рухомого складу в тонно-

кілометрах і зменшується кількість перевезених тон; при зменшенні середньої дальності завантаженої їздки 

продуктивність у тонах збільшується , а в тонно-кілометрах зменшується. 

Таким чином, шляхи підвищення продуктивності самоскидів складаються з можливостей покращення 

експлуатаційних показників перерахованих вище. Тому необхідно розглядати це питання відносно кожного 

показника окремо. Так, наприклад, збільшення коефіцієнта використання вантажопідйомності γ досягається 

застосуванням спеціальних кузовів; підвищення технічної швидкості Vт – поліпшенням конструкцій 

автомобілів, доріг; збільшення коефіцієнта використання пробігу β – застосуванням автоматизованих систем 

управління автомобільним транспортом, наближенням стоянок автомобілів та об’єктів роботи, пунктів 

заправки паливом, перезміною водіїв на лінії; зменшенням часу навантажувально-розвантажувальних робіт tн-р 

– їх механізацією, координацією роботи автомобілів та вантажно-розвантажувальних пунктів. 
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РАЗРАБОТКА ВИБРАЦИОННОЙ МАШИНЫ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ БЕТОННЫХ БЛОКОВ 

 

Лукьяненко В.П., аспирант 

Кременчугский  национальный  университет имени  Михаила Остроградского 

 

В настоящее время требуется создание простых, малоэнергоемких и высокоэффективных 

вибрационных машин, предназначенных для формования бетонных блоков с немедленной их распалубкой. Для 

этих целей была разработана вибрационная машина (рис.1), состоящая из формы без дна, которая выполнена в 

виде продольных 1 и поперечных 2 бортов. На внешней части формы в ее верхней части жестко закреплены 

продольные 3 и поперечные 4 уголки. К продольным 1 стенкам формы жестко прикреплены проушины 5, в 

которых смонтирована ось 6, служащая соединительным элементом со  съемным вибрационным устройством, 

выполненным в виде из кронштейна 7 с трапецеидальными захватами оси 6, который соединен с 

подвибраторной опорой, состоящей из стойки 8 и опорной плиты 9, на которой закреплен вибровозбудитель 

колебаний 10. Опорная плита 9 установлена на амортизаторах 11. В нижней части формы выполнена обвязка из 

уголков 12, к которым прикреплены герметизирующие резиновые элементы 13. 

 
Рисунок 1 – Вибрационная машина для формования бетонных блоков 

Работа вибрационной машины осуществляется следующим образом. На ровную поверхность 14 

устанавливается форма без дна, которая затем заполняется бетонной смесью 15. Съемное вибрационное 

устройство при помощи трапецеидальных захватов кронштейна 7 соединяется с формой. Включается 

вибровозбудитель колебаний 13, под действием которого форма совершает сложное движение, перемещаясь в 

горизонтальной плоскости в продольном и поперечном направлениях, а также совершая крутильные колебания 

вокруг вертикальной оси, проходящей через центр тяжести вибрационной установки. В  результате  такого  

вибрационного  воздействия смесь  испытывает  в горизонтальном направлении сложное напряженно-

деформированное воздействие, приводящее к разрушению внутренних связей и переводу смеси в тиксотропное 

состояние. На заключительной стадии процесса формования на поверхность бетонной смеси может быть 

установлен пригруз, обеспечивающий выравнивание поверхности и ее фактурный вид. После окончания 

процесса формования вибрационный блок выводится из соприкосновения с осью формы и отводится в сторону. 
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Затем форма перемещается вертикально вверх, отделяется от сформированного бетонного блока и 

переставляется в новое рабочее положение. 

Для изучения закона движения всех элементов вибрационной машины взаимодействующих с бетонной 

смесью составим следующую систему уравнений, которые  описывают: 

– движение центра тяжести вибрационной машины в продольном направлении, т.е. в направлении  

координатной оси Y : 


dt

dy
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dt
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mm bb )()( 112

2

1 tQFycc trb  sin)( 11 ;                                  (1) 

– движение центра тяжести вибрационной машины в поперечном направлении, т.е. в направлении 

координатной оси  X : 
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– движение вокруг вертикальной оси Z , проходящей через центр тяжести С  вибрационной машины: 
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где m  – масса вибрационной машины; y  – перемещение центра тяжести вибрационной машины в продольном 

направлении, т.е. в направлении  координатной оси Y ; x  – перемещение центра тяжести вибрационной 

машины в поперечном направлении, т.е. в направлении координатной оси  X ; 1c  и 1b – жесткость и 

коэффициент неупругого сопротивления амортизаторов в направлении координатной оси Y ; 2c  и 2b  – 

жесткость и коэффициент неупругого сопротивления амортизаторов в направлении координатной оси X ;   – 

угловое смещение вибрационной машины относительно вертикальной оси  Z ; Q  – амплитуда возмущающей 

силы вибровозбудителя круговых колебаний; J  – момент инерции вибрационной машины относительно 

вертикальной оси  Z ; 1k  и 1n  – коэффициенты крутильной жесткости и неупругого сопротивления 

амортизаторов относительно вертикальной оси  Z ; 1bm  – приведенная (присоединенная) масса бетонной 

смеси, при ее взаимодействии с торцевыми стенками формы; 2bm  – приведенная (присоединенная) масса 

бетонной смеси, при ее взаимодействии с боковыми стенками формы; 1bc  и 1bb  – жесткость и коэффициент 

неупругого сопротивления уплотняемой бетонной смеси в направлении координатной оси Y ; 2bc  и 2bb – 

жесткость и коэффициент неупругого сопротивления уплотняемой бетонной смеси в направлении 

координатной оси X ; bJ  – приведенный момент инерции уплотняемого слоя бетонной смеси относительно 

вертикальной оси  Z ; bk  и bn  – коэффициенты крутильной жесткости и неупругого сопротивления 

уплотняемого бетонного слоя относительно вертикальной оси  Z ; L  – длина формуемого изделия; r  – 

расстояние от оси вала вибровозбудителя колебаний до оси шарнирно-сочлененного соединения; 1d  – 

расстояние от оси шарнирно-сочлененного соединения до передней торцевой стенки формы; l  – расстояние от 

передней торцевой стенки формы до центра тяжести вибрационной машины; trF  – суммарная сила кулонова 

трения между основанием и формой, а также между основанием и бетонной смесью; trM  – суммарный момент 

сил кулонова (сухого) трения между формой и основанием, а также между бетонной смесью и основанием. 

На основании решения системы уравнений (1…3) установлены закономерности движения вибрационной 

формы, взаимодействующей с уплотняемой бетонной смесью и получены необходимые теоретические 

зависимости, позволяющие определить рациональные параметры вибрационной машины для формования 

бетонных блоков и режимы вибрационного воздействия на уплотняемую смесь. Применение предлагаемой 

вибрационной машины позволяет осуществить формование  бетонных блоков из жестких и сверхжестких 

цементобетонных смесей, упростить ее конструкцию, снизить на 25 – 30%  энергоемкость,  повысить 

производительность и обеспечить необходимое качество формуемых изделий из жестких и сверхжестких 

цементобетонных смесей, обеспечить немедленную распалубку изделия после окончания вибрационного 

процесса формования. 

Таким образом, предложена новая конструкция малоэнергоемкой и высокоэффективной вибрационной 

машины, обеспечивающая формование бетонных блоков из жестких и сверхжестких цементобетонных смесей. 

Проведенные исследования позволяют, на основании полученных решений системы уравнений движения 

вибрационной машины, определить законы движения продольных и торцевых стенок формы, 

взаимодействующих с уплотняемой бетонной средой в нормальном направлении, установить рациональные 

параметры вибрационной машины и режимы вибрационного воздействия на уплотняемую среду. 

Использование вибрационной машины, предназначенной для формования бетонных блоков из жестких и 

сверхжестких бетонных смесей,  обеспечивает повышение прочности формуемого изделия и снижение расхода 

цемента на 20 – 25%. 
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СОЗДАНИЕ ВИБРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Колесник О.О., аспирант 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

 

Потребность промышленности в высококачественных дорожных изделиях из жестких бетонных смесей 

ставит задачу создания вибрационных машин для их производства. Такие вибромашины должны обеспечивать 

качественное уплотнение бетонной смеси, иметь простую конструкцию и низкую энергоемкость. 

В настоящее время для формования бетонных изделий используют установки с круговыми [1], 

вертикально направленными [2] и пространственными колебаниями [3], но данные установки не обеспечивают 

формование жестких бетонных смесей, что ведет к перерасходу цемента, имеют сложное устройство и высокую 

энергоемкость. Поэтому актуальной задачей является создание вибрационной установки, которая сочетает в 

себе малый расход энергии и материала, простоту устройства и качественное формование изделий из жестких 

бетонных смесей больших толщин. 

Разработанная вибрационная установка для формования дорожных плит (рис. 1) включает подвижную 

раму 1 с вибровозбудителем круговых колебаний 2, которая при помощи упругих амортизаторов 3 установлена 

на опорной раме 4. На подвижной раме 1 жестко закреплены две призмы 5 прямоугольной формы, на верхней 

стороне которых жестко закреплены упругие прокладки 6. Форма 7 свободно опирается своим днищем на 

упругие прокладки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Рисунок 1 – Общий вид вибрационной установки  Рисунок 2 – Расчетная схема вибрационной установки  

                для формования бетонных изделий                                          для формования бетонных изделий 

 

Режим работы данной установки обеспечивает эффективное уплотнение жестких бетонных смесей, 

поскольку исключается из процесса формования бетонных изделий фаза разуплотнения бетонной смеси при 

принудительном движении формы вниз. 

Для определения характера движения подвижной рамы и формы рассмотрим расчетную схему 

вибрационной установки для формования бетонных изделий в режиме холостого хода (рис. 2). Перемещения 

рассматриваемой динамической системы будем рассматривать под действием вибровозбудителя круговых 

колебаний, дебалансы которого генерируют круговую возмущающую силу Q. Эту силу разложим на две 

составляющие: вертикальную Q1=Qsinφ=Qsinωt и горизонтальную Q2=Qcosφ=Qsinωt. 

Здесь Q – амплитуда возмущающей силы вибровозбудителя круговых колебаний; φ – угол поворота 

возмущающей силы относительно горизонтального положения; ω – угловая частота вынужденных колебаний 

вибровозбудителя колебаний; t – время. 

В результате действия вертикальной и горизонтальной составляющих возмущающей силы движение 

подвижной рамы и формы можно представить в виде прямолинейных колебаний её центра тяжести О в 

направлении координатных осей X и Y (рис. 2). При этом движение подвижной рамы и формы можно описать 

следующей системой уравнений: 

– перемещение подвижной рамы по вертикали в направлении координатной оси X: 
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– перемещение формы по вертикали в направлении координатной оси X: 
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– перемещение подвижной рамы по горизонтали в направлении координатной оси Y: 
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– перемещение формы по горизонтали в направлении координатной оси Y: 
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где m1 – масса подвижной рамы; m2 – масса формы; x1 и x2 – линейные перемещения подвижной рамы и формы 

по вертикали в направлении координатной оси X под действием гармонической возмущающей силы Qsinωt; y1 

и y2 – линейные перемещения подвижной рамы и формы по горизонтали в направлении координатной оси Y под 

действием гармонической возмущающей силы Qcosωt; X и Y – координатные оси, проходящие через центр 

тяжести колеблющейся части подвижной рамы; c1 – жесткость и b1 – коэффициент неупругого сопротивления 

амортизаторов в вертикальном направлении; c2 – жесткость и b2 – коэффициент неупругого сопротивления 

прокладок в вертикальном направлении; c12 – жесткость и b12 – коэффициент неупругого сопротивления 

амортизаторов в направлении координатной оси Y; c22 –жесткость и b22– коэффициент неупругого 

сопротивления прокладок в направлении координатной оси Y. 

Решение полученной системы уравнений (1,2) для стационарных колебаний, описывающих 

установившееся движение рассматриваемой динамической системы в режиме холостого хода, представим в 

виде мнимой части комплексных функций: 
tiMex 1 ;  (5) 

tiNex 2 ,  (6) 

где M и N – постоянные интегрирования, комплексные амплитуды. 

Решая систему уравнений (1), (2) и произведя некоторые математические преобразования, найдем 

решение выражения (5): 
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 tLDbmcQx ,  (7) 

где 1  – угол сдвига фаз между амплитудами возмущающих сил и амплитудами вынужденных колебаний в 

направлении координатной оси X; 

11121   .  (8) 

Аналогично найдем решение выражения (6): 
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Qx ,  (9) 

где 2  – угол сдвига фаз между амплитудами возмущающих сил и амплитудами вынужденных колебаний в 

направлении координатной оси Y; 

21122   . (10) 

Решение полученной системы уравнений (3,4) для стационарных колебаний, описывающих установившееся 

движение рассматриваемой динамической системы в режиме холостого хода, представлено в виде 

действительной части комплексных функций. Решение системы уравнений (3), (4) проведено аналогично 

системе (1), (2). 

На основании проведенных теоретических исследований была разработана вибрационная установка с 

основными параметрами, обеспечивающими надежную и эффективную работу данной установки. 

В результате полученных теоретических выражений и основных параметров вибрационной установки 

были получены основные зависимости изменения активной А1, Аy1 и реактивной А2, Аy2 амплитуд колебаний в 

вертикальном и горизонтальном направлениях соответственно при массе формы m2=100…240 кг в зависимости 

от жесткости прокладок с2. 

Приведенные зависимости показывают, что с одной стороны увеличение жесткости прокладок 

приводит к увеличению амплитуд колебаний подвижной рамы и обеспечивает заданную точность толщины 

уплотняемого слоя, препятствуя всплытию подвижной рамы в процессе уплотнения, а с другой стороны, 

повышенная жесткость упругих амортизаторов приводит к увеличению реактивной массы верхней рамы, что 

предотвращает передачу вредных вибрационных воздействий базовой машине. Поэтому наиболее 

рациональным является для данной конструкции вибрационной установки с основными параметрами, 

использование жесткости прокладок при массе подвижной рамы m2 до 180 кг – c2=4000 кг/см, а при массе m2 

=180…240 кг – c2=5000 кг/см. 
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РАЗРАБОТКА ВИБРАЦИОННОЙ МАШИНЫ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

Жовтяк И.И., ассистент 

Кременчугский  национальный  университет имени  Михаила Остроградского 

 

В настоящее время для формования бетонных плит и блоков используют вибрационные пресса и 

виброплощадки, имеющих сложную конструкцию, большую металлоемкость и повышенную энергоемкость [1], 

[2]. С целью снижения металлоемкости процесса уплотнения и обеспечения формования изделий из жестких и 

сверхжестких бетонных смесей была разработана вибрационная машина, конструктивная схема которой 

приведена на рис.1.  

 

 
Рисунок 1 – Общий вид вибрационной машины для формования бетонных смесей. 

 

Вибрационная  машина включает раму пространственной конструкции, состоящую из основания 1, 

выполненного из продольных и поперечных швеллеров, покрытых стальным листом, и четырех стоек 2, на 

которых жестко закреплены два продольных лонжерона 3. На продольных лонжеронах 3 установлена тяговая 

тележка 4, к которой на регулируемых тягах 5 подвешена траверса 6, выполненная в виде поперечных 

швеллеров и опорной плиты, соединенных между собой резьбовым соединением. К опорной плите траверсы 6 

на упругих амортизаторах 7 подвешена виброплита 8, снабженная вибровозбудителем круговых колебаний 9, 

ось дебалансов которого смещена к передней кромке виброплиты. На виброплите 8, также закреплен 

дополнительный вибровозбудитель колебаний 10, смещенный к задней кромке виброплиты оппозитно 

вибровозбудителю колебаний 9. На опорной плите траверсы 6 установлен электродвигатель 11, который связан 

с вибровозбудителем колебаний 9 и вибровозбудителем колебаний 10 цепной передачей, выполненной в виде 

ведущей звездочки 12 и ведомых звездочек 13 и 14, соединенных приводной цепью 15. На опорной оси 16 

тяговой тележки  4  жестко закреплен поводок 17, связанный резьбовым соединением с передачей «винт – 

гайка», выполненной в виде гайки 18 и ходового винта 19, который установлен в подшипниковых опорах 20 и 

21. Подшипниковые опоры 20 и 21 закреплены на раме экспериментальной установке при помощи арочных 

кронштейнов 22 и 23. Передача «винт – гайка» приводится во вращение от электродвигателя  24  при  помощи  

клиноременной  передачи,  выполненной в виде приводного шкива 25, установленного на валу 

электродвигателя 24, ведомого шкива 26, закрепленного на ходовом винте 19, и клинового ремня 27, 

соединяющего эти шкивы. Электродвигатель 24 закреплен на подмоторной плите 28, жестко закрепленной на 

стойках 2 рамы экспериментальной установки. Между стойками установлена форма со  съемными 

продольными 29 и поперечными 30 бортами. Уравновешивающий блок 14 служит для улучшения условий 

работы цепной передачи при вибрационных колебаниях. При необходимости уравновешивающий блок 14 

может быть снабжен дебалансами и превратиться в дополнительный вибровозбудитель колебаний. Статический 

момент масс дебалансов вибровозбудителя колебаний 13 может регулироваться. Использование ступенчатых 

шкивов 25 и 26 позволяет регулировать скорость перемещения уплотняющего вибрационного рабочего органа. 



86 
 

Работа  вибрационной установки осуществляется следующим образом. При  помощи регулируемых тяг 5 

устанавливается необходимая толщина уплотняемого слоя и требуемый угол атаки виброплиты. На плоской 

поверхности основания 1 устанавливается форма со съемными бортами 29 и 30, которая заполняется  

цементобетонной смесью ровным слоем. Включаются электродвигатель 11 привода вибровозбудителей 

круговых колебаний 9 и 10, а также и электродвигатель 24 ходового механизма тяговой тележки. При этом 

тяговая тележка перемещает виброплиту 8, которая под действием вибровозбудителей круговых колебаний 9 и 

10 совершая сложные пространственные колебания, оказывает на уплотняемую среду переменное амплитудно-

частотное вибрационное воздействие. В результате уплотняемая смесь с высокой частотой и переменной 

амплитудой деформируется в вертикальном направлении и одновременно подвергается сдвиговым 

деформациям в горизонтальном направлении. Это позволяет обеспечить эффективное уплотнение и 

выглаживание поверхности уплотняемого слоя. 

Движение виброплиты может быть описано следующими уравнениями: 

- перемещение  по вертикали в направлении координатной оси  Z: 

 

)sin(sin 2111   tQtQzczbzm  ;                                                         (1) 

 

-перемещение по горизонтали в направлении координат оси X: 

 

)cos(cos
2122   tQtQxczbxm  ;                                                         (2) 

 

-угловые (крутильные) движения виброплиты вокруг координатной  оси Y: 

 

).sin(sin)cos(cos 12112221   trQtrQtrQtrQknj                      (3) 

                                

где m - масса виброплиты; Z и X- перемещения, относительно координатных осей Z, X;  j - массовый момент 

инерции вибрационной плиты, относительно ее центра тяжести; r1  и r2 - расстояние от цента тяжести 

виброплиты до центра приложения возмущающих сил вибровозбудителя круговых колебаний соответственно в 

направлении координат X и Z; r3 - расстояние от центра тяжести виброплиты до передней и задней упругих 

опор в направлении координаты Z; Q- возмущающая сила механического возбудителя колебаний; c1 - жесткость 

амортизаторов в вертикальном направлении; c2 - жесткость амортизаторов в горизонтальном направлении; b1 - 

коэффициент  неупругого сопротивления  амортизаторов  в  вертикальном  направлении; b2 - коэффициент  

неупругого сопротивления    амортизаторов  в  горизонтальном  направлении; –  угловые  перемещения  

вибрационной плиты  относительно  координатной  оси Y,  проходящей  через  центр  тяжести  виброплиты  в  

продольном направлении; k и n –  коэффициенты  крутильной  жесткости  и диссипации  амортизаторов  при  

угловых  перемещениях  колеблющейся  системы  относительно  координатной  оси Y; – угол поворота 

возмущающей силы относительно горизонтального положения; – угловая частота вынужденных колебаний 

вибровозбудителя колебаний; t – время. 

В результате решения системы уравнений (1 – 3) определены  законы движения днища виброплиты в  

вертикальном направлении 

),()()( txtZtZд    при  -0,5L≤ x ≥0,5L                                                (4) 

и  в горизонтальном направлении 

)()()( thtXtX д  ,                                                                   (5) 

где )(tZ , )(tX – законы движения центра тяжести виброплиты в вертикальном и горизонтальном направлениях 

соответственно; )(tZ , )(tX   – законы движения днища виброплиты в вертикальном и горизонтальном 

направлениях соответственно; L  – длина виброплиты; h – расстояние по вертикали от центра тяжести 

виброплиты до днища. 

Анализ полученных решений (4 – 5), показывает, что колебания днища виброплиты в вертикальном и 

горизонтальном направлениях носят переменный характер и зависят от массы виброплиты, ее момента инерции 

относительно центра тяжести, угловой частоты колебаний, жесткости упругой подвески, амплитуд 

возмущающих сил вибровозбудителей колебаний и геометрических размеров виброплиты.   

В результате проведенных исследований определена закономерность движения  вибрационной плиты, 

при которой обеспечивается эффективное уплотнение стеновых и фундаментных блоков из жестких бетонных 

смесей. 
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CОЗДАНИЕ ВИБРОПРЕССА  ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ 

 

Майстренко С.В., ассистент 

Кременчугский  национальный  университет имени  Михаила Остроградского 

 

В настоящее время для формования контрольных образцов, предназначенных для  испытаний качества 

приготовленной или уложенной в покрытие асфальтобетонной смеси используются 50-ти или 100 тонные 

пресса статического действия. В результате, полученные асфальтобетонные образцы при рекомендуемом 

статическом давлении 40 МПа содержат частично раздробленные минеральные частицы, а сам процесс 

уплотнения не отражает действительного процесса уплотнения дорожного покрытия в реальных условиях. С 

целью снижения металлоемкости процесса уплотнения и повышения качества контрольных асфальтобетонных 

образцов был разработан мобильный вибрационный пресс [1], конструктивная схема которого приведена на 

рис.1.  

 

 
Рисунок 1 – Вибрационный пресс для формования контрольных асфальтобетонных образцов 

 

Предлагаемый вибрационный  пресс [1], содержит станину 1 с направляющими 2, на которой 

смонтированы матрица, и выталкивающее устройство отформованных образцов. При этом матрица выполнена 

в виде двух калиброванных стаканов 3, смонтированных в собственном полом корпусе 4, который образует 

герметичную рубашку, заполненную нагреваемым масляным теплоносителем 5 вокруг калиброванных стаканов 

3. Выталкивающее устройство отформованных образцов выполнено в виде выжимных пуансонов 6, 

смонтированных на жесткой балке 7, которая в нижнем исходном положении опирается на жесткие 

ограничители 8, закрепленные на станине 1. 

Вибрационный пресс дополнительно снабжен связанной с направляющими 2 реактивной плитой 9, к 

которой при помощи упругих амортизаторов 10 подвешена виброплита 11 с вибровозбудителем колебаний 12, 

снабженная двумя формующими пуансонами 13, закрепленными на ее нижней стороне.  Выжимные пуансоны 6 

расположены оппозитно формующим пуансонам 13 и их концы в нижнем положении перекрывают низ 

цилиндрических отверстий калиброванных стаканов 3 матрицы. Упругие амортизаторы 10 выполнены в виде 

цилиндрических пружин, смонтированных по дифференциальной схеме. Реактивная плита 9 соединена с 

приводом вертикальных перемещений 14, закрепленного на верхней перекладины станины. Выталкивающее 

устройство приводится в действие приводом 15. Внутри полого корпуса 4 матрицы смонтирован трубчатый 

электронагреватель (на рисунке не показан). 

Работа вибрационного  пресса для формования асфальтобетонных образцов осуществляется следующим 

образом.  

Вначале включается трубчатый электронагреватель, который разогревает масляный теплоноситель, 

тепло от которого передается матрице и пуансонам 6 и 13. При достижении нагреваемыми элементами  рабочей 

температуры 140…150
0
 С приступают к формованию асфальтобетонных образцов. Для этого приводом 
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вертикальных перемещений 14 поднимают реактивную плиту 9 вместе с виброплитой 11 в крайнее верхнее 

положение. В калиброванные стаканы 3 матрицы загружают определенное количество предварительно 

нагретой асфальтобетонной смеси 16 и приводом 14 перемещают реактивную плиту 9 вместе с виброплитой 11 

до соприкосновения формующих пуансонов  13 с асфальтобетонной смесью 16 и включают вибровозбудитель 

колебаний 12, под действием которого перемещающаяся в вертикальном направлении виброплита 11 работает в 

виброударном режиме и обеспечивает эффективное уплотнение асфальтобетонных образцов до стандартных 

значений плотности. 

После окончания уплотнения выключают вибровозбудитель колебаний 13 и приводом 14 отводят 

виброплиту 11 вместе с формующими пуансонами 13 в крайнее верхнее положение. Приводится в действие 

привод 15 и выталкивающим устройством отформованные образцы удаляются из матрицы, а затем снимаются. 

Движение виброударного рабочего органа, включающего виброплиту, вибровозбудитель колебаний и 

формующие пуансоны, может быть в первом приближении описано следующим уравнением: 

                                                                     tQtFxc
dt

dz
b

dt

zd
m sin)(332

2

 ,                                              (1) 

где  m  – масса  виброударного   рабочего  органа; 3c , 3b  – жесткость и коэффициент неупругого 

сопротивления амортизаторов; Q  – амплитуда возмущающей силы;  t  – время; )(tF  – импульсная сила 

сопротивления, возникающая при взаимодействии   виброударного рабочего органа с асфальтобетонной 

смесью;   – угловая частота вынужденных колебаний; z  – перемещение  виброударного  рабочего   органа. 

На рис. 2 показан закон деформирования поверхности асфальтобетонной смеси при виброударном 

воздействии в зависимости от угла поворота   возмущающей силы Q  (кривая 1), который с достаточной 

степенью точности может быть представлен в виде синусоидальной функции sin1A (кривая 2), где  1A  – 

амплитуда деформирования поверхности асфальтобетона. При этом периодическую с периодом 2  функцию 

)(F  (рис. 2) можно описать следующими  уравнениями [2]: 

                                                               sin)( 11cAF     при   
2

0


  ;                                                       (2)  

                                                                  0)( F    при   


2
2

 ,                                                              (3)  

где  1c  – приведенная жесткость уплотняемого асфальтобетона.  

 

 
Рисунок 2 – Кривые деформирования поверхности асфальтобетонных образцов при виброударном режиме:  

1 – экспериментальная зависимость; 2 – заменяющая теоретическая зависимость, представленная 

синусоидальной функцией 

 

В результате решения уравнения (1) определена закономерность движения виброударного рабочего 

органа, при которой обеспечивается эффективное уплотнение контрольных асфальтобетонных образцов до 

стандартных значений плотности. Использование разрабатываемых мобильных вибрационных прессов 

позволит отказаться от громоздких и дорогостоящих 50-ти или 100 тонных прессов статического действия.  
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРИ ТОРЦЕВОМ РАСПОЛОЖЕНИИ 

БЕГУНКОВОГО ВИБРАТОРА 

Сытник М.В., студ. 

Научный руководитель Вакуленко Р.А., старш. преподаватель 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

 

При торцевом расположении вибратора рабочий орган совершает как поперечные и продольные 

колебания, так и изгибные, влияние которых может привести к значительным увеличениям амплитуд 

колебаний рабочего органа. Для построения математической модели рассмотрим динамическую расчетную 

схему вибрационной машины с торцевым расположением вибратора (рис. 1). Описание вибратора, 

установленного на этой машине, рассмотрено в работе [1].  

 
Рисунок 1 – Расчетная схема к исследованию упругих изгибных колебаний рабочего органа 

Рассмотрим уравнение вынужденных изгибных колебаний рабочего органа виброплощадки, как 

эквивалентного стержня 
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К этому уравнению необходимо присоединить граничные условия, учитывающие равенство упругих, 

инерционных и возмущающих сил и моментов соответственно в сечениях с координатами 0x , lx 
. 
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(2) 

Аналогично описываем уравнение изгиба сечения рабочего органа из плоскости от поперечной силы.  
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К этому уравнению необходимо присоединить граничные условия 
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   (4) 

где 1m , 2m , 1 , 2 , 
1 , 2  – правые и левые концевые сосредоточенные массы и их радиусы инерции 

относительно осей, перпендикулярных плоскости ХOY  и проходящих через точки O  и O ; yc1
, yc2 , yc1 , yc2 , 

zc1
, 

zc2
, 

zc1
, 

zc2
 – приведенные жесткости правых и левых упругих связей при их деформации вдоль осей Oy , 

Oz  и вокруг осей, перпендикулярных плоскостям ХOY , ZOX ;  tQy  и  tM у  – возмущающие поперечная сила и 

изгибающий момент от момента инерции дебаланса (момент в плоскости), приложенные в сечении lx  . 

Система уравнений 1–4 (математическая модель) позволяет исследовать динамику тяжелой вибрационной 

машины при использовании бегункового вибровозбудителя колебаний с учетом обрабатываемой среды. 
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СРАВНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВИБРАЦИОННОГО 

УПЛОТНЕНИЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

 

Жанар Батсайхан, магистр 

Монголия 

 

В работе [1] приведены результаты теоретических исследований, которые позволяют достаточно точно 

определить основные параметры вибрационной машины, используемой для формования изделий из жестких 

бетонных смесей. С целью уточнения основных параметров вибрационного рабочего органа для уплотнения 

бетонных смесей была разработана специальная экспериментальная установка (рис. 1), которая включает раму 

пространственной конструкции, состоящую из основания 1, выполненного из продольных и поперечных 

швеллеров, покрытых стальным листом, и четырех стоек 2, на которых жестко закреплены два продольных 

лонжерона 3. На продольных лонжеронах 3 установлена тяговая тележка 4, к которой на регулируемых тягах 5 

подвешена траверса, выполненная в виде двух продольных пластин 6 и калиброванных бобышек 7, жестко 

связанных с опорной плитой 8. К опорной плите 8 при помощи резьбовых соединений 9 прикреплена 

реактивная плита 10, к которой на упругих амортизаторах 11 и 12 подвешена виброплита 13.  На  виброплите  

13 посредством резьбовых соединений 14, закреплен электромеханический    вибровозбудитель круговых 

колебаний 15. На опорной оси 16 тяговой тележки  4  жестко закреплен поводок 17, связанный резьбовым 

соединением с передачей «винт – гайка», выполненной в виде гайки 18 и  ходового  винта  19,  который  

установлен  в подшипниковых опорах 20 и 21. Подшипниковые опоры 20 и 21 закреплены на раме 

экспериментальной установки при помощи арочных кронштейнов 22 и 23. Передача «винт – гайка» приводится 

во вращение от электродвигателя 24 при помощи клиноременной передачи, выполненной в виде приводного 

шкива 25, установленного на валу электродвигателя 24, ведомого шкива 26, закрепленного на ходовом винте 

19, и клинового ремня 27, соединяющего эти шкивы. Электродвигатель 24 закреплен на подмоторной плите 28, 

жестко закрепленной на стойках 2 рамы экспериментальной установки. К стойкам 2 при помощи резьбовых 

соединений прикреплены съемные продольные 29 и поперечные 30 борта. Статический момент масс 

дебалансов вибровозбудителя колебаний 15 для изменения амплитуды возмущающей силы может 

регулироваться. Использование ступенчатых шкивов 25 и 26 позволяет регулировать скорость перемещения 

уплотняющего вибрационного рабочего органа. 

 

 
Рисунок 1 – Экспериментальная вибрационная установка для формования бетонных изделий 

 

Работа установки осуществляется следующим образом. При помощи регулируемых тяг 5 устанавливается 

необходимая толщина уплотняемого слоя и требуемый угол атаки виброплиты. На плоской поверхности 

основания 1 закрепляются съемные борта 29 и 30 и укладывается ровным слоем цементобетонная смесь 31. 

Включаются электромеханический вибровозбудитель круговых колебаний и электродвигатель 24 ходового 

механизма тяговой тележки. При этом тяговая тележка перемещает виброплиту 13, которая под действием 

вибровозбудителя круговых колебаний 15 совершая сложные пространственные колебания, оказывает на 

уплотняемую среду переменное амплитудно-частотное вибрационное воздействие. В результате уплотняемая 
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смесь с высокой частотой и переменной амплитудой деформируется в вертикальном направлении и 

одновременно подвергается сдвиговым деформациям в горизонтальном направлении. Это позволяет обеспечить 

эффективное уплотнение и выглаживание поверхности уплотняемого слоя. 

Установлено [2], что амплитуда деформирования поверхности слоя цементобетонной смеси  A  является 

одним из основных параметров, характеризующих процесс уплотнения. Она влияет на величину деформаций и 

напряжений, возникающих в уплотняемом слое, и совместно с частотой колебаний и скоростью перемещений 

рабочего органа определяет эффективность вибрационного воздействия. На рис. 2 представлены теоретические 

значения амплитуды деформирования поверхности цементобетонной смеси, изменяемые по длине днища 

виброплиты, начиная от передней кромки, в зависимости от консистенции смеси и толщины уплотняемого 

слоя (кривая 1 при H =100 мм и кривая 2 при  H =120 мм)  и экспериментальные значения амплитуды 

деформирования поверхности цементобетонной смеси передней (при 0l ) и задней (при 500l  мм) 

кромками днища виброплиты, а также в средней части днища виброплиты (при  250l  мм).   

 
Рисунок 1 – Изменение амплитуды колебаний 

A  днища виброплиты в зависимости от расстояния от 

передней кромки днища, взаимодействующего с 

бетонной смесью в вертикальном направлении при 

амплитуде возмущающей силы Q =3,43 кН (350 кг), 

жесткости смеси Ж=60 с (а), жесткости смеси Ж=90 с (б) 

и различной толщине уплотняемого слоя: 1 – при H

=100 мм; 2 – при H =120 мм;   экспериментальные   

данные:  +  – при H =100 мм;   ● – при H =120 мм 

 

Результаты получены при постоянном значении 

статического момента массы дебалансов и угловой 

частоте вынужденных колебаний  =292 рад/с, 

создающих амплитуду возмущающей силы  Q

=3,43 кН (350 кг).  Из приведенных результатов 

следует, что с увеличением толщины уплотняемого 

слоя амплитуды деформирования поверхности слоя 

цементобетонной смеси увеличиваются. Это 

объясняется тем, что с увеличением толщины 

уплотняемого слоя частоты собственных колебаний 

динамической системы в вертикальном 

направлении и при крутильных колебаниях 

уменьшаются, и поскольку вибрационный рабочий 

орган работает в дорезонансном  режиме, то 

уменьшается разность  между  частотой 

собственных  и вынужденных колебаний, а это 

приводит к   увеличению   амплитуд   вынужденных  

вертикальных колебаний, которые непосредственно 

влияют на амплитуды деформирования 

поверхности уплотняемого слоя цементобетонной 

смеси в вертикальном направлении. Таким образом, 

работа динамической системы в дорезонансной 

зоне позволяет при одной и той же возмущающей 

силе увеличивать амплитуду деформирования 

поверхности уплотняемого слоя больших толщин, 

для проработки  которых требуются  большие 

значения амплитуд вибрационного воздействия. 

Из анализа приведенных данных видно, что при 

перемещении рабочего органа бетонная смесь в 

процессе уплотнения подвергается переменному 

амплитудно-частотному вибрационному 

воздействию: вначале уплотняемая смесь 

подвергается вибрационному воздействию с 

большой амплитудой, которая затем плавно 

уменьшается и на расстоянии от передней кромки 

равном 0,75 L  вновь несколько увеличивается. 

Такой закон деформирования уплотняемой поверхности можно считать рациональным.  Именно при 

большой амплитуде вибрационного воздействия вначале процесса уплотнения смесь быстро оседает, переходит 

в тиксотропное состояние и в результате уменьшается коэффициент внутреннего трения и возрастает 

подвижность минеральных частиц и их переориентация с образование более плотной упаковки. Для 

дальнейшего уплотнения уложенного слоя и выглаживания поверхности покрытия требуются меньшие 

амплитуды деформирования уплотняемого слоя.  
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ЩОДО МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ БІОДИЗЕЛЯ З РІПАКУ У ЯКОСТІ ПАЛЬНОГО ДЛЯ 

ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ 

Клепанчук А.І., магістрант, Черниш Я.О., студ., Черненко С.М., к.т.н.,доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Використання природних ресурсів із метою енерго- та теплозабезпечення для людства має межу, оскільки 

їхні запаси не безмежні. З іншого боку безконтрольне спалювання нафтопродуктів, вугілля тощо призводить до 

забруднення навколишнього середовища, порушення теплового балансу, що, в свою чергу, веде до кліматичних 

змін і глобального потепління. Найгострішою проблемою, від розв’язання якої залежить економічна та 

політична незалежність України, є забезпечення її енергоресурсами. Одним із напрямків розв’язання вказаних 

проблем є освоєння альтернативних відновлювальних джерел енергії. За оцінками вчених [2,3] 

найперспективнішим нетрадиційним джерелом енергії для України є рослинні та тваринні жири, що можуть 

використовуватись для виробництва біодизельного палива БП (біодизеля), що є метиловими ефірами олій 

(МЕО) та тваринних жирів. 

Розвиток виробництва біодизельного палива в Україні стимулюється державною політикою, зокрема 

Законом України «Про альтернативні види рідкого та газового палива», Указом Президента України № 

1094/2003 від 26.09.2003 р. «Про заходи щодо розвитку виробництва палива з біологічної сировини», 

Постановою Кабінету Міністрів України № 1774 від 22.12.2006 р. «Про затвердження Програми розвитку 

виробництва дизельного біопалива» [3]. У даній роботі розглядається такий вид альтернативного палива як 

біодизель на основі метилових ефірів ріпакового масла (МЕРМ). 

Аналіз середньої врожайності ріпаку по Україні свідчить, що з 1 га землі можна отримати 1,3 т насіння 

ріпаку з якого отримують 390 кг масла, а з нього – 350 кг біодизельного палива. При такій врожайності, 

наприклад, у 2010 році була можливість отримати 621 тис. т біодизельного палива з ріпаку, що складає 6,9 % 

від річної потреби України (9 млн.т). Таким чином, засіявши 25,64 млн. га, що складає 79 % загальної площі 

орних земель, можна забезпечити потребу України в дизельному паливі .З цього випливає, що різкий перехід на 

біодизельне паливо на основі ріпакового масла неможливий, оскільки для цього необхідно засівати ріпаком  

велику частину орних земель України.  

При збільшенні врожайності до європейського рівня – 3 т/га буде можливість отримати 900 кг масла і, 

відповідно, 810 кг біодизеля. При врожайності 3 т/га необхідна площа під  посіви ріпаку складає – 11,11 млн. га 

(34,3%). Через це більш доцільним є використання бінарних паливних сумішей на основі біодизеля та 

традиційного дизельного палива (ДП) у різних співвідношеннях. 

Експериментальні дослідження зразка біодизеля порівняно з ДП проводилися в наступній 

послідовності: 

- за допомогою нафтоденсиметрів замірялася щільність ДП і біодизеля при різних температурах; 

- за допомогою капілярних віскозиметрів ВПЖ – 2 і ВПЖ – 4 замірялася кінематична в'язкість ДП і 

біодизеля при різних температурах; 

- також були заміряні температури спалаху ДП  і біодизелю у закритому тиглі; 

- моторні дослідження проводилися на стенді з двигуном ЯМЗ-238 і генератором навантажень. 

- перевірка біодизельного палива на агресивність до гумових елементів двигуна проводилася на 

сальниках дизельного двигуна. 
Із розрахунку робочого процесу двигуна і експериментальних даних видно, що для 

експериментального режиму, який відповідає частоті обертання 1030 об/хв і потужності 45,5 кВт при 

однакових енергетичних показниках питома ефективна витрата палива при роботі на біодизелі збільшується на 

14%, а годинна – на 13%. При номінальній подачі палива ефективний момент і потужність двигуна знижуються 

на 9%, а питома витрата палива – на 14%. При використанні біодизеля бажані заходи, що спрямовані на 

інтенсифікацію процесу сумішоутворення. З метою наближення щільності та в’язкості біодизеля до 

аналогічних показників ДП під час впорскування можливо застосовувати підігрів палива. 
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Проведення досліджень легкості керування багатовісних автомобілів є актуальним на даний час через те, 

що збільшуються темпи перевезень вантажів, і тому для збільшення вантажопідйомності збільшують кількість 

вісей на автомобілях, цим самим і зростає його економічна ефективність. 

Однак при збільшенні вісей зростає зусилля на кермі, яке потрібно прикласти водію для виконання зміни 

траєкторії руху, адже при підвищенній вантажопідйомності збільшується навантаження на керовані колеса, яке 

збільшує момент опору повороту коліс. Складність полягає у визначені оптимальних параметрів вузлів кермового 

керування. Тому необхідно розробляти заходи для зменшення даного зусилля, особливо на багатовісних 

автомобілях. 

Для кожного інженера існують проблеми під час визначення параметрів кермового керування, особливо 

для багатовісних автомобілів. Їх можна вирішити, по-перше, створенням систем за подібними зразками, які давно 

існують. При цьому невідомо, чи буде новостворена система працювати з максимальною ефективістю. Для даного 

способу потрібно витрачати значні кошти на розробку моделей і проведення експериментів. Другий шлях - 

проведення складних розрахунків, які займають великий час для знаходження оптимальних параметрів виробу. 

Третій шлях – це використання новітніх технологій, якими можна визначити найоптимальніші значення і 

максимальну продуктивність без великих затрат часу і коштів на створення систем керування автомобілем.  

У даній роботі розглядається визначення моменту опору повороту керованих коліс, для чого потрібно 

визначити передаточне число кермового приводу та кермової трапеції при різних кутах повороту коліс. 

Складність полягає в тому, що кермова трапеція представляє собою просторовий механізм, який змінює свої 

координати при різних положеннях керованих коліс. Ця задача з визначення координат вузлових точок кермового 

приводу і трапеції є досить складною в проведенні розрахунків і у визначенні найкращих параметрів для 

виконання вимог легкості керування та стабілізації керованих коліс. 

Основною ідеєю в роботі для полегшення визначення передаточних чисел і координат вузлових точок 

приводу, є створення 3D моделі, яка має дійсні координати і розміри деталей. Для даної роботи було взято об’єкт 

дослідження – експериментальний зразок КрАЗ-7634 НЕ який має чотири осі, з яких дві є керованими. За його 

дійсними параметрами кермового керування було створено 3D модель у програмі Creo Parametric. Для неї були 

побудовані складальні одиниці, які відповідають розмірам реальних деталей. Вони були зібрані в рухомий 

механізм, положення якого можна задавати, як для реального об’єкту.  

Завдяки 3D моделюванню можна провести детальний аналіз моделі кермового керування, за якою можна 

визначити дійсні координати вузлових точок. Ці результати будуть відповідати реальному механізму і за ними 

можна проводити подальші розрахунки кермового приводу. При проведенні дослідження були прийняті такі 

допущення: зусилля на кермовому колесі буде визначатися при повороті на місці на асфальтобетонному покритті, 

сухій дорозі; пружність кермового привода при розрахунку враховувати не будемо; при дослідженні зусилля 

будемо користуватися розрахунковим і графічним методом. 

Дослідження проводилось шляхом задавання кутового зміщення цапфи лівого колеса першого мосту 

відносно вісі шворня на відповідні кутові значення в програмі Creo Parametric. При задаванні кутового зміщення 

лівої цапфи першого мосту  були проведені заміри кутів інших цапф керованих коліс, а також проводилися заміри 

розмірів пліч важелів кермового приводу і кермових трапецій для визначення силових співвідношень, які 

відповідають поточним положенням коліс.  

Після визначень параметрів кермового керування при поточних положеннях механізму, було проведено 

розрахунок передаточних чисел кермового приводу і трапеції. Вони були співставленні з передаточними числами 

які були визначені з використанням аналітичних залежностей, потім була розрахована відносна похибка яка не 

перевищує 0,7%. Тому з певністю можна зробити висновок, що 3D модель є достовірною для визначення 

кінематики кермового керування. Після цього було визначено момент опору повороту керованих коліс 

приведений до валу сошки, для якого було отримано розрахункову формулу. Потім проводився розрахунок 

зусилля, яке потрібне для виконання повороту автомобіля на задані кути керованих коліс. В результаті 

дослідження було виявлено те, що зусилля не відповідає критеріям легкості керування, тому потрібно проводити 

подальші дослідження для кермового керування з метою зменшення зусилля на кермі. 

Таким чином дана методика дозволяє значно спростити проведення розрахунків і експериментів по 

визначенню кінематики і силових співвідношень кермового керування на стадії проектування або модернізації. 
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Сили, що діють на автомобіль, прагнуть відхилити керовані колеса від положення прямолінійного руху. 

Тому керовані колеса повинні зберігати положення, що відповідає прямолінійному руху, і повертатися в нього з 

будь-якого іншого положення. Ця здатність називається стабілізацією керованих коліс і забезпечується 

нахилами шворня в поперечній і поздовжній площинах та пружними властивостями пневматичної шини. 

Стабілізуючий момент, що діє на керовані колеса, зі збільшенням кута нахилу шворня і ваги, що припадає на 

передню вісь, зростає.  

Метою роботи є дослідження вагового стабілізуючого моменту і поточного кута розвалу керованих 

коліс при комбінованому нахилі шворня. Для досягнення поставленої мети були поставлені такі задачі: аналіз 

літературних джерел з питань визначення вагового стабілізуючого моменту та поточного кута розвалу; 

теоретичне дослідження вагового стабілізуючого моменту та поточного кута розвалу; отримання аналітичних 

залежностей при поперечному і комбінованому нахилі шворня; проведення експериментальних досліджень, 

перевірка достовірності отриманих аналітичних залежностей та аналіз похибки вимірювань. 

Визначенню вагового стабілізуючого моменту присвячені наукові дослідження багатьох вчених. З 

аналізу літературних джерел видно, що, не дивлячись на значну кількість запропонованих формул, достатньо 

достовірного методу для розрахунку вагових стабілізуючих моментів, до цього часу не існує. Про це свідчать 

значні розбіжності в величинах розрахованих моментів.  

Було визначено достовірні залежності вагового стабілізуючого моменту і поточного кута розвалу від 

поперечного нахилу шворня трьома способами:  з використанням  залежностей класичної механіки (добуток 

сили на плече), аналітичної геометрії (векторний добуток двох векторів) і закону збереження енергії. При цьому 

брали наступні припущення: 

- рівнодіюча нормальних реакцій прикладена в точці перетину середньої площини колеса з малою 

віссю контактного відбитка; 

- кут поперечного нахилу шворня та нормальна реакція не змінюються при повороті колеса; 

- ваговий стабілізуючий момент вважається позитивним, якщо він повертає колесо до нейтрального 

положення, інакше вважається негативним. 

За допомогою двох незалежних способів отримані залежності щодо визначення вагового 

стабілізуючого моменту від комбінованого нахилу шворня. Згідно цих залежностей момент є функцією 

довжини цапфи, навантаження на колесо та його радіуса, кутів нахилу шворня та розвалу, кута повороту цапфи, 

але не розмірів контактного відбитка шини. Експериментальні дослідження, проведені з фальш-колесом, також 

підтверджують достовірність залежностей вагового стабілізуючого моменту і доводять незалежність його 

величини від форми і розмірів контактного відбитку шини. Також отримані достовірні аналітичні залежності 

для визначення поточного кута розвалу керованого колеса від комбінованого нахилу шворня. 

Метою експериментальних досліджень було отримання дослідних даних для оцінювання достовірності 

аналітичних залежностей з визначення вагового стабілізуючого моменту та поточного кута розвалу керованого 

колеса  як при поперечному, так і при комбінованому нахилі шворня. Проведено експериментальні 

дослідження, в ході яких встановлено, що отримані аналітичні залежності для визначення вагового 

стабілізуючого моменту і поточного кута розвалу підтверджуються експериментальними даними як при 

поперечному так і при комбінованому нахилі шворня. Різниця між розрахунковими і експериментальними 

даними не перевищує 10% за умови врахування зміни навантаження на кероване колесо. 
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Автопоїзда є ефективним засобом транспортування на невеликому транспортному плечі - 200 - 250 км. 

Сьогодні спостерігається тенденція до збільшення плеча транспортування сільськогосподарських вантажів до 

400 - 450 км, що визначається середньою відстанню між пунктами навантаження і розвантаження. Це, в свою 

чергу, вимагає зниження собівартості транспортної роботи. 

Вітчизняний виробник ПАТ «АвтоКрАЗ» представив автопоїзд-зерновоз КрАЗ «Караван». У 2012 році 

був випущений «Караван 1» у складі автомобіля-самоскида і причепа-самоскида для перевезення сипучих 

вантажів вантажопідйомністю 40 т. Одразу автопоїзд проходив експлуатаційні випробування на шляхах 

загального користування Хмельницької області. Метою цих досліджень було визначення продуктивності, 

витрати палива та надійності нового автопоїзда. Основна проблема полягала в тому, що експлуатаційні 

випробування показали надто велику витрату палива. Що і стало основною причиною проведення наступних 

досліджень. 

Методом математичного моделювання руху автопоїзда в умовах, що відповідають ГОСТ 20306-90 було 

визначено напрямки покращення продуктивності автопоїзда. Сформульовано відповідні рекомендації. 

Після деяких покращень завод випустив «Караван 2» з урахуванням рекомендацій щодо зменшення 

значення передавального числа головної передачі (6,154 – Караван 1 і 4,9 – Караван 2) з одночасним 

збільшенням потужності двигуна до 294 кВт проти 266 кВт у Караван 1. Одночасно встановили коробку 

передач з 12 ступенями передач (9 ступінчаста КПП у Караван 1). У складі автопоїзда Караван 2 є автомобіль-

самоскид КрАЗ-6511С4-000 і причіп-самоскид PCWI 33 для перевезення сипучих вантажів. Повна маса 

автопоїзда складає 66,2 т, а вантажопідйомність – 46,4 т. 

Було проведено аналіз конструктивних рішень сучасних автопоїздів європейського виробництва на 

предмет зв'язку величини передавального числа головної передачі, повної маси і потужності встановленого 

двигуна. Отримані дані щодо питомої потужності європейських автопоїздів. 

Передавальні числа європейських автопоїздів мають менші значення, у порівнянні з вітчизняними. 

Найменші значення UГП у автопоїздів Renault Magnum 460.19T - 2,64 і Daf XF105.510 FTM - 2,69 повною масою 

44 і 120 т відповідно. Найбільші значення UГП – 5,128; 5,125; 5,125 мають автопоїзда Faw CA4250 (44 т), Isuzu 

EXR51 (38 т) і Isuzu EXZ51 (40 т) відповідно. 

У більшості випадків європейські автопоїзди мають невеликі значення передавального числа головної 

передачі. Європейські виробники використовують поєднання меншого значення передавального числа головної 

передачі з більшою потужністю двигуна. 

Оскільки КрАЗ уже встановив ведучі мости з UГП = 4,9, тому задачею досліджень стало уточнення 

необхідної потужності двигуна. Для цього послідовно визначено продуктивність (визначали середню швидкість 

на маршруті і відповідну витрату палива прийнявши повне завантаження кузовів)  автопоїзда при зміні 

потужності двигунів: 294, 300, 309, 316, 338, 400 кВт. 

Розрахунки показали, що при увстановленні на КрАЗ «Караван2 » двигунів більшої потужності, до 

400 кВт (не змінюючи при цьому Uгп = 4,9) одній і тій самій коробці передач, зменшується час і шлях розгону 

як до фіксованої швидкості, так і в інтервалі швидкостей, збільшується середня і максимальна швидкості руху 

за балансом потужності. Це дає змогу, скоротивши шлях розгону, проїхати більшу частину інтервалу ділянки з 

постійною швидкістю. У цей час двигун працює у сталому, більш економічному режимі. Це дає можливість 

доволі легкого виконання автопоїздом магістрального їздового циклу і отримати значну продуктивність. На 

жаль відшукати характеристики двигуна потужністю від 340 до 400 кВт, який реально можна встановити, не 

вдалося. Але є припущення, що оптимальне значення потужності може виявитися саме у цьому інтервалі 

потужностей. 

Вважаємо, що незначне зменшення передавального числа головної передачі дозволить дещо знизити 

витрату палива і підвищити середню швидкість руху за рахунок забезпечення більш оптимального режиму 

роботи двигуна при русі зі швидкостями 70 і 75 км/год. Роботи по оптимізації передавального числа головної 

передачі будуть виконані пізніше за наявності інтересу з боку ПАО АвтоКрАЗ. 
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Одним з основних завдань двигунобудування є створення дизелів, що мають високу паливну 

економічність. За умов експлуатації двигуни довгий час працюють на часткових швидкісних режимах і режимах 

холостого ходу [1 – 4]. Однією з головних причин недостатньої якості впорскування палива на цих режимах є 

незадовільна робота паливної апаратури при низькій частоті обертання колінчастого вала дизеля й малій 

цикловій подачі палива, що проявляється в зниженні тиску та збільшенні тривалості впорскування палива, 

пропусках подач, нестабільності циклових подач по циклах і циліндрах. 

Найбільш відомими способами, що дозволяють знизити витрату палива дизельними двигунами, є: 

відключення частини циліндрів двигуна; зниження швидкісного режиму двигунів; вдосконалення конструкції 

паливної апаратури; використання систем з електронним управлінням впорскуванням палива; застосування 

паливних систем, що стабілізують тиск упорскування палива. 

Відключення частини циліндрів вимагає істотного ускладнення конструкції двигунів для забезпечення 

автоматичного відключення циліндрів. В такому двигуні збільшується вібрація при роботі лише частини 

циліндрів, особливо на режимі холостого ходу; в момент включення циліндрів відчувається удар, аналогічний 

переходу на нижчу передачу при ручному управлінні коробкою передач; при стрибкоподібній зміні потужності 

двигуна в процесі перемикання водій, прагнучи усунути різку зміну швидкості руху автомобіля, вимушений 

змінювати паливоподачу, і процес перемикання повторювався. 

Зниження номінальної частоти обертання колінчастого вала ДВЗ сприяє підвищенню механічного та 

ефективного ККД, зниженню питомої витрати палива. Проте, пов'язане з цим підвищення тиску робочого циклу 

вимагає підвищеної міцності деталей кривошипно-шатунового механізму та запобігання зростанню токсичності 

відпрацьованих газів. Зниження мінімальної частоти обертання колінчастого вала дизеля при його роботі на 

холостому ходу зменшує потужність механічних опорів, що є бажаним для зменшення витрати палива. 

Основними чинниками, що обмежують мінімальну частоту обертання колінчастого вала, є: погіршення 

робочого процесу згоряння й продування; збільшення нерівномірності обертання колінчастого вала; 

погіршення умов змазування підшипників; нестійкість роботи паливної апаратури. 

Підвищення тиску впорскування палива реалізується за рахунок пристроїв, що створюють регульоване 

нерівномірне обертання кулачкового вала ПНВТ дизеля. Ці пристрої використовують два ідентичні 

перетворювачі кутових швидкостей, включених послідовно до кінематичного ланцюга. Застосування пристрою 

на основі важільно-кулачкових механізмів на двигуні ЯМЗ-238 дозволило скоротити на 20% тривалість 

впорскування в діапазоні частот обертання колінчастого вала 1000 – 1400 хв
-1

, підняти середній тиск 

упорскування на цих режимах, зменшити годинну витрату палива на 7 – 8% на режимі холостого ходу, а на 

режимах зовнішньої швидкісної характеристики двигуна в діапазоні 1200 – 1400 хв
-1

 знизити питому ефективну 

витрату палива на 3 – 5%. Проте такий пристрій також має деякі недоліки: наявність при роботі «мертвих» 

положень, для виводу з яких необхідно встановлювати додаткові пружні елементи; великий перепад профілю 

кулачкових шайб, необхідний для отримання необхідної нерівномірності обертання вихідної ланки; складна 

конструкція через наявність шарнірно-важільних ланцюгів і проміжного диска, виконаного окремо від 

вихідного вала; велика кількість з'єднань, рухливих ланок кінематичного ланцюга, що зрештою впливає на 

кінематичну точність руху вихідного вала приводу. 

Узагальнення досвіду експлуатації форсунок, що запираються гідравлічно, дозволило виявити їх 

основні недоліки в порівнянні з механічними форсунками: розгерметизація системи гідрозапирання призводить 

до вимушеної зупинки дизеля; погіршуються пускові якості дизеля, оскільки перед пуском дизеля не вдається 

забезпечити підвищений тиск гідрозамикаючої рідини; ускладнюється обслуговування дизеля; підвищується 

вартість дизеля. 

Ступінчаста подача палива, що створюється форсунками із змінною кількістю соплових отворів, 

дозволяє розділити циклову подачу палива на попередню та основну порції палива. Проте дослідження роботи 

таких форсунок виявило, що із збільшенням часу експлуатації змінюються параметри пружини клапана; при 

малій цикловій подачі відбувається закоксовування основних розпилюючих отворів; утворюється нагар на 

запиральній поверхні клапана, внаслідок чого останній заклинює, і форсунка виходить з ладу. 

Підвищення тиску впорскування палива на режимі холостого ходу можливе за рахунок включення в 

надплунжерну порожнину ПНВТ додаткового акумуляторного об'єму. Головним недоліком такої паливної 

системи є різкий перерозподіл палива по фазах упорскування порівняно з серійною системою. При цьому 

характеристика подачі на номінальному режимі виявилася несприятливою для робочого процесу двигуна. 

Акумуляторні паливні системи з мультиплікатором тиску з електроуправлінням надзвичайно дорогі, 

оскільки містять додаткові прецизійні деталі, мають значні неврівноважені маси, що вимагають демпфування 

й обмежують їхню швидкодію. Пряме управління голкою форсунки за допомогою електромагніту, подібно до 

бензинових форсунок, для сучасних дизелів неможливе, зважаючи на значний тиск палива й необхідних зусиль, 

межі магнітного насичення матеріалів і обмеженості допустимих струмів. 

В системі «Common Rail» електроніка забезпечує двостадійне впорскування палива, регулюючи 

момент упорскування, кількість палива, що впорскується, та закон його подачі. В нашій країні (оскільки така 
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паливна апаратура виявляється набагато дорожчою ніж традиційна, а заводи не готові до глибокої перебудови 

виробництва) аналогічні дослідження не вийшли із стадії лабораторних розробок [4]. 

Паливна система з модуляторами імпульсів тиску палива забезпечує, порівняно з серійною паливною 

апаратурою, на режимах холостого ходу зростання середнього тиску впорскування в 1,8 – 2,6 рази, скорочення 

тривалості впорскування в 1,4 – 2,1 рази й повний підйом голки форсунки (у серійній паливній системі хід 

голки становить всього 30 – 50% від максимального). При цьому на всіх режимах спостерігається зростання 

максимального тиску палива біля форсунки й зниження максимального тиску палива в ПНВТ. 

Проведений аналіз паливних систем і способів підвищення паливної економічності дизелів дозволяє 

зробити наступні висновки: 

- більшість проаналізованих способів вимагає істотного ускладнення конструкції паливних систем, 

мають низьку надійність і довговічність, вимагають прецизійного виробництва й значно підвищують вартість 

дизеля, потребують глибокої перебудови й модернізації виробництва; 

- застосування акумуляторних паливних систем з електронним управлінням упорскування палива вимагає 

високоякісного дизельного палива, що ускладнює використання альтернативних типів палив (біопалива); такі 

системи не можуть бути використані на дизелях, що вже знаходяться в експлуатації; 

- «класична» паливна система в найближчому майбутньому збереже домінуюче положення. Для 

покращення її характеристик необхідна розробка принципово нових механічних і гідромеханічних вузлів, таких 

як регульований привод ПНВТ, модулятор імпульсів тиску палива, форсунка із змінною кількістю працюючих 

соплових отворів, тощо. Упровадження цих пристроїв утворить серйозну альтернативу переходу до дорогих 

акумуляторних систем з електронним керуванням упорскуванням. 
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Розрахунок параметрів кермових керувань автомобілів ведуть за максимальним значенням моменту 

опору повороту керованих коліс, яке виникає при повороті керованих коліс на місці на поверхнях з високим 

коефіцієнтом зчеплення. Основною складовою цього моменту є момент опору повороту шини. 

Метод визначення максимального значення моменту опору повороту шини визначається кінематикою 

контактного відбитка шини керованого колеса при його повороті. Кінематика відбитка шини залежить від 

положення точки зустрічі осі шворня з опорною поверхнею відносно контактного відбитка, яка може 

знаходитись, як в межах відбитка, так і за його межами. 

Дослідженню максимального моменту опору повороту шини керованого колеса на місці при 

розташуванні точки зустрічі осі шворня з опорною поверхнею в межах контактного відбитка присвячені роботи 

Редчиця В.В. [1], Солтуса А.П. [2]. Аналіз цих робіт засвідчив, що незалежно від стану привода керованого 

колеса воно при повороті на місці не перекочується по опорній поверхні, а максимальний момент опору 

повороту шини дорівнює граничному за зчепленням моменту опору повороту шини. Цей момент виникає при 

повороті керованого колеса на кут В , де В  – мінімальний кут повороту керованого колеса на місці, при 

якому момент опору повороту шини досягає граничного значення. 

В роботах [3], [4] розглянуто визначення моменту опору повороту шини керованого колеса при 

повороті на місці при розташуванні точки зустрічі осі шворня з опорною поверхнею за межами контактного 

відбитка. З аналізу результатів цих досліджень установлено, що при розблокованому приводі керованих коліс 

момент опору повороту шини керованого колеса під час повороту на місці зумовлений коченням керованого 

колеса по опорній поверхні та закручуванням тіла шини. 

Максимальне значення моменту опору повороту шини визначається моментом від закручування тіла 

шини зМ  Величина цього моменту залежить від кута закручування тіла шини, який визначається за виразом 
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 , де a  – поздовжня вісь контактного відбитка шини, x  – зміщення центра повороту відносно 

поперечної осі контактного відбитка шини, R  – радіус кривизни траєкторії руху контактного відбитка. В 

роботі [4] наведено залежності для визначення максимального моменту опору повороту шини керованого 

колеса. Достовірність цих залежностей підтверджено результатами експериментальних досліджень. 

З вищезазначеного випливає, що при розташуванні точки зустрічі осі шворня з опорною поверхнею в 

межах контактного відбитка при повороті керованого колеса на місці максимальне значення моменту опору 

повороту шини дорівнює граничному за зчепленням моменту опору повороту шини. Цей момент виникає при 

повороті керованого колеса на кут В  і не залежить від кута закручування. 

При розташуванні точки зустрічі осі шворня з опорною поверхнею за межами контактного відбитка 

максимальний момент опору повороту шини визначається кутом закручуванням тіла шини. При кутах ВЗ   

максимальний момент має постійне значення і дорівнює граничному за зчепленням моменту опору повороту 

шини. При ВЗ   максимальний момент опору повороту шини буде зменшуватись. 
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ НА СТОЯНКАХ ГРОМАДСЬКОГО 

ТРАНСПОРТУ 

Меткий О.В., магістрант, Шапко С.В., к.т.н., доц.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

В останні десятиліття у зв'язку зі швидким розвитком автомобільного транспорту істотно загострилися  

проблеми впливу його на навколишнє середовище.  Автомобілі спалюють величезну кількість нафтопродуктів, 

завдаючи одночасно відчутної шкоди навколишньому середовищу, головним чином атмосфері.  Оскільки 

переважна більшість автомобілів сконцентрована у великих містах, повітря цих міст  забруднюється 

шкідливими компонентами відпрацьованих газів. З кожним роком кількість автотранспорту зростає, а, отже, 

зростає вміст в атмосферному повітрі шкідливих речовин. Постійне зростання кількості автомобілів надає 

певний негативний вплив на навколишнє середовище і здоров'я людини.  Основними джерелами забруднення 

повітряного басейну при експлуатації автотранспорту є двигуни внутрішнього згоряння, які викидають в 

атмосферу відпрацьовані гази і паливні випаровування.  

Для нейтралізації відпрацьованих газів (ВГ) двигунів внутрішнього згорання існують такі фізико-

хімічні методи обробки ВГ: каталітична, термічна, плазмова і рідинна нейтралізації ВГ, фільтрація, а також 

комбіновані способи нейтралізації.     

На стоянках громадського транспорту автомобілі можуть перебувати з працюючим двигуном, при 

завантаженні-розвантажені товару, чи по інших причинах. Встановлено, що каталітичні нейтралізатори якими 

обладнано більшість сучасних автомобілів працюють у визначеному діапазоні температур відпрацьованих газів 

двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ). При цьому якщо двигун працює в режимі холостого ходу, то 

ефективність роботи каталітичного нейтралізатора різко знижується для бензинових ДВЗ і практично 

каталітичні нейтралізатори не працюють в автомобілях з дизельними ДВЗ. Отже було запропоновано 

застосування схеми стаціонарного очищення відпрацьованих газів ДВЗ на стоянках громадського транспорту. 
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Принцип роботи схеми полягає в тому, що автомобіль за допомогою пристрою для відводу газів ДВЗ 

під'єднується  до газоходу, яким відпрацьовані гази спрямовуються до підігрівача газів трубчастого типу де 

створюється необхідна температура для роботи каталітичного нейтралізатора, що встановлений одразу після 

підігрівача. Для кращої очистки відпрацьованих газів від сажі та інших дисперсних частинок встановлено 

рідинний нейтралізатор, після якого очищені гази канальним центробіжним вентилятором відводяться в канал 

відведення ВГ в атмосферу. Отже запропонованою схемою має здійснюватись контрольоване термо-

каталітичне допалювання та очистка шкідливих речовин ВГ. 
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Ежегодное увеличение количества автомобилей на улицах населенных пунктов и магистралях 

приводит к повышению уровня загрязнения воздушной среды отработавшими газами, росту шума и 

увеличению потребления кислорода из воздуха и резкое снижение его процентного содержания в зоне дыхания 

людей [1]. 

Анализ энергетики автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) показал, что при подборе 

мощности ДВС обычно исходят из необходимости обеспечить автомобилю приемлемые тягово-динамические и 

скоростные характеристики. Так для удовлетворения данных требований на автомобиль полной массой 1300 кг 

устанавливают двигатель мощностью 50-70 кВт. Но согласно с расчетами для равномерного движения с 

разрешенной в городе скоростью 60 км/ч автомобилю нужна мощность, не превышающая 6 кВт, а со скоростью 

100 км/ч – 18 кВт.  

Причинами такого завышения мощности автомобильных ДВС являются их недостатки. Одним из них 

является зависимость мощности двигателя, от частоты вращения коленвала, а, следовательно, от скорости 

движения автомобиля. При малой частоте вращения эта мощность очень мала, при больших частотах вращения 

двигатель развивает максимальную мощность. 

Движение автомобилей в городе происходит на малых и средних скоростях, а значит и ДВС здесь 

работает на малых и средних частотах вращения. Таким образом, применение мощных двигателей на 

автомобилях, которые эксплуатируются в городе, где средние скорости движения невелики, нецелесообразно. 

Кроме этого, анализ энергии, затрачиваемой на перемещение автомобиля в городе, показывает 

неравномерное использование энергии, вырабатываемой ДВС. При разгоне автомобиля большая часть этой 

энергии расходуется на преодоление сил инерции; при равномерном движении – на преодоление сил 

сопротивления качению и сопротивления воздуху; движение накатом происходит за счет расходования 

кинетической энергии АТС, а при торможении сила трения в тормозах превращает кинетическую энергию в 

http://helpeng.ru/programs/ventilation/water_heater.php
http://systemsauto.ru/output/katalizator.html
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тепловую, которая безвозвратно теряется; на остановках энергия не расходуется совсем. Двигатель же работает 

на протяжении всех циклов, причем, крайне неравномерно и со значительно изменяющимся коэффициентом 

загрузки, что приводит к существенному увеличению удельного расхода топлива [2]. 

На наш взгляд, указанные недостатки можно устранить использованием при движении в городских 

условиях автомобилей с электрическим приводом – электромобилей или автомобилей с гибридными силовыми 

установками. 

Достоинствами применения электрического привода в трансмиссии автомобилей являются: 

– гибкость, возможность простого и удобного подвода электрической энергии к электродвигателю; 

– более выгодная тягово-динамическая характеристика электродвигателя по сравнению с двигателями 

внутреннего сгорания, что особенно важно при эксплуатации автомобиля в условиях города, более 

рациональное использование энергии при движении; 

– простота в обслуживании и ремонте, широкие возможности автоматизации, длительный срок службы; 

Кроме этого автомобиль с электроприводом имеет значительно меньшее число (в два-три раза) органов 

управления, что позволяет водителю с большим вниманием следить за дорожной ситуацией, вследствие чего 

повышается безопасность движения. Отсутствие вибраций и шума, относительная простота конструкции 

автомобиля с электроприводом, легкость управления, хорошая плавность хода и обзорность способствуют 

быстрой адаптации человека к автомобилю [3]. 

Основным недостатком применения электропривода на автомобиле является отсутствие достаточно 

емких, легких и недорогих накопителей электрической энергии (энергоемкость аккумуляторных батарей 

составляет всего до 10% энергоемкости дизельного топлива), которые обеспечивали б электромобилю такой же 

пробег на одной «заправке», как и у автомобиля с ДВС.  

Таким образом, применение автомобилей с электрическим приводом в городских условиях 

экономически целесообразно. 
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КЛІМАТИЧНИХ УМОВ  
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Існуюча нормативна база висуває до продукції автомобільної промисловості жорсткі вимоги щодо 

активної безпеки. Однією з систем, що відповідають за неї, є гальмівна. У свою чергу одними з критеріїв оцінки 

ефективності даної системи є час гальмування і гальмівний шлях. Як відомо, час гальмування складається 

(укрупнено) з часу спрацьовування гальмівного приводу і часу усталеного гальмування. При цьому скорочення 

величини гальмівного шляху можна досягти за рахунок зменшення саме часу спрацьовування гальмівного 

приводу. У свою чергу час спрацьовування безпосередньо залежить від величини зазору в гальмівному 

механізмі, який в сучасних транспортних засобах регулюється автоматично. У барабанних гальмівних 

механізмах – з використанням автоматичних регулювальних важелів (АРР, в англійській абревіатурі – ABA). 

Максимальна ефективність АРР можлива тільки у разі врахування всіх факторів, що впливають на роботу 

механізму.  

Як показав аналіз літератури, виробниками АРР не враховується вплив температури на величину зазору 

між гальмівним барабаном і накладної колодки. Це з нашої точки зору є не коректним, так як реальна довжина 

спусків в гірських умовах значно перевищує нормовану при випробуваннях гальмівних механізмів Тип 1. 

Температурний розширення барабана може стати причиною перерегулирования нормованого зазору, в 

результаті чого колеса транспортного засобу виявляться заблокованими. 

В рамках проведених досліджень нами був розроблений метод оцінки характеристик АРР. Всі 

конструкції АРР пропонується умовно систематизувати за двома основними принципами роботи, як «з 

регулюванням по зусиллю» і «з регулюванням по ходу». Виходячи зі сказаного, визначення кінематичного 

передавального числа АРР пропонується проводити з використанням формули: 

321 iiiiABA  , 

де 2i , 
3i  – передавальні числа основних і додаткових (в разі їх наявності) зубчастих пар; 

1i  – передавальне число, що визначає залежність повороту управляючого ланки від кута повороту 
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корпусу важеля. 

Відмінність формули, від формул, що пропонувалися раніше в, полягає у врахуванні передавального 

числа 1i . 

Крім цього, для визначення максимально допустимого значення кінематичного передавального числа 

АРР пропонується формула: 

W

Ti



max  

де T  – кут повороту колодки, що відповідає максимальній температурної деформації гальмівного барабана; 

W  – Кут повороту колодки, що відповідає зайвого за-зору при набольшей величиною зносу накладки за один 

цикл гальмування. 

На підставі сказаного можна зробити висновки, що: 

1. Підбір АРР для конкретного транспортного засобу повинен обов'язково враховувати передбачувані 

умови їх дорожньо-кліматичної експлуатації. 

2. З огляду на сучасні тенденції розвитку автомобілебудування (в частині формування складу 

транспортний засіб за участю замовника), вважаємо за доцільне включати АРР в число опцій програм-

конфігуратор продукції, як вузол на вибір, якого безпосередньо впливають передбачувані умови експлуатації 

самого транспортний засіб. 
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На даний час економічна ситуація в місті є не найкращою за останні 8-10 років. Підприємства або не 

працюють взагалі, або працюють 2-3 дні на тиждень. Це звісно не могло не позначитись на величині 

пасажиропотоку. Розглянемо та порівняємо об’єм перевезених пасажирів на двох з основних маршрутах міста, 

а саме №15 «Річковий вокзал – НПЗ» та № 17 «Морська школа - Молодіжне». 

За даними дослідження пасажиропотоку 2008 року в годину «пік» з 6.00 до 9.00 год. на маршруті №15 

перевезено 2196 пас., з 16.00 до 19.00 год. –2538пас. і за добу 10844 пас. Найбільш завантаженими перегонами : 

«Пивзавод-Московська», де в ранковий «пік» з 8.00 до 9.00 год. завантаження складає 374 пас., «Техучилище - 

Г.Сталінграда», де в період з 17.00 до 18.00 год. –305пас. та за добу 374 пас. на перегоні «Пивзавод-

Московська». Дослідження 2015 року відображають наступну картину: в годину «пік» з 6.00 до 10.00 год. 

перевезено 2479 пас., з 15.00 до 19.00 год. –2653 пас. і за добу 9090 пас. (рис 1). Найбільш завантаженими 

перегонами є: «Пивзавод-Московська», де в ранковий «пік» з 7.00 до 8.00 год. завантаження складає 291 пас. 

Тобто на 1754 менше перевезено за добу пасажирів, а завантаження перегону зменшилось на 83 пасажири. Як 

наслідок кількість транспортних засобів на маршруті зменшилась з 45 одиниць до 20. 

                     

Рисунок 1 – Значення пасажиропотоку на маршрутах №15 та № 17 

На маршруті № 17 така сама картина у 2008 році у годину «пік» з 6.00 до 9.00 год. перевезено 2496 

пас., з 16.00 до 19.00 год. –1718пас. і за добу 8524пас. Найбільш завантаженими перегонами є: «Меморіал-



102 
 

Водоканал», де в ранковий пік з 7.00 до 8.00 год. завантаження складає 381 пас., «Меморіал-Бойко», де в період 

з 17.00 до 18.00 год. –286пас. та за добу 381 пас. на перегоні «Меморіал-Водоканал». У 2015 році найбільш 

завантаженими перегонами є: «Меморіал-Бойко», де в ранковий пік з 7.00 до 8.00 год. завантаження складає 

238 пас., що на 143 пасажири менше даних 2008 року, в результаті кількість транспортних засобів зменшилась з 

35 до 25 одиниць.  

Якщо за розрахунками 2008 року пасажировмісність транспортних засобів складала 40-50 пасажирів, 

то за результатами розрахунків дослідження 2015 року пасажировмісність автобусів складає 18-20 пасажирів. 

Зменшення пасажиропотоку на двох з основних маршрутів міста вказує на пропорційний зв'язок між падінням 

виробництва, а отже і кількості робочих місць та об’ємом перевезених пасажирів, така сама тенденція існує на 

інших маршрутах, які обслуговують підприємства міста. 
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К услугам транспорта следует относить не только перевозку грузов, но и любую операцию, не 

входящую в состав перевозочного процесса, но связанную с его подготовкой и осуществлением – упаковка и 

погрузка-разгрузка грузов, их пакетирование и маркировка, промежуточное хранение и пр. В современных 

условиях этот перечень услуг необходимо дополнить маркетинговыми, коммерческими, информационными 

услугами, услугами страхования и т.п. При этом автотранспорт, осуществляющий перевозки грузов для 

производственных предприятий различных отраслей, в том числе и сельского хозяйства, входит в состав 

системы товародвижения, которая трактуется как логистика.  

Актуальность логистического подхода к решению задач хозяйственной деятельности предприятий, 

занятых производством, переработкой и обеспечением сельскохозяйственными продуктами населения страны, 

обусловлена, прежде всего, переходом от рынка продавца к рынку покупателя, который требует гибкого 

реагирования производственных и торговый систем на быстро изменяющиеся приоритеты потребителей. 

На автомобильном транспорте широкое применение получили задачи оптимального закрепления 

предприятий поставщиков за грузополучателями. При этом выбор оптимальных грузопотоков ограничен 

заданным размещением и технологической характеристикой корреспондирующих производственных объектов. 

В таких задачах существует лишь прямая связь этих объектов с грузопотоками, а критерий оптимальности 

должен обеспечить минимальные расходы на доставку грузов. 

При решении этой задачи значительный экономический эффект может быть достигнут при включении 

нового звена в систему доставки сельскохозяйственных грузов потребителю – «приемно-сортировочный пункт 

(ПСП)» [1, 2]. Речь идет о создании в регионах или в составе крупных сельскохозяйственных предприятий на 

базе их транспортных подразделений в достаточной степени оснащенных подвижным составом и погрузочно-

разгрузочным оборудованием, а также необходимыми подъездными путями, объектов, на которых будет 

производиться сортировка продукции, формирование партий, при необходимости первичная переработка 

овощей (например, переработка томатов в пульпу) и т.п. Поэтому правомерно предположить наличие обратной 

связи – воздействие грузопотоков на рациональное расположение, мощность и режим работы ПСП, который 

при осуществлении перевозок грузов по выбранной схеме становится главным корреспондентом. 

Предлагаются одиннадцать возможные схемы осуществления перевозок овощей, которые можно 

объединить в три группы: 

1. На участке поле – ПСП целесообразно использовать транспортные средства сельскохозяйственных 

предприятий, в основном тракторы с прицепами и автомобили малой грузоподъемности. В случае 

недостаточного количества таких автомобилей в колхозах и фермерских хозяйствах (в дальнейшем именуются 

«предприятия СХ») к перевозкам привлекаются автомобили сторонних организаций и частных владельцев.  

Различие возможных схем в данном случае состоит в том, что на период выполнения перевозок овощей 

на рассматриваемом маршруте подвижной состав автотранспортных предприятий (АТП) может закрепляться за 

сельскохозяйственными объектами или за ПСП. Перевозки на маршруте поле – ПСП носят 

внутрихозяйственный характер. 

2. В этом случае с ПСП овощи доставляются непосредственно получателю. К перевозкам привлекаются 

транспортные средства независимо от их ведомственной принадлежности. При этом транспортные средства в 



103 
 

течение планового периода подаются под загрузку на прикрепленный ПСП, а по окончанию периода уборки 

урожая они возвращаются к месту постоянного базирования. При этом для отдельных из них начальная и 

конечная ездки носят внутрихозяйственный характер, все другие осуществляются вне зоны производства. 

3. При достаточном качестве товарной продукции, что имеет место, например, при ручном и 

полумеханизированном способах уборки, когда возможно совмещение процессов уборки и сортировки, 

допустимо некоторые виды продуктов доставлять получателям по прямому варианту – непосредственно с поля, 

но при условии ее приема получателем.  

Основу решения задачи оптимизации процесса перевозок в УТР комплексе составляет 

оптимизационная многофакторная экономико-математическая модель. Она является громоздкой и трудоемкой 

в плане сбора и подготовки первичной информации. В то же время предлагаемая модель универсальна и 

пригодна для многократного использования. В результате ее реализации возможно: 

1) определить рациональные места размещения и мощность ПСП; 

2) рассчитать количество подвижного состава автомобильного транспорта, необходимое для 

выполнения перевозок овощей в полном объеме при условии оптимального закрепления получателей за 

поставщиками продукции и оптимального распределения имеющихся транспортных средств по всем схемам 

перевозок. 

Первая из этих задач решается один раз – при проектировании размещения ПСП в данном регионе, а 

вторая – по мере необходимости, для любого планового периода. При этом значительный объем исходной 

информации остается неизменным от периода к периоду. 

Для осуществления перевозок овощей в полном объеме используются транспортные средства 

предприятий СХ, а также других автовладельцев. 

При построении модели исходим из следующих постулатов. 

1. Доставку овощей с полей и плантаций на ПСП целесообразно выполнять транспортными средствами 

на тракторной тяге, а также подвижным составом автомобильного транспорта предприятий СХ. 

При недостатке собственных транспортных средств в колхозах и фермерских хозяйствах 

рассчитывается недостающее количество автомобилей, которое необходимо привлечь из других источников 

для использования на внутрихозяйственных перевозках [3]. 

Решение задачи оптимального закрепления производителей сельскохозяйственной продукции за ее 

получателями, с учетом выбранной технологии перевозок, выполняется в два этапа: 

а) выявляются места оптимального размещения ПСП в зоне производства овощей, определяется их 

мощность и зоны деятельности (закрепление предприятий СХ за соответствующим ПСП); 

б) осуществляется оптимальное закрепление получателей овощей за ПСП, расчет потребного 

количества и распределение транспортных средств по маршрутам перевозок. 

2. Нельзя оставить без внимания присущую сельскохозяйственному производству систему севооборота. 

Исследования, проведенные в Краснодарском Крае и Ростовской области, позволяют сделать вывод о том, что в 

зоне орошаемого земледелия площади, отведенные под овощные культуры, остаются постоянными, т.е. среднее 

расстояние от поля до основных дорог, вблизи которых возможно размещение ПСП, практически остается 

неизменным из года в год. 

Мощности ПСП и УТР комплекса в целом должна обеспечивать обработку всех поступающих овощей в 

«пиковые» периоды, т.е. задача определения рациональных мест размещения ПСП и их мощности должна 

решаться для периода максимальной нагрузки УТР комплекса. 

Принципиальная новизна и эффективность логистического подхода к управлению УТР комплексом 

позволила получить значительный эффект во всех звеньях логистической цепи при внедрении предложенной 

модели. 
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Діяльність водія пов’язана з постійно змінною дорожньо-транспортної ситуації. На нього впливають як 

чинники зовнішнього середовища, так і параметри мікроклімату в кабіні, шум і вібрації тощо. Вони залежать 
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від ергономічних характеристик автомобіля. Водій постійно сприймає і обробляє інформацію, що надходить із 

зовнішнього середовища й із контрольних приладів і датчиків. Зміна цих чинників і параметрів негативно 

впливає на психофізіологічний стан водія, викликаючи його погіршення, а також зниження ряду психічних 

властивостей, працездатності і пришвидшення появи втоми. 

Вплив дороги на безпеку руху поділяється на дві частини – постійну, яка визначає геометрію траси і 

земляного полотна, і змінну, яка залежить від погодних умов та пори року. Дорога впливає на умови руху через 

елементи її траси, якість покриття. Правильно спроектована дорога – одна з умов створення для водія 

благополучних умов руху [1]. 

Для відображення впливу різних умов руху на водія, у транспортних дослідженнях часто 

використовують показники функціонального стану його організму. Одним з таких є показник активності 

регуляторних систем (ПАРС) водія. Його значення можна отримати на основі математичного та статистичного 

аналізу варіабельності серцевого ритму, який, у свою чергу, отриманий зі запису електрокардіограми. ПАРС 

визначається в умовних балах від 1 до 10, а обчислення здійснюється на підставі таких критеріїв [2]: сумарний 

ефект регуляції за показником частоти серцевих скорочень; сумарна активність регуляторних механізмів за 

середнім квадратичним відхиленням; вегетативний баланс комплексу показників; активність вазомоторного 

центру, що регулює судинний тонус, щодо потужності спектра хвиль низької частоти; активність серцево-

судинного підкоркового нервового центру або надсегментарних рівнів регуляції за потужністю спектра. 

Результати дослідження свідчать про, що величина ПАРС водія на проїзній частині із задовільним 

дорожнім покриттям коливається в межах норми та помірного напруження (рис. 1). При русі на незадовільній 

проїзній частині ПАРС коливається від 1 до 9 балів. 

 

 
Рисунок 1 – Зміна ПАРС водія під ас руху автомобільними дорогами з різним станом дорожнього покриття 

 

Результати досліджень свідчать про те, що з погіршенням умов руху виникає велика кількість 

негативних чинників, таких як: вібрація, вибоїни, відсутність дорожніх знаків і дорожньої розмітки 

передбачених дислокацією. Все це призводить до ускладнення умов роботи водія. Він часто змушений 

тривалий час відслідковувати стан проїзної частини, міняти траєкторію руху, змінювати швидкість. 
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Людина, її життя, здоров’я і безпека відповідно до Конституції України визнані найвищою 

соціальною цінністю в нашій державі. Однак, порівняно з країнами Європи стан безпеки дорожнього руху в 

Україні можна охарактеризувати, як вкрай незадовільний через високий рівень смертності та дорожньо-

транспортного травматизму. Відносна кількість загиблих в Україні у 7 – 10 разів більша, ніж у країнах 

Європейського Союзу. Наслідки ДТП в Україні завдають збитків у розмірі 1,4 % ВВП. 

Освітлення вулиць відіграє не останню роль у забезпеченні безпеки дорожнього руху, особливо – для 

найбільш вразливих його учасників – пішоходів. Якісне освітлення  вулично-дорожньої мережі в населених 

пунктах має відповідати вимогам [1].  

Різке зростання інтенсивності руху на дорогах створили додаткові проблеми щодо безаварійного 

переміщення автотранспорту. Відповідно, зросли норми та вимоги щодо влаштування освітлення вулиць, доріг 
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і площ з регулярним транспортним рухом. А як показує досвід, в більшості населених пунктів до нині 

використовуються застрілі, спроектовані ще за "радянських" часів системи освітлення. Враховуючи нинішній 

стан зовнішнього освітлення, необхідно визнати, що він, за невеликим винятком, є незадовільним для великих 

міст і майже критичним для районних центрів і сільських населених пунктів. Близько 90% вуличних 

світильників не відповідає вимогам сучасних нормативів. Майже 80% пішохідних переходів – неосвітлені та 

нерегульовані. 

Крім проблеми наявності приладів зовнішнього освітлення присутня також проблема їх низької 

ефективності. Питома вага витрат електроенергії через застарілі освітлювальні прилади в Україні у 1,7 рази 

вища, ніж в країнах Євросоюзу. Основними причинами такого стану є: експлуатація старих, фізично зношених 

світильників, в яких характеристики відбивачів і розсіювачів значно знизились (ККД 25,4%); використання в 

світильниках малоефективних джерел світла (ламп розжарення і ламп ДРЛ); експлуатація світильників з 

нераціональним розподілом світла тощо. 

Виходячи з зазначеного слід відмітити, що в Україні назріла необхідність розроблення комплексної 

цільової програми оновлення систем освітлення вулично-дорожніх мереж як у великих населених пунктах, так і 

в невеликих поселеннях. Основними вимогами, які мають ставитись до оновленої системи освітлення є 

рівномірне та якісне освітлення проїзної частини та використання енергоощадних технологій. Відповідно 

подальшими перспективами наших досліджень буде встановлення величини впливу факторів незадовільного 

освітлення на показник аварійності та розробка комплексних заходів щодо покращення становища із 

дотриманням основних вимог зазначеної концепції. 
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Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Сучасна ситуація, що виникла в галузі міських перевезень характеризується наявністю низки проблем. 

Зокрема, наприклад, оцінювання ефективності функціонування міської пасажирської транспортної системи і 

пошук шляхів її розвитку. У зв’язку із помітною тенденцією розвитку міст сучасне суспільство має потребу в 

постійному збільшенні транспортного сполучення, підвищенні його надійності, безпеки і якості. Це вимагає 

моніторингу пасажиропотоків рухомої частини населення та збільшення витрат на вдосконалення транспортної 

мережі, перетворення її в гнучку, керовану логістичну систему. 

Згадана проблема посилюється масовою автомобілізацією населення, що призводить до зниження 

ефективності функціонування систем громадського транспорту. Це, крім того, призводить до росту небезпек, 

пов’язаних з рухом на дорогах, зростанням викидів відпрацьованих газів та істотних додаткових витрат міських 

бюджетів на реконструкцію транспортних магістралей. Розв’язання запропонованої проблеми полягає у 

підвищенні привабливості послуг пасажирського транспорту через підвищення комфортності поїздок, 

зменшення інтервалів руху (тривалості очікування пасажирами на зупинках) та наповненості салонів 

маршрутних транспортних засобів, зниження вартості проїзду та тривалості руху, підвищення безпеки 

перевезень тощо. Це в свою чергу забезпечить збереження природних і економію фінансових ресурсів, 

зменшення частки користування індивідуальним транспортом, зниження собівартості перевезень, підвищення 

екологічності повітряного простору міст. 

Серед основних негативних чинників, які знижують ефективність функціонування систем маршрутного 

громадського транспорту можна виділити такі: 

 висока інтенсивність використання індивідуального транспорту, що впливає на зниження мобільності 

міського пасажирського транспорту, ріст кількості транспортних заторів на ВДМ; 

 невідповідність існуючої ВДМ та маршрутної системи росту мобільності населення; 

 невідповідність структури системи управління громадським пасажирським транспортом сучасним 

вимогам; 

 недостатнє фінансування розвитку ВДМ та транспортної інфраструктури з боку держави і комерційних 

структур; 

 низький рівень доходів рухомої частини населення міста, наявність великого пільгового контингенту, 

який зумовлює через це відтік пасажирів від автобусів до електротранспорту (трамваїв і тролейбусів, у 

яких дешевший проїзд); 

 недосконалість законодавчої бази на місцевому та регіональному рівнях у галузі управління 

пасажирською транспортною системою міста. 
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Враховуючи вище викладене, основними пріоритетними напрямками вдосконалення функціонування 

систем громадського транспорту великого міста мають стати: 
 створення системи постійного моніторингу пасажиропотоків у місті; 

 визначення критеріїв оптимальності функціонування пасажирської транспортної системи міста; 

 вдосконалення маршрутної мережі та впорядкування роботи міського пасажирського транспорту, 

оновлення рухомого складу громадського транспорту; 

 вдосконалення нормативної та законодавчої бази в напрямку демонополізації та розвитку конкуренції 

на ринку надання транспортних послуг, створення рівних умов для функціонування транспортних 

підприємств усіх форм власності. 

Реалізація цього дасть змогу підвищити в кінцевому результаті соціальну ефективність, яка полягає в 

поліпшенні умов життя населення, скороченні витрат часу на переміщення, підвищенні комфортності поїздок 

тощо. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВОДІЇВ З РІЗНИМ ТИПОМ НЕРВОВОЇ 

СИСТЕМИ ПІД ЧАС РУХУ У ТЕМНУ ПОРУ ДОБИ  

 
Жук М.М., к.т.н., доц., Бойків М.В., асистент 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

В темну пору доби складність руху полягає в тому, що фари освітлюють обмежену ділянку дороги та 

водій часто піддається засліпленню фарами зустрічного автомобіля. Саме ці чинники негативно впливають на 

функціональний стан водія і вимагають від нього підвищеної уваги та точності дій, щодо вибору безпечного 

режиму руху.  

Правильне прийняття рішення водієм залежить в першу чергу від його психофізіологічного стану та 

досвіду керування автомобілем. Зміна умов руху супроводжується рядом зовнішніх проявів нервово-психічних 

процесів, що виникають в організмі водія. Під час руху у темну пору доби при світлі фар видимість у водія 

зменшується. На психофізіологічну напруженість, яка визначає здатність сприймати і переробляти інформацію 

у темну пору доби впливає вік, ступінь стомлення та тип нервової системи. 

Для визначення зміни функціонального стану водіїв з різним типом нервової системи у темну пору 

доби було проведено дослідження, де стан водія оцінювався за допомогою аналізу електрокардіограми, а саме 

показником активності регуляторних систем (ПАРС). Для проведення дослідів не облаштовували спеціальних 

тренувальних майданчиків. Усі дослідження здійснювались на автомобільних дорогах у міських та заміських 

умовах руху. Час роботи водіїв складав шість годин.  

Після проведення дослідження водіїв з кожним типом нервової системи для встановлення впливу умов 

руху у темну пору доби на їх ФС, було побудовано загальні порівняльні графіки зміни ПАРС для кожної групи 

водіїв, які наведено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Зміна ПАРС водіїв під час руху у темну пору доби: 

1  – перша група водіїв (сангвінік); 2 – друга група водіїв (флегматик); 

3 – третя група водіїв (холерик); 4 – четверта група водіїв (меланхолік). 

 

Із цього графіка стає очевидним, що у водіїв усіх груп після двогодинного перебування за кермом, 

ПАРС починає зростати понад норму. У водіїв першої групи він зростає вище 3-ох балів, тобто у них помітне 

напруження. Функціональний стан водіїв другої групи протягом всього маршруту перебуває у напруженому 

стані, середнє значення ПАРС коливається у межах 3-5 балів. Третя група водіїв після двох годин керування 

найбільш чутлива до умов руху, оскільки при настанні сутінків та зменшенні відстані видимості в темну пору 

доби характеризується стрімким збільшенням ПАРС. Що стосується водіїв четвертої групи, то після трьох 
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годин роботи активність регуляторних систем складає 5 балів, що вказує на помірну їх напруженість роботи. Це 

пояснюється тим, що водії з таким типом темпераменту повільно адаптуються до швидких змін умов руху. З 

настанням темряви у водіїв-флегматиків спостерігаються високі показники активності регуляторних систем. 

Після 3-х годин перебування за кермом вони стабілізуються, а потім знову починають зростати, така тенденція 

зміни показників спостерігається і у водіїв-сангвініків.  

Вирішальним чинником для водія при русі у темну пору доби є його функціональний стан, який 

впливає на роботу зорового аналізатора, щодо адаптації зору водіїв та правильної оцінки дорожньої ситуації. 

Під час роботи водіїв було встановлено, що найбільша напруженість роботи спостерігається у водіїв з типом 

нервової системи “флегматик”. Значна напруженість роботи у темну пору доби спостерігається у водіїв-

холериків. Найбільші значення ПАРС у темний період доби спостерігались саме у них, які під час роботи 

збільшились у двічі у порівнянні із початком руху. Найбільш стійкими до зміни умов руху у світлу і темну пору 

доби виявилися водії-сангвініки. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ШВИДКОСТІ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА РІЗНІ СИГНАЛИ 

СВІТЛОФОРА 

Афонін М.О., Семків Б.Б. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Серед дорожньо-транспортних пригод особливе місце займають випадки, спричинені порушенням 

встановленого швидкісного режиму на вулично-дорожній мережі міста. Найчастіше такі випадки трапляються 

на регульованих перехрестях із високою інтенсивністю руху. 

Варто звернути увагу на категорію ДТП, що спричинені неправильною реакцією водіїв на 

попереджувальний сигнал світлофора. Хоча цей сигнал призначений для попередження небезпеки і сигналізує 

про потребу зменшити швидкість руху і завершити маневр, водіями він сприймається інакше. Експерти 

відзначають, що саме неправильна реакція водіїв на зміну світлофорного сигналу в поєднанні зі збільшенням 

динамічних характеристик транспортних засобів найчастіше стає причиною аварійних ситуацій. 

Призначення жовтого такту двозначне: інформування водіїв про наступне ввімкнення червоного 

сигналу і надання можливості транспортним засобам, що вже виїхали на перехрестя, звільнити небезпечну зону 

до того, як буде дозволено рух у конфліктному напрямку. Таким чином, тривалість жовтого такту напряму 

залежить від швидкості транспортних засобів, що наближаються до перехрестя. 

Швидкий прогрес в автомобілебудуванні спричинив ситуацію, коли управління транспортним засобом 

потребує від водія набагато більшої обережності та концентрації. Психофізіологічні особливості людини 

враховані в правилах дорожнього руху, проте багато хто не дотримується їх, особливо в тому, що стосується 

швидкісного режиму. Однією із причин перевищення швидкості є те, що водії часто намагаються встигнути 

перетнути перехрестя до увімкнення заборонного сигналу світлофора. Жовтий сигнал при цьому змінює 

значення і спонукає до перевищення швидкості, що може призвести до ДТП. 

Дані, отримані за результатами досліджень (наведені на рис. 1) підтверджують, що більшість водіїв 

транспортних засобів порушують швидкісний режим при увімкненому попереджувальному сигналі. 

 
Рис.1. Залежність швидкості руху на перерізі стоп-лінії від часу горіння сигналу світлофора 

 

Згідно отриманих результатів, варто відмітити тенденцію збільшення швидкості руху при скороченні 

дозвільного сигналу. Водії приймають рішення ще на відстані 60-100 м. до стоп-лінії і прискорюються при 
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тривалому горінні зеленого сигналу. Ця відстань є так званою «зоною дилеми», перебуваючи на якій важко 

визначитись, чи гальмувати, чи прискорюватись. В такому випадку при продовженні руху із тією самою 

швидкістю транспортний засіб перебуватиме в зоні перехрестя вже на заборонний сигнал світлофора. 

Враховуючи отримані результати та знаючи реакцію водіїв на попереджувальний сигнал, можна стверджувати, 

що він не завжди виконує покладеної на нього функції. Вирішенням такої проблеми є встановлення світлофорів 

із циферблатами, які інформують водіїв про час до закінчення зеленого сигналу. В такому випадку, учасники 

руху зможуть приймати більш коректні рішення на основі кращого інформаційного забезпечення. 

 

ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ФАКТОРА ЛЮДИНИ В ПРОЦЕСІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

Кузьма С.О. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Дослідження причин виникнення ДТП розпочалися ще в першій половині двадцятого століття. З того 

часу різні автори висували досить суперечливі теорії. Ще у 60-х роках Д. Клебельсберг провів аналіз 

аварійності та визначив основні та побічні причини виникнення ДТП з вини водія, тим самим накресливши 

актуальність проблеми вивчення поведінки водіїв в процесі дорожнього руху. 

 

Таблиця 1 Основні чинники виникнення ДТП з вини водіїв [1] 

Причина ДТП Частка 

Відвертання уваги 36,4% 

Недооцінка небезпеки 30,2% 

Страх в маневрах поведінки та небезпечні звички 25,3% 

Помилковий прогноз поведінки інших учасників дорожнього руху 17,9% 

Неправильна оцінка обстановки 12,3% 

Недооцінка власної помилкової поведінки 11,1% 

Непередбачувана для оточуючих власна поведінка 8,0% 

Свідома протиправна поведінка 3,7% 

Впевненість на основі неправильних інтерпритацій правил і стану дорожньоо руху 3,1% 

Перешкоди сприйняттю чи діям 1,9% 

 

Контроль за рухом та оцінка дорожньо-транспортної ситуації повністю залежить від людини. Так, вся 

сенсорна система та всі психічні функції є характерними для природного переміщення за допомогою власних 

кінцівок. Сенсорні і моторні можливості людини перевищують необхідні, тим самим, створюючи певний запас 

у швидкості прийому та реагування на певний подразник. Це дозволяє їй опиратися середовищу в 

екстремальних умовах. Однак ці можливості не безмежні і вичерпуються, як правило, вже при середніх 

швидкостях руху в 60-70 км/год. Водію під час руху необхідно допомагати в оцінці дорожніх умов, підказувати 

оптимальну тактику керування автомобілем. Найкращим засобом для цього є сама дорога [2]. 

В загальному, чинники, що впливають на роботу водія можна розділити на два види: чинники 

зовнішнього середовища та психофізіологічні чинники.  

До тих пір поки напруженість роботи водія, викликана щільністю і швидкістю руху транспортного 

потоку, не стала перевищувати оптимальні межі, для забезпечення безпеки руху, достатньо було при виборі 

технічних рішень враховувати лише загальні принципи психології сприйняття людиною зовнішнього 

середовища. Одним із головних засобів, з інженерної точки зору, є своєчасне подання інформації за рахунок 

забезпечення необхідної відстані видимості та врахування запізнення зворотних дій людини. 

Параметри руху транспортних засобів визначаються взаємозалежним впливом багатьох факторів, 

одним з яких є психофізіологічні якості водія. До них відносять: сприйняття умов руху, гострота і точність 

реакції, досвід, майстерність, темперамент. Аналогічного висновку дійшли дослідники й у працях [3,4]. Інші 

автори [5] відзначають, що психофізіологічні властивості водіїв разом із конструкцією автомобіля та доріг, 

впливають на розв'язання проблеми забезпечення безпеки руху. Слід зазначити, що у системі, де людина і 

машина утворюють єдиний контур регулювання, людська ланка є найбільш складним і найменш вивченим 

компонентом. Це і вказує на велике значення проблеми «людського фактора» у дорожньому русі [5].  

Враховуючи актуальність такої проблеми, необхідно розширювати коло знань щодо особливостей 

психіки людини в процесі керування. Для того, щоб якомога точніше описувати і прогнозувати поведінку 

водіїв, варто звертатись до методик, які успішно застосовуються в авіації. Мова йде про комплексне вивчення 

діяльності операторів як з психічної так і фізіологічної точки зору. 
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MOBILITY 
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With the implementation of social policy in terms of creating a "barrier-free" environment accessible to all 

categories of people in today's world environment of particular importance is given to addressing the wider adoption 

and use of best management practices and the organization of passenger transport people with limited mobility. 

Maximum consideration of the factors in assessing passenger service logistics system of urban passenger 

transport allows creating a rational system of public transport management with a focus on the conditions of the 

"buyer's market". For the design of the transport system used in indicators presented in the form of a minimum standard 

of transport that characterize the living environment and outcomes of transport [1]. In the first place stands out 

consumer properties of concrete a route: Speed (time-consuming), the safety and comfort, as well as consumer 

properties of a single network of all modes of transport (accessibility, connectivity completely, etc.). Part of the 

indicators of the minimum standard of transport (for example, the level of transport discrimination of the population, the 

share of the fund lost the free time, the mobility of the social and cultural objectives) directly reflect the impact on the 

living environment of the region. 

In the absence of a minimum transport standard model (TSM), the concept of availability of transport 

infrastructure necessary to make it relevant indicators and make an adjustment of existing regulations with the TSM 

transport people with limited mobility (PWLM). 

Special attention should be consideration of target quality standards, which characterize the current situation 

and sets targets for the functioning of the transport system. These guidelines are determined by performance on the 

basis of safety, reliability, information services, comfortable, regularity of the shift-day plan. [2] Consider the 

advisability of the current system of assessing the quality of transport provision to-indicators of the availability based 

transport limited mobility of the population and their access to transport infrastructure facilities, as well as definition 

and meaning of these existing measures [3]: 

- The level of transport discrimination of the population; 

- Standard average time of movement; 

- The structure of the rolling stock; 

- The value of the static coefficient of filling salon; 

- The convenience and comfort of the trip; 

- The average number of transplants for 1 trip.  

To assess the logistics system of urban passenger transport, taking into account the level of transport provision 

with limited mobility must also use the following indicators: 

- The level of accessibility of facilities and transport services for the various categories of reduced mobility; 

- The level of transport services PWLM expressed in a loss of time for the movement of reduced mobility in 

the transport network; 

- The share of fixed-route vehicles equipped to transport PWLM; 

- The number of vehicles specifically small capacity, the so-called 'Social taxi ", designed to carry only 

PWLM; 

- The proportion of stops equipped with affordability in mind for PWLM; 

- The proportion of PWLM, living outside the area of accessibility. 

The proposed list of indicators to measure the level of passengers logistics service including transport support 

people with limited mobility is shown in Fig. 1. 

To summarize, it should be noted that the implementation of the proposed scientific and practical 

recommendations to improve access to transport infrastructure will improve the quality of life of the population of the 

city, the region and the country in today's context of rising social direction in solving problems of passenger transport. 
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Fig.1 Evaluation indicators level of passenger service 
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Розглянемо основні технічні характеристики 3D принтеру які впливають на точність та якість: 

– точність позиціонування – це параметр, який визначає наскільки вірно переміститься друкуюча 

головка 3D принтера щодо заданих комп'ютером координат. Точність позиціонування у всіх принтерів 

практично ідентична і становить близько 6-30 мікрон. Виняток з цього принципу дуже дешеві і дуже старі 3D 

принтери, побудовані на гвинтовому приводі, наприклад – MakiBox. 

– висота шару (висота кроку по осі Z) – крок механіки дуже малий. Сучасні 3D принтери здатні 

зрушувати платформу на мізерно малу відстань – 2,5 мікрона. Але це зовсім не означає що висота шару при 

друку буде всього 2,5 мікрона. Звичайно, в теорії її можна домогтися, але існує цілий ряд фізичних обмежень, 

які не дозволяють створювати шари подібного розміру. Не варто забувати що екструдер видавлює розплавлену 

в'язку краплю пластика і мізерно дрібної її все ж зробити не можна.Роки експериментів дозволили вибрати 

оптимальну висоту шару для FDM 3D друку – 200 мікрон. При такій висоті шару крапля утворюється досить 

великий щоб склеїти з попереднім шаром і надійно зафіксуватися на поверхні. Так само цілком прийнятною є 

висота шару 100 мікрон, але подібні налаштування вдвічі збільшують час друку і роблять об'єкт більш крихким.  

– реальний розмір «точки» набагато більше залежить від діаметра отвору сопла екструдера, ніж від 

висоти шару. Експериментальним методом інженери прийшли до висновку що оптимально використовувати 

сопло 400-500 мікрон. Варто зробити одну ремарку. Використовувати термін «точка» в FDM 3D пресі не дуже 

правильно. Принтери, які друкують пластикової ниткою не формують точки, вони видавлюють (екструдують) 

довгі об'ємні Мікронити, які укладають по заданій траєкторії. Іншими словами ви ніколи не отримаєте ідеальної 

точки і ідеальних граней на FDM 3D принтері. Нитка, яку видавлює принтер неоднорідна і пластична. Більш 

того, в процесі нагрівання / охолодження нитка змінює свою форму, плавиться і вигинається. Це фізичне 

обмеження термопластмаси і тому незалежно від того, що Вам пообіцяв виробник, Ви ніколи не отримаєте на 

FDM 3D принтері якості вище 200-500 мікрон. Але не засмучуйтеся, в більшості випадків точності 3D друку в 

межах 0,3-0,7 мм більше ніж достатньо. Ну а тим, кому цього якості недостатньо варто подивитися в бік 

Стереолітографія. 

Стереолітографія значно більш високоякісна технологія 3D друку. Звичайно, ці принтери мають свої 

недоліки, їх об'єкти тендітні й недовговічні, але в питаннях якості такі принтери на голову вище своїх FDM 

побратимів. Класичними представниками даної технології є DLP і SLA 3D принтери. Особливо цікавою ця 

технологія стає враховуючи той факт, що від недавнього часу на ринку України були представлені такі чудові і 

бюджетні Стереолітографіческая 3D принтери як B9creator (DLP) і TMTCTW Uranus (SLA). 

Отже, підсумуємо все що дізналися про якість і точності сучасної 3D друку можна прийти до 

висновків, що: 

– всі FDM 3D принтери на низьких швидкостях і високих налаштуваннях друкують з приблизно 

однаковою якістю; 

– серед FDM побратимів краще якість і високу швидкість демонструють моделі виконані в закритому 

корпусі з металу і оснащені системою охолодження деталі; 

– FDM 3D принтери не здатні створювати деталізацію вище 100-300 мікрон; 

– більш висока якість можна досягти тільки завдяки використанню SLA або DLP 3D принтерів. 
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Нині існує сукупність стандартів як на очищення питної води, так і характеристики стічних вод, що 

дозволяє певною мірою знизити шкідливий вплив на навколишнє середовище та населення. Питання 

ефективного очищення води найбільш досліджені у роботі зокрема питної – у роботах. Однак ця проблема 

залишається вкрай актуальною у зв’язку з стрімким розвитком екологічних вимог. Тому проблема створення 

принципово нових методів очищення є нагальною. 

Серед сучасних методів очищення забруднених (стічних промислових) вод виділяють такі групи: 

 механічні і механо-хімічні; 

 хімічні і фізичні; 

 біохімічні. 

Методи механічного очищення, які використовують для відокремлення від води замулених домішок, 

ґрунтуються на використанні гравітаційних, відцентрових сил та сил тиску рідини. До цих методів належать: 

 відстоювання; очищення вода фільтрування 

 фільтрування; 

 флотація. 

Ефект очищення механічними методами може досягати 99%. Додаткова інтенсифікація механічного 

очищення здійснюється попереднім обробленням води фізико-хімічними методами, наприклад коагулюванням. 

Хімічні методи фільтрації використовується як самостійний метод або як попередній перед фізико-хімічним та 

біологічним очищенням. Його використовують для зниження корозійної активності стічних вод, видалення з 

них важких металів, очищення стоків гальванічних дільниць, для окислення сірководню та органічних речовин, 

для дезінфекції води та її знебарвлення. 

Біологічні методи застосовують для очищення господарсько-побутових і промислових стічних вод від 

різноманітних розчинених органічних і деяких неорганічних (сірководень, аміак та ін.) з'єднань. Процес 

очищення заснований на здатності мікроорганізмів використовувати ці речовини для живлення в процесі 

життєдіяльності. Відомі аеробні та анаеробні методи біологічного очищення стічних вод. 

При застосуванні механічного методу фільтрації на ЛСК-5-400 провівши аналіз води отримали наступні 

показники представлені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Показники аналізу води 

№ 

п/п 

Показники 

Назва Результати вимірювань 
Допустимі величини показників якості 

стічних вод 

1 рН 7,85±0,1 рН 6,5 – 9,0 рН 

2 t 18,2±0,1  ͦC ≤40  ͦC 

3 Запах Запах легко виявляється Не нормується 

4 Жорсткість 1,4 мг × екв/л Не нормується 

5 Завислі речовини 80 мг/дм
3
 500 мг/дм

3 

6 Сухий залишок 268±13,4 мг/дм
3 

800 мг/дм
3 

7 Залізо загальне 0,55±0,1 мг/дм
3
 2,5 мг/дм

3
 

8 Нафтопродукти 0,026 мг/дм
3
 5 мг/дм

3
 

 

У результаті проведеного комплексу теоретико-експериментальних досліджень: 

1. Виконана оцінка можливості використання механічних, хімічних, фізичних і біологічних 

методів фільтрації води, 

2. Розглянули нові методи такі як ультрафіолетові системи і системи озонового очищення та 

очищення стічних вод за допомогою земляних (природних) фільтрів, 

3. Перевагами нових методів є менші габарити, енергозатратність, майже не потребують 

втручання людини у роботу, економічність особливо у природніх фільтрів та якість фільтрації води, 

4. Встановлена величина забруднення повітря і води які можна зменшити за рахунок більш 

якіснішої фільтрації, що наблизить їх до європейських стандартів якості води та покращить екологічну 

ситуацію в Україні, 
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Пневмодвигуни різних типів завдяки простоті конструкції та надійності широко застосовуються в 

сучасному виробництві, зокрема, на ремонтних та обслуговуючих підприємствах машинобудівної галузі.  

Головними недоліками, що стримують використання пневмодвигунів на транспорті, є невисока питома 

потужність, швидкохідність та малий крутний момент. Втрати повітря через рухомі контактні ущільнення в 

процесі роботи, пружність робочого тіла, обмежений запас потенціальної енергії в стисненому тілі та значні 

затрати енергії на тертя в ущільнюючих елементах обумовлюють пошук нових технічних рішень, направлених 

на підвищення ефективності таких моторів, серед яких найбільш раціональним є двигун з кільцевим ротором. 

Обмежений запас стисненого повітря, важкі ємності для його зберігання постають істотною перепоною на 

шляху впровадження пневмотранспорта у виробничу практику. У той же час простота конструкції, екологічна 

чистота та невисока собівартість експлуатації на транспортних засобах із незначною тривалістю пробігу 

(зокрема, міжцехового) спонукає дослідників зосереджувати свою увагу на вдосконаленні конструкції двигунів, 

обумовлює пошук нових матеріалів для силових елементів і ємностей для зберігання робочого тіла, що б 

підвищило економічну доцільність пневмотранспорту та сприяло б більш широкому його впровадженню у 

виробництво.  

На даних автомобілях зарядка балонів займає 5,5 годин, але ця машина отримує свободу від 

компресорних станцій. Запас ходу цих машин на одній заправці - 200 кілометрів в міському режимі, потужність 

двигуна більше 25 кінських сил. Хоча на міських дорогах автомобілі з двигуном внутрішнього згорання мають 

переваги, але для внутрішньоцехових перевезень пневмомобілі є кращим вирішенням питання чистоти 

довкілля.  Розширення взаємодії Європейської асоціації з міжнародними структурами і, зокрема, з робочими 

групами ЕЭК ООН по транспорту, газу, екології, енергетиці і так далі. Однак, пневмодвигуни отримали своє 

розповсюдження не лише за кордоном, а й в Україні. Так вони використовуються як в промисловості, так і в 

побуті. З окрема ведеться робота по встановленню пневмодвигуна на інвалідний візок. Існуючі на сьогоднішній 

день інвалідні візки мають два основних типи приводу: ручний та електричний. Ручний, який є найбільш 

поширеним на сьогодні. Використовує тільки енергію самого водія, що є його основною перевагою. Але 

можливості ручного приводу цілком і повністю залежать від стану здоров’я водія, а також від дорожніх умов. 

Була розроблена твердотільна модель одного з варіантів пневмоприводу, в якому обертальний рух від 

пневмомотора передається на корпус конічного диференціала за допомогою прямозубої передачі (рис.). 

Габарити і маса приводу без балонів становить 20 кг. Крім того компонування не дозволяє комфортного 

розміщення людини у візку. Отже такий варіант компонування не є раціональним. 

  На основі зазначених вимог МОЗ України створена об’ємна ергономічна модель інвалідного візка з 

розміщеним оператором, та проведено ряд досліджень аеродинамічних властивостей (рис. 1), з боковим 

вітровим навантаженням (рис. 1а), з попутиним вітровим навантаженням (рис. 1б). 

 

а)        б) 

 

Рисунок 1 - Результати аеродинамічних досліджень інвалідного візка, оснащеного пневмодвигуном. 
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Пневмопривод, на відміну від електричного, матиме менші габарити і масу, для переміщення 

використовуватиме стиснене повітря накопичене в балонах, що дозволить забезпечити екологічну безпеку та 

зменшення вартості візка. 

ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНІСТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРФОРАЦІЇ ЛАЗЕРНО-СТРУМЕНЕВИМ 

МЕТОДОМ АЛЮМІНІЙ-МАГНІЄВОЇ ФОЛЬГИ 
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Заготовки, що виготовляються з алюмінієвих тонколистових сплавів широкорозповсюджeнi при 

виробництві стільникових панелей в космічній та авіаційній промисловостях. Для виготовлення цих сендвіч-

панелей з вертикальною укладкою наповнювача використовується алюміній-магнієва фольга товщиною до 55 

мкм. Сендвіч-конструкції мають високу міцність, тому що складаються з декількох листових елементів, 

з'єднаних між собою перфорованим стільниковим наповнювачем, до того ж виконання зовнішнього 

перфорування покращує їх шумопоглинаючі властивості. 

Перфорація може бути внутрішньою (для врівноваження тиску в одержуваних сотах) і зовнішньою (для 

поліпшення шумопоглинаючих характеристик панелі). Фізико-механічні властивості такі як міцність, опір 

згинаючим, стискуючо-розтягуючим багатоцикловим і статичним навантаженням, а також вага панелі, залежать 

від точності виконання елементів панелі, якості її проклейки, а також якості попередньої обробки стільникового 

наповнювача. 

Операції перфорування передбачають отримання великої кількості дрібних отворів з взаємним 

розташуванням; вимагають зведення до мінімуму розшарування матеріалу в місці отвору, а також 

концентраторів напружень, що виникають в момент отримання отвору, тому є складними і нетехнологічними 

Важливою науково-технічною задачею є пошук шляхів підвищення ефективності перфорування стільникового 

наповнювача і усунення недоліків, зазначених вище, для  поліпшення якості панелей в цілому. 

Метою даної роботи було вивчення способу підвищення міцнісних характеристик алюмінієвого 

наповнювача стільникових панелей при перфоруванні заготовки лазерно-струменевим методом. 

Для досягнення поставленої мети був проведений аналіз дефектного шару в тонколистових заготовках, 

а також визначення впливу режимів обробки на його формування; випробування зразків на розрив і визначення 

міцності матеріалу. 

Перед проведенням експериментальних досліджень було проведено моделювання процесів, що 

протікають під час обробки тонколистової заготовки. При моделюванні виходили з припущення, що натікання 

холодоагенту, потік, промінь лазера, є абсолютно симетричними, а в перетині поверхні заготовки – круглими. У 

той же час зміна форми струменя за рахунок профільованого сопла може викликати перерозподіл щільності 

випромінювання в точці контакту з поверхнею, оскільки потік в цьому випадку є своєрідним світловодом.  

Подальші експериментальні дослідження перфорування заготовок здійснювали з використанням 

дослідно-промислового лазерно-струминного комплексу ЛСК-400-5. 

Для механічних випробувань вирізали зразки алюміній-магнієвої фольги. При цьому випробування 

зразків проводили різними методами: лазерною прошивкою з продувкою робочої зони і без продувки, 

механічним проколюванням індентором, , а також з охолодженням потоком рідини. 

Дослідження проводилися з використанням універсальної випробувальної машини УМЭ-10, тензодатчика KELI 

DEG 50 кг і реєструвалися за допомогою АЦП m-DAQ разом з підсилювачем сигналу. Для статистичної 

обробки даних, було досліджено по 30 зразків кожного з методів перфорації. 

Аналіз результатів залежності часу до руйнування зразка від прикладеного навантаження по перфораційної 

лінії показав, що зразок з алюміній-магнієвої фольги, оброблений лазерно-струменевою перфорацією, витримує 

навантаження на розтягування більше на:  

 12% в порівнянні із зразками отриманими механічним способом; 

 20-35% в порівнянні із зразками отриманими іншими способами (лазер без продувки, лазер з 

продувкою, лазер з продувкою і охолодженням водою), 

що можна пояснити зменшенням зон терморуйнування і кількості концентраторів напружень у вигляді розривів 

і тріщин, що виникають в момент отримання отвору. 

Висновки.  

1. При виготовленні отворів методом лазерно-струминної обробки матеріалів, підтверджена 

можливість зменшення дефектного шару і концентраторів напружень. 

2. За рахунок виключення концентраторів напружень і зон термічного впливу досягнуто 

підвищення міцності та якості отворів перфорованої алюміній-магнієвої фольги. 

3. Використання методу лазерно-струминної обробки матеріалів при перфорації фольги дозволяє 

підвищити міцність готового виробу.  

4. Можливість відмови від виготовлення оснащення у вигляді барабанів і зменшення загальної 

собівартості виготовлення виробу досягається переходом на виготовлення отворів методом лазерно-струминної 

обробки матеріалів замість використання барабанів з голками. 
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Як показує техніко-економічний аналіз сучасних тенденцій розвитку класичних технологій обробки 

матеріалів (електродугових, індукційних, плазмових, лазерних і т.д.), вони практично повністю вичерпали свої 

потенційні ресурси і можливості для значного підвищення своїх показників. 

З моменту свого революційного створення, інтенсивного впровадження в промисловість і 

еволюційного вдосконалення, розвитку технології перманентно наблизився до свого експоненціальній 

технологічній межі. 

Кількісні та якісні обмеження, досягнуті в процесі розвитку технологій, підтверджують аксіому про те, 

що універсальних технологій не існує, кожна технологія має свої переваги і недоліки, які визначають її 

ефективну техніко-економічну область застосування на певному життєвому циклі.  

Створення нових технологічних процесів визначається не тільки необхідністю n-кратного підвищення 

ефективності виробництва, підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається, а й новими 

технологічними завданнями обробки матеріалів, що володіють унікальними експлуатаційними властивостями 

(високі твердість, жароміцність, зносостійкість і т.д.), завданнями збільшення ресурсів та енергозбереження 

тощо.  

Рішення поставлених завдань можливе тільки на основі введення в технологічні процеси нових 

фізичних ефектів, обумовлених взаємодією різних енергетичних джерел з оброблюваним матеріалом. 

Одним із таких перспективних методів обробки матеріалів, спроможний принципово підвищити 

продуктивність процесу та якість обробки є комбінований метод лазерно-струминної обробки. 

Так для якісної обробки твердих і надтвердих матеріалів поки не існує якісних методів обробки, що 

задовольняли б по якості отриманих поверхонь так і зони деструктивного шару після обробки. Оскільки 

ефективних технологій обробки таких матеріалів не існує, то постала потреба в нових не типових фізико-

технічних методів до яких відноситься і лазерно-струминний вплив. Принципові схеми комбінування променя 

та струменя зображені на рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1 – Методи введення струменя лазера в струмінь рідини для комбінованого впливу на оброблювану 

поверхню 

 

Підвищений інтересу до питань вивчення лазерно-струминної обробки пов'язаний з тим, що цей метод 

володіє широкими технологічними можливостями, а для обробки деяких деталей інших способів поки не існує. 

Проте, в аерокосмічній та машинобудівній промисловості лазерно-струминна обробка ще не здобула широкого 

розповсюдження, незважаючи на потребу в обробці специфічних матеріалів. 

Процес лазерно-струминної обробки високоефективний і набуває особливого значення в сучасних 

умовах, коли в цілях охорони навколишнього середовища необхідно зводити до мінімуму, або виключати 

зовсім, такі методи, як травлення в кислотах, піскоструминну обробку і інші методи обробки, що виділяють 

багато шкідливих парів і пилу і викликають професійні захворювання робітників. 

Потрібно звернути увагу на те що незважаючи на достатньо високий розвиток теорії і практичних 

наробіток по лазерним та гідроабразивним обробкам конструкційних композитів, у сучасній технічній 

літературі ще недостатньо матеріалів, які дозволяють дати повну уяву щодо використання гібридних технологій 

обробки на основі швидкоплинного струменя рідини та лазерного випромінювання, що ускладнює дослідження 

таких методів та їх впровадження у промисловість. 
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При описі можливостей гідроабразивного різання розглядають в основному традиційне струменево-

абразивна різання листового заготовок – операцій, досить відомих і знайшли найбільшого поширення у 

виробничій практиці. Цікавим є дослідження процесу гідроабразивного різання заготовок зовсім іншого плану 

– сфер з карбіду бору. При цьому отримується елемент поверхні (різ) буде нескрізний, а глухим – отвором для 

кріплення сталевого хвостовика. 

Сама ідея отримати гідроабразивним різанням глухе отвір для кріплення хвостовика в прецизійної 

сфері з карбіду бору діаметром 38 мм народилася в результаті аналізу можливих варіантів виконання кульових 

опор сучасного обробного обладнання, що містить механізми з паралельними кінематичними ланцюгами. 

Існуючі методи отримання кульових пальців, відпрацьовані в машинобудуванні, застосовувати для цих 

цілей важко, оскільки точність відтворення сферичної поверхні пальця, достатня, наприклад, для автомобіля, є 

вкрай недостатньою для шарніра, що є частиною точнейшей кінематичного ланцюга, що зв'язує формотворчих 

руху. Розчленування кульового пальця на два функціональних елементи – опорної сфери і кінцівки – дозволяє 

окремо і з високою точністю формувати сферу, забезпечуючи її високу зносостійкість, надійність, легкість і 

стабільність при збереженні мінімальної маси, і окремо виготовляти хвостовик, що відрізняється від сфери як 

самим матеріалом, так і вимогами до точності. Надалі, при застосуванні спеціальних многокомпозіціонних 

клеїв (аналога «холодної» зварювання), ці дві деталі стикуються з утворенням неразьемного з'єднання і 

встановлюються в механізм. 

Однак виконати сферу з заложенньїм спочатку глухим отвором - означає внести відхилення в 

правильність геометричної форми цього виробу, що на оздоблювальних операціях неминуче призведе до 

отримання істотних відхилень від сферичності і, як наслідок, до неможливості досягти необхідної точності при 

роботі опори в верстаті. У цьому і полягала головна суперечність, яке необхідно було подолати при розробці 

даної технології. 

Основою для проведення дослідницьких робіт з'явилися результати, отримані при дослідженні 

можливостей розмірної обробки (різання) надтвердих матеріалів, зокрема, пластин з полікристалічного нітриду 

бору. 

Зазвичай розкрій полікристалічних пластин з листа товщиною до 5 мм здійснюють електроіскровим [1] 

або лазерним [2] методами. Найбільш краща лазерна різка, як більш продуктивна і менш енергоємна. Однак 

матеріали, з яких виготовлені пластини, при лазерного різання піддаються температурного впливу, що в 

більшості випадків веде до погіршення фізико-хімічних властивостей поверхневого шару (появі оплавлення, 

пригару матеріалу), накопичення внутрішніх залишкових напружень і до руйнування кромок оброблюваних 

матеріалів. При цьому накопичені внутрішні пошкодження можуть проявитися тільки в процесі експлуатації. 

Гідроабразивне різання, завдяки своїм можливостям, може бути альтернативою традиційним методам 

розрізання пластин з ПКНБ. Однак висока твердість оброблюваного матеріалу приводить до того, що 

гидроабразівная струмінь викривляється і розтікається в сторони (спостерігається локальньїй відведення 

струменя, утворюються завихрення, які перешкоджають наскрізного прорізання пластини) [3,4]. Для 

забезпечення стійкості процесу різання матеріалів гідроабразивним струменем швидкість робочої подачі 

приймається мінімальної, що накладає суттєві обмеження на продуктивність процесу н сннжает якість 

одержуваних поверхонь. 
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Фізична основа процесу гідрорізання при розкроюванні листової заготовки, внаслідок якого 

формується готовий виріб, полягає в руйнуванні певних обсягів матеріалу, що знаходяться між виробом та 

частиною-відходом. При цьому відомо, що руйнування матеріалу з утворенням прорізу є наслідком процесів 

стиснення, розтягування, ерозії, розтріскування, зсуву, розповсюдження хвиль, кавітаційного пошкодження та 

зносу, котрі протікають у тілі та викликаються гідродинамічними локальними навантаженнями перепони – 

оброблюваної поверхні від дії струменя. 

Оскільки відомо, що теорія Гріфітса для пружних тіл, до яких можна віднести неметалеві полімерні 

композити, реактопласти та термопласти, характеризує стабільну міцність за всіма напрямками, можна 

очікувати відхилення напрямку зростання тріщини від початкового напрямку при КІІ 0 (зсуву) на певний кут 

=-с, співпадаючий  з напрямком максимального значення збурюючої сили Р, обумовлюючої розвиток 

тріщини. Для випадку різання матеріалів різальним клином розвито тріщини відповідатиме. Прикладене 

зовнішнє зусилля, при якому спостерігатиметься активне тріщиноутворення, повинно перевищувати опір 

розтріскуванню. 

При вільному опиранні оброблюваної заготовки у вигляді нескінченої пластини на жорстку 

горизонтальну поверхню натікання струменя на нерухому (=0), встановленого під кутом  відносно осі 

струменя перепону, якою є елементарна площинка руйнування у зоні різання, викликає реакцію: 
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де р1 – тиск витікання рідини;  - густина рідини; v0 – швидкість витікання рідини з сопла; Q0 – витрата рідини. 

Розподілена по поверхні контакту, реакція обумовлює напружений стан поверхневого шару, активізуючи 

процес тріщиноутворення до критичного стану, який супроводжується відривом мікрочастинок. 

Утворений розтічний потік викликає вторинне гідродинамічне навантаженння торцевих поверхонь 

борозенки різи та тріщин, які знову зародилися або стали наслідком розгалудження іншої магістральної 

тріщини на цих поверхнях. Активний розвиток останніх може супроводжуватися розшаруванням матеріалу 

(при ”<[] на значній глибині залягання тріщини) або поверхневим зколом.  

Таким чином, процес тріщиноутворення в кінцевому рахунку обумовлює орієнтацію елементарних 

площинок руйнування та безпосередньо з ним пов’язаний. Постійна зміна геометрії зони гідроруйнування, 

обумовлена переорієнтацією, зникненням та появою нових елементарних площинок поверхні розділу, викликає 

відповідні зміни напруженого стану зони різання, що дозволяє вважати процес гідрорізання неметалевих 

матеріалів нестаціонарним.  

Періодичне зародження, розвиток та злиття тріщин веде до відокремлення частинок матеріалу, 

обумовлює циклічність характеру процесу обробки, при якому гідродинамічні сили спочатку підвищується до 

максимальних значень (при зародженні сітки тріщин), а потім стрімко знижується (поява магістральної тріщини 

та відокремлення частинки шламу). Оскільки гідрорізання є процесом впливу сукупності певної кількості 

мікроскопічних ріжучих клинів, які в цілому виконують роботу руйнування на зароджених та розвинутих 

тріщинах, такі коливання викликають широкочастотні хвильові явища в оброблюваному тілі.  

Таким чином, показано, що нестаціонарне (гармонійне) навантаження зони струминного різання при 

гідрорізанні листових квазікрихких заготовок малої товщини інтенсифікує появу мікротріщин у малих обсягах 

з обмеженою швилкістю їх розвитку, що дозволяє очікувати підвищення продуктивності струминного різання 

за рахунок істотного падіння опопруруйнуваня матеріалу.  

Навантаження має здійснюватися так, щоб виникаючі напруження не перевищували 40-60 МПа, а 

частота обумовлюється умовами гідрорізання. 

Для створення відповідного напруженого стану зони обробки доцільне застосування 

механотронногоприводуґ, спроможного забезпечити керованість навантаженням зони струминної ерозії та 

передувати появі значних дефлмувань заготовки при різанні заготовок кінцевих розмірів.  
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Ринкові умови сучасного машинобудування вимагають активного впровадження гнучких 

автоматизованих систем. Важливою складовою частиною їх є промислові роботи, які вважаються найбільш 

перспективними засобами автоматизації виробничих процесів. Головна відмінна особливість роботів полягає у 

їхній здатності імітувати рухові можливості рук людини у процесі виконання різних операцій, що 

забезпечується великим ступенем рухомості з необхідною кількістю рук і захватів. Виконання роботом 

поставлених задач здійснюється за допомогою робочого органу, який є пристроєм для безпосереднього 

виконання технологічних операцій та допоміжних переходів. Захватний пристрій промислового робота є 

робочим органом для захоплення та утримування предметів виробництва чи технологічного оснащення. 

Важливою особливістю виконання захватів є те, що вони розміщуються в кінці високорухомої просторово не 

замкненої руки, яка виконує різнонаправлені швидкі рухи. Здійснення постійно змінних зворотньо-

поступальних та зворотньо-обертальних рухів супроводжується значними прискореннями, а, відповідно, 

значними силами інерції, що  суттєво збільшують динамічні навантаження як на конструкцію пристрою, так і 

на робота в цілому, ускладнюючи забезпечення необхідної точності рухів, часу на їх виконання та ін. 
Універсальність роботів значною мірою залежить від досконалості їх захватних пристроїв. Найбільш 

перспективними в цьому плані є пальцеві захвати, які дозволяють не тільки утримувати деталі різної форми, але 

й виконувати різноманітні операційні рухи. Такі конструкції суттєво відрізняються своїм виконанням, що в 

першу чергу визначається кількістю пальців в пристрої та їх рухомістю. Дані захватні пристрої значною мірою 

копіюють дії пальцевої кисті людини (рис.1). Тому при їх дослідженні бажано враховувати анатомічний і 

функціональний комплекс руки людини, який сприяє здійсненню захоплення. Захоплення об’єкту в свою чергу 

поділяється на двопальцеве і багатопальцеве. При чому останній варіант дозволяє утримувати об’єкт значно 

міцніше і більш точно. 

 
        а)                                                                                                 б)  

Рисунок 1 – Особливості утримання предметів різної форми: 

а – рукою людини; б – пальцевим захватним пристроєм 

 

Більшість робочих органів роботів призначені для захоплення предметів. Захвати не тільки беруть 

заготовки, але також центруют і орієнтують їх. Більш складні пристрої включають деякі форми відчуття 

(наприклад, встановити або визначити, є деталь чи нема). Захватний пристрій повинен бути легким, так як 

максимально корисне навантаження включає і масу робочого органу. Якщо говорити про конструкцію руки 

робота, то існують два напрямки їх створення. Є роботизовані руки, які прості і прямолінійні у виконанні 

операцій, подібні до двох або трьох пальцевих захватів, які надійно можуть виконувати багато завдань. Також є 

дуже складні руки з п'ятьма пальцями, які призначені для повної імітації людських рук. І якщо необхідно, щоб  

робот міг робити якомога більше і краще, то потрібна рука максимально схожа на людську. 

Висока кiнематична рухомiсть пальцевих захватiв, на вiдмiну вiд iнших захватних пристроїв роботiв, 

дозволяє їм не тiльки здiйснювати захоплення та утримування деталей будь-якої форми i розмiрiв, але й 

забезпечувати їх перемiщення i переорiєнтування за допомогою самих пальцiв, виконуючи необхiднi операцiйнi 

рухи. Таким чином, оцiнку функціональних особливостей пальцевих захватiв (структуру, кінематичні i 

геометричнi параметри) доцiльно здiйснювати по їх захватних (захоплювальних) та операцiйних можливостях. 

Функцiональнi можливостi пальцевих захватiв значною мiрою залежать вiд кiлькостi рухомих ланок у 

пальцях. Як правило, пальцi захватiв складаються з двох або трьох ланок. Захватнi можливостi  визначаються за 

ознаками утримання найбiльш типових цилiндричних i плоских деталей. Максимальний радiус цилiндричних 

деталей R, який можна захватити пальцями при довiльному кутi контакту (захоплення) α другої ланки з 

деталлю, визначається зі схеми (рис.2). Де ln – довжини ланок; А – відстань між поверхнею утримуваної деталі 

та опорною віссю пальців. Дослiдження особливостей захоплення цилiндричних деталей базується на 

знаходженнi максимального радiуса деталей, якi утримуються пальцями з їх рiзними  геометричними 

розмiрами.  
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а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Особливості утримання циліндричних деталей двопальцевими захватними пристроями: 

а – дволанковими; б - триланковими 

 

Залежнiсть величини радiуса утримуваної деталі вiд вiдношення довжин ланок пальцiв можна 

представити наступним чином: 

- для дволанкових захватних пристроїв 
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- для три ланкових 

 
321  


R

L

R
KR  ;  (2) 

де: L - загальна довжина пальця. 

При дослідженні процесу затиску пальцевими захватними пристроями (рис.2) видно, що величина 

радіуса утримуваної деталі в більшій мірі залежить від довжини двох останніх ланок пальців. Тому є 

відношення для двохланкових пальцевих захватів: 

1
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m ,      (3) 

та для трьохланкових: 
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3




m .      (4) 

Графічне моделювання варіантів затиску двохпальцевим захватним пристроєм циліндричної деталі 

показало, що максимальний розмiр циліндричної деталi, яку можна захопити пальцями, буде при m=0.5, тобто, 

коли довжина першої ланки пальця у два рази бiльша за довжину другої ланки, а при трьох ланковому варіанті 

l3/l2 = 0.5. Ця умова виконується за будь-яких кутів (α), у тому числi, i при α=90, коли здiйснюється перехiд, до 

утримування деталі одним пальцем.  
Аналогічним чином можна розглядати умови утримання плоских (прямокутних) деталей (рис.3), де 

максимальна ширина захоплення (b) дорiвнює подвоєнiй довжинi першої ланки пальця. Iз збiльшенням 

вiдношення довжин ланок пальця (рис.3) ширина захоплення зменшується: 
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b
b

K
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)(2 21 
.     (5) 

 
Рисунок 3 – Особливості утримання плоских (прямокутних) деталей двопальцевими захватними пристроями 

 

Досліджуючи співвідношення довжин ланок пальців та умови захоплення деталі захватним пристроєм, 

можливо обґрунтовано вибирати геометричні і кінематичні параметри даних пристроїв залежно від їх 

конкретного призначення і особливостей конструктивного виконання. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЖОРСТКОСТІ КІНЕМАТИЧНИХ ЛАНОК НА ВЕРСТАТІ З МЕХАНІЗМОМ 

ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ШЛЯХОМ 

Вахніченко Д.В., Павленко І. І. 

Кіровоградський національний технічний університет 

 

Створення верстатів з МПС вимагає обґрунтування вибору їх конструктивних параметрів за їхнім 

цільовим призначенням. Основними умовами до вибору цих параметрів є врахування принципових 

особливостей функціонування системи з виконання заданих операцій з різними вимогами до необхідного 

технічного та технологічного забезпечення. 

Незалежно від компонувальної схеми та функціональних можливостей усі верстати-гексаподи повинні 

мати три обов’язкових модулі: головного руху; кінематичних ланок із двома опорними шарнірами та 

відповідними механізмами зміни довжини кінематичних ланок; несучої системи для монтажу визначених вище 

модулів. 

Модульне виконання конструкцій верстатів з механізмами паралельної структури дозволяє створювати 

верстати з МПС за найбільш короткий час при мінімальній їх вартості. Це, в першу чергу, визначається малою 

кількістю складових частин (модулів), які формують різноманітні конструкції. 

Першочерговим етапом проектування верстатів з МПС, а відповідно і визначення його параметрів є 

встановлення його функціонального призначення. У більшості випадків це пов’язано з процесом обробки, 

вимірювання, транспортування, складання деталей. Тому в загальному вигляді, верстат з технологічної точки 

зору можна розглядати як набір даних, що описують його можливості по обробці деталей із заданих матеріалів і 

діапазону їх габаритних розмірів та їх якісних показників (точність, шорсткість) та ін. 

Другим важливим етапом є розрахунок зусиль, що діють на кінематичні ланки верстата з МПС, з 

розробкою розрахункової схеми та складанням експериментальної установки (рис.1). Потім визначаються 

зусилля, які передаються кінематичними ланками та необхідних для цього сил на двигунах приводів. Для цього 

використані теоретичні положення аналітичної механіки та експериментальну установку, що дає змогу 

обґрунтовано виконати силовий аналіз верстата з МПС. 

 

 
Рисунок 1 –Визначення деформацій в МПС під дією осьового навантаження 

1 – 5 – індикатори вимірювання деформацій елементів дослідної конструкції. 

Такі умови функціонування призводять до зміни силових навантажень діючих на кінематичні ланки 

змінної довжини. Конструкція кінематичної ланки вимагає виконання точних силових розрахунків з метою 

забезпечення необхідних переміщень, точності позиціонування та можливості вести силову обробку деталей з 

дотриманням вимог по якості. 

Третім важливим етапом є визначення деформацій ланок змінної довжини верстата-гексапода під дією 

сил, наприклад під час виконання свердлильних операцій. Результати вимірювань занесені в таблицю 1. 

 

Таблиця 1–Результати експериментальних досліджень деформацій на штанзі 

№ 

експ 

Вихідні дані Експериментальні дані деформацій, мм 

Р0,

кг 
h, мм 

r, 

мм 
ω,град δ,град δ1 δ2- δ3 δ4 δ3- δ5 δ6 

1 

40 

300 0 27,583 22,617 0,62 0,071 0,254 0,210 0,048 

4 350 0 27,583 22,617 0,66 0,077 0,272 0,223 0,052 

7 400 0 27,583 22,617 0,68 0,083 0,278 0,230 0,054 
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За результатами вимірювань було складено загальний баланс деформацій елементів конструкції, що 

представлено на рис.2. 

 
Рисунок 2 – Загальний баланс деформацій елементів конструкції 

 

Однією з особливих ознак конструкцій таких верстатів є механізми з паралельною структурою, що в 

них використовуються, які представляють собою високорухомі стрижневі системи, що забезпечують зміну 

просторових положень та орієнтацій виконавчого органа під час виконання різних технологічних рухів. 

Враховуючи вищесказане, можна зробити висновок, для збільшення жорсткості конструкції на основі 

експериментальних даних пропонується ряд вдосконалень, а саме: 

- перехід на кулько-гвинтову передачу; 

- підвищення жорсткості закріплення гвинта за рахунок встановлення додаткового упорного підшипника; 

- підвищення жорсткості верхньої опори; 

- підвищення жорсткості з’єднання верхньої опори з каркасом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОГО ОТЖИГА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТАЛЬНОЙ СВАРОЧНОЙ 

ПРОВОЛОКИ. 

Хребтов Е.О. 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

 

Выпуск стальной сварочной проволоки занимает 9 – 11 % от всего производства отечественной  

стали [1]. Её изготовление выполняется путем волочения стальной проволоки до необходимого диаметра на 

многократных волочильных станах, с последующим омеднением полученной проволоки на финишных 

операциях производства. 

В процессе производства сварочной проволоки, выполняется операция отжига, которая позволяет снять 

в металле все внутренние напряжения, образовывающиеся при предшествующем волочении, что позволяет 

получить однородную мелкозернистую внутреннюю структуру проволоки. Отжиг проводится в печах 

термической обработки проволоки. Данному способу отжига присущие следующие недостатки: большая 

продолжительность отжига, отсутствие возможности непосредственного контроля, недостаточно равномерный 

нагрев, необходимость в больших производственных площадях, значительная энергозатратность.  

Применение прямого электроконтактного нагрева (ЭН) вместо ранее используемого нагрева в печи 

позволяет избавиться от перечисленных недостатков. Так же известно, с теоретических исследований 

механических свойств электроотожженной стали, что твердость стали, отожжённой электронагревом при 

соответствующих температурах, выше твердости стали, отожжённой в печи. К тому же при электроотпуске в 

определенном температурном интервале высокие прочностные характеристики стали сочетаются с ее 

удовлетворительной пластичностью [1-3]. Таким образом, электроотпущенная сталь представляет собой 

высокопрочный конструкционный материал с таким сочетанием прочности и пластичности, которые не могут 

быть достигнуты при отпуске в печи.  
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Целью работы является разработка и реализация экспериментальной установки непрерывного 

электроконтактного отжига, определение возможности получения готовой продукции стальной омедненной 

сварочной проволоки с условием замены операции промежуточного отжига в печи на электроконтактный 

отжиг. Определение значения механических параметров стальной проволоки после электроконтактного отжига 

удовлетворяющего одновременно, стабильностьь процесса дальнейшего волочения с омеднением и 

соответствие выдвигаемому ГОСТу к полученной продукции. 

Для решения поставленных задач, была спроектирована и реализована экспериментальная установка 

отжига проволоки с системой автоматического контроля температуры в измеряемой точке (рис.1.) 

Дополнительным элементом, повышающим устойчивость работы механической части установки при 

прохождении через неё проволоки, являются фильеры установленные перед роликоми 3, 7 (рис.1). Для 

повышения износостойкости электроконтактные ролики выполнены из: 3,6 – вольфрам-кобальт (ВК), 7 ролик – 

титан-никель (ТН). Использование роликов с данного сплава увеличивает время работоспособности 

технологической установки за счет высокой износостойкости. Помимо этого, была добавлена возможность 

охлаждения роликов. Охлаждение реализовано с применением проходящей охлаждающей жидкости через 

специальные камеры сконструированные в блоке роликов [3]. Циркуляция охлаждающей жидкости 

осуществляется с помощью применения насоса в системе охлаждения.  

1
2

3

4

5

6

7

 
Рисунок 1 – Вид экспериментальноой установки отжига:  

1– направляющая фильера; 2– ролик прижимной; 3, 6, 7– ролик контактный; 4 – шкаф управления; 5 – 

пирометр.  

 

Для улучшения качества отожжённой проволоки, а именно, по показателю её физико-механических 

свойств по окончанию процесса отжига, установлена система автоматического регулирования (САР) 

температуры нагрева проволоки, которая обеспечивает постоянство температуры на заданном значение, не 

смотря на изменение возмущающих воздействий. Функциональная схема САР представлена на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Функциональная схема системы автоматического регулирования температуры при 

электроконтактном отжиге 

 

Проведены работы по исследованию режимов отжига на экспериментальной установке 

электроконтактного отжига и апробации технологического процесса электроконтактного нагрева. В результате 

проведения исследовательских работ получены экспериментальные данные, анализ которых дал основания 

сделать выводы и разработать рекомендации относительно применении электроконтактного отжига при 

производстве стальной проволоки. Режимы проведенных экспериментальных отжигов стальной проволоки 

СВ08Г2С (диаметром 2,5 мм.) и их результаты приведены в таб. 1. 
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Таблица 1 – Механические характеристики отожжённой проволоки (СВ08Г2С, диаметр 2,5 мм.) 

Номер 

образца 

Скорость 

подачи, м/с 

Температура 

нагрева, град 
о
С 

Предел прочности, 

Н/мм
2
 

Удлинение, 

% 
Сужение, % 

1 0,4 570 732,84 17,5 47 

2 1 520 896,39 3 36 

3 0,6 540 759,75 5,5 54 

4 0,6 510 890,17 5,5 52 

5 0,6 530 768,03 5 54 

6 1,2 520 861,19 2,5 55 

7 1,2 530 821,86 2,5 54 

После проведения экспериментальных работ по определению зависимости механических 

характеристик от условий отжига, было принято решение провести отжиг проволоки в объёмах, достаточных 

для дальнейшего волочения с омеднением. Волочение с последующим омеднением для получения сварочной 

проволоки с конечным диаметром 1,6 мм и 1,2 мм выполнены на базе полученных отожжённых бухт образцов 

3÷7 (таб. 1). В результате определения работоспособности полученных образцов сварочной проволоки обоих 

диаметров, достигнуты следующие свойства: свариваемость и качество сварки хорошее, разбрызгиваемость 

минимальная, покрытие медью однородное. По свойствам и качеству сварки соответствует текущим 

показателям серийной производственной продукции.  Полученные образцы 3 и 5 табл.1 после дальнейшей 

обработки согласно технологическому процессу соответствуют требованиям установленного к данной 

продукции ГОСТа 2246-70.  

ВЫВОДЫ. Разработанная установка обеспечивает получение отожжённой проволоки с необходимыми 

механическими параметрами для дальнейшего волочения с последующим омеднением. Экспериментально 

определены, требуемые механические свойства проволоки после отжига на диаметре 2,5 мм с учетом 

соответствия ГОСТу (2246-70) получаемой продукции и предотвращения обрывов при следовании 

дальнейшему технологическому маршруту. Для технологического маршрута по производству омеднённой 

сварочной проволоки диаметром 1,6 мм – предел прочности, 770÷850 Н/мм
2
, относительное удлинение 5÷10 %. 

Для производства проволоки диаметров 1,2 мм – предел прочности 700÷770 Н/мм
2
, относительное удлинение 

5÷10 %. Применение системы автоматического управления температуры позволило достичь достаточной 

однородности проволоки, так как колебания временного сопротивление в одном мотке не превышало 98 Н/мм
2
, 

что требуется ГОСТом (2246-70). Данные результаты подтверждают возможность реализации 

электроконтактного отжига при производстве стальной сварочной проволоки. 
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СЕКЦІЯ № VІI 

ГЕОДЕЗІЯ, ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТР 

  

ДО ВИБОРУ РОЗРАХУНКОВОЇ СХЕМИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ЗГИНІ З КРУЧЕННЯМ 

 

Мисюренко К.В., студ., Клюка О.М., к.т.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Україна виявилася останньою із держав бувшого СНД, яка перейшла на розрахунок міцності 

поперечних перерізів залізобетонних елементів під дією зовнішнього навантаження на основі деформаційної 

моделі, згідно з якою напруження за висотою стиснутої зони бетону розподіляються за криволінійним 

законом. Що стосується розрахунку несучої здатності залізобетонних елементів, що працюють в умовах 

сумісної дії крутного та згинаючого моментів, українські норми ДБН В.2.6-98:2009, по аналогії з 

білоруськими та російськими, зберегли схему розташування стиснутої зони бетону по лінії, що з’єднує кінці 

похилої тріщини руйнування, розташовані на протилежних гранях поперечного перерізу, а також 

рекомендують враховувати поздовжню робочу арматуру та тільки одну гілку поперечної арматури, 

розташовану біля грані, протилежної розташуванню стиснутої зони бетону (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Розрахункова схема для визначення несучої здатності звичайно армованого залізобетонного елементу 

прямокутного перерізу з одиночною арматурою при згині з крученням за рекомендаціями ДБН В.2.6-98:2009 

 

З вище наведеними рекомендаціями нормативного документу ДБН В.2.6-98:2009 важко погодитись, 

тому що розташування стиснутої зони бетону за запропонованою схемою буде знаходитись в прямій залежності 

тільки від розмірів і форми поперечного перерізу елемента: з їх збільшенням та ускладненням (прямокутник → 

тавр → двотавр) кут нахилу α стиснутої зони до поздовжньої вісі елемента буде зменшуватись, досягаючи 12-

10º, а, як відомо, при «чистому» крученні він рівний 45º, при «чистому» згині 90º, а при сумісній дії згинаючого 

та крутного моментів він, природно, буде знаходитися в межах  45º < α < 90º. 

Слід зазначити, що в згинальних елементах, при наявності крутних моментів, обов’язково необхідно 

влаштовувати закриті хомути для створення внутрішнього крутного моменту для сприйняття розтягуючих 

напружень від крутного моменту, викликаного зовнішнім навантаженням. Внутрішній крутний момент повинен 

складатися із двох пар зусиль в стрижнях як вертикальних, так і горизонтальних гілок поперечної арматури, 

симетрично розташованих відносно центру кручення, який у прямокутному перерізі співпадає з його 

геометричним центром. 

Виконані в свій час в бувшому Полтавському інженерно-будівельному інституті під керівництвом докт. 

техн. наук, проф. М. С. Торяника широкі експериментально-теоретичні дослідження звичайно армованих та 

попередньо напружених залізобетонних елементів при згині з крученням та косому згині з крученням, а також 

виконані керівником цієї наукової роботи широкі  експериментально-теоретичні дослідження дозволили для 

визначення кута нахилу стиснутої зони бетону α до поздовжньої вісі елемента запропонувати залежність у 

вигляді 

α = arc tg(1 + 1/5ψ),   

де ψ = Т:Мd – співвідношення діючих крутного Т та згинаючого Мd моментів, яка відповідає екстремальним 

випадкам: 
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 - при відсутності крутного моменту (Т = 0) кут нахилу стиснутої зони бетону α до поздовжньої вісі 

елемента складе 90 º; 

- при відсутності згинаючого моменту (Мd = 0) кут нахилу стиснутої зони бетону α до поздовжньої вісі 

елемента складе 45 º, 

що відповідає дійсній схемі розташування стиснутої зони бетону при роботі залізобетонного елемента під 

зовнішнім навантаженням, та запропонувати розрахункову схему для визначення несучої здатності 

залізобетонного елементу, що працює в умовах сумісної дії згинаючого Мd та крутного Т моментів (рис.2 і 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Розрахункова схема для визначення несучої здатності звичайно армованого залізобетонного елемента 

прямокутного поперечного перерізу з одиночним армуванням при згині з крученням на основі деформаційної 

моделі з урахуванням усіх чотирьох гілок поперечної арматури:  

     а – аксонометричний вигляд  розрахункової схеми; 

б – горизонтальна проекція залізобетонного елемента 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. До розрахункової схеми для визначення несучої здатності звичайно армованого залізобетонного 

елемента прямокутного профілю з одиночним  армуванням при згині з крученням на основі деформаційної 

моделі з урахуванням усіх чотирьох гілок поперечної арматури: а – поперечний переріз залізобетонного 

елемента; б – епюра деформацій; в – епюра внутрішніх зусиль в поперечному перерізі 
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У висновку слід зазначити, що запропонована розрахункова схема для визначення несучої здатності 

залізобетонних елементів при сумісній дії крутного Т та згинаючого Мd моментів відповідає реальному 

розташуванню стиснутої зони бетону. 

 

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РЕФОРМУВАННЯ 

СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ  

Дрозд О.С., студ. 

Науковий керівник Лашко С.П., к.г.н., доц. 

Кременчуцький національний  університет імені Михайла Остроградського 

 

Загальна площа Світловодського району Кіровоградської області складає 121896 га, у тому числі 

акваторія Кременчуцького водосховища – 40385 га. У структурі земель суходільної частини району 

переважають сільськогосподарські землі – 56653 га (69,5 %). Ліси та інші лісовкриті площі займають 19724 га 

(24,2 %), забудовані землі – 3238 га (4,0 %), відкриті заболочені землі – 776 га (1,0 %), відкриті землі без 

рослинного покриву або з незначним рослинним покривом – 435 га (0,5 %), землі під водами – 685 га (0,8 %). 

Землі запасу, з яких 2/3 пасовищ і сіножатей, становлять 15,5 % суходолу району. Середня розораність району – 

53,4 %. 

Територію Світловодського району формують 12 сільських рад. Районним центром офіційно є місто 

Світловодськ, яке до складу району не входить, оскільки має статус міста обласного підпорядкування.  

Сільські ради району характеризуються значною невідповідністю їх площі. Зокрема, найбільша 

сільська рада району – Великоандрусівська – за загальною площею (разом із водами Кременчуцького 

водосховища) переважає найменшу сільську раду – Великоскелівську – в 10,7 рази, а за площею суходолу – в 

3,2 рази. Відрізняється і структура сільських рад. Частка сільськогосподарських земель у сільських радах 

району коливається від 56 до 71 %, лісів та інших лісовкритих площ – від 19 до 40 %. 

Населених пунктів у Світловодському районі – 33 (від одного до 5 в сільській раді). Кількість 

мешканців по сільських радах – від 535 (Великоскелівська сільська рада) до 2595 осіб (Павлівська сільська 

рада). Кожна сільська рада має загальноосвітню школу. У 8 сільських радах – це ЗОШ І-ІІІ ст., а в 4 радах 

(Великоскелівській, Миронівській, Іванівській, Федірківській) – ЗОШ І-ІІ ст. Лікувальні заклади району 

представлені районною лікарнею, 5 амбулаторіями, 12 фельдшерськими пунктами, одним фельдшерсько-

акушерським пунктом і 5 аптеками. 

Виробництвом сільськогосподарської продукції в районі займаються 42 сільськогосподарські 

підприємства, 67 селянських (фермерських) господарств і 1282 одноосібники-товаровиробники. Основні центри 

тваринництва розташовані в сс. Подорожньому та Григорівці. 

Промисловість Світловодського району представлена харчовою (сс. Подорожнє, Свердлівка), 

деревообробною промисловістю (с. Павлівка) та виробництвом неметалевої мінеральної продукції 

(с. Павлівка). 

Адміністративно-територіальна реформа в Світловодському районі, як і загалом у Кіровоградській 

області, практично не задіяна. На даний час існує власне одна пропозиція (від адміністрації міста 

Світловодськ): об’єднати в єдину територіальну громаду м. Світловодськ і весь Світловодський район (з 

адміністративним центром у м. Світловодську). Ніяких, навіть, проміжних рішень щодо такого об’єднання на 

сесіях сільських рад не приймали. 

З огляду значного видовження території Світловодського району (майже 1 : 3), не оптимального 

розташування запропонованого адміністративного центру (північно-східна околиця району), відсутності 

належної за якістю транспортної мережі описана пропозиція не є привабливою, принаймні, для половини 

сільських рад Світловодського району, розташованих у протилежній від адміністративного центру частині 

території. Найвіддаленішою від Світловодська є Федірківська сільська рада – понад 40 км по дорогах місцевого 

значення (через Глинське, Микільське, Подорожнє). 

Досвід реформування території громад в інших областях України, зокрема в Полтавській, показує, що 

громади, зазвичай, об’єднуються по 2-4, навіть, довкола промислових центрів. А головним є принцип 

добровільності об’єднання (Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 

05.02.2015 р. № 157-VIII).  

Для вирівнювання площ територіальних громад (площ суходолу) логічно рекомендувати об’єднання 

Федірківської та Глинської, Іванівської та Захарівської, Великоскелівської, Миронівської та Озерської 

сільських рад. У результаті цього в межах Світловодського району сформується 7 територіальних громад 

(включаючи Глинську, Захарівську, Великоскелівську об’єднані та Великоандрусівську, Подорожненську, 

Микільську й Павлівську необ’єднані громади).  

Іншим варіантом може бути формування у Світловодському районі двох великих територіальних 

громад з виходом до Кременчуцького водосховища: Глинської громади (у складі Великоандрусівської, 

Федірківської, Глинської, Григорівської, Іванівської та Захарівської сільських рад) і Великоскелівської громади 
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(у складі Подорожненської, Микільської, Павлівської, Великоскелівської, Миронівської та Озерської сільських 

рад). 

Назви громад відповідають їх майбутнім адміністративним центрам. Вибір центрів продиктований 

принципом рівної досяжності для найбільш віддалених населених пунктів громади. Як відомо, 

адміністративний центр не обов’язково має бути найбільш промислово розвиненим чи найбільш заселеним. 
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Земля – це найважливіший природний ресурс, який є місцем розселення, головним засобом 

виробництва в сільському й лісовому господарстві, а також просторовим базисом для розміщення підприємств і 

організацій усіх галузей економіки. У процесі використання земля постійно зазнає різноманітних природних і 

антропогенних впливів, які можуть призводити до погіршення її стану. З метою оцінки і прогнозування стану 

земель проводиться їх моніторинг. У містах ступінь негативного впливу на всі категорії земель набагато 

вищий [1, 2]. Тому дослідження проблем моніторингу міських земель є актуальними. 

Землі міст мають свої специфічні особливості. Займаючи лише два відсотки від загальної площі 

території держави, вони концентрують понад дві третини населення, три чверті основних промислово-

виробничих фондів, переважну частку наукового та культурного потенціалу. Міськими землями є всі території 

в межах міста. Це найважливіша частина міського середовища, що характеризується простором, рельєфом, 

кліматом, ґрунтами, рослинністю, надрами, водами та відмежована від інших земель. Міські землі – це 

динамічна підсистема досить складної природно-техногенної системи "місто", яка включає множину 

взаємозалежних елементів. До основних функцій міських земель належать: розселення людей; розміщення 

виробничих об’єктів та шляхів сполучення між окремими частинами міста; забезпечення стійкості стану 

середовища, що оточує людину.  

Оцінка стану земель може здійснюватися на різних рівнях: земельна ділянка, частина міської території 

(район, зона тощо), місто в цілому. Звичайно до земель різного функціонального призначення висувають різні 

вимоги, тому під оцінкою стану міських земель розуміють визначення відповідності фактичного стану земель 

вимогам до їхнього освоєння. Відповідність вимогам встановлюють, оцінюючи архітектурно-містобудівний, 

інженерно-будівельний, соціально-правовий, екологічний та санітарно-гігієнічний стан міських земель [2, 3]. 

Така оцінка ґрунтується на даних про містобудівні та інженерно-геологічні умови, екологічний стан земель і 

міського середовища, природно-технологічні властивості земельних ділянок, поліпшення земель та ін. 

Кількісними критеріями оцінки стану міських земель служать показники, наведені в нормативно-правових 

документах різного юридичного статусу (закони, стандарти, будівельні норми, інструкції, рекомендації тощо). 

В українських нормах досить чітко встановлені процедури оцінки архітектурно-містобудівного, інженерно-

будівельного, екологічного та санітарно-гігієнічного аспектів. Однак, незважаючи на наявність відповідної 

нормативно-правової бази, не мають однозначного трактування соціально-правові аспекти стану міських 

земель.  

У широкому розумінні соціально-правові аспекти стану земель – це відповідність реальної ситуації на 

міських землях нормативам якості життя. До них належить, наприклад, тривалість життя як найважливіший, 

підсумковий показник. Частина соціальних критеріїв розглядається серед архітектурно-містобудівних. У більш 

вузькому розумінні під оцінкою соціально-правового стану земель розуміють оцінку дотримання норм 

законодавства, здійснювану в процесі державного контролю за використанням та охороною земель [3]. 

Чинним законодавством України чітко визначені повноваження органів державної влади та місцевого 

самоврядування, а також органів державного управління, які безпосередньо здійснюють контроль за 

використанням та охороною земель [4]. Земельним кодексом України також визначені умови щодо можливості 

здійснення громадського контролю [1]. Основним засобом виявлення порушень земельного законодавства в 

Україні є планові та позапланові перевірки стану використання земельних ділянок. Вони передбачають 

перевірку законності використання, обстеження стану та встановлення відповідності фактичного використання 

цільовому призначенню ділянки. В той же час, норми земельного законодавства не обмежуються законністю 

використання та відповідністю цільовому призначенню. Список можливих видів порушень законодавства в 

умовах міських земель є значно ширшим, а критерії їх оцінювання досить неоднозначними. Крім цього, для 

виявлення більшості видів правопорушень не обов’язково проводити обстеження земельних ділянок. 

Отже, для удосконалення оцінки соціально-правового стану міських земель необхідно розробити і 

впровадити  чітку систему критеріїв оцінювання, а при проведенні моніторингу доцільно застосовувати сучасні 

інформаційні технології і дані дистанційного зондування землі, які дозволяють швидко виявляти окремі види 

порушень земельного законодавства. 
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Якісне вирішення завдань землеустрою у сучасних умовах можливе лише з використанням 

інформаційних технологій. Дані, що використовуються при проведенні землеустрою, як правило, містять 

«просторову» складову. Найбільш ефективну обробку таких даних забезпечують геоінформаційні 

системи (ГІС). Програмні продукти провідних світових компаній-розробників ГІС при всіх перевагах мають 

істотний недолік – високу вартість. Останні роки характеризуються особливо інтенсивним розвитком відкритих 

ГІС, однією з характерних рис яких є вільне розповсюдження. Тому дослідження й вибір відкритих ГІС із 

набором функцій, достатнім для вирішення типових завдань землеустрою є актуальними. 

Землеустрій – це сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на 

регулювання земельних відносин і раціональної організації території. Основними завданнями землеустрою є 

реалізація політики держави щодо формування раціональної системи землеволодінь і землекористувань, 

інформаційне забезпечення механізмів регулювання земельних відносин, розробка і здійснення заходів щодо 

організації раціонального використання та охорони земель, організація територій підприємств з метою 

створення умов ефективного землекористування. Проведення землеустрою передбачає виконання 

вишукувальних і обстежувальних робіт, обробку їх результатів, складання документації із землеустрою і 

реалізацію заходів, передбачених цією документацією [1]. Світовий досвід показує, що для автоматизації 

більшості цих робіт можна з успіхом застосовувати ГІС. 

Ознайомлення з документацією та методичними матеріалами щодо роботи з відкритими ГІС [2-4] 

показує, що ці програмні продукти можуть застосовуватись для формування баз просторових даних, 

статистичної обробки просторово-координованої інформації, моделювання територіально розподілених 

процесів і явищ та ін. Основними недоліками цих програмних продуктів є недостатня функціональність, 

«неуніверсальність» форматів, складності при роботі з великими наборами даних, обмеженість інструментарію 

для роботи з картографічними матеріалами. 

На основі аналізу функціональних можливостей найбільш розвинених ГІС [4-6] для дослідження 

можливостей застосування відкритих систем у землеустрої був сформований перелік характеристик і функцій, 

необхідних для вирішення завдань землеустрою: робота з базами даних, растровими зображеннями, даними 

дистанційного зондування землі, обробка результатів геодезичних вимірювань, статистична обробка даних, 

картометричні операції, тематичне картографування, оверлейні операції, побудова буферних зон, розширення 

функціональних можливостей, проектування земельних ділянок (полігонів) та ін. Проведений на їх основі 

порівняльний аналіз ГІС [2-8] показав, що відкриті ГІС (GRASS, QGIS) за своїми функціональними 

можливостями не поступаються вітчизняним комерційним системам (ГІС 6, Digitals). Повнофункціональні 

комерційні ГІС (ARCGIS, MAPINFO) звичайно мають більший набір функцій, які можуть бути використані при 

виконанні робіт із землеустрою, але відкритий програмний код дозволяє адаптувати безкоштовні системи для 

вирішення більшості прикладних завдань землеустрою. 

Отже, базова функціональність розглянутих відкритих ГІС достатня для розв’язання окремих завдань 

землеустрою, а відкритий програмний код дозволяє адаптувати їх для автоматизації більшості робіт із 

землеустрою. Таким чином, відкриті ГІС можуть бути гідною альтернативою комерційним програмним 

засобам. 
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За останні роки приладобудівними фірмами всього світу зроблений великий крок вперед в забезпеченні 

технічним устаткуванням у сфері геодезії, зокрема, це стосується електронних тахеометрів. Тому у навчальних 

закладах, що випускають фахівців із землевпорядкування, кадастру та геодезії, виникла проблема правильного 

вибору електронних тахеометрів для використання їх у навчальному процесі та вирішення наукових задач. 

Складність зазначеної проблеми визначається численними нерівнозначними параметрами тахеометрів, 

що впливають на прийняття рішення щодо придбання приладу. 

Пропонується для вибору кращої альтернативи виконувати оцінку тахеометрів за певними параметрами 

(критеріями оцінювання), що мають різну важливість (вагу). Тоді найбільш доцільний за усіма параметрами 

прилад вибирається за найбільшим значенням серед усіх середньовагових оцінок: 

 

 

 







n

n

вагсер
PPР

OРОРОР
O

....

...

21

n2211

.. ,    (1) 

 

де Р1, Р2, Рn – ваги критеріїв 1, 2, n; О1, О2, Оn – оцінки електронного тахеометра за відповідними критеріями. 

Серед усієї множини пропозицій на ринку інженерних електронних тахеометрів для демонстрації 

пропонованої технології вибору використані такі прилади (у дужках наведено позначення кожного тахеометра):  

 Topcon GTS-239N (I);  

 УОМЗ 3Та5Р (II);  

 South NTS-362R6L (III);  

 Leica TS063 (IV);  

 Trimble M3 (V);  

 Sokkia CX-102 (VI);  

 Nicon DTM-322 (VII);  

 Pentax R-325NX (VIII);  

 Geomax Zipp10R (IX);  

 Spectra Precision Focus 8 (X).  

Для порівняльного аналізу електронних тахеометрів критеріями оцінювання вибрані параметри [1-3], 

які є визначальними при виборі приладу, найбільш доцільного для використання у навчального процесі вищого 

навчального закладу (у дужках наведено позначення кожного критерію):  

 вартість, грн. (А);  

 точність кутових вимірювань, кутові секунди (В);  

 точність лінійних вимірювань, мм (С);  

 швидкість вимірювання довжин ліній, секунди (D);  

 час роботи без підзарядки батареї, години (E); 

 вага, кг (F);  

 діапазон робочих температур, градуси (G);  

 обсяг пам’яті, максимальна кількість точок (H); 

 гранична довжина вимірювання ліній без відбивача, м (J).  

Характеристика зазначених електронних тахеометрів за наведеними параметрами надана у табл. 1. 

Значення кожного з параметрів узяті із технічних паспортів тахеометрів та сайтів фірм, що продають 

геодезичні прилади. 

Оцінку електронних тахеометрів за пропонованою технологією виконано у табл. 2. 

Для встановлення ваг критеріїв застосована шкала від 1 до 9, що відповідає кількості критеріїв. В 

такому разі найбільшу вагу (9) має найважливіший критерій, найменшу (1) – найменш значущий. Таким чином, 

ваги критеріїв відповідають ступеням їх значущості.  
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Таблиця 1 – Характеристика електронних тахеометрів 

Кри-

терій 

Значення параметрів електронних тахеометрів 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

А 150000 70000 85000 202500 291260 250380 130000 50000 166378 266000 

В 9 5 2 3 2 2 3 5 5 2 

С 
±3мм+3

мм/км 

±3мм+2

мм/км 

±2мм+2

мм/км 

±1,5мм+ 

2мм/км 

±2мм+2

мм/км 

±2мм+2

мм/км 

±3мм+2

мм/км 

±5мм+3

мм/км 

±2мм+2

мм/км 

±3мм+2

мм/км 

D 0,4 2,0 1,2 2,4 0,5 0,5 1,6 1,2 0,3 1,2 

E 10 16 8 36 16 36 6 6 10 26 

F 4,9 5,6 5,2 5,1 5,0 5,6 4,9 5,5 5,3 3,9 

G 
від -20° 

до +50° 

від -20° 

до +50° 

від -20° 

до +45° 

від -35° 

до +50° 

від -20° 

до +50° 

від -20° 

до +50° 

від -20° 

до +50° 

від -20° 

до +50° 

від -20° 

до +50° 

від -20° 

до +50° 

H 24000 10000 17000 100000 10000 10000 10000 16000 17000 10000 

J – 400 600 500 500 500 – 200 280 500 

Для оцінки приладів застосована шкала від 1 до 10, що відповідає кількості приладів. 

Найвищою оцінкою (10) оцінюється прилад, який має найменшу вартість, найвищу точність і 

швидкість вимірювання кутів і ліній, найбільший час роботи без підзарядки, найбільший діапазон робочих 

температур, найменшу вагу, найбільший обсяг пам’яті, найбільшу довжину вимірювання ліній без відбивача. 

Прилади, які не мають режиму вимірювання ліній без відбивача, за цим параметром отримали оцінку 1. 

Таблиця 2 – Оцінка електронних тахеометрів з метою вибору для використання у навчальному процесі 

Критерій 
Вага 

критерію, Р 

Оцінки електронних тахеометрів, O 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

А 9 6 9 8 4 1 3 7 10 5 2 

В 8 7 8 10 9 10 10 9 8 8 10 

С 7 7 8 9 10 9 9 8 6 9 8 

D 6 9 6 7 5 8 8 6 7 10 7 

E 5 7 8 6 10 8 10 5 5 7 9 

F 4 9 3 6 7 8 3 9 4 5 10 

G 3 9 9 8 10 9 9 9 9 9 9 

H 2 9 6 8 10 6 6 6 7 8 6 

J 1 1 8 10 9 9 9 1 6 7 9 

Σ(Рі·Оі) 330 336 361 345 320 328 328 326 337 329 

Осер.ваг. 7,3 7,5 8,0 7,7 7,1 7,3 7,3 7,2 7,5 7,3 

Найбільшу середньовагову оцінку (табл. 2) має електронний тахеометр III (South NTS-362R6L), який 

можна вважати найкращим варіантом серед оцінюваних приладів для використання у навчальному процесі.  

Якщо розглядати електронні тахеометри з іншою метою (вибору для використання у практичній 

діяльності землевпорядних організацій або вирішення наукових задач), то ваги критеріїв будуть мати інші 

значення. Наприклад, тоді вагомішими стають наявність режиму вимірювання ліній без відбивача, кількість 

точок у пам’яті приладу, час роботи без підзарядки тощо (табл. 3).  

Таблиця 3 – Оцінка електронних тахеометрів з метою вибору для вирішення наукових задач 

Критерій 
Вага 

критерію, Р 

Оцінки електронних тахеометрів, O 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

А 4 6 9 8 4 1 3 7 10 5 2 

В 9 7 8 10 9 10 10 9 8 8 10 

С 8 7 8 9 10 9 9 8 6 9 8 

D 3 9 6 7 5 8 8 6 7 10 7 

E 5 7 8 6 10 8 10 5 5 7 9 

F 1 9 3 6 7 8 3 9 4 5 10 

G 2 9 9 8 10 9 9 9 9 9 9 

H 6 9 6 8 10 6 6 6 7 8 6 

J 7 1 8 10 9 9 9 1 6 7 9 

Σ(Рі·Оі) 293 343 385 392 355 368 286 312 349 355 

Осер.ваг. 6,5 7,6 8,6 8,7 7,9 8,2 6,4 6,9 7,8 7,9 

У табл. 3 найбільшу середньовагову оцінку має електронний тахеометр IV (Leica TS063), який можна 

загалом вважати найкращим варіантом для вирішення наукових задач.  
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Якщо розглядати прилади з точки зору вирішення конкретних наукових задач, то доцільно також 

враховувати додаткові критерії: наявність електронного компенсатора нахилу вертикальної осі приладу, 

наявність модуля віддаленого зв’язку, набір прикладних програм та інші. 
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Найбільш ефективним варіантом розв’язання екологічних проблем порушених земель є застосування 

рекультивації (комплексу спеціальних проектних, технічних і біологічних заходів), внаслідок чого 

відновлюється продуктивність та господарська цінність таких земель з метою їх подальшого господарського 

використання та виключення негативного впливу на навколишнє середовище. У зв’язку із цим важливо науково 

обґрунтовано вибирати доцільний напрямок подальшого використання порушених земель для чого доцільним є 

застосування методів системного аналізу на основі експертного оцінювання проблеми. 

Для вирішення сучасних теоретичних, методологічних і практичних проблем землеустрою та 

управління земельними ресурсами в Україні, орієнтованих на вибір найкращої альтернативи в умовах 

невизначеності, застосовуються методи аналізу ієрархій, нечіткої логіки, нейронні мережі та інші методи. 

Призначення методу аналізу ієрархій (МАІ) полягає в підтримці прийняття багатоцільових 

багатокритеріальних рішень через розрахунок ймовірностей виникнення кожного можливого сценарію, 

рішення або варіанту розвитку подій [1]. 

Вибір МАІ для прогнозування ступеня впливу численних факторів на прийняття рішення щодо 

раціонального використання порушених земель обумовлений ієрархічністю територіальних структур і системи 

землеустрою, невизначеністю, багатофакторністю, слабкою структурованістю проблеми і нерівнозначністю 

впливу різних факторів. 

Незважаючи на широке застосування цього методу і його переваги в рішенні слабко структурованих 

проблем, він має певні недоліки, зумовлені: складністю експертного попарного оцінювання значної кількості 

факторів; механізмом встановлення рівня узгодженості експертних суджень тільки після завершення їх 

математичної обробки за алгоритмом методу, а не на етапі попарних порівнянь. 

У зв’язку з цим доцільним є пошук можливостей спрощення роботи експертів і підвищення їх якості. 

Для скорочення роботи експерта при складанні матриць попарних порівнянь пропонується оцінювати 

порівнювані фактори одного рівня не окремо попарно, а відразу усі за допомогою абсолютних оцінок 9-ти 

бальної шкали. Тоді формування відношень оцінок факторів у матрицях попарних порівнянь спрощується. 

Перевірку узгодженості експертних суджень пропонується здійснювати відразу після анкетування. З 

метою визначення ступеня взаємної узгодженості думок експертів, статистичну значущість анкетування можна 

оцінювати за результатами апріорного ранжування експертних оцінок коефіцієнтом конкордації і критерієм 

Пірсона. Якщо отримане значення критерію Пірсона не перевищує його табличне значення для бажаного рівня 

достовірності (зазвичай це 95 %), то є всі підстави стверджувати, що думки експертів щодо поставлених 

анкетуванням питань збігаються, статистично значущі і отримані результати можуть бути використані для їх 

подальшої статистичної обробки. 

Певним недоліком МАІ є також точковий статичний характер методу. Попарне порівняння факторів 

ієрархічної моделі виконують при прийнятих фіксованих їх значеннях, при цьому не враховується і не 

оцінюється вплив інших можливих значень, які можуть знизити або збільшити локальну пріоритетність 

факторів. Внаслідок цього можливості використання результатів такого аналізу для потреб прогнозування 

обмежені. 

Усунення зазначеного недоліку пропонується доповненням МАІ механізмом врахування різних 

можливих значень факторів за методом нечітких множин [2]. При оцінці придатності території порушених 

земель як об’єкта рекультивації до трансформації в територію рекультивованих угіддя метод нечітких множин 

пропонується застосовувати для коригування отриманих локальних і глобальних пріоритетів факторів 

ієрархічної моделі [3], отриманих розрахунком за алгоритмом МАІ, залежно від значень параметрів порушених 

земель за різних локальних умов. З огляду на можливості цього методу, можливе таке його застосування, при 

якому вплив фактора на всьому діапазоні значень оцінюється за шкалою оцінок від 0 до 1. 
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Встановлено недоліки методу аналізу ієрархій при його застосуванні для комплексного аналізу 

багатофакторної, складної і нечітко визначеної проблемної ситуації, якою є планування раціонального 

використання порушених земель. Запропоновано вдосконалення МАІ апріорним ранжуванням, спрямованим на 

встановлення узгодженості суджень експертів за даними експертного опитування, і методом нечітких множин 

для коригування значень локальних і глобальних пріоритетів факторів відповідної ієрархічної моделі. 
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Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб розробляються в межах 

кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту та за межами населеного пункту з метою 

формування земельних ділянок, на яких передбачається будівництво чи реконструкція об’єктів нерухомого 

майна. 

Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб розробляються на 

підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або районної державної адміністрації. 

Проекти землеустрою щодо впорядкування територій для містобудівних потреб, які відносяться до 

місцевого рівня землевпорядної документації, базуються на детальних планах територій (в межах населених 

пунктів) та проектах планування районів і схемах землеустрою адміністративно-територіальних одиниць (за 

межами населених пунктів), деталізують проектні рішення проектів планування, схем землеустрою, детальних 

планів територій, проектів забудови до рівня конкретних земельних ділянок. Проекти землеустрою щодо 

впорядкування території для містобудівних потреб є основою для складання проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

У межах населених пунктів проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних 

потреб розробляється на окремі частини (планувальні елементи території), що мають цілісний планувальний 

характер. Такими планувальними елементами є район міста, мікрорайон, житловий квартал, територіальні зони 

(рекреаційні, виробничі, комунально-складські, спеціальні, транспортної та інженерної інфраструктури тощо). 

Як правило, проект землеустрою складається на територію, яка обмежується магістралями, вулицями, 

магістральними інженерними мережами, елементами ландшафту (водні об’єкти, ліси, об’єкти природно-

заповідного фонду, рекреаційного та оздоровчого призначення). 

Детальний план є основою для розроблення проекту землеустрою в населеному пункті, який уточнює 

та деталізує положення планів земельно-господарського устрою населеного пункту, розробленого відповідно до 

затвердженого генерального плану. 

Проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб розробляється у складі 

детального плану і передбачений Законом України «Про землеустрій» [1]. Цей вид землевпорядної 

документації внесений у зазначений закон порівняно нещодавно. До теперішнього часу не існує жодних 

нормативно-правових документів, наприклад [2, 3], які б регламентували склад і зміст даних проектів. 

План зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту (у його 

складі або як окремий документ), плану земельно-господарського устрою та містобудівного кадастру з метою 

визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон. 

Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту 

та визначає планувальну організацію і розвиток частини території. Детальний план території за межами 

населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території (частини території) району та/або 

області з урахуванням державних і регіональних інтересів. 

Управління у сфері містобудівної діяльності здійснюється шляхом: 

1) планування територій на державному, регіональному та місцевому рівнях; 

2) моніторингу стану розроблення містобудівної документації на всіх рівнях; 

3) визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації; 

4) проведення ліцензування і професійної атестації; 

5) розроблення і затвердження державних будівельних норм, стандартів і правил, запровадження 

одночасної дії міжнародних кодів та стандартів; 
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6) контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, вимог державних 

будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для 

проектування об'єктів містобудування, проектної документації. 

Таким чином, розробка та впровадження проектів землеустрою щодо впорядкування території для 

містобудівних потреб потребує подальшого розвитку законодавчо-нормативної бази України. 
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У період становлення української державності та відродження нації, коли Україна має ввійти до 

спільноти європейських країн, особливої уваги набуває справа цивілізованого, шанобливого ставлення до 

історичних міст та архітектурної й містобудівної спадщини, осередками якої вони є. Йдеться про охорону та 

збереження традиційного характеру середовища як «чітко локалізованого в структурі міста або селища 

матеріального простору, який сформований просто неба реально існуючими спорудами, зеленими масивами, 

малими архітектурними формами тощо. І якщо об’єкт фігурує в якості пам’ятки містобудування, то прагнучи 

дотримуватись міжнародних стандартів, треба в першу чергу професійно аналізувати саме простір». 

Охорона й реставрація нерухомих історичних пам'яток спрямована на збереження їх не лише як творів 

мистецтва, а й як свідків історії [3]. 

У ході історичного розвитку нашої країни було створено величезну кількість пам'яток, які є історичною 

та культурною спадщиною їх число обмежене, тому що більшість таких об'єктів не можуть створюватися 

спеціально і усвідомлення їх історико-культурної цінності приходить згодом. Тому, невід'ємним елементом 

політики кожної держави є турбота і забезпечення схоронності цих об'єктів. 

Площа земель історико-культурного призначення нашої країни незначна - лише 40,3 тис. га або 0,07% 

земельного фонду країни. Але наявна тенденція до її збільшення. В Україні на державному обліку перебуває 

понад 130 тис. пам'яток, з них 57206 пам'ятки археології (утому числі 418 - національного значення), 51364 - 

пам'ятки історії (у тому числі 142 - національного значення), 5926 - пам'ятки монументального мистецтва (у 

тому числі 44 - національного значення), 16293 - пам'ятки архітектури, містобудування, садово-паркового 

мистецтва та ландшафтні (у тому числі 3541 - національного значення). 

Близько 9400 населених пунктів України мають понад 70 тис. об'єктів культурної спадщини, що 

потребують дослідження та взяття на облік. До Списку історичних населених місць України, затв. постановою 

Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878, включено 401 населений пункт в тому числі і 

м.Кременчук Полтавської області. 

До земель історико-культурного призначення, згідно ст.53 ЗК [1], належать землі, на яких розташовані: 

історико-культурні заповідники, музеї-заповідники, меморіальні парки, меморіальні (цивільні та військові) 

цвинтарі, могили, історичні або меморіальні садиби, будинки, споруди і пам'ятні місця, пов'язані з історичними 

подіями; городища, кургани, давні поховання, пам'ятні скульптури та мегаліти, наскальні зображення, поля 

давніх битв, залишки фортець, військових таборів, поселень і стоянок, ділянки історичного культурного шару 

укріплень, виробництв, каналів, шляхів; архітектурні ансамблі і комплекси, історичні центри, квартали, площі, 

залишки стародавнього планування і забудови міст і інших населених пунктів, споруди цивільної, промислової, 

військової, культової архітектури, народного зодчества, садово-паркові комплекси, фонова забудова. 

Всі об'єкти, перелічені у ст. 53 ЗК [1], є об'єктами культурної спадщини відповідно до Закону "Про 

охорону культурної спадщини". Незважаючи на те, що переліки об'єктів культурної спадщини ст. 53 ЗК й 

Закону "Про охорону культурної спадщини" не збігаються, формулювання, наведені в обох законах, дають 

підстави для їхнього поширеного тлумачення і віднесення всіх нерухомих об'єктів, що мають історико-

культурну цінність, до об'єктів культурної спадщини, для забезпечення охорони яких установлюється правовий 

режим земель історико-культурного призначення. 

Закон [2] визначає об'єкт культурної спадщини - визначне місце, споруду, комплекс (ансамбль), їхні 

частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти (об’єкти підводної культурної та 

археологічної спадщини), інші природні, природно-антропогенніі або створені людиною об'єкти, незалежно від 

стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/858-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2780-12
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історичного, архітектурного, мистецького наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність. 

Об'єкти культурної спадщини поділяються за типом на: споруди (витвори); комплекси (ансамблі); визначні 

місця (природні чи окультурені природні ландшафти). 

Землі історико-культурного призначення - це землі, призначені для розміщення, використання і 

забезпечення правового режиму охорони історико-культурних об'єктів, включених до Державного реєстру 

нерухомих пам'яток України, а також для забезпечення режиму охоронюваних археологічних територій і 

історичних ареалів населених пунктів. 

Правовий режим конкретної земельної ділянки історико-культурного призначення визначається 

шляхом локального регулювання у проекті землеустрою щодо організації та встановлення меж земель історико-

культурного призначення, який розробляється згідно з Порядком розроблення проектів землеустрою з 

організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, 

оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. 

Згідно з ч. 2 ст. 54 ЗК [1] навколо історико-культурних заповідників, меморіальних парків, давніх 

поховань, архітектурних ансамблів і комплексів встановлюються охоронні зони з забороною діяльності, яка 

шкідливо впливає чи може шкідливо вплинути на додержання режиму використання цих земель. Встановлення 

охоронних зон є специфікою правового режиму земель історико-культурного призначення. Відповідно до ч. 1 

ст. 32 Закону  "Про охорону культурної спадщини" [2] охоронні зони повинні встановлюватися навколо усіх 

пам'яток культури. Зони охорони пам'яток можуть установлюватися для всієї території історичного ареалу 

населеного пункту. Законодавство виділяє такі види зон охорони пам'яток: а) охоронні зони; б) зони 

регулювання забудови; в) зони охоронюваного ландшафту; г) зони охоронюваного археологічного культурного 

шару. 

Правовий режим зон охорони пам'яток передбачає регламентацію архітектурної і містобудівної 

діяльності в оточуючому пам'ятку середовищі. Він визначає припустимі перетворення і характер використання 

такого середовища. Правові режими зон охорони пам'яток є індивідуальними для кожної пам'ятки культури і 

залежать від характеру оточуючого пам'ятку середовища 

Зони охорони пам'яток установлюються з використанням матеріалів історико-архітектурного опорного 

плану населеного пункту й історико-культурної інвентаризації забудови давньої частини населеного пункту, а 

також інших досліджень і матеріалів. Зони охорони пам'яток розробляються як комплексний містобудівний до-

кумент, що встановлює їх межі і правовий режим. Зони охорони пам'яток національного значення 

затверджуються Держкультурспадщини. Зони охорони пам'яток місцевого значення затверджуються органами 

охорони культурної спадщини обласних державних адміністрацій. Межі зон охорони пам'яток наносяться на 

основне креслення генерального плану населеного пункту, проекту детального планування району. Зони 

охорони пам'яток як містобудівні документи повинні враховуватися при розробці іншої містобудівної і 

проектної документації. Відповідно до Порядку складання плану земельно-господарського устрою території 

населеного пункту, план земельно-господарського устрою населеного пункту передбачає особливий режим 

використання земель у межах охоронних зон об'єктів культурної спадщини, а також зон регулювання забудови. 

Межі історичних ареалів м. Кременчука визначені на підставі істоирико-архітектурного опорного 

плану [4]. 

Цей розділ Генерального плану м.Кременчука містить в собі інформаційний матеріал, що розкриває 

основні аспекти історико-культурного потенціалу міста. 

Історико-архітектурний опорний план складається з: 

- плану території з культурною спадщиною; 

- списку пам’яток (як тих, що стоять в обліку, так і щойно виявлених). 

На плані території з культурною спадщиною вказані: 

- межі історичних ареалів, що визначені відносно до основних етапів розвитку міста; 

- пам’ятки, що вже охороняються і щойно виявлені; 

- межі зон охорони культурної спадщини. 

В м. Кременчуці визначено три основні історичні ареали: 

1. Ареал №1. XII – XX ст. 

2. Ареал №2. XVI – XX ст. 

3. Ареал №3. XVIII – XX. 

Охоронні зони призначені для збереження пам’яток і їх історичного оточення, доцільного 

використання, створення оптимальних умов зорового сприйняття. Вони охоплюють пов’язані з пам’ятками 

історично цінні території, можуть співпадати з територією пам’яток, а можуть і виходити за їх межі. 

У разі великої концентрації пам’яток, їх охоронні зони зливаються, утворюючи єдину охоронну зону. 

Така з’єднана охоронна зона отримала назву групової або комплексної, що зафіксовано в ДБН 360-92**. 

Розробленим проектом зон охорони пам’яток м.Кременчука передбачені наступні зони: 

1.Зона охорони археологічно-культурного шару; 

2. Охоронні зони пам’яток архітектури 

3. Комплексні охоронні зони; 

4. Зона регулювання забудови. 

Межі зон охорони та об’єкти культурної спадщини не знайшли відображення в основних розділах 

Генерального плану м.Кременчука. Зокрема в плані зонування території (зонінгу), як містобудівної 
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документації, яка визначає умови та обмеження використання території, і створення з метою збереження 

об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду [5]. 
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Складність та невизначеність проблеми планування раціонального використання порушених земель 

обумовлює багатофакторність впливів, некоректне врахування яких може призвести до невідповідності цілей і 

задач проектів землеустрою програмам використання і охорони земель, містобудівній документації, 

екологічним вимогам, суспільно-економічним інтересам і потребам землекористувачів щодо порушених 

земель, утворених внаслідок довготривалого масштабного добування корисних копалин.  

Дослідження щодо оцінки якісного і екологічного стану порушених земель, а також соціально-

економічної ефективності їх використання [1, 2, 4], відображають як негативні, так і позитивні впливи 

порушених земель в процесі їх освоєння, відпрацювання і відновлення, тому ці показники можна вважати 

визначальними факторами для кількісної оцінки таких впливів та їх змін у часі. Для наочності доцільно ввести 

поняття життєвого циклу порушених земель і відобразити його часовою діаграмою (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Діаграма життєвого циклу порушених земель гірничодобувного підприємства 

На часовій діаграмі життєвого циклу порушених земель (на прикладі гірничого об’єкту великого 

гірничодобувного підприємства з добування і переробки корисних копалин відкритим способом – 

залізорудного гірничозбагачувального комбінату) лініями показано розвиток порушених земель за ступенем 

порушення земної поверхні, а також зміни у екологічному стані та соціально-економічній ефективності 

використання порушених земель в процесі їх експлуатації. 

Мітками виділено положення відповідних ліній на певні моменти часу (див. рис. 1): t0 – затвердження 

містобудівної та землевпорядної документації щодо використання порушених земель; t1 – початок експлуатації 

гірничого об’єкту з порушенням земної поверхні розкривними роботами; t5 – завершення робіт з порушення 

земель і остаточне формування відпрацьованих земель; t6 – початок основних робіт з технічної рекультивації;           

t7 – завершення технічної рекультивації, повернення земель землевласнику; t8 – початок біологічної 

рекультивації; t9 – завершення рекультивації порушених земель. За проміжок часу від t2 до t5 відбувається 

розвиток виробничої діяльності з порушення земель, а саме: значне розширення території порушених земель, 
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формування відвалів і вироблення корисного простору кар’єру у глибину. 

На час t0 порушення земель відсутнє, за певного якісного (P0) і екологічного (E0) стану порушених 

земель спостерігається деяка соціально-економічна ефективність їх використання (S0). Зазначені показники 

характеризуються єдиним початковим значенням – умовною одиницею (P0=E0=S0). 

Після відведення земель для виробничих потреб і до початку експлуатації порушення відсутнє (P0=P1) і 

екологічний стан незмінний (E0=E1), що відображено прямою лінією. При цьому спостерігаються позитивні 

соціальні вигоди від відведення внаслідок розроблення проектів землеустрою, що передбачають розбудову 

промислової і інженерної інфраструктури (S0<S1).  

Формування кар’єру у ширину і глибину, і відвалів у ширину і висоту та їх відпрацювання (Р2<Р3, 

Р3<Р4, Р4<Р5) супроводжується відповідним погіршенням екологічного стану (Е2>Е3, Е3>Е4, Е4>Е5). 

Відбувається неухильне збільшення соціально-економічної ефективності експлуатації гірничого об’єкту, що 

пояснюється зайнятістю населення на виробництві і прибутком від гірничодобувної та переробної діяльності 

підприємства (S2<S3, S3<S4, S4<S5). При цьому отриманий чистий економічний прибуток повинен перевищувати 

витрати, необхідні на подальшу рекультивацію порушених земель. 

Прикладом переваг для соціальної сфери від крупномасштабного гірничодобувного добування 

корисних копалин є розбудова міста Комсомольська у Полтавській області для обслуговування діяльності 

Полтавського гірничозбагачувального комбінату з розробки родовищ залізних руд. 

Після завершення промислового освоєння кар’єру і до початку рекультивації порушення не 

відбувається (P5=P6), що супроводжується незначним подальшим погіршенням екологічного стану (E5>E6). Зі 

згортанням виробничих процесів і повним завершенням гірничодобувної діяльності спостерігається стрімке 

зниження соціально-економічної ефективності використання порушених земель (особливо її соціальної 

складової) до меншого за початкове, умовно нульового значення. Чим менший часовий проміжок t5–t6, тим 

менш виражене падіння соціально-економічної ефективності.  

Із розробкою проекту землеустрою щодо рекультивації та реалізацією його технічних і біологічних 

заходів, незважаючи на відповідні матеріальні і грошові витрати, соціально-економічна ефективність 

використання порушених земель знову підвищується (S6<S9), зменшується ступінь порушення (Р6>Р9) та 

відповідно покращується їх екологічний стан (E6>E9). При цьому після повернення відновлених земель 

землекористувачу і до початку впровадження біологічних заходів рекультивації показники, що аналізуються, не 

змінюються (P7=P8, E7=E8, S7=S8). 

Можливе погіршення якісних характеристик профілю утворених внаслідок рекультивації 

рекультивованих земель після її завершення (P9) відносно початкового (до порушення) природного стану 

відведених земель (P0) позначено ΔP. Аналогічно, погіршення екологічного стану земель після завершення 

рекультивації (E9) позначено ΔE, а погіршення соціально-економічної ефективності використання відновлених 

земель (S9) – ΔS.    

Для раціонального використання порушених земель заплановані у містобудівній та землевпорядній 

документації заходи рекультивації повинні бути спрямованими на усунення усіх порушень земель, мінімізацію 

негативних розходжень ΔЕ і ΔР та досягнення позитивної (порівняно з початковою) соціально-економічної 

ефективності використання порушених земель на час завершення усього комплексу робіт з рекультивації з 

покращенням якісного і екологічного стану порушених земель.  

Інтегральним відображенням зміни соціально-економічної ефективності використання порушених 

земель є позначені на рис. 1 області S
I
 (економічний прибуток і переваги для соціальної сфери від розробки 

родовища корисних копалин великим гірничодобувним підприємством) і S
II
 (соціально-економічна 

ефективність подальшого використання порушених земель в процесі рекультивації після завершення розробки 

родовища). Тоді вирішення зазначених вище задач рекультивації відображається співвідношеннями: S9≥S0, 

E9≥E0, P9≤P0, S
I
>S

II
. При цьому часові проміжки t5–t6 і t7–t8 повинні бути мінімальними. 

Значення ΔЕ, ΔР і ΔS залежать від правильності вибору напряму подальшого використання порушених 

земель. Відсутність теоретичних досліджень та практичних методичних рекомендацій щодо врахування 

багатофакторності та невизначеності стримує прийняття правильних рішень щодо раціонального використання 

порушених земель. Тому важливою проблемою рекультивації є теоретичне обґрунтування та практичне 

застосування такого напряму подальшого використання відпрацьованих земель серед усіх можливих, за якого 

обґрунтовано враховуються параметри порушених земель, фактори впливу на їх стан, придатність до різних 

видів використання, соціально-економічні потреби суспільства і суб’єктів господарювання, забезпечується 

знешкодження негативного впливу порушених земель на навколишнє середовище та реалізуються задачі 

управління земельними ресурсами на регіональному і локальному рівнях. Через це потрібна така методика 

вибору напряму раціонального використання порушених земель [3], яка дозволить з урахуванням локальних 

умов забезпечити мінімізацію негативних розходжень ΔР, ΔЕ, ΔS у якісному, екологічному стані та соціально-

економічній ефективності використання відповідно (див. рис. 1), із застосуванням системного підходу на основі 

експертного оцінювання проблеми. 
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ЕТАПИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ КРАЇН СНД В ЗЕМЛЕУСТРОЇ 

Стоноженко Ю.В., Яременко К.С., студ. 

Науковий керівник Помазан М.В., к.т.н., старш. викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Земельні реформи і землевпорядкування в країнах СНД розвивалися практично за одним сценарієм і 

мали однакові достоїнства і недоліки. Реформи були розпочаті без відповідного наукового обґрунтування, 

проводили їх швидкими темпами без урахування вимог землеустрою. Проголошене різноманіття і рівність усіх 

форм власності на землю на ділі обернулося руйнуванням великих державних і кооперативних 

сільськогосподарських підприємств (радгоспів і колгоспів), приватизацією їх майна і появою безлічі дрібних 

землеволодінь і землекористувань приватного сектора, не ефективно працюють на сільськогосподарському 

ринку. 

Початковій етап земельної реформи в країнах СНД проходив у 1990-1995 рр. Земельна реформа, за 

задумом, повинна була привести до тотальної заміни колгоспів і радгоспів як сільськогосподарських 

товаровиробників на сотні тисяч фермерів і самостійних, що володіють власною землею, селян. 

На початку процесу приватизації передбачалося створення фонду перерозподілу земель (10% земель 

колгоспів і радгоспів), з якого виділялися землі колишнім колгоспникам, які схочуть стати фермерами. 

Паралельно встановлювалися межі населених пунктів, сільських рад і відбувалася передача земель у 

розпорядження органів місцевого самоврядування.  

Проектувалось проведення інвентаризації земель по всім категоріям; розробка схем землеустрою 

адміністративних районів з метою створення спеціального фонду земель для наділення землею селянських і 

особистих підсобних господарств, розвитку садівництва та городництва; проведення міжгосподарського 

землеустрою щодо перерозподілу земель і їх надання з видачею документів, що засвідчують право володіння, 

власності та користування землею; розробити і здійснити республіканську і регіональні програми захисту 

земель від деградації, консервації деградованих земель та їх відновлення; провести землевпорядкування 

селянських господарств з комплексом топографічних, грунтово-геоботанічних, агрохімічних та інших 

досліджень; виконати необхідні аерофотогеодезичних, вишукувальні та обслідницькі роботи для забезпечення 

інформацією про землю власників, землевласників, землекористувачів та органів управління. 

Для реалізації цього варіанту приватизації потрібна була система землевпорядних проектних 

організацій, що здійснюють за державний рахунок виділення земель з колишнього колгоспу і їх проектування, 

межування для фермерського господарства. На картах встановлювали межі перерозподілу земель, показуючи 

ділянки, що залишаються у держави, а також масиви, що відводяться під часткову власність і під виділені 

фермерські господарства. Якщо хтось із пайовиків бажав створити фермерське господарство – йому виділяли 

землі з цих масивів. Проекти розподілу земель затверджувалися місцевими комісіями. Така приватизація не 

руйнувала існуючих господарств, як і не шкодила існуючого землекористування та господарювання на землі. 

Першим недоліком стало те, що при зміні аграрного та земельного устрою не опрацьовувалося питання 

про збереження обсягів товарного виробництва продовольства, які раніше забезпечували колгоспи і радгоспи. 

Здавалося очевидним, що нові власники земель – фермери і селяни, а також нові сільськогосподарські 

підприємства – швидко і без особливих проблем замінять колгоспи і радгоспи як в плані раціонального і 

ефективного землекористування, так і в плані товарного виробництва сільськогосподарської продукції. Цього 

не сталося так швидко. Наприклад в Казахстані самою підтримуваною державою формою 

сільськогосподарського підприємства стали селянські (фермерські) господарства. Їх число наблизилося до 90 

тис. На базі колишніх радгоспів і колгоспів утворилося понад 6 тис. недержавних господарських структур: 

акціонерних товариств, ТОВ, командитних товариств, виробничих кооперативів та ін., яким громадяни 

довірили земельні та майнові частки. Зміна форм землеволодіння та землекористування призвела до скорочення 

виробництва сільськогосподарської продукції. Так, в 1999 р був отриманий рекордний для нового Казахстану 

урожай зернових – 16 млн. т, хоча в колишні подібні сприятливі роки валовий збір зерна становив 23…24 млн. 

т. 

Зберігалася загроза, що переважна більшість колишніх колгоспників, які не хочуть або не здатні стати 

фермерами, так і залишаться в колгоспах, що призведе до фактичного повернення до соціалістичних форм 

землеволодіння. 

Узяв гору варіант форсованої приватизації земель: землю роздали швидко, розділили її між новими 

користувачами одномоментно. Приватизація земель почалася з поділу землі і майна на частки. При цьому 
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утворилося велике число земельних власників, багато з яких були «віртуальними», тобто не мали земельних 

ділянок, виділених в натурі. 

Особливо сильно процес парцеллярізаціі землекористування протікав в закавказьких республіках: 

Азербайджані, Вірменії, Грузії, а також Молдові, ряді республік Середньої Азії. У результаті земельних реформ 

тут утворилася велика кількість селянських господарств площею менше 1 га, виникли недоліки 

землекористування: далекоземелля, черезсмужжя, вузкополосиця та ін. Велика частина іригаційних і 

зрошуваних систем, великих масивів виноградників, садів внаслідок поділу земель була порушена. 

Більш плавно йшли земельні перетворення в республіці Білорусь. Тут збереглися великі 

сільськогосподарські підприємства, дотримувався принцип стійкості землекористування, що дозволило 

нарощувати виробництво сільськогосподарської продукції. 

Основні проблеми, не вирішені в ході першого етапу земельної реформи, наприклад в Росії,зводилися 

до того, що земельні частки не виділені, не консолідовані, не оформлені. Невизначеність прав власності на 

землю негативно впливала на стан сільського господарства. Не можна було отримати позикових грошей, 

масовими явищами стали земельні суперечки, захоплення земель, спекуляція, шахрайські схеми, деградація, 

заростання земель. 

Оскільки розпайовані землі не були виділені, то господарства, отримавши частки в оренду і погодивши 

питання з місцевим главою, використовували землі там, де їм було зручно, в будь-який момент змінюючи 

розташування і конфігурацію полів і вже зовсім не турбуючись про збереження земель. 

Другий етап земельної реформи (1996-1999 рр.) ознаменував собою приход ери кадастру і занепад 

землеустрою. У цьому була своя логіка. Для розвитку земельного ринку потрібен був, звичайно, технологічний 

кадастр, що дозволяє оперативно фіксувати угоди і закріплювати права. Старий кадастр, який ведуть в 

паперовій формі і перевантажений змістовною інформацією про якість та стан земель, вже не справлявся із 

збільшеним об'ємом кількості земельних ділянок і частоти угод, що гальмувало ринкову динаміку. 

Для забезпечення гарантій прав власності на земельні ділянки всі країни СНД, керуючись світовим 

досвідом, почали створювати свої власні системи реєстрації земель і земельного кадастру, ігноруючи при цьому 

вимоги землеустрою. Це призвело до того, що кордони багатьох ділянок були відсутні, не позначені в натурі, 

поворотні точки не мали координат або були прив'язані до опорних пунктів геодезичної мережі. До сих пір у 

багатьох країнах не проведено розмежування державної і муніципальної власності. 

В Росії поділ в ході земельної реформи функцій ведення кадастру і реєстрації прав був штучним, це 

призвело до дублювання записів, зростання числа помилок, додаткових витрат і необхідністю звертатися до 

двох бюрократам замість одного. Невдалість цього рішення стала очевидна відразу ж, проте було потрібно 15 

років, щоб у 2012 році кадастровий облік був знову об'єднаний з реєстрацією прав в кадастрових палатах 

Росреєстра. 

Процеси земельного реформування і перерозподілу власності в країнах СНД були на першому місці. 

Внаслідок цього всі держави до кінця 90-х років істотно знизили фінансування землевпорядних робіт за 

рахунок держбюджету в тій їх частині, яка стосувалася проведення інвентаризації земель, ґрунтових, 

геоботанічних та інших обстежень і вишукувань, підвищення родючості ґрунтів, меліорації і охорони земель, 

складання і освоєння проектів внутрішньогосподарського землеустрою і робочих проектів, пов'язаних з 

раціональним використанням землі. Це призвело до неврахування природних і просторових властивостей землі, 

в зв'язку з чим в більшості країн СНД почали прогресувати процеси деградації ґрунтів, опустелювання, виходу 

продуктивних площ з сільськогосподарського обороту. 

Наприклад, в Республіці Казахстан в ході кризової ситуації, яка виникла в ході земельної реформи, 

більше 30% сільськогосподарських угідь було передано в 90-ті роки в категорію земельного запасу. Площа 

ріллі зменшилася з 34,5 млн. га в 1991 році до 24 млн. га в 1999 р. З цієї площі для землеробства придатно 

тільки 18,5 млн. га. 

Ситуація в земельній реформі в 2000-них роках залишалася складною. Наприклад в Росії був 

прийнятий у 2002 році Федеральний Закон № 101 «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», що 

дозволяє вільну купівлю-продаж землі. На практиці це дозволило реалізувати покупку земельних ділянок 

великим капіталом, з подальшою зміною цільового призначення земель з сільськогосподарських на інші. 

Яскравим прикладом того, як досвід, бездумно перенесений з інших країн, стає гальмом на шляху 

розвитку є заявний принципі кадастрового обліку земель. Цей принцип означає те, що держава не зобов'язана 

ставити все землі на кадастровий облік. Якщо землевласнику потрібно поставити на облік земельну ділянку 

(внести його в кадастр), він сам за свій рахунок повинен забезпечити проведення всіх кадастрових робіт (що 

вимагає дорогих польових робіт з виїздом фахівців на місце) і здати всі документи в державний орган, 

уповноважений на ведення земельного кадастру. Для мільйонів власників земельних паїв ця процедура 

абсолютно непідйомна з трудових і фінансових витрат. Таким чином, взяв гору принциповий підхід, що облік 

земель – це не те, що потрібно державі, а то, що потрібно землевласнику, наприклад, для купівлі-продажу, 

застави і т.д. Однак без суцільної інвентаризації та постановки земель на кадастровий облік, причому за 

державний рахунок, регулювання земельних відносин, приплив інвестицій, збір податків не можуть бути 

забезпечені.  

Монокультура, відсутність державного контролю за плануванням в сільському господарстві в зв'язку з 

передачею земель в приватну власність призвели до того, що значна частина сільськогосподарських земель 
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прийшла в непридатний стан. Їх усунення ставить на порядок денний необхідність проведення всього 

комплексу землевпорядних робіт, що забезпечить відновлення раціонального землекористування. 
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Критичне рекреаційне навантаження на землі ПЗФ не повинне перевищувати очікуваного потоку 

туристів, тобто оптимальної ємності території. Потрібно зазначити, що не можна визначити загального 

навантаження, якщо невідомий прогнозований термін перебування суб’єкта відпочинку на рекреаційній 

території та тривалості самовідновлення пошкоджених рекреаційною діяльністю елементів природних 

комплексів.  

 Рекреаційне навантаження – динамічний показник безпосереднього впливу рекреантів, їх транспортних 

засобів, будівництва рекреаційних споруд на природні, ландшафтні комплекси.  

Визначення величин рекреаційних навантажень проводилося разовими вибірковими методами – 

моментним і хронометричним. Оптимально та граничнодопустимі рекреаційні навантаження на ландшафтні 

комплекси визначаються також методами моделювання і пробних площ. Базовим при цьому є метод пробних 

площадок, який дозволяє оцінити вплив певного виду відпочинку на ландшафтні комплекси і ґрунтується на 

зв’язку рекреаційних навантажень з відповідними змінами природних ландшафтних комплексів, їх 

продуктивності. Після закінчення облікових робіт у визначені дні обчислюють середнє рекреаційне 

навантаження на 1 га в середньому за день сприятливого для рекреації (комфортного) періоду. 

Дослідження проводилися на території ландшафтного заказника місцевого значення «Балка Широка» на 

площі 383 га для середньоповнотних насаджень, для відпочиваючих біля водних об’єктів на території 

ландшафтного заказника місцевого значення «Заплава Псла» 885 га, для напіввідкритих ландшафтів на 

території комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Міський  сад» на площі 7 га.  

Рекреаційне навантаження виражається кількістю людей (або людино-днів) на одиницю площі або 

рекреаційному об’єкті за певний проміжок часу (переважно за день або рік) в залежності від виду відпочинку. 

Для визначення рекреаційного навантаження використовуються наступні параметри: одночасна кількість 

відпочиваючих (об’єднаних одним видом відпочинку) на одиниці площі за обліковий період – Р (люд./га); 

площа пробної площадки – П (га); тривалість облікового періоду в годинах – Т (1 рік – 8760 годин), 

кореляційний коефіцієнт – 0,0005. 

Указані одиниці зв’язані між собою наступною функціональною залежністю: 

 

                                                           і = Т • Р • П • Кк                                                                                          (1)  

 

Таким чином нами проведений розрахунок для визначення рекреаційного навантаження на землі ПЗФ за 

2 місяці.   

 1) Для відпочиваючих біля водних об’єктів і = 1095 • 120 • 0,5 • 0,0005 = 32,85. Це становить 33 особи 

щодня. 

 2) Для середньоповнотних насаджень і = 1095 • 90 • 0,5 • 0,0005  = 24,6375. Це становить 25 осіб щодня. 

 3) Для напіввідкритих ландшафтів і = 1095 • 70 • 0,5 • 0,0005 =  19,1625. Це становить 20 осіб щодня.  

Рекреаційна місткість (ємність) природної території визначається як сума допустимих рекреаційних 

навантажень для кожної групи типологічних ландшафтних комплексів і характеризується чисельністю 

відпочиваючих, які без шкоди для ПЗФ можуть перебувати на даній території протягом певного часу. 

Для тривалого організованого і неорганізованого туризму з вільним режимом пересування, а також для 

тривалого відпочинку потенційна ємність зон визначається за формулою: 

 

                                                            Пkd = ET / D                                                                                             (2) 

 

де Е – одноразова рекреаційна ємність угідь, які виступають як зони туризму і відпочинку, чол.; 

D – середня тривалість пересування туриста або рекреанта в межах регіону, дн.; 

Т – тривалість сприятливого для кліматолікування періоду, дн./рік. 

Сумарна одноразова рекреаційна ємність угідь визначається за формулою: 

                                                       E = S1N1 + S2N2 + … + SnNn                                                                         (3) 

де S1, S2, …, Sn – площі ландшафтів, для яких допустимі різні показники рекреаційних навантажень, га; 

N1, N2, …, Nn – норми допустимих рекреаційних навантажень, чол./га. 
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E = 0,5 • 33 + 0,5 • 25 + 0,5 • 20 = 39 чол. 

Пkd = 39 • 92 / 50 = 71,76 чол. 

Отже, природний потенціал короткочасного відпочинку для Кременчуцького району становить               

39 чол./дн. Тобто, з такою кількістю відпочиваючих людей території та об’єкти ПЗФ Кременчуцького району 

будуть мати оптимальні пошкодження і допустиме навантаження. 

СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ 

Печериця Т.М., студ., Гальченко Н.П., к.б.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Одним із пріоритетних напрямів природоохоронної політики України на наступні роки визначено 

розвиток природно-заповідної справи, який планується здійснювати на основі системного врахування 

природоохоронних, економічних, соціальних та інших інтересів суспільства, а також дотримання міжнародних 

зобов’язань держави. 

Законодавчо-правовими підставами для створення та управління землями природно-заповідного фонду 

є закон України «Про природно-заповідний фонд», ст.7 «Землі природно-заповідного  фонду  –  це ділянки суші 

і водного простору з природними комплексами та об'єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, 

наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус  територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду». 

До складу природно-заповідного фонду України входять понад 7 тисяч територій і об’єктів загальною 

площею близько 3,7 млн га, що становить 6,08 % від території України.  

Для території Кіровоградської області відсоток заповідності знаходиться у низьких межах і є одним із 

найнижчих на Україні. Відсоток заповідності для Кіровоградського району становить 2,04 %, а для Європи у 

середньому 15 %. 

Кіровоградський район розташований у центральній частині Кіровоградської області і є приміським 

районом обласного центру м. Кіровограда. Межує на північному сході – із Знам’янським, на півночі – з 

Олександрівським, на північному заході – із Новомиргородським, на південному заході – із Новоукраїнським, 

на півдні – Компаніївським, на сході – Новгородківським районами Кіровоградської області. 

 Проведений умовний поділ на етапи створення об’єктів природно-заповідного фонду Кіровоградського 

району. У 1971-1972 роках було створено 4 заповідних об’єкта, а 1975-1991 роки та 2001-2015 роки кількість 

об’єктів зросла і зараз становить 14.  

На території Кіровоградського району представлено 4 категорії об’єктів природно-заповідного фонду: 

парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва, заказники, пам’ятки природи і заповідні урочища. У таблиці 1 

представлено узагальнений розподіл земель ПЗФ. 

Таблиця 1 – Перелік територій та об’єктів ПЗФ 

Території та об’єкти 
Загальнодержавного значення Місцевого значення 

Кількість / площа, га % Кількість /площа, га % 

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва 1 / 10 3,06 4 / 96,87 29,70 

Ландшафтний заказник – – 2 / 55,3 16,95 

Орнітологічний заказник – – 1 / 67,4 20,66 

Ботанічна пам’ятка природи – – 1 / 3,3 1,01 

Гідрологічна пам’ятка природи – – 3 / 24,0 7,36 

Заповідне урочище – – 2 / 93,3 28,60 

Усього  1 / 10 3,06 13 / 316,17 96,94 

Разом земель 14 / 326,17 

 

Найбільша кількість об’єктів мають статус парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва, які дуже 

сконцентровані у місті Кіровограді (4 об’єкти), які у загальній сумі площ і мають 29,7 % і посідають друге 

місце за площею. Перше місце за площею мають 3 заказники на загальній площі 122,7 га і відповідно37,62 %, 

третє місце мають 2 заповідні урочища 28,60 %. Згідно розподілу за адміністративно-територіальними 

утвореннями на території району знаходиться 30 сільських рад, а об’єкти ПЗФ знаходяться лише у 10 сільських 

радах. 

Проведений аналіз земель за ступенем розчленованості (інсуляризованості). Індекс (ступінь) 

розчленованості (інсуляризованості) визначається як відношення площі відносно нестійких ПЗТ, що мають 

площу менше 50 га до загальної площі району. Значення індексу не завжди знаходиться у відповідності до 

процента заповідності території – показника, який найчастіше вживається для аналізу стану природоохоронної 

роботи у регіонах. Чим вище значення індексу інсуляризованості, тим вагомішу роль у загальній території, яка 

охороняється, відіграють дрібні ділянки, що не мають екосередовищної стабільності. Для території району 

лише 2 об’єкти мають площу більше 50 га, для інших територій вони знаходяться під охороною і складаються з 

найдрібніших ділянок і не мають стійкості і стабільності. 

Таким чином, природно-заповідний фонд у Кіровоградському районі має нерівномірну територіальну 

структуру, більшість об’єктів заповідання знаходяться в центральній, північній та західній частинах району, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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коли на сході та на півдні розташовано по одному об’єкту. Оптимізація мережі природно-заповідного фонду 

області значно стримується окремими факторами. Це перш за все високий ступінь розораності земель області, 

при цьому статус заповідних територій та об’єктів надається невеликим за площею, збереженим у природному 

стані, ділянкам у ярах, балках, долинах річок, на крутосхилах. 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТЫ РАЙОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЗЕМЕЛЬ 

 

Чурсин А.И., к.г.н., доц. 

ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет архитектуры и строительства  

 

В настоящее время в Российской Федерации сельское хозяйство входит в число отсталых отраслей 

экономики. Причин тому немало: отсутствие долгосрочной экономической политики в области сельского 

хозяйства и ценовой стабильности на рынках продовольствия и материально-технических ресурсов; обострение 

демографической ситуации в сельской местности; заметная экспансия продовольственного импорта; растущий 

уровень неэквивалентного обмена между сельским хозяйством и промышленностью; отсутствие долгосрочной 

и комплексной нормативно-правовой базы на основе специального Федерального закона о сельском хозяйстве; 

недостаток конкурентоспособности вследствие организационного, технического и технологического 

отставания. 

Для изменения ситуации в агропромышленном комплексе необходимо проводить государственную 

аграрную политику с целью ускорения темпов роста сельскохозяйственного производства на основе 

повышения его конкурентоспособности и повышения привлекательности жизни на селе. 

В соответствии с законом "О землеустройстве" Карта (план) объекта землеустройства является 

документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта 

землеустройства и иные его характеристики. 

Она составляется с использованием сведений государственного кадастра недвижимости (ГКН), 

картографического материала, материалов дистанционного зондирования, а также по данным измерений, 

полученных на местности. 

Законом о землеустройстве предусмотрена в комплексе предпроектных действий разработка природно-

сельскохозяйственного районирования территории, что возможно посредством эколого-хозяйственной 

(агроэкологической) диагностики земель. Карту принято разрабатывать в ходе подготовительных работ. Она 

предшествует другим перспективным картографическим документам схемы землеустройства района и является 

их научно-информационной основой.  

На первом этапе при составлении карты районирования все земли по признаку отраслевой эколого-

хозяйственной пригодности (под сельское или лесное хозяйство, для строительства) разделяют на однородные 

территории и массивы. Пригодные для сельского хозяйства земли предназначаются для использования в 

качестве сельскохозяйственных угодий. Прочие массивы земель относятся к несельскохозяйственным 

категориям. 

На втором этапе агроэкологического районирования выделяются агроэкологические однородные 

территории по пригодности под отдельные виды сельскохозяйственных культур. Однородные земли 

фиксируются границами и характеристиками. 

На врезках карты даются: агроэкологическая типология земель, их пригодность под отдельные 

культуры, перечень лимитирующих факторов, площади земель по классам пригодности и другие сведения. 

Так, например, на картах (схемах) территориального зонирования по пригодности использования 

земель в сельском хозяйстве должны быть отражены показатели, определяющие сущность землепользования, в 

т.ч.: качество земель, уровень развития негативных процессов, осложняющих ведение землепользования, 

хозяйственная пригодность земель, ограничения хозяйственного использования земель. Поэтому и зонирование 

территории происходит в этой соподчиненности на основе классификации. 

Основу классификации земель составляет их группировка по пригодности для использования в 

сельском хозяйстве, определяемая уровнем потенциального плодородия и лимитирующими негативными 

факторами. 

По пригодности, как правило, выделяются четыре категории земель: 

- пригодные для использования под любые сельскохозяйственные угодья; 

- малопригодные под пашню и многолетние насаждения, но пригодные под естественные кормовые 

угодья; 

- непригодные или малопригодные для использования в сельском хозяйстве в естественном состоянии; 

- уникальные, малопригодные под пашню, но по своим уникальным свойствам пригодные для 

выращивания некоторых видов технических культур, многолетних насаждений, ягодников (табак, чай, 

виноград, рис и др.). 

В соответствии с ч. 1 ст. 77 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 года № 136-ФЗ землями 

сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и 

предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 

В настоящее время выделяют три вида сельскохозяйственных земель: 
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• Сельскохозяйственные угодья, которые используются, в основном, для выращивания 

сельскохозяйственной продукции (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними 

насаждениями (садами, виноградниками и другими). Сельскохозяйственные угодья согласно ч.1 ст.79 

Земельного Кодекса РФ в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании 

и подлежат особой охране. 

• Земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, 

водными объектами. 

• Участки, на которых расположены различные объекты сельского хозяйства, используемые для 

товарных или производственных целей. 
5
 

Для совершенствования системы экологического землепользования и эффективного устройства, 

почвозащитных агроландшафтов может быть предложена карта районирования земель для модели устойчивого 

функционирования сбалансированной экосистемы с рациональным составом и соотношением (структурой) 

средостабилизирующих (средоформирующих) и дестабилизирующих угодий. 
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За основу природно-сельскохозяйственного районирования на уровне субъекта Российской Федерации 

должна быть принята система общероссийского районирования, в соответствии с которой по определенным 

признакам выделены природно-сельскохозяйственные пояса, зоны, округа, районы и ареалы. 

В разработку природно-сельскохозяйственного районирования приняты следующие разделы (таб. 1). 

Таблица 1 – Разделы природно-сельскохозяйственного районирования административно-территориального 

образования 

№ п/п Наименование разделов 

1 Характеристика единиц природно-сельскохозяйственного районирования 

2 Состав и распределение земель по угодьям в размере единиц природно-сельскохозяйственного 

районирования 

3 Организационно-хозяйственные признаки территории (контурность земель, размещение инфраструктуры) 

4 Факторы и условия развития сельского хозяйства региона 

5 Территории-аналоги по способам и технологиям использования земель 

При составлении характеристик единиц природно-сельскохозяйственного районирования приводятся 

данные по следующим показателям (табл. 2): 

 преимущественное назначение земель; 

 преимущественные виды земельных угодий; 

 организационно-хозяйственные признаки территории (характер размещения сельскохозяйственных 

угодий и сельского расселения); 

 преобладающие севообороты; 

 основные мероприятия по улучшению земель. 

В работе теперь подробнее остановимся на данной классификации: 

Природно-сельскохозяйственный пояс – высшая единица природно-сельскохозяйственного 

районирования, где основным признаком выделения является показатель теплообеспеченности, отображаемый 

суммами температур выше 10 °С. По данному признаку в Российской Федерации выделены три пояса: 

холодный, умеренный, теплый субтропический. 
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Таблица 2 – Характеристика и признаки выделения единиц природно-сельскохозяйственного районирования 

№ 

п/п 

Единицы природно-

сельскохозяственного 

районирования 

Характеристика и признаки выделения 

1 Природно-

сельскохозяйственный пояс 

Высшая единица ПСХР. Основной признак выделения – сумма температур 

выше 10 °С. Выделены три пояса: холодный, умеренный, теплый 

субтропический 

2 Природно-

сельскохозяйственная зона 

Характеризуется определенным балансом тепла и влаги, режимом 

почвообразования и минерального питания, соотношением угодий 

3 Природно-

сельскохозяйственный округ 

Характеризуется: 

- перечнем сельскохозяйственных культур, отвечающим местным условиям; 

- особенностями агротехники; 

- соотношением сельскохозяйственных угодий; 

- видами мелиорации; 

- системой севооборотов; 

- составом мероприятий по охране земель 

4 Природно-

сельскохозяйственный район 

Признак выделения – общность геолого-геоморфологических, 

мезоклиматических, литологических признаков территории, определяющих 

баланс тепла, влаги, потенциальную продуктивность земель, 

агрохимическое и агрофизическое состояние почв 

5 Агроэкологически 

однотипные 

ареалы 

Признак выделения – экологическая совместимость земель. Границами 

однотипных ареалов выступают внешние границы объединяемых в один 

ареал агроэкологически однородных участков 

6 Агроэкологически 

однородные 

участки 

Признак выделения – агроэкологическая совместимость культивируемых 

растений. Границы установлены совмещением геологической, почвенной, 

геоботанической и другой информацией 

 

Природно-сельскохозяйственная зона – основная единица природно-сельскохозяйственного 

районирования, которая характеризуется определенным балансом тепла и влаги, режимом почвообразования и 

минерального питания, соотношением угодий. Каждой зоне соответствуют свои особенности 

сельскохозяйственного производства, определенное соотношение между пашней, кормовыми и лесными 

угодьями. 

Природно-сельскохозяйственный округ – часть зоны, характеризующаяся специфическими 

особенностями почвенного покрова, связанными с микроклиматом внутри зон, с годовым ходом его элементов. 

Для природно-сельскохозяйственного округа характерны: 

 перечень сельскохозяйственных культур и сортов, отвечающий местным условиям; 

 особенности агротехники, определяемые условиями рельефа и почвенного покрова; 

 соотношение сельскохозяйственных угодий, а также естественных и агрокультурных ландшафтов 

при определенной степени освоенности территории; 

 определенные виды мелиорации и соотношение мелиорируемых и немелиорируемых площадей; 

 система севооборотов; 

 состав мероприятий по охране земель. 

Границы природно-сельскохозяйственных районов установлены по общности геолого-

геоморфологических, мезоклиматических и почвенно-литологических признаков территории, определяющих 

баланс тепла, влаги, в том числе почвенно-грунтовой, потенциальную продуктивность земель, агрохимическое 

и агрофизическое состояние почв. 

Выделение природно-сельскохозяйственных районов создает основу для выравнивания экономических 

условий функционирования сельского хозяйства, создания территориальных предпосылок для развития зон 

специализации, повышения устойчивости растениеводства к проявлению неблагоприятных факторов и 

рисковых обстоятельств, повышения конкурентной способности сельского хозяйства посредством снижения 

издержек сельскохозяйственного производства на районном и областном уровнях. 

Агроэкологически однотипные ареалы выделены по признаку экологической совместимости земель, 

создающей предпосылки для формирования угодий с близкими агроэкологическими свойствами и 

производственных подразделений – с оптимальной структурой взаимно дополняющих угодий. Важную 

особенность агроэкологически однотипных ареалов составляет внутреннее сходство организационно-
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хозяйственных признаков земель, что указывает на однообразие базисных условий для организации 

конкурентной рыночной среды. Различия территорий по организационно-хозяйственным признакам дают 

основание для выделения самостоятельных ареалов, несмотря на сходство всех остальных свойств земель. 

Границами однотипных ареалов выступают внешние границы объединяемых в один ареал агроэкологически 

однородных участков. 

Выделение агроэкологически однотипных ареалов создает основу для выравнивания условий 

производства продукции и снижения издержек на уровне сельскохозяйственных предприятий. 

Агроэкологически однородные участки выделены по признаку агроэкологической совместимости 

культивируемых растений, позволяющей формировать при землеустройстве производственные участки, 

равнокачественные по составу технико-технологических мероприятий и способам обработки земель. Границы 

однородных участков установлены совмещением геоморфологической, геологической, почвенной, 

геоботанической и другой информации на единой топографической основе. 

Природно-сельскохозяйственное районирование является неотъемлемой частью эффективного 

использования земель сельскохозяйственного назначения, а в результате этого улучшиться экономика 

сельскохозяйственных организаций, рациональнее станет деятельность крупных агропромышленных 

формирований, активизируется работа по социальному развитию сельских территорий. 
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В оценочной практике используются следующие основные виды стоимости объектов оценки: 

инвентаризационная, рыночная и кадастровая. 

При определении инвентаризационной стоимости используются сборники укрупненных показателей 

восстановительной стоимости (УПВС). На основании сборников определяется восстановительная стоимость 

объекта оценки. При этом с помощью коэффициентов изменения стоимости восстановительная стоимость 

корректируется на дату оценки. Для определения инвентаризационной стоимости из рассчитанной 

восстановительной стоимости объекта вычитается фактический износ объекта оценки. Влияние 

ценообразующих факторов будет различным для разных типов объектов недвижимости (жилые, общественные, 

промышленные и т.д.) Инвентаризационная стоимость помещения, площадей определенного функционального 

назначения рассчитывается исходя из инвентаризационной стоимости строения или сооружения, неотъемлемой 

частью которого они являются, по соотношению показателей (метров погонных, метров квадратных, метров 

кубических) помещения и объекта в целом. Сведения об инвентаризационной стоимости объектов 

налогообложения определяются на основании данных технических паспортов. Инвентаризационная стоимость 

использовалась для расчета налога на объект оценки по 2015 год включительно. 

Рыночная стоимость объекта оценки определяется по наиболее вероятной цене, по которой объект 

оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 

сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, т.е. когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать 

исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Кадастровая стоимость объекта оценки определяется методами массовой оценки по  рыночной 

стоимости, установленной и утвержденной в соответствии с законодательством РФ, регулирующим проведение 

кадастровой оценки. Кадастровая стоимость определяется оценщиком, и используется в основном для целей 

налогообложения. При разработке методики кадастровой оценки земель существует альтернатива – строить 

методику на основе систематизации индивидуальных особенностей промышленных земельных участков или 

исходить из систематизации общих факторов на различных территориальных уровнях. Представляется, что при 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fscibook.net%252Fkadastr-zemleustroystvo%252Fzemleustroystvo-zemleustroitelnoe-proektirovani.html%26ts%3D1458298027%26uid%3D1321533771405418796&sign=31984480908bff8aa7852771518acea5&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fscibook.net%252Fkadastr-zemleustroystvo%252Fzemleustroystvo-zemleustroitelnoe-proektirovani.html%26ts%3D1458298027%26uid%3D1321533771405418796&sign=31984480908bff8aa7852771518acea5&keyno=1
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выборе метода определения кадастровой стоимости надо исходить прежде всего из доступности информации, 

необходимой для расчетов. 

На наш взгляд кадастровая стоимость земельного участка – это приведенная к рыночной стоимости 

средняя стоимость единицы площади земельного участка в зависимости от вида разрешенного использования 

без учета улучшений и рассчитанная по установленным правилам для целей налогообложения и иных случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Следует отметить сложность кадастровой оценки земельных участков в составе промышленных 

земельно-имущественных комплексов. Это связано с тем, что имущественный комплекс обычно состоит из 

множества объектов капитального строительства. Например, ГУП «Тепличный» Пензенского района имеет 54 

объекта оценки, ОАО «Пензкомпрессормаш» - 47 [1, с.127]. Градостроительное законодательство в отношении 

этих объектов не соответствует реалиям рыночной экономики. Требуемая для проведения кадастровой оценки 

землеустроительная документация часто отсутствует, что не позволяет проводить оценку отдельных объектов 

внутри имущественного комплекса и затрудняет широкое использование этих данных в рамках определения 

кадастровой стоимости земельных участков. 

С 1 января 2015 года вступила в действие 32-я глава Налогового кодекса РФ «Налог на имущество 

физических лиц», согласно которой налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости 

объекта. Следовательно, проведение кадастровой оценки всех объектов недвижимости является реальной 

необходимостью и в базу данных общероссийского кадастра уже вошли более 65 млн. объектов недвижимости, 

по которым оценщиками определена кадастровая стоимость. Основные различия между кадастровой и 

рыночной стоимостью земель приведены в таблице. 

Кадастровая стоимость недвижимости, как правило, превышает инвентаризационную стоимость в 2-10 

раз. Это превышение значительно варьируется в регионах Российской Федерации. По мнению экспертов ГК 

«МИЦ», чем активнее в регионе развивается рынок недвижимости, тем заметней разница между двумя этими 

показателями [2]. 

 

Таблица – Сравнение характеристик рыночной и кадастровой стоимости объекта оценки 

Характеристика оценки Рыночная стоимость Кадастровая стоимость 

Цель оценки Стоимость для рыночных сделок Налогообложение 

Объект оценки Весь потенциальный доход с учетом 

улучшений на земельном участке 

Различия в возможности 

формирования рентного дохода по 

сравнению с аналогичными 

участками, исходя из вида 

разрешенного использования без 

учета улучшений 

Учет прав собственность Оценка формы прав собственности на 

земельный участок 

Оценка независимо от существующих 

форм прав собственности  

Подход к оценке Индивидуальная оценка Массовая оценка 

 

Инвентаризационную оценку объектов недвижимости выполняют государственные и муниципальные 

органы технической инвентаризации. Такая стоимость рассчитывается исходя из того, сколько стоит 

конструкция дома, но без учета цены за землю. Затраты, связанные со строительством, измеряются по 

государственным стандартным нормативам и коэффициентам. 

Инвентаризационная оценка обозначается в техническом паспорте объекта недвижимого имущества. 

Кадастровая же оценка – другой процесс, она дается на основе анализа целого ряда факторов, определяющихся 

текущей ситуацией рынка недвижимости, а не только государственными стандартами и нормативами. Такая 

оценка производится специалистами – кадастровыми инженерами. 
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Согласно ЗК РФ [1] и ФЗ «О землеустройстве» [2] землеустройство включает мероприятия, 

направленные на изучение состояния земель, планирование и организацию рационального использования 

земель и их охраны, описание местоположения и (или) установление на местности границ объектов 

землеустройства, организацию рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных 

http://developerov.net/articles/история-развития-оценки-недвижимост/
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участков для осуществления сельскохозяйственного производства, а также на организацию территорий, 

используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. К 

объектам землеустройства относятся: территории субъектов РФ, муниципальных образований, населенных 

пунктов, территориальные зоны, а также части указанных территорий и зон. 

Целью землеустройства является организация рационального использования и охраны земель во всех 

отраслях экономики, приведение организации территории и производства в соответствие с новыми земельными 

отношениями. Посредством землеустройства создаются оптимальные условия эффективного использования 

земли и решаются задачи организации землепользования. Основной задачей землеустройства является 

организация наиболее полного, рационального и эффективного использования земель, повышение культуры 

землепользования, охраны земель.  

При планировании землеустроительных работ и разработки проекта по землеустройству определяются 

все необходимые параметры реализации, в том числе продолжительность работ, потребность в трудовых, 

материально-технических и финансовых ресурсах, сроки поставки сырья, материалов, комплектующих и 

технологического оборудования, сроки и объемы привлечения проектных, строительных и других организаций. 

Принятые решения должны обеспечить реализуемость проекта в заданные сроки с минимальными стоимостью 

и затратами ресурсов и при высоком качестве выполнения работ. 

В неразрывной взаимосвязи с планированием находятся вопросы организации землеустройства – 

определение внешних границ сельскохозяйственных предприятий, размещение севооборотов, дорожной сети, 

источников водоснабжения. Эти функции должна выполнять государственная землеустроительная служба, 

которая практически отсутствует.  

Землеустройство на сельскохозяйственных предприятиях проводится с целью рациональной 

организации их территории, которая должна способствовать достижению следующих условий:  

1) повышение эффективности рационального использования земель;  

2) успешное выполнение договорных обязательств; 

3) повышение плодородие земли;  

4) создание благоприятных условий для снижения издержек производства;  

5) учет требований расширенного воспроизводства;  

6) улучшение организации труда и эффективному использованию техники. 

На наш взгляд, большое влияние на развитие землеустройства оказывает международное 

сотрудничество в этой сфере. К основным направлениям государственной деятельности в области обеспечения 

международного сотрудничества в сфере землеустройства можно отнести: расширение информационного 

обмена в сфере землеустройства; содействие в обучении и стажировке российских специалистов по 

землеустройству в зарубежных компаниях и фирмах; привлечение зарубежных инвестиций, кредитов и грантов, 

технической помощи; расширение взаимодействия в области проведения совместных пилотных проектов по 

отработке технологий землеустройства, в том числе, по разработке и внедрению проектов применения 

спутниковой системы межевания земель, по внедрению механизмов земельного рынка в сельское хозяйство на 

основе проектов территориального землеустройства [4]. 

На современном этапе не реализуются на практике принимаемые законодательством РФ целевые 

программы.  За период с 2009 г. по 2013 г. земли сельскохозяйственного назначения сократились на 17,1 млн. га 

и составили 386,1 млн. га. Земли населенных пунктов увеличились на 0,7 млн. га и составили 19,9 млн. га. 

Земли промышленности увеличились на 0,2 млн. га, земли особо охраняемых территорий уменьшились на            

11,7 млн. га. Земли лесного фонда увеличились на 16,9 млн. га, а земли водного фонда на 0,1 млн. га. Земли 

запаса уменьшились на 12,5 млн. га [4]. 

Вместе с тем изменения в сфере землеустройства с начала земельной реформы характеризуются 

потерей необходимых государственных функций по управлению земельными ресурсами и контролю за 

проведением землеустройства, реорганизацией и снижением численности землеустроительной службы. 

Отсутствует финансирование землеустроительных работ со стороны государства в противовес мировым 

тенденциям по усилению государственного финансирования и регулирования землепользования [3, с. 20]. 

Стихийно сформировавшийся в настоящее время корпоративный рынок оказания землеустроительных 

услуг с участием частных землеустроительных предприятий, индивидуальных предпринимателей, 

саморегулируемых организаций не позволяет технически и юридически грамотно, а также экономически 

обоснованно решить все имеющиеся проблемы. 

В связи с вышеперечисленным, можно сделать вывод о необходимости дальнейшего 

совершенствования законодательной базы РФ в сфере землеустройства, а также реорганизации системы 

финансирования государством землеустроительной сферы, разработки новых, отвечающих требования 

современной экономики, проектов землеустройства. Также требуются разработки новых программ развития 

землеустроительной сферы с учетом особенностей российского землеустройства. Всё это позволит 

сформировать достоверную базу объектов землеустройства, оказать положительный эффект на развитие 

землеустройства в Российской Федерации. 
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Землябыла и продолжает оставаться одной из основных сфер приоритетных вложений средств. Ее 

можнопокупать, продавать, сдавать в аренду. Земельный участок - часть поверхности, границы которой 

описаны и удостоверены в установленном порядке уполномоченным государственным органом. Основным 

документом, подтверждающим права на участок, является свидетельство о регистрации права, выданное 

"Единым государственным реестром прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

В России сельское хозяйство являлось основной отраслью экономики, и земли сельскохозяйственного 

назначения имели особое значение как средство производства сельскохозяйственной продукции. Основной 

целью земельной реформы 1991 г. в постсоветской России было разгосударствление земли, создание условий 

для возникновения рынка земли и субъектов этого рынка, владеющих землей на правах частной собственности. 

Для легализации такого необходимого элемента рыночной экономики, как гражданский оборот земель, 

потребовалось более 10 лет дискуссий, расколовших общество и законодателей. Особенно ожесточенные 

дебаты между сторонниками и противниками коммерциализации земли велись по вопросу о землях 

сельскохозяйственного назначения. 

Говоря о процедуре купли – продажи земельных участков, сдачи их в аренду, мы сталкиваемся с 

конкретной стоимостью. Под стоимостью объекта недвижимости (земельного участка или прав на его 

долговременную аренду) обычно понимают наиболее вероятную цену, которую можно получить при его 

продаже на конкурентном и открытом рынке или совершении иной соответствующей операции (залог, 

страхование и т. д.). 

На рыночную стоимость земельного участка наибольшее влияние оказывают такие факторы, как 

полезность, отчуждаемость, спрос, дефицитность, ликвидность. Взаимодействие этих факторов приводит к 

формированию равновесной рыночной стоимости земельного участка, которую можно считать его объективной 

характеристикой в данный момент и для данной конкретной рыночной ситуации. 

Существуют случаи, в которых граждане могут получить земельный участок бесплатно. В 

соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ и Федеральным законом от 25.10.2001г. № 

137-ФЗ имеют право оформить земельные участки в собственность бесплатно следующие категории граждан: 1. 

граждане, обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования; 2. граждане, 

имеющие участки в пожизненном наследуемом владении; 3. граждане, имеющие в фактическом пользовании 

земельные участки с расположенными на них жилыми домами, приобретенными ими в результате сделок, 

которые были совершены до вступления в силу Закона СССР от 06.05.1990г. № 1305-1 «О собственности в 

СССР», если данные участки не были надлежаще оформлены и зарегистрированы. Если гражданин не попадает 

ни под одну из представленных категорий, следовательно, он может получить земельный участок, выполняя 

следующие требования, которые указаны на официальном сайте города Пенза (таблица 1). 

Рассматривая рыночную стоимость земельных участков, наблюдается разница между частными 

торгами и административными. Рассмотрим данную ситуацию на примере города Пензы и земельного участка 

равного 900 кв. м. Заходя на различные сайты Интернета, мы сталкиваемся с разной стоимостью земель 

одинаковой площади. На сайте https://realty.yandex.ru – Яндекс. Недвижимость: участок площадью 900 кв. м, 

расположенный по адресу г. Пенза, ул. Пушкина, 117 стоимость 9 000 000 руб.; г. Пенза Район: 

Железнодорожный Адрес: Сплавная Площадь: 900кв. м, цена – 1 350 000 руб.;Участок в Пензе (900 кв. м) – 

2 490 000, Конный переулок (район между Памятником Победы и ост. «Толстого»); участок в Пензе                     

(900 кв. м) – 900 000 руб. и т.д. – это частные торги, но существуют также административные. 
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Таблица 1 – Порядок получения земельного участка под строительство 

Гражданин обращается в районную администрацию (администрацию городского округа) с заявлением о 

предоставлении земельного участка 

Администрация рассматривает заявление и принимает одно из следующих решений (в течение 2-х недель) 

1 решение 
2 решение (в случае, если на земельный участок 

подано 2 и более заявлений) 

1) Публикует сообщение о приеме заявлений о 

предоставлении в аренду земельного участка для 

строительства дома с указанием местоположения 

земельного участка, площади, разрешенного 

использования; 

2) В случае, если по истечении месяца со дня 

опубликования сообщения о приеме заявлений о 

предоставлении в аренду земельного участка, другие 

заявления не поступили, исполнительный орган местного 

самоуправления, принимает решение о предоставлении 

земельного участка для жилищного строительства в 

аренду гражданину; 

3) Подготавливает схему размещения земельного участка 

на кадастровом плане территории; 

4) За счет средств заявителя организуется проведение 

кадастровых работ в отношении земельного участка; 

5) Заключает договора аренды земельного участка (в 2-х 

недельный срок после кадастрового учета). 

1) По продаже испрашиваемого земельного 

участка (собственность или право аренды); 

2) Подготавливает схему размещения 

земельного участка на кадастровом плане 

территории; 

3) Запрашивает технические условия; 

4) Организует проведение кадастровых работ в 

отношении земельного участка; 

5) Организует оценку стоимости 

испрашиваемого права (рыночная стоимость 

права аренды или права собственности); 

6) Публикует извещение о проведении аукциона 

(не менее чем за 30 дней до дня проведения 

аукциона); 

7) Проводит аукцион; 

8) Заключает договор с победителем (в течение 

5 дней после подписания протокола итогов 

аукциона). 

Управление муниципального имущества администрации города Пензы проводит открытые аукционы, 

назначенные по продаже земельных участков из состава земель населенных пунктов. 20 января 2015 г. был 

проведен аукцион, в котором участвовали следующие земельные участки площадью 900 кв. м.: лот №2 – 

земельный участок, расположенный по адресу г. Пенза в районе ул. Полтавская, уч. № 2, разрешенное 

использование (назначение) для строительства индивидуального жилого дома, начальная цена – 1 178 060 руб., 

размер задатка – 706 836 руб. – 60 % начальной цены, шаг аукциона – 58 903 руб. – 5 % начальной цены; лот             

№ 5 – земельный участок, расположенный по адресу г. Пенза, в микрорайоне № 8 жилой застройки «Заря-2», 

разрешенное использование (назначение) для строительства индивидуального жилого дома, начальная цена – 

842 000 руб., размер задатка – 505 200 руб. – 60 % начальной цены, шаг аукциона – 42 100 руб. – 5 % начальной 

цены. 

Земля, как объект рыночных отношений, занимает уникальное положение во всей системе 

предпринимательской деятельности людей и общества в целом, что обусловлено ее не воспроизводимым 

характером и многофункциональным назначением. 

Рассматривая административные торги, можно выделить их положительные и отрицательные стороны: 

гражданин, желающий приобрести земельный участок может подать в администрацию заявление, которое 

будет рассмотрено этим органом; сама процедура рассмотрения заявления и других соответствующих 

документов длится долго; при подаче на один и тот же участок двух и более заявлений будут устраиваться 

аукционы, после которого и определиться стоимость и владелец; цена на земельный участок с 

административного аукциона может превышать цену частных торгов. 
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Земля занимает особое место среди других природных ресурсов, выступая в роли базиса для 

осуществления любой деятельности человека. 

Поэтому земля, процесс ее использования, возможность осуществления с ней разного рода сделок 

требует значительно более жесткого правового регулирования в сравнении с другими видами доступных 

человеку ресурсов. 

Законодательство тесно связывает вопросы отнесения участков к определенной категории земель с их 

целевым назначением. Так, деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому правовой 

режим земель определяется исходя из их принадлежности к категории земель и разрешенного использования в 

соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства, является одним из основных 

принципов современного отечественного земельного законодательства (подп. 8 п. 1 ст. 1 ЗК РФ). 

Таких категорий семь: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

земли особо охраняемых территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса. 

На 1 января 2015 года все земли Российской Федерации (всего 1,71 млрд га) распределились по 

категориям следующим образом:земли сельскохозяйственного назначения (386,5 млн га); земли населённых 

пунктов (20 млн га); земли спец. назначения (16,9 млн га); земли особо охраняемых территорий и 

объектов(ООТиО) (46,8 млн га); земли лесного фонда (1122,3 млн га); земли водного фонда (28 млн га); земли 

запаса (89.3 млн га). 

К настоящему времени указанные категории отражают объективно сложившиеся основные функции 

земли в различных сферах (сельскохозяйственное производство, территория для организации поселений, 

обеспечение охраны окружающей среды, использование природных ресурсов, прочно связанных с землей, и 

др.). 

Переход к территориальному зонированию исправит недостатки установленного правового режима 

земель, которые связаны с делением их на категории. 

Минэкономразвития России подготовило законопроект, предусматривающий переход от деления 

земель на категории к территориальному зонированию. Документ внесен Правительством РФ на рассмотрение 

Госдумы. 

Этим законопроектом предлагается изменить существующий порядок установления правового режима 

земель, опирающийся на институты их категорий. Осуществлять отмену деления земель на категории 

планируется при условии завершения на всей территории России разработки и утверждения документов 

территориального зонирования, определяющих разрешенное использование земельных участков. 

Территориальные зоны планируется подразделить на следующие виды: жилые зоны; общественно-

деловые зоны; зоны сельскохозяйственного назначения; зоны огородничества и садоводства; зоны 

рекреационного назначения; производственные зоны; зоны энергетики; зоны транспорта; зоны связи; зоны 

обеспечения космической деятельности; зоны обеспечения обороны, безопасности и правопорядка; зоны 

коммунально-инженерной инфраструктуры; зоны специального назначения; зоны запаса. 

Законопроект планирует вступить в силу с 1 января 2018 года. 

До 1 июля 2016 г. органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации должны 

обеспечить установление границ особо ценных сельскохозяйственных земель, для того чтобы исключить их 

застройку и иное ненадлежащее использование. 

До 1 июля 2017 г. Субъекты Российской Федерации обязаны обеспечить разработку и утверждение 

сельскохозяйственных регламентов. 

До 1 января 2020 г. Органы местного самоуправления поселения или городского округа обязаны внести 

изменения в ПЗЗ в части приведения установленных видов разрешенного использования земельных участков в 

соответствии с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором 

видов разрешенного использования земельных участков. При этом проведение публичных слушаний по 

вопросу внесения изменений в правила землепользования и застройки не требуется. 

Инициатива перехода от деления земель на категории к территориальному зонированию обсуждается 

уже несколько лет. Минэкономразвития еще в 2009 году заявило о желании перейти от института 

категорийности земли к документам территориального зонирования. 

Директор Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности 

Минсельхоза России Виктория Абрамченко отмечает. «Совет Федерации оценивает принятие данного 

законопроекта «как несвоевременное и не отвечающее задачам развития экономики страны». 

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский не видит в законопроекте 

целесообразности, однако признает, что от категорий нужно уходить, так как они являются барьером на пути 
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унификации стоимости земельных ресурсов. Он добавил, что категории – уникальное изобретение, которое 

применяется только в России, Белоруссии и Казахстане.  

Предполагается, что принятие соответствующего федерального закона позволит:укрепить институт 

собственности; создать условия для единообразного порядка установления разрешенного использования 

земельных участков; упростить систему управления земельными ресурсами и строительным комплексом; 

сократить количество споров, в том числе судебных, в связи с противоречиями, возникающими при 

определении разрешенного использования земельного участка, устанавливаемого в соответствии с 

градостроительными документами (документами зонирования) и в соответствии с видами деятельности, 

допустимыми в пределах определенной категории земель. 

Можно сказать, что в целом законопроект носит прогрессивный характер и может упростить и 

усовершенствовать сложившуюся в РФ систему управления земельно-имущественными и градостроительными 

отношениями, в том числе сократить административные процедуры при предоставлении земельных участков 

для строительства. 
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Технологія біологічного очищення стічних вод, яка історично була реалізована першою та залишається 

основним засобом захисту довкілля від забрудненості зворотних вод, завдяки зусиллям в значній мірі і 

вітчизняних науковців та практиків [1 – 3], підтвердила свою ефективність стосовно ряду перспективних 

напрямків. 

Безперечні переваги іммобілізованої мікрофлори сприяли широкому впровадженню технологій її 

використання і зумовили потребу поглибленого вивчення закономірностей і особливостей функціонування та 

застосування, зокрема умов використання досить вартісного адсорбційно активного носія,. 

Макромоделювання процесів біологічної очистки іммобілізованою мікрофлорою дозволило [4], на основі 

кінетичного рівняння Моно [5], отримати математичну модель, яка визначає вплив адсорбційної здатності носія 

на питому продуктивність біореактора. 

Порівняльна ефективність E  функціонування біореактора (ступінь збільшення продуктивності в режимі 

з псевдозрідженою насадкою D  і без неї KD ) в припущенні рівності кінетичних параметрів sm K,  рівняння 

Моно та забрудненості ss ,0
 відповідно вихідної і очищеної води становить [5] 

                                            )//()()1(/ skKsKkDDE assiK                                    ( 1 ) 
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де: ik  - коефіцієнт іммобілізації, що є відношенням концентрацій в біореакторі іммобілізованої та вільної 

біомаси; 
ak  - та константа адсорбційної рівноваги носія, що є відношенням концентрацій забруднення на 

поверхні носія біореактора та в навколишньому його водному середовищі.  

Очевидно, що вплив сорбційної здатності носія визначається виключно останнім співмножником 

першого члену рівнянні (1) при незмінних значеннях інших параметрів впливу. З оглядом на таку обставину, 

доцільно виразити цей співмножник як 

                                                    )//1/()/1()/,(p sassa KskKsKskfE                                  ( 2 ) 

Прийнявши  
ss/K   та аналізуючи рівняння ( 2 ) засобами MatCad, визначено, що адсорбція 

забруднень завантаженням біосорбера особливо істотно впливає на ефективність його роботи при низьких 

рівноважних залишкових концентраціях цих забруднень в очищеній воді. Тому в таких випадках доцільно 

використовувати завантаження з матеріалів, сорбційно-активних (зокрема таких як активоване вугілля, цеоліти) 

по відношенню до забруднень води. При відносно значних залишкових концентраціях забруднень в очищеній 

воді можна застосовувати завантаження з адсорбційно інертних матеріалів, здатних лише до іммобілізації 

біомаси на своїй поверхні. 

Наведені в таблиці 1 результати дослідження [ 3 ] роботи біосорберів з адсорбційно різними видами 

завантаження, поверхня гранул якого покрита іммобілізованою біоплівкою, підтвержують незначний вплив 

його адсорбційної здатності на якість очистки концентрованих стічних вод  

 

Таблиця 1 – Показники роботи біосорберів 

Показники очистки Значення показників при завантаженні:біореактора: 

Пісок керамзит активоване вугілля 

ХСК вихідної води, мг/л 4482 4482 4482 

ХСК очищеної води, мг/л 992 1008 943 

Ефект очистки, % 77,9 77,6 78,9 

Навантаження по ХСК, кг/(м
3
 добу) 5 5 5 
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Надзвичайні ситуації, що епізодично виникають через прояв непередбачуваності дії відомих та 

невідомих сил природи або через вагомий вклад людської недбалості, нерідко становлять критичну загрозу 

окремим особистостям, локально певному регіону чи навіть суспільству в цілому. Особливу занепокоєність 

викликають надзвичайні ситуації антропогенного, насамперед техногенного походження, бо вони спровоковані 

здебільше суспільно корисною діяльністю, яка виявилась невдало спрямованою чи недостатньо глибоко 

продуманою. 

Зважаючи, що будь-яка техногенна діяльність людини ієрархічно є ланцюгом послідовних кроків 

взаємодії її з природою, першим і, за сучасними вимогами, обов’язковим з яких є прийняття землевпорядних 

рішень, варто оцінити їх вплив та взаємозв’язок з відомими дійсними та ймовірними проявами надзвичайного 

характеру на відповідній території. 

При розробці проекту землевпорядкування його інформаційна база формується щонайменше з двох 

джерел: наявних даних земельного кадастру про характеристики території розміщення майбутнього об’єкта 

інфраструктури та його прогнозних даних, зокрема тих, які потенційно можуть бути безпосередніми чи 

опосередкованими чинниками виникнення надзвичайних ситуацій. 
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Вагомим та корисним доповненням системного аналізу зазначеної сукупності кадастрових та 

технологічних даних є аналітично-мобілізаційна довідка стосовно можливості виникнення надзвичайних 

ситуацій, яка розробляється кожним адміністративно-територіальним підрозділом з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення для територій його повноваження.  

Всебічна та обґрунтована оцінка проектом землевпорядкування безпечних умов інвестиційної 

діяльності надає змогу і зобов’язує галузевим фахівцям цілеспрямовано реалізувати свої розділи проектно-

конструкторської документації.   

Системна оцінка зазначених джерел стосовно умов м Кременчука свідчить, що землевпорядна 

профілактика надзвичайних ситуацій повинна враховувати: 

1. Наявність (а також підстави для прогнозування виникнення) проявів негативних інженерно-

геологічних умов території, що потребує встановлення відповідних обмежень або застосування особливих 

технологій та умов при будівництві чи іншому її використанні. Йдеться про сильнопросадкові грунти, природні 

або техногенні, спровоковані неконтрольованим чи аварійним розливом сильних кислот та лугів, 

карстоутворення, небезпечні щодо сповзання та обрушення схили значної крутизни, активні геологічні 

розломи. Прикладом ігнорування таких ситуацій можна вважати порушення цілісності басейнів охолоджування 

циркуляційної води Рівненської АЕС, що виникло через катастрофічну просадку їх основи, спровоковану  

структурним руйнуванням багатометрового шару підстилаючих карбонатних грунтів, замочених теплими 

ексфільтраційними водами.   

2. Складні гідрологічні та гідрогеологічні умови, що призводять до затоплення території повеневими чи 

дощовими водами або підтоплення її грунтовими водами. Небезпечною альтернативою може бути критичне 

зниження рівня грунтових вод, що призведе до зменшення дебіту свердловин та зникнення води у колодязях 

децентралізованого водопостачання. Зазначені проблеми виникають на територіях, наближених до глибоких 

кар’єрів, які є місцями інтенсивного гідравлічного розвантаження розкритих ними нерідко численних 

водоносних горизонтів. Для відкритих водойм та водоносних горизонтів контрольними у прийнятті рішень 

слугують мінімальні та максимальні рівні води за даними багаторічних спостережень, але певною 

пересторогою надійності посилання на них є суттєві кліматичні зміни останніх років, які спотворюють 

накопичену статистику.  

3. Тривале інтенсивне забруднення грунтів рухомими хімічними компонентами, які вилужнюються 

грунтовими водами і переносяться ними в напрямку руху грунтового потоку, адсорбційно затримуючись 

незабрудненим грунтом та накопичуючись у ньому. Насичена проливами авіаційного палива земля військового 

аеродрому призвела до надмірного забруднення нафтопродуктами та непридатності до використання грунтових 

вод території міста  Узень. Нафтопродукти неякісно збудованого ставка-випарника майже 50 років з середньою 

швидкістю біля 300 м/рік розширяють зону забруднених грунтів та грунтових вод у напрямках м.Комсомольськ 

та м. Кременчук. 

4. Масштабне просторове та за часом порушення грунтів, яке характерне для зон активного здійснення 

земляних робіт і суттєво змінює ландшафт території. Таке порушення змінює мікроклімат території, реформує 

напрямки та швидкості руху повітряних мас та грунтових вод, корегує хімічний та механічний склад 

поверхневого шару грунтів, призводить до концентрування всіма видами біомаси незвичних для них 

компонентів тощо. Відсутність належної уваги до таких змін може привести до формування критичних умов і 

реалізації тригерного ефекту, при якому виникають надзвичайні ситуації і настають незворотні зміни 

небажаного напрямку. 

Продовження досліджень в напрямку землевпорядної профілактика надзвичайних ситуацій дозволить 

класифікувати ситуації можливої протидії та розробити практичні рекомендації заходів, які доцільно 

пропонувати у проектах землеустрою. 
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Загальна протяжність мережі газопроводів України становить 283,2 тис.км, з яких розподільча мережа 

має загальну довжину 246,1 тис. км. Природний газ надходить в країну по 22 та виходить за її межі по 15  

магістральним газопроводам, протяжність яких 38.6 тис. км, зокрема 14 тис. км – трубопроводи великим 

діаметром в 1020 – 1400 мм. Крім того, система газопостачання включає 72 газокомпресорних станцій високого 

тиску та 12 підземних газосховищ з сумарно найбільшим у Європі активним об’ємом накопичення газу у понад 

31 мрд. м
3
 [1]. 

Суттєвою умовою надійного газопостачання є забезпечення максимально безаварійного 

функціонування насампередимагістральних газопроводів, бо вони знаходяться поза зоною постійного 

операторського нагляду і тому мають більшу ймовірність бути в тій чи іншій мірі ушкоджені через 

несанкціоновані втручання. 

Важливим чинником підвищення безаварійності магістральних газопроводів є обов’язкове 

встановлення їх охоронних зон, розміри та статус яких  визначаються Законом України № 192/96-ВР від 15.05. 
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1996 року «Про трубопровідний транспорт» [2] та регламентуються Постановою Кабінету Міністрів України N 

1747 від 16 листопада 2002 р. «Правила охорони магістральних трубопроводів» [3] і Законом України № 3041-

VI1 від 7.02.2011р. «Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів» [4]. 

Зазначеними документами визначається, що, в залежності від діаметру та класу магістрального 

газопроводу, ширина його охоронної зони з обох боків від осі та вподовж всього трубопроводу становить від 75 

до 350 метрів. Розміри охоронних зон також встановлено: 500 – 700 метрів від огорожі компресорної станції і 

300 – 500 м від гирла свердловини підземних сховищ газу. 

Орієнтуючись на зазначені вище показники, загальну площу території охоронних зон системи (включає 

трубопроводи, компресорні станції, підземні газосховища) магістральних газопроводів країни можна 

орієнтовно оцінити в 10 – 15 тис. км
2
, що становить майже 2,5% території країни. Зважаючи на значна частка 

території України задіяна у сільськогосподарському та іншому вмробництві та враховуючи географічно 

наближене до нього розташування переважної більшості магістральних газопроводів, нормативне [3] 

обмеження землекористування в межах території охоронних зон створює певні перешкоди їх ефективного  

використання.  

Визначення можливостей та розробка і обґрунтування шляхів усунення зазначених недоліків потребує 

системного аналізу чинних нормативних [3] вимог стосовно статусу охоронної зони, які фактично орієнтовані 

виключно на забезпечення будівельно-монтажних та експлуатаційних і ремонтно-відновлювальних потреб 

газопостачального сектору, практично ігноруючи суттєві потреби та економічні і інші збитки 

землекористувачів. 

Системний аналіз окресленої проблеми виявив, що основними напрямками вдосконалення нормативно-

правового забезпечення управління земельними ресурсами територій, визначених в якості охоронних зон 

магістральних газопроводів, з метою забезпечення можливостей раціонального використання зазначених 

земель, можуть бути: 

- розробка та обґрунтування положень, які, без негативного впливу на функціонування 

магістральних газопроводів, надають право землевласникам та землекористувачам проводити в 

межах охоронних зон сільськогосподарські та землевпорядні (протиерозійні, зміну виду угідь, 

покращення агрохімічних характеристик грунтів, планування чи відновлення рельєфу тощо) 

роботи; 

- законодавчо мету правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів 

доповнити вимогою забезпечення раціонального землекористування; 

- зобов’язати підприємства магістральних газопроводів для охоронних зон в межах орних земель 

планувати проведення ремонтно-профілактичних робіт у міжвегетаційний період та з 

використанням легкої техніки для запобігання надмірного ущільнення повехневого шару грунту; 

- вдосконалення відносин підприємств магістральних газопроводів з землевласниками чи 

землекористувачами стосовно компенсації збитків, зокрема обумовлених через аварійні ситуації в 

системі газопостачання. 
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Колібська І.С., студ., Алєксєєва Т.М., к.геогр.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
Важливою ознакою сьогодення є активне втручання людини в природу, яке спричинює зміни хімічного 

складу, фізичних властивостей усіх компонентів біосфери, у тому числі атмосферного повітря. Атмосфера 

сучасних міст включає велику кількість антропогенних речовин, що утворюються в результаті впливу 

промислових підприємств і автомобільного транспорту, і негативно впливають на стан здоров'я населення. 

Особливо вразливою категорією населення, що потерпають від антропогенного чинника є діти. Тому контроль 

за станом здоров'я дітей, аналіз його показників є актуальним для м. Кременчук і має як науково-теоретичне так 

і практичне значення. 

Метою роботи є вивчення динаміки показників стану здоров'я дітей під впливом забруднення 

атмосферного повітря на прикладі м. Кременчука і рекомендація заходів щодо зниження дитячої 

захворюваності. 

На початковому етапі роботи проводилося вивчення впливу промислових підприємств міста на якість 

атмосферного повітря. Було встановлено, що ПАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" є джерелом таких 

забруднюючих речовин, як легкі органічні сполуки, ксилол, толуол, пил, оксиди азоту, сірки, важкі метали – 

заліза, марганцю, міді, хрому, цинку. На екологічний стан повітряного басейну впливає також підприємство 

ТОВ "АВМ Ампер", яке викидає у атмосферу пил металевий, оксиди азоту та вуглецю, формальдегід, аміак, 

ксилол, толуол, уайт-спирит, пари сірчаної кислоти та лугів, сполуки важких металів, у тому числі цинку, 

хрому, нікелю, марганцю, міді, заліза. Крім вказаних підприємств на екологічний стан міста впливають й інші 

промислові об'єкти, у тому числі тютюнова фабрика "JTI Ukraine", Кременчуцький нафтопереробний завод. 

Основну небезпеку щодо забруднення довкілля і зокрема атмосферного повітря у м. Кременчук 

створюють відпрацьовані гази автомобілів. У їх складі більше тисячі різних шкідливих речовин, які чинять 

негативний вплив на людину і довкілля. Основними серед них є оксид вуглецю (ІІ), вуглеводні, альдегіди, 

канцерогенні речовини, до яких належать складні ароматичні вуглеводні поліциклічної будови, оксиди азоту, 

сполуки сірки, свинцю, тверді частки. 

Показники здоров'я протягом 2009-2015 років досліджувалися на прикладі дітей, що мешкають у 

центральній частині м. Кременчук. Дані щодо захворюваності були надані відділом статистики дитячої міської 

поліклініки № 1. 

Вивчення показників здоров'я свідчать про постійне зростання рівня загальної захворюваності. Так, у 

2015 році цей показник збільшився на 13 % порівняно з 2009 роком. Проведені раніше дослідження 

констатують той факт, що найбільший вплив атмосферне забруднення чинить на стан здоров'я дихальної 

системи людини, спричинюючи такі захворювання як бронхіти, пневмонії. Аналіз статистичних даних показав, 

що протягом досліджуваного періоду значно збільшилася захворюваність ЛОР-органів серед дітей м. 

Кременчука. Даний висновок було зроблено на основі аналізу кількості випадків звернень дітей до ЛОР-лікаря. 

За даний період такий показник підвищився на 38,6 %, що значно більше, ніж для інших груп захворювань. 

Одним з наслідків забруднення атмосфери є виникнення алергійних захворювань, у тому числі 

бронхіальної астми. Аналіз кількості випадків звернень до алерголога свідчить, що кількість алергійних 

захворювань серед дитячого населення м. Кременчук зростає. Так, у 2015 році, порівняно з 2009 роком, цей 

показник збільшився на 23 %. 

Також опосередковано про зростання захворюваності органів дихальної системи і алергійних 

захворювань можна судити за показниками кількості дітей, що належать до категорії диспансерних хворих. Так, 

за даний період їх кількість зросла на 12, 2 % 

Для покращання показників здоров'я дітей необхідним є нормалізація екологічного стану атмосферного 

повітря в центрі міста. Для цього необхідним є зменшення викидів промисловими підприємствами міста, 

нейтралізація токсичних викидів двигунів автомобілів, використання "чистих" видів транспорту, обмеження 

його руху в центрі міста, озеленення, також проведення ефективної санітарно-профілактичної та санітарно-

освітньої роботи. 
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Земля є основним національним багатством України і перебуває під особливою охороною держави. З 

усіх земель пріоритетність в охороні та використанні мають землі сільськогосподарського призначення, які 

найбільше піддаються антропогенному впливу. Дослідження сучасного стану ґрунтів Полтавщини свідчить, що 

інтенсивне землекористування призвело до порушення екологічної рівноваги, зниження родючості ґрунтів. 

Процесами деградації охоплені майже все орні землі області. 

Серед основних чинників антропогенного впливу на земельні ресурси сільськогосподарського 

виробництва є: значна розораність земель і, що найбільш небезпечно, на схилах;порушення і недотримання 

сівозмін; застосування важкої техніки;інтенсивне застосування мінеральних добрив; надмірна насиченість 

структури посівних площ технічними культурами і, особливо, соняшником; зупинка будівництва 

протиерозійних гідротехнічних споруд. 

Такий антропогенний вплив несе за собою ряд негативних наслідків. В Полтавській області розорано 

61 % території, більше, ніж в середньому по Україні (56 %). Подібне використання земельних ресурсів не 

відповідає вимогам раціонального природокористування. Співвідношення площ ріллі, природних кормових 

угідь, лісових насаджень, що склалося негативно впливає на стійкість агроландшафту. Важкі механічні агрегати 

при оранці, боронуванні, розпушуванні ущільнюють структуру ґрунту. Внаслідок інтенсивного використання 

засобів хімізації відбувається підкислення ґрунту і втрата ним гумусу. За матеріалами ґрунтових обстежень у 

Полтавській області площа засолених, солонцюватих та кислих ґрунтів становить 1 млн. 102 тис. га. Площа 

еродованих земель на Полтавщині за останні роки збільшилася на 130,6 тис. га (26,5 %) і на сьогоднішній день, 

з урахуванням проведеного залуження, становить 379,1 тис. га або 18,8 %. 

 Об’єктом даного дослідження є фермерські господарства, розташовані у Кременчуцькому районі 

Полтавської області. 

Антропогенний вплив господарської діяльності на навколишнє середовище вивчався на основі аналізу 

спеціалізації господарства, технологічного процесу (використання мінеральних добрив, пестицидів, 

сільськогосподарської техніки). Дослідження екологічного стану ґрунтів проводилося за аналізом показників 

вмісту нітратів у ґрунті. Дані щодо вмісту нітратів були надані господарствами. Вміст гумусу визначався 

методом Тюріна. 

Проведенні дослідження показали, що накопичення нітратів у ґрунтах у межах норми — від 80 до 120 

мг/кг. Найвищі показники вмісту нітратів відповідають лучно-чорноземним середньо і сильно солонцюватим 

солончаковим ґрунтам і виявлені на площі 500 га. 

В роботі проводився паралельний аналіз показників вмісту нітратів та гумусу у ґрунті, який свідчить 

про зв'язок між цими показниками. Тільки 20 % зразків ґрунту містять гумусу більше, ніж нітратів. Решта 

дослідного матеріалу характеризується більшим вмістом нітратів ніж гумусу, що свідчить про нераціональне 

використання мінеральних добрив. 

Багаторічні дослідження науковців Полтавщини свідчать, що для ведення високопродуктивного 

землеробства з одночасним відтворенням родючості ґрунтів потрібно підтримувати не лише бездефіцитний, а й 

створювати позитивний баланс гумусу, азоту, фосфору і калію. Внесення мінеральних добрив, правильний 

вибір доз, термінів і способів внесення добрив, співвідношення поживних елементів не тільки забезпечать 

отримання високого врожаю але й дозволить виключити забруднення ґрунтів і продукції токсичними 

елементами і сполуками, а також підтримувати природну родючість ґрунтів на необхідному рівні.  

Основним напрямком з охорони земель, підвищення родючості ґрунтів і економії енергоресурсів 

повинні стати біологічна система землеробства, впровадження нових технологій вирощування 

сільськогосподарських культур, у тому числі ґрунтозахисних та енергозберігаючих, проведення робіт по 

вилученню з інтенсивного обробітку малопродуктивних, ерозійно-небезпечних земель, впровадження 

ґрунтозахисно-меліоративної та агроландшафтної організації території. 

Основними шляхами стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств має бути: науково- 

обґрунтована система ведення господарства відповідно до природно-кліматичних та економічних умов з 

урахуванням розвитку на перспективу; створення міцної матеріально-технічної бази відповідно до обсягу і 

структури виробництва продукції, системи машин для забезпечення комплексної механізації виробничих 

процесів, переведення виробництва продукції на промислову основу; розроблення раціональної системи 

хімізації у рільництві; селекція і насінництво, виведення нових і поліпшених районованих сортів культур, 

проведення робіт для одержання високоякісного насіння сільськогосподарських культур; впровадження 

науково-обґрунтованих систем землеробства; усунення або максимальне зниження витрат при збиранні 

врожаю,транспортуванні, зберіганні, переробці та реалізації продукції; спеціалізація сільськогосподарського 

виробництва як умова концентрації фінансово-матеріальних і трудових ресурсів на виробництві основних видів 

продукції; створення інформаційно-обчислювальної системи планування, обліку,звітності та оперативного 

управління виробництвом на базі сучасної комп’ютеризації . 
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При експлуатації міських очисних споруд спостерігаються сезонні коливання забрудненості стічних 

вод органічними та мінеральними завислими речовинами. Це безпосередньо впливає на умови експлуатації 

основного очисного обладнання, зокрема аеротенків, що призводить до погіршення ефективності очистки 

стоків [1]. 

Спостереження за роботою лівобережних очисних споруд м. Кременчука, аналіз лабораторних 

досліджень та статистична обробка експлуатаційних даних за період 2014-2015 роки дозволили встановити 

величину  сезонних коливань забрудненості стічних вод. Дані експлуатації лівобережних очисних споруд щодо 

маси вихідних та залишкових забруднень ( за біологічним споживанням кисню та концентрацією завислих 
речовин )  за 2014 та 2015 роки представлено у таблицях 1-2. 

Таблиця 1 – Експлуатаційні дані лівобережних очисних споруд м. Кременчука за 2014 рік 

 

 

Пора року 

Маса забруднень, що 

надходять на очисні 

споруди, т 

Маса забруднень, що 

скидаються у водойму 

після очистки, т 

 

Навантаження 

на мул, 

мг 

БСК/г·добу 

Загальна 

ефективність роботи 

очисних споруд, % 

МБСК Мзав.реч. МБСК Мзав.реч. МБСК Мзав.реч. 

Зима 1884 1106 38,4 22,8 1644,8 98 97,8 

Весна 1659 1245 27,7 36,3 1233,8 98,3 96,9 

Літо 1379 986 30,8 40,4 1546,6 97,7 95,9 

Осінь 1608 982 31,9 39,5 1341,8 98 95,9 

 
Таблиця 2 – Експлуатаційні дані лівобережних очисних споруд м. Кременчука за 2015 рік 

 

 

Пора року 

Маса забруднень, що 

надходять на очисні 

споруди, т 

Маса забруднень, що 

скидаються у водойму 

після очистки, т 

 

Навантаження 

на мул,  

мг 

БСК/г·добу 

Загальна 

ефективність роботи 

очисних споруд, % 

МБСК Мзав.реч. МБСК Мзав.реч. МБСК Мзав.реч. 

Зима 1660 893 31,5 35,6 1467,1 98,2 96 

Весна 1419 944 23,8 24,7 1106,9 98,3 97,4 

Літо 1096 758 29,2 30,4 1340,3 97,4 96 

Осінь 1313 775 14,3 28,3 1331,2 98,9 96,4 

 

 

Як видно з таблиць, у період з 2014 по 2015 рік кількість органічних забруднень, що потрапляють на 

очисні споруди, взимку перевищує відповідний досліджуваний показник влітку на 36,6 - 51,5 %. Аналіз 

характеру зміни надходження завислих речовин на очищення за той самий проміжок часу свідчить, що влітку 

спостерігалось зменшення забрудненості на 12,1 – 17,6 %. За розглядаємий період значення такого важливого 

показника, як навантаження на активний мул в аеротенках за БСК, завдяки забезпеченню оптимальних 

технологічних параметрів знаходилось у межах від 1106,9 до 1467,1 мг БСК/г·добу. Результати спостережень 

показали, що відносне змінення навантаження на активний мул у аеротенках на протязі досліджуваного періоду 

не перевищувало 9,4 %. 

Вищевказані  сезонні  коливання   значно  не   впливають  на   ефективність  очищення  стоків на 

очисних спорудах м. Кременчука. Отже,   у 2014 році мінімальна ефективність за органічними забрудненнями 

дорівнювала 97,7 % влітку, а максимальна 98,3% навесні. У 2015 році ефективність за вищевказаним 

показником також була досить високою і знаходилась у межах 97,4 – 98,9%. Ефективність очищення стоків на 

лівобережних очисних спорудах м. Кременчука за завислими речовинами за 2014-2015 роки не була нижчою за 

95,9 %. 

Таким чином, результати проведеного дослідження показали, що сезонні коливання забрудненості 

стічних вод за основними забруднюючими речовинами на лівобережних очисних спорудах м. Кременчука не 

зменшують ефективності очищення стоків нижче встановлених нормативних показників. Тому існуюча 

технологічна схема біологічного очищення стоків в м. Кременчуці дозволяє забезпечувати ефективне очищення 

стоків, що сприяє охороні відкритих водойм від забруднення та забезпеченню екологічної безпеки 

досліджуваного регіону. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Яковлєв С.В. Швецов Биологическая очистка производственных сточных вод. Процессы, аппараты и 

сооружения  / С.В. Яковлєв, И.В. Скирдов, В.Н. Швецов  –  М. : Стройиздат, 1985. – 208 с. 
 



157 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТОКСИКАНТІВ НА БЕЗПЕЧНІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

Чистякова Ю.О., студ., Бездєнєжних Л.А., к.т.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

  

Діоксини та поліциклічні ароматичні вуглеводні є високотоксичними сполуками, які мають мутагенні, 

канцерогенні й тератогенні властивості. Вони належать до – групи небезпечних хімічних речовин, відомих як 

стійкі органічні забруднювачі. У навколишньому середовищі ці речовини мають тенденцію накопичуватися в 

харчовому ланцюзі. 

Метою роботи є дослідження зменшення впливу токсикантів на харчові  продукти. 

Об’єктом досліджень були процеси потрапляння токсикантів у навколишнє середовище та вплив на  

організм людини. 

Предмет досліджень – діоксини, поліциклічні ароматичні вуглеводні. 

Діоксини утворюються переважно в результаті промислових процесів, але можуть виникати і внаслідок 

природних, таких як виверження вулканів і лісові пожежі. Незважаючи на локальне утворення діоксинів, їх 

розповсюдження в навколишньому середовищі має глобальний характер. Джерелами діоксинів можуть бути 

підприємства металургійної, деревообробної, целюлозно-паперової і нафтохімічної промисловості [1]. 

В організм людини діоксини потрапляють із харчовими продуктами. Особливо великі концентрації 

виявляють у тваринних жирах, м’ясі, молочних продуктах, рибі, коренеплодах. Для діоксинів не існує таких 

норм, як ГДК, оскільки ці речовини токсичні в будь-яких концентраціях, змінюється лише форма прояву. 

Діоксини вирізняються широким спектром біологічного впливу на людей і тварин. Малі дози спричиняють 

мутагенний ефект, мають кумулятивні властивості, інгібувальну та індукувальну дію на ферментні системи 

організму. Їх небезпечність надзвичайно велика, недарма діоксини зараховуються до суперекотоксикантів. 

Широко в біосферу надходять тисячі тонн поліциклічних ароматичних вуглеводнів, які виявлені у 

вихлопних газах двигунів, продуктах горіння печей, тютюновому і коптильному димі. Бенз(а)пірен 

накопичується в грунті і може переходити через кореневу систему в рослини. Він потрапляє в організм людини 

із зовнішнього середовища та з харчовими продуктами. Його виявлено у хлібі, овочах, фруктах, рослинних 

оліях, а також каві, копченостях і м’ясних продуктах, підсмажених на деревному вугіллі [2]. Виявлено, що 

забруднення продуктів поліциклічними ароматичними вуглеводнями спостерігається у разі обробки їх димом. 

Так, у солодовій каві, підсмаженій за безпосереднього контакту з димом, виявлено в 50 разів більше 

бенз(а)пірену (15–16 мкг/кг), ніж у смажених зернах.  

 Основними забруднювачами поряд із бенз(а)піреном є фенатрен (10–500 мкг/кг), дибенз(а, 

і)пірен (8–3200 мкг/кг) і бенз(h)флуорантен (3–400 мкг/кг). Токсичних значень граничних концентрацій 

поліциклічних ароматичних веглеводнів, які мають вплив на людину канцерогенний вплив, не визначено, 

оскільки локальний вплив цих речовин виявляється лише за безпосереднього контакту. Після надходження в 

організм поліциклічні вуглеводні під дією ферментів утворюють епоксисполуки, які взаємодіють із гуаніном, 

що перешкоджає синтезу ДНК, спричиняє порушення або призводить до виникнення мутацій, які сприяють 

розвитку ракових захворювань, у тому числі карциноми і саркоми. 

 У результаті проведеного аналізу найефективніший спосіб запобігання впливу діоксинів на 

людей полягає у вживанні заходив, орієнтованих на джерело, наприклад суворий контроль за промисловими 

процесами для максимально можливого зниження рівня виділення діоксинів. Також було виявлено, що 

утворення канцерогенних вуглеводнів можна знизити правильним проведенням термічної обробки харчових 

продуктів. За належного обсмажування кави в зернах утворюються 0,3–0,5 мкг/кг бенз(а)пірену, а в сурогатах 

кави – 0,9–1 мкг/кг поряд з іншими поліциклічними сполуками. У підгорілій шкоринці хліба вміст 

бенз(а)пірену підвищується до 0,5 мкг/кг, а в підгорілому бісквіті – до 0,75 мкг/кг.  
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Промисловість впливає на ландшафти переважно шляхом їх безпосередньої руйнації, особливо 

видобувна (кар’єри, відвали, терикони), та в результаті викидів в атмосферу і скидів в гідросферу 

забруднюючих речовин, які через атмосферу розносяться на великі відстані та потрапляють майжу у всі 
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ландшафти. У районах з високою концентрацією паливно-енергетичних підприємств формуються техногенні 

геохімічні аномалії, зокрема радіоактивні, також забруднюються ґрунти, поверхневі та підземні води, 

відчужуються значні площі родючих сільськогосподарських земель.  

Багатьма вченими, які представляють різні галузі знань, вивчалися проблеми оцінки забруднення 

міських територій, а саме: 

 екологами; 

 географами; 

 містобудівниками 

 спеціалістами з комунальної гігієни та медичної географії 

 спеціалістами з управління. 

Метою роботи було провести оцінку антропогенних змін типового середнього міста Центральної 

України на прикладі м. Кременчука та здійснити районування його території за сприятливістю умов для 

життєдіяльності людини. 

Під навколишнім середовищем міста ми розуміємо екологічно значиму сукупність природних, 

техногенних, соціально-екологічних умов, що взаємодіють в рамках території міського поселення і передмість, 

формуючи середовище життєдіяльності населення. Якість оточуючого середовища в містах обумовлена 

інтенсивністю й взаємодією природних і соціально-економічних компонентів.  

Сукупність умов, які визначають вплив промисловості, транспорту і комунального господарства на 

оточуюче середовище, визначає соціально-економічний блок (інфраструктурна обладнаність міста, перш за все, 

комфортність житлових умов, територіальна організація господарства і населення в межах міст, 

природоохоронна діяльність) і природний блок (здатність природних систем до самоочищення й нейтралізації 

наслідків господарської діяльності). 

На наш погляд, виявлення закономірностей динаміки гідрогеохімічних характеристик і визначення їх ролі у 

формуванні екологічного стану міських територій є важливим моментом аналізу екологічного стану 

урбосистем, що зазнають техногенного навантаження. Дослідження урбосистеми виконувалось для виявлення 

територій різного ступеня сприятливості з метою поліпшення умов життя мешканців, створення системи 

спеціально розроблених заходів, які б сприяли покращенню стану навколишнього середовища й здоров’я 

людей.  

Джерелами техногенного впливу на міські агломерації та прилеглі до них території є промисловість, 

транспорт і об’єкти комунально-побутового та сільського господарства. Значне забруднення ґрунту і водойм 

здійснюється шляхом фільтрації та змиву пестицидів із сільськогосподарських та лісогосподарських угідь. За 

останні 10 років забруднення підземних вод зросло більше, ніж у 4 рази. Характерним є те, що воно перебуває у 

тісному зв’язку із забрудненням територій та атмосферного повітря.  

У результаті інтегративної еколого-гідрогеохімічної та ландшафтно-екологічної оцінки, яка здійснена 

нами, завдяки гідрогеохімічному аналізу міських агломерацій, було виділено декілька груп міських екосистем 

за екологічним станом та сприятливістю екологічних умов для життєдіяльності людини, а саме: 

 слабозмінені з помірносприятливими екоумовами;  

 середньозмінені із задовільними екоумовами; 

 сильнозмінені з погіршеними екоумовами; 

 критично змінені. 

Критично зміненими територіями міста можна назвати територію розміщення підприємства 

Нафтопереробного заводу в с. Молодіжне Автозаводського району, сміттєзвалище твердих побутових відходів 

та «Вагонний завод»  в Крюківському районі. 

До територій сильнозмінених із погіршеними екоумовами належать: центральна частина міста де 

знаходяться підприємства «Кредмаш» та кондитерська фабрика «Рошен», «М’ясокомбінат», «Тютюнова 

фабрика», міський «Залізничний вокзал», а також наявність доріг з інтесивним рухом таких як проспект 

Свободи, проспект Лесі Українки, вул. Пролетарська, вул. Першотравнева.  

Території середньозмінені із задовільними екоумвами: район розміщення «Молокозаводу», 

«Хлібозаводу»,   та інших невеликих підприємств. 

Уся інша територія кременчуцької міської агломерації та прилеглих до них територій належать до 

слабозміненої з помірно сприятливими екоумовами: с. Велика Кохнівка, смт. Ревівка, 1-й, 2-й, 3-й Занасип,  

с. Лашки, Щемилівка, Чередники, Новоіванівка. 

Оцінка екоумов була здійснена на основі синтезу матеріалів виконаних нами досліджень і встановлення 

зав’язків між факторами, які спричиняють зміни оточуючого середовища. Дослідження і аналіз стану міських 

агломерацій проводився з метою забезпечення сприятливих умов для життя людини і екологічної рівноваги 

екосистем. Як у минулому, так і на сучасному етапі розвитку суспільства екологічні питання в процесі 

розбудови міських агломерацій мали другорядне значення, підтвердженням цього є сучасний екологічний стан 

урбанізованих територій.  

Використовуючи результати оцінки стану міських агломерацій в умовах техногенного навантаження на 

основі використання узагальнених параметрів, які формують сучасний стан навколишнього природного 

середовища, нами було виділено основні фактори, що впливають на створення сприятливих умов для життя 

населення. Важливим фактором є антропогенний вплив на природні ландшафти. При техногенному 
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навантаженні на ландшафти важливе значення має висота забудови, її щільність, що формують мікроклімат 

урбоекосистем. Зміна ландшафтів прослідковується при співставленні відкритих територій та територій, 

зайнятих будовами, дорогами, залізницями та інше. На території, що досліджувалася, проведено градація 

відповідних показників,, які дають можливість оцінити техногенне навантаження зумовлене забрудненням 

території, її відкритістю і особливостями забудови.  

Результатом проведених досліджень є створення градованої шкали, яка представлена для груп міських 

екосистем  за екологічним станом: 

− 1-5 балів – слабо змінені території, які включають в себе приватний сектор, осередки відпочинку та 

культури, об’єкти природно заповідного фонду, місцевості, що не створюють екологічну небезпеку для 

життєдіяльності людини, зелені насадження; 

− 5-10 балів – середньо змінені території із задовільними екологічними умовами – ділянки 

місцевості, на яких присутні промислові підприємства та об’єкти, але своєю низькою потужністю не 

викликають у довкіллі значних змін і є сприятливими для діяльності людини; 

− 10-15 балів – сильно змінені території, які піддаються негативному впливу середніх підприємств, 

автошляхів, автомагістралей і є осередками не тільки хімічного, а й фізичного забруднення (шум, вібрації, 

електромагнітне випромінювання); 

− 15-20 балів – критично змінені райони, в межах яких розташовуються промислові підприємства І і 

ІІ класів небезпеки, що спричиняють не тільки негативний вплив на навколишнє середовище (безповоротна 

зміна ландшафтів, забруднення поверхневих і підземних вод, що стають непридатними для господарського 

використання, аккумуляція полютантів в ґрунтах і їх міграція по генетичним горизонтам), а також 

підвищують рівень захворюваності і хворобливості місцевого населення (особливо серед дітей), 

підвищення смертності. 

Екологічна рівновага в межах міських агломерацій підтримується завдяки саморегуляції і відновленню 

природних складових. Природність і забрудненість є тими факторами, які відображають процеси 

самоочищення. Кінцевим результатом комплексної оцінки екологічного стану кременчуцької міської 

агломерації стало її районування за сприятливістю умов для життєдіяльності людини. 

У критично змінених районах спостерігається підвищення захворюваності й смертності населення.  

Для сильнозмінених районів характерні несприятливі екологічні умови, щільність забудови, наявність 

доріг з інтенсивним рухом, об’їзних автошляхів, автомагістралей та ін.  

У задовільному стані знаходяться території  приватного сектора оскільки їх оточують зелені 

насадження, що створюють комфортний вплив.  

Території, які прилягають до залізниць, автомагістралей мають високі показники забруднення, але при 

цьому добрі показники комфортності та природності.  

На основі проведених досліджень, можна стверджувати, що науково-технічний прогрес за рахунок 

індустріалізації та урбанізації безповоротно змінив природні ландшафти, у результаті виникли райони  

сильнозмінені з погіршеними екоумовами, а в деяких місцях навіть критично змінені з дуже погіршеними 

екоумовами, що на даний момент є малопридатними для життєдіяльності людей. Техногенне навантаження 

поширилося від міста на 3-5 км в межі приміської зони за рахунок глобального процесу урбанізації. Потреба в 

ній з’явилася внаслідок втягнення приміських сіл у процес урбанізації, розростання площі міста.  

 

ВПЛИВ  РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ЗАХВОРЮВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНОЇ ТЕРИТОРІЇ 

 

Дзеса Р.Р., студ., Рубайко А.В., студ.,  Дейна І.П., старш. викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Вплив людини на природне середовище в процесі господарської діяльності набуває глобального 

характеру. Впливаючи на навколишнє середовище, людство створює загрозу існування для себе як для 

біологічного виду. В результаті аварії на Чорнобильській атомній електростанції виявилися забруднені 

радіонуклідами значні площі територій України. Наслідки цієї аварії  настільки великі, що вони проявляються і 

сьогодні.  

Проведено дослідження змін у захворюваності населення радіоактивно забрудненої території Київської 

області. Основним типом опромінення населення цього району на теперішньому етапі є внутрішнє 

опромінення,  яке виникає внаслідок інкорпорування радіонуклідів під час дихання або  з їжею через кишково-

шлунковий шлях. Це здійснює значний вплив на людський організм, за рахунок високої біологічної 

ефективності джерел опромінення і масштабного вплив на органи підвищеної концентрації радіонуклідів. У 

більшості випадків, внутрішнє опромінення є хронічним, що  призводить до зниження імунітету і розвитку 

захворювань серед населення.  

Дослідження проводились на основі статистичних даних захворюваності населення по нозологічних 

групах, які представлені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Захворюваність населення по нозологічних групах 

Класи хвороб 

Захворюваність на 10000 дорослих 

та підлітків 

Захворюваність на 

10 000 дітей 

Потер- 

пілих 

Непотерпі-

лих 

Переви- 

щення 

Потерпі-

лих 

Непотер- 

пілих 

Переви-

щення 

Ендокринної системи 117,5 76,2 в 1,5 р. 400,1 85,8 в 4,7 р. 

Хвороби крові 21,3 13,4 58,9 160,8 91,3 в 1,7 р. 

Залізодефіцитні анемії 20,5 12,6 62,7 156,6 90,3 73,4 

Психічні розлади 76,3 61,8 23,5 52 16 в 3,2 р. 

Нервової системи 235,1 124,5 в 1,9 р. 298,2 65,4 в 4,6 р. 

Системи кровообігу 633,3 416,8 51,9 76,7 37,3 в 2 р. 

Органів дихання 2815,7 1567,5 79,6 10827 4465,7 в 2,4 р. 

Органів травлення 230,9 163,1 41,6 568,9 205,8 в 2,7 р. 

Уроджені аномалії 1,6 2,1 23,8 45,1 43,4 3,9 

Було виявлено, що за роки після аварії на ЧАЕС в цілому серед дорослого населення поширеність усіх 

хвороб  зросло в 3,8 рази і складає 23564,0 чоловік у 2014 році на 10000 населення порівняно з 6212,9 чоловіку 

2005 році.. Серед дитячого населення поширеність усіх хвороб зросла в 4,1 разів і склала  28207,4 у 2014 році на 

10 000 населення проти 6840,0 у 2005 році.  

Серед вроджених вад розвитку дітей ліквідаторів Чорнобильської АЕС I рангове місце займають 

пороки кістково-м’язової; II – серцево-судинної; III – сечостатевої системи; IV-V – органів травлення і нервової 

системи. 

У структурі захворюваності дорослих і підлітків на кінець 2014 року серед перших: хвороби органів 

дихання – 39 % (показник на 10000 – 2 815,7); зростання в 6 разів, 1987 р. –  469,1; хвороби системи кровообігу 

– 8,8 % (633,3); зростання в 1,8 рази (340,4); хвороби сечостатевої системи – 7,0 % (502,1), зростання в 2,9 рази 

(169,0); хвороби шкіри та підшкірної клітковини – 5,9 % (423,9), зростання на 100,0 % (0,0). 

У групі злоякісних новоутворень перші місця посідають: злоякісні пухлини органів травлення 

(зростання на 5,3 % ); органів дихання (зростання на 19,5 %);  лімфо- та кровотворних тканин (+ 33,3 %); гострі 

лейкози (зростання в 2,1 рази).     Але при цьому різко зросла кількість злоякісних новоутворень щитовидної 

залози  в 2,6 рази. 

 За 29 післяаварійних років в області збільшились в 2,1 раз уроджені аномалії  (вади розвитку, 

деформації і хромосомні порушення). 

За результатами досліджень можна зробити висновки: радіоактивне забруднення є різновидом 

хімічного забруднення через утручання ізотопів у біохімічні процеси на молекулярно-клітинному рівні та 

різновидом фізичного забруднення внаслідок впливу випромінення на мікрофізичні умови перебігу біохімічних 

реакцій. Наслідки такого комбінованого впливу сприяють збільшенню рівнів захворюваності населення 

забруднених територій, особливо дитячого за системами кровообігу, кістково-м’язової, кровотворення та 

шкіри. 

 
ПРОБЛЕМА РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

Герасименко А.Р., студ., Сіренко А.О., студ., Бездєнєжних Л.А., к.т.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

       Найважливішим завданням сучасної екології є вивчення основних законів взаємовідносин 

організмів всіх рівнів організації між собою і природним середовищем, розробка шляхів регулювання та 

гармонізації взаємин людського суспільства з природою, вивчення стратегії природи, розробка планетарного 

консенсусу у вирішенні проблем взаємовідновідносин з природою, розвиток глобальних природоохоронних 

акцій. 

    Головними джерелами радіоактівніх забруднення біосфері є радіоактівні аерозолі, які потрапляють в 

атмосферу під час випробувань ядерної зброї, аварії на ЧАЕС та радіоактівніх виробництвах, а також 

радіонукліди, що виділяються з радіоактивніх відходів, захоронених на суші та на морі, з відпрацьованих 

атомних реакторів і устаткування.  

Метою роботи є визначення впливу радіаційного забруднення на довкілля та харчові продукти. 

Основними типами джерел радіоактивного забруднення природного середовища є: 

- уранова промисловість, яка займається видобуванням, переробкою, збагаченням і виготовленням 

ядерного палива. Основною сировиною для палива є уранова руда, в якій вміст такого компонента, як уран-235, 

властивості якого використовуються, складає десяті долі відсотка.  

- радіохімічна промисловість, на підприємствах якої проводиться переробка і поновлення 

відпрацьованого матеріалу. Під час роботи підприємств радіохімічної промисловості в атмосферу потрапляє 

деяка кількість радіоактивного J-131, К-40, а в водойми - стічні слаборадіоактивні води; 
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- місця переробки і захоронення радіоактивних відходів, які внаслідок неможливості забезпечити 

абсолютну ізоляцію джерела радіації виділяють радіонукліди в природне середовище. Зараз розроблені 

технології, за якими радіоактивні відходи поміщаються у герметичні капсули, які зберігаються в спеціальних 

сховищах[1]. 

Головним джерелом природних радіоактивних елементів, що знаходять в організмі людини є харчові 

продукти (табл.№1). 
Таблиця №1 – Питома радіоактивність харчових продуктів за К-40 

Продукт    Питома радіоактивність, Бк/кг К-40 

Картопля              129,5 

Горох              270,8 

Молоко               44,4 

Масло вершкове                 3,7 

 

Питома активність ізотопів Pb-210 і Po-210 у рослинній їжі становить від 0,02 до 0,37 Бк/кг. Особливо 

високу їхню активність виявлено в чаї (до 30,5Бк/кг) у продуктах тваринного походження (молоці) питома 

активність Pb-210 коливається в межах від 0,013 до 0,018 Бк/кг, Po-210- від 0,13 до 3,3 Бк/кг. Сумарна 

радіоактивність рослин у 10 разів вища, ніж тканин тварин. Підвищену кількість радіонуклідів можуть містити 

поверхневі водні джерела[2]. 

Шкідливість радіоактивних відходів коливається від низької у малоактивних відходів з швидким 

розпадом до дуже високої у високоактивних відходів. Щорічно під час виробництва ядерної енергії 

утворюється 200 тис.м
3
 відходів з низькою і проміжною активністю і 10 тис.м

3
 високоактивних відходів і 

відпрацьованого ядерного палива. Відходи накопичуються, їх кількість стрімко збільшується. 

 Враховуючи небезпеку для біосфери та харчових продуктів від ядерного забруднення, суспільство 

вживає охоронних заходів. У 1963 році підписано Договір про заборону випробування ядерної зброї в 

атмосфері, космічному просторі і під водою, в 1971 році - Договір про заборону розміщення на дні морів та 

океанів ядерної та інших видів зброї масового знищення, а в 1986 році - Конвенцію про оперативне оповіщення 

у випадку ядерної аварії та про допомогу у випадку ядерної аварії чи аварійної ситуації. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Калда Г.С., Савченко З.Б. Прикладний курс радіометрії і дозиметрії / Г.С. Калда, З.Б. Савченко//   

Навчальний посібник. – Хмельницький: ТУП, 2001, 310с. 

2. Димань Т.М., Мазур Т.Г. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів / Т.М. Димань,        

Т.Г. Мазур // Підручник. – Київ, 2011, 517с. 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ 
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Майже у всіх країнах світу зростають енергетичні потужності, внаслідок чого електромагнітне поле 

(ЕМП) антропогенного походження стає одним з домінуючих факторів впливу на здоров'я людини поряд з 

іонізуючою радіацією і хімічним забрудненням довкілля, це потребує сучасних підходів до його нормування. 

За кордоном, зокрема у США та країнах Європейського союзу, в якості показника безпеки 

використовується питомий коефіцієнт поглинання – рівень випромінювання визначає енергію 

електромагнітного поля, що виділяється в тканинах тіла людини за одну секунду (Specific Absorption Rates 

(SAR)). В Європі гранично допустимий рівень SAR регламентується не більше 2 Вт/кг для 10 г тканин. У США 

Федеральною комісією зі зв'язку (FCC) встановлено значення SAR не більше 1,6 Вт/кг для 1 г тканин. 

В Україні нормування електромагнітних випромінювань. здійснюється згідно ДСН 239-96 “Державні 

санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань”. В залежності від 

діапазону частот в основу гігієнічного нормування електромагнітних випромінювань покладені різні принципи. 

Критерієм безпеки для людини, яка знаходиться в електричному полі промислової частоти, прийнята 

напруженість поля. Нормується і час перебування людини в електричному та магнітному полях в залежності 

від напруги.  

Згідно з ДСН 239-96 нормування електромагнітних випромінювань здійснюється в діапазоні частот 

60кГц – 300 ГГц. Причому у діапазоні 60 Гц – 300 МГц нормованими параметрами є напруженість електричної 

Е, В/м, та магнітної Н, А/м, складових поля, а у діапазоні 300 МГц – 300 ГГц нормативним параметром є 

густина потоку енергії (ГПЕ), Вт/м
2
. Нормативною величиною є також гранично допустиме енергетичне 
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навантаження ЕН Е, (В/м)
2
год та ЕНН (А/м)

2
год. Ці норми забезпечують безпеку при умові, що в інший час 

доби людина не піддається впливу ЕП напруженістю більше 5кВ/м, а також виключена можливість впливу на 

організм людини електричних розрядів.  

В діапазоні частот 300МГц...300ГГц нормується ГПЕ електромагнітного поля. Гранично допустима 

ГПЕ залежить від допустимого значення енергетичного навантаження на організм людини і часу перебування в 

зоні опромінення, але в усіх випадках вона не повинна перевищувати 10 мкВт/см
2
. Санітарними правилами 

передбачена обов'язкова періодичність перевірки на робочих місцях рівня ГПЕ, що створюється джерелами 

опромінення. Перевірки повинні бути не рідше одного разу за рік. 

Відповідно до існуючої нормативної бази основними шляхами при розробці засобів захисту від впливу 

ЕМВ є: зменшення ГПЕ випромінювання безпосередньо від самого джерела; зменшення інтенсивності ЕМП у 

робочій зоні (може здійснюватись шляхом екранування джерел випромінювання металевими суцільними і 

сітчастими екранами); використання індивідуальних засобів захисту. 

Як в Україні, так в усьому світі проблематиці захисту людей від впливу електромагнітних полів та 

випромінювань приділяються багато уваги, але ці проблеми в цілому залишаються далекими від вирішення на 

прийнятому рівні. Це обумовлено низкою причин як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. До 

об’єктивних можна віднести якісні та кількісні зміни електромагнітного навантаження на виробниче 

середовище. Об’єктивними чинниками є результати досліджень медиків та гігієністів, які свідчать про 

негативний вплив на біологічні об’єкти електромагнітних полів та випромінювань рівнів, які вважалися 

безпечними. Суб’єктивними причинами є застаріла нормативна база з електромагнітної безпеки, зокрема в 

переліку матеріалів і конструкцій для екранування електромагнітних полів та випромінювань. Виготовлені з 

нормативних матеріалів електромагнітні екрани у багатьох випадках недостатньо ефективні, а конструкції з них 

мають великі габарити, вагу та вартість. Тому на сьогоднішній день актуальною задачею є дослідження 

можливостей і практичне втілення електромагнітного захисту, який відповідає нагальним потребам сьогодення.  

В ході аналізу встановлено, що чинні нормативно-правові акти з електромагнітної безпеки мають 

багато недоліків та невідповідностей і потребують коригування. Вони повинні розроблятися з урахуванням 

вимог відповідних міжнародних нормативів у цій галузі. Використання міжнародних стандартів для 

розроблення національних нормативів повинне ґрунтуватися на їх гармонізації з чинними державними 

стандартами, санітарними нормами, будівельними нормами і правилами.  

Впровадження запропонованих підходів значною мірою сприятиме як електромагнітній безпеці 

населення, так працюючих. 
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Комунікаційні послуги – послуги зв'язку, у тому числі телекомунікаційні, забезпечення телефонного, 

телеграфного зв'язку, радіомовлення, електронної пошти, супутникового та телевізійного зв'язку, поштові 

послуги [1]. Комунікаційні послуги є послугами обміну інформацією та спілкування:  

обмін інформацією у відстроченому режимі,  наприклад, електронна пошта; 

обмін інформацією у режимі реального часу, наприклад, розмови у мережі у відео форматі. 

У межах кожної категорії засобів маркетингових комунікацій є свої специфічні прийоми. Наприклад, 

рекламу можна подати в друкованому, радіо- і телевізійному виді. Стимулювання збуту товарів включає 

рекламу в місцях торгівлі, премії, знижки, купони, спеціальну рекламу і демонстрації. Засобами прямого 

маркетингу є каталоги, телемаркетинг, факс, Internet і т.д. Завдяки досягненням інформаційних технологій 

споживачі мають можливість отримувати інформацію не тільки за допомогою традиційних носіїв – газет, радіо, 

телефону і телевізора, а і за допомогою нових, наприклад, факсів, телефонів і комп'ютерів. Нові технології 

підштовхнули фірми до переходу від масового поширення інформації до більш концентрованого і навіть до 

безпосереднього спілкування із споживачем. Головна складова системи маркетингової комунікації фірми – це 

система формування попиту і стимулювання збуту, тобто сукупність заходів маркетингу, спрямованих на 

інтереси виробника при одночасному врахуванні вимог ринку і споживача. 

В останні роки все більшого значення набуває прямий обмін інформацією з ретельно відібраними 

цільовими споживачами, здійснюваний з метою отримання негайної реакції. На відміну від діяльності торгових 

представників, які спілкуються зі споживачем у процесі особистого контакту, методи прямого маркетингу, 

припускають використання пошти та інших неособистої каналів, що дозволяють звертатися до певної категорії 

споживачів або отримувати негайну реакцію. Оскільки прямий маркетинг набуває все більшого самостійного 

значення, маркетологи розглядають цей підхід як п'ятий елемент комплексу комунікацій. Однак до методів 

прямого маркетингу віднесено як спосіб передачі, так і повноправні каналами поширення товарів. Багато фірм 

використовують канали прямого маркетингу для продажу товарів, наприклад, комп'ютери, програмне 

забезпечення, фінансові послуги, одяг і побутову техніку, книги можна продати по телефону, поштою і навіть 

через Internet. Також засобами прямої комунікації є як виставки, ярмарки, салони, телемаркетинг, глобальні 

інформаційно-електронні системи (Інтернету), продаж по каталогах, поштова розсилка. 

Мобільні мережі забезпечують зростання кількості абонентів мобільного широкосмугового доступу. 

Драйвером зростання глобального телекомунікаційного ринку є сектор мобільного зв'язку та мобільних послуг 

передачі даних. З рейтингу найбільших світових телекомкомпаній майже 90% надають послуги мобільного 

зв'язку, у 75% телекомоператорів в структурі доходу домінує мобільний сегмент.  Розвиток мобільного зв'язку 

значно відбивається на обсягах і структурі доходів ринку телекомунікацій. Мобільний зв'язок в Україні 

розвивається швидкими темпами. Доходи підприємств, що надають послуги мобільного зв'язку  становлять 

3862,9 млн. грн, що становить 29 % усіх доходів від надання послуг зв'язку.  

Впевнене зростання демонструє і сегмент широкосмугового доступу в Інтернет. Кількість користувачів 

пакетних пропозицій, зокрема, абонентів послуг ШСД і платного ТБ продовжує рости у всіх операторів, 

представлених в рейтингу. Перехід до нових технологій, зокрема Internet, призвели до якісно нових тенденцій 

розвитку телекомунікацій, основними з яких є:поява телекомунікаційних та інформаційних послуг нового типу; 

об’єднання окремих мереж у світову мережу (глобалізація); надання різних типів послуг у рамках єдиної 

мережі (мультисервісність); стрімке зростання кількості користувачів мобільних ресурсів [2]. 

Локальний ринок – це ринок місцевості, яка включає певну сукупність населених пунктів. Прикладом 

локального ринку комунікаційних послуг може стати місто Кременчук Полтавської області. У місті отримали 

широке використання послуги комунікаційного зв’язку. Інтернет провайдери Кременчука надають послуги 

доступу до інтернету корпоративним клієнтам, комерційним структурам, приватним підприємцям, державним 

підприємствам, організаціям, а також широкому колу населення Кременчука та інші послуги, пов'язані з 

інтернетом. Інтернет провайдери відрізняються швидкістю, ціною, послугами підключення, знижками і так 

далі. Послуги інтернету надають: ‘‘4нет’’, ‘‘HomeNet (Домашній Телеком)’’, ‘‘ZeusNet’’, ‘‘Сетілайт’’, ‘‘Візит-

нет’’, ‘‘Link’’, ‘‘S-Net (Респект)’’, ‘‘Укртелеком’’, ‘‘Dream-Net’’, ‘‘YouNet’’, ‘‘SkyHome’’, ‘‘Velton’’ та ін. 

Послуги бездротового інтернету (WiMax, Wi-Fi, CDMA, 3G) надають ‘‘People.net’’, ‘‘ІнтерТелеком’’, МТС 

Коннект, CDMA Україна, Київстар, Velton Telecom, Кременчуцькі бездротові мережі [3]. 

Телекомпа́нія «Візит» – приватний регіональний інформаційно-розважальний телевізійний канал у 

Кременчуці, а також найбільший багатосервісний оператор у місті, який надає наступні послуги: кабельне і 

цифрове телебачення, високошвидкісний Інтернет. До популярних друкованих видань Кременчука належать: 



164 
 

AVтограф, Вісник Кременчука – офіційне видання Кременчуцької міської ради, Для дому і сім'ї, Кременчуцька 

Панорама, Кременчуцький ТелеграфЪ, Кремінь, Програма Плюс, Приватна газета. У місті розміщений Центр 

поштового зв'язку № 2 Полтавської дирекції УкрПошти, який обслуговує Кременчук, Кременчуцький район, 

смт. Козельщина, Козельщинський район, м. Глобине та Глобинський район. Зараз працює 21 відділення зв'язку 

УкрПошти. Поштові послуги у місті також надають: «Нічний експрес», «Нова Пошта», «Ін-Тайм», «Автолюкс» 

та інші. У місті діє 3 відділення «Телекомсервіс» та «Центр продажу послуг та обслуговування споживачів». У 

місті та районі налічується 30 АТС, 20 радіовузлів, 82899 абонентів телефонної мережі. На території міста в 

межах радіочастот FM-діапазону своє мовлення проводять 15 всеукраїнських та регіональних радіостанцій [3]. 

У місті є покриття більшості національних операторів мобільного зв'язку (МТС, PEOPLEnet, life, Київстар).  

Серед пріоритетних завдань держави щодо розвитку локального ринку телекомунікаційних послуг слід 

виділити наступні: забезпечення умов для прискорення розвитку телекомунікаційних мереж і збільшення 

переліку й обсягів телекомунікаційних послуг, які надаються широким верствам населення; забезпечення 

розвитку широкосмугових мереж передачі даних; забезпечення ефективного використання радіочастотного 

ресурсу; продовження процесу лібералізації ринку телекомунікацій, спрощення умов для виходу та діяльності 

на ринку телекомунікацій шляхом поступового переходу від ліцензування видів діяльності до реєстрації; 

забезпечення конкуренції, інвестиційної привабливості в разі конкурсного розподілу обмеженого ресурсу, 

вдосконалення механізмів регулювання ринку телекомунікацій та ін. [2]. 

Отже, локальний ринок комунікаційних послуг є перспективним видом діяльності, який має різні види 

послуг комунікаційного зв’язку, що широко використовуються для обміну інформацією та спілкування. 
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Транспорт є ключовою ланкою соціально-економічної системи держави і належить до стратегічно 

важливих галузей національної економіки, без ефективної роботи якої неможливе подальше підвищення 

добробуту суспільства. Актуальність обраної теми обумовлена тим, що розвиток транспорту забезпечує 

соціальні потреби громадян – задовольняє попит на внутрішні перевезення за доступними тарифами, створює 

нові робочі місця, дає поштовх для розвитку інших залучених галузей, наповнює бюджет. 

Вивченню даної теми присвячені роботи таких відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, як               

А. Абрамов, Д.Беспалов, Є. Білокобила,  В. Галабурда, Н. Іщенко, Н. Терешина, М. Трихунков,  В. Холявко,          

А. Шишков та інші. 

Ринок транспортних послуг – це складна система врегульованих нормами права та забезпечених 

засобами правового регулювання відносин, що складаються між виробниками та споживачами транспортних 

послуг, а також іншими учасниками ринку та державою в особі уповноважених органів влади з приводу 

перевезення пасажирів, вантажу та багажу на національному та міжнародному рівнях [1]. 

За даними Головного управління статистики в Полтавській області у 2015р. усіма видами транспорту 

виконано пасажирооборот в обсязі 210,1 млн.пас.км. Послугами пасажирського автотранспорту скористалися 

9252,0 млн. пасажирів [2]. 

Дослідження транспортної послуги та її ринкового середовища являє собою систематичні заходи щодо 

отримання оперативної інформації щодо даних, що описують поточний або перспективний стан ринку 

транспортних послуг, а також аналіз і відображення даних у формі, необхідної для вирішення стратегічних і 

тактичних завдань, що стоять перед підприємством, яке надає транспортні послуги. 

До зовнішніх джерел отримання вторинної інформації входять дані про суб'єктів ринку: дані 

підсумкової та оперативної звітності транспортних підприємств, філій і структурних одиниць про їх 

господарську, економічну, фінансову діяльності; наявна інформація про діяльність конкурентів; дані ринкових 

партнерів про їх роботу; матеріали публікацій у пресі та спеціалізованих виданнях про суб'єктів транспортного 

ринку і тенденції розвитку регіонів, галузей економіки, конкурентної ситуації, технологій, суспільства та ін. [3]. 

Для вивчення ринку транспортних послуг застосовують такі методи отримання первинної інформації 

як спостереження, особисті та телефонні інтерв’ю, анкетування, інтерактивне опитування за допомогою 

електронних засобів зв'язку, панельний метод, використання фокус-груп респондентів, експертні оцінки та ін. 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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Дослідження міських пасажирських перевезень було проведено на прикладі м. Кременчука. Основні 

підприємства м. Кременчука, що надають транспортні пасажирські автопослуги, є ТОВ «АТП 15307», ПП 

"Союз Авто Експрес", «Служба сервіс 15-58», ТОВ «Євротранс» та ін. Детальніше розглянемо діяльність ТОВ 

«АТП 15307» та маршрут № 9, який обслуговується даним АТП. 

Маршрут є міським, його обслуговують 12 автомобілів, протяжність складає 10,01 км., робочі дні – 

повний тиждень. За 1 день пасажиропотік однієї машини фактично складає 324 особи. Загальний пасажиропотік 

маршруту за 1 день становить 3888 осіб. Відповідно, за умови стовідсоткового навантаження транспортного 

засобу, річний пасажиропотік усього маршруту складає 1 419 120 осіб. Згідно з даними за 2013 рік,  річний 

пасажиропотік становив 1 480 440 осіб [4]. Тобто, зараз ми спостерігаємо спад попиту на маршрутні 

перевезення пасажирів. Це може бути наслідком таких проблем як: нестабільна ситуація в країні, підвищення 

індексу споживчих цін,  недостатнє оновлення рухомого складу транспорту; зниження безпеки та якості 

пасажирських перевезень, зростання дорожньо-транспортних пригод; не ефективність механізму управління 

транспортними підприємствами та ін. 

Отже, маркетингове дослідження, як метод вивчення з метою впливу на ринок, має велике значення для 

успішного функціонування підприємств транспорту в сучасних умовах. Результатом досліджень пасажирських 

автоперевезень є створення інформаційно-аналітичної бази для прийняття ефективних управлінських рішень, 

що дозволяють забезпечити залучення на транспорт максимального пасажиропотоку за рахунок 

конкурентоспроможної тарифної політики та надання населенню транспортних послуг необхідного об'єму і 

рівня якості. 
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В наш час велика кількість людей проводить все більше і більше часу в Інтернеті, Інтернет - реклама є 

найбільшим сегментом ринку, що розвивається. Масштабним розвитком Інтернет - технологій і їх 

популярністю користуються підприємства у маркетинговій діяльності.  

За даними дослідження, яке провела Інтернет  Асоціація України, об’єм ринку медійної Інтернет - 

реклами України за 2015 рік склав 1 млрд 288 млн. грн., що на 27% вище за показники 2014 року. Якщо брати 

до уваги прогнози спеціалістів, то у 2016 році ці показники виростуть ще на 6-7%. 

Медіа маркетинг має свої переваги: 

 Інформацію можна отримувати цілодобово, і знаходитися при цьому і зручних домашніх умовах; 

 Користувачі, які переглядають додатки, можуть обрати саме ті товари, які їм найбільше підходять за 

ціною; 

 При продажу через Інтернет продавець економить свої грошові кошти завдяки зменшенню накладних 

затрат по реалізації товару; 

 Завдяки глобальності обсягу аудиторії мережею Інтернет рекламодавець може розширити свій ринок 

від місцевого до національного, а так і до міжнародного; 

 Реклама є не нав’язливою. Вона не дратує так, як реклама на радіо, або телебаченні, яку не можна не 

дивитися, або не слухати; 

Дозволяє отримати більш точну інформацію про проведення рекламної компанії у вигляді статистики по 

кількості переглядів, відвідувань і тд. 

Компанія ІVOX Ukraine провела дослідження серед українських Інтернет користувачів, щоб дізнатися 

як вони ставляться до реклами в Інтернеті. 40% опитаних реклама в Інтернеті дратує і відволікає. Взагалі не 

сприймають рекламу 16% респондентів. 23% вважають рекламу потрібною, якщо вона є корисною і 

актуальною. 12% опитаних готові терпіти рекламу, оскільки це є запорукою безкоштовного користування 

додатками.  

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/333/4.pdf
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Також опитування привели до висновку, що найбільш відомими додатками серед українських 

користувачів є Viber і Skype. Їх аудиторія займає 84% і 94% відповідно. Рекламу у цих додатках помічають 10% 

і 22% респондентів.  На третьому місці ICQ(69%), який більш до душі людям старшого віку.  

Найбільше Інтернет - користувачі звертають увагу на рекламу побутової техніки та електроніки 

(близько 46,2%), комп’ютерної техніки(43,6%), мобільних телефонів і аксесуарів(41%). Меншу увагу 

респондентів привертає реклама книг, фільмів, мобільного зв’язку, програмного забезпечення, автомобілів. 

Найменшу увагу звертають на рекламу продуктів харчування та напоїв [1]. 

Вагоме місце в Інтернет - рекламі посідає довіра споживачів до неї. 64% опитаних стверджують, що 

довіряють онлайн рекламі так само, як і будь-якій іншій рекламі, 11, 8% довіряють навіть більше, а от 8,9% 

вважають рекламу в Інтернеті не надійною.  

Важливим моментом є просування товарів і послуг у соціальних мережах, найбільш популярними 

серед яких, за дослідженням IVOX є: vkontakte.ru, Odnoklassniki.ru, а також Mail.ru. Як виявилося, деякі 

респонденти взагалі не здогадуються, що їх особиста інформація може бути використана для реклами(16%), 

деякі респонденти категорично проти такого(20,9%), а 4,7% підтримують таку ідею. 

Дослідження, щодо релами в Інтернеті і її сприйняття користувачами показало, що реклама в Інтернеті 

– це вдалий фінансовий вклад, який допоможе не тільки з мінімальними затратами, а й високою якістю 

поширити свої товари та послуги. Таким чином, правильна розробка рекламної компанії, визначення найбільш 

ефективного розміщення реклами, дослідження споживчої аудиторії можуть надати вагомі маркетингові 

переваги підприємству. Слід пам’ятати, що реклама має бути правдивою, пропагувати здоровий спосіб життя, 

культуру та порядність у людських відносинах. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Як українці сприймають рекламу в Інтернеті [Електронний ресурс]/Режим доступу: 

innovations.com.ua/ua/articles/13844/temp 

 

 

ВІРУСНИЙ ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ 

 

Чиньонова А.О., магістр 

Науковий керівник Кратт О.А., д.е.н., проф.                                                                               

 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

З розвитком Інтернету і перетворення його у загальнодоступний ресурс з'явилися нові різновиди 

ефективної реклами. Так, наприклад, одним з найпопулярніших  сучасних рекламних методів є вірусний 

маркетинг. Він повністю заснований на  тенденції обміну користувачами інформацією,яка сподобалась. Люди, 

бажаючи висловити свої уподобання, самостійно надсилають рекламні відомості, що містяться у відеороликах, 

графічних, текстових, анімаційних, аудіо файлах, своїм знайомим, близьким, друзям. Цьому сприяють 

популярні соціальні мережі, інформаційні портали, форуми, особисті блоги та багато інших Інтернет-ресурсів, у 

межах яких можливий обмін різною інформацією. 

І. Лилик звертає увагу на те, що термін «вірусний маркетинг» вперше вжив у 1996 р. Дж. Рэйпорт. 

Термін  означає поширення  інформації від  однієї людини  до другої у межах цільової групи, що становить 

основу ідеї «вірусного» процесу. Оригінальну інформацію, ідею у вигляді готового маркетингового 

повідомлення (ролику, тексту),  вірусно передають один одному у вигляді «хохми», рекомендованих посилань. 

У результаті  інформація асоціюється швидше з розвагою ніж з нав'язаним рекламним зверненням [1]. 

В. Тринчук і Б. Лисак до переваг вірусного маркетингу відносять: низьку вартість рекламної кампанії; 

більш точне попадання у цільову аудиторію, відповідно – високу ефективність впливу; розмова з аудиторією 

відбувається на зрозумілій їй мові. До недоліків відносять: законність дій «вірусів» іноді викликає сумніви; 

складна застосовність даного інструменту для деяких аудиторій,наприклад, пенсіонери [2]. 

В. Тринчук і В. Короленко наводять приклади використання вірусного маркетингу. При просуванні 

мила Dove, маркетологи компанії Uniliver вирішили прискорити просування товару за допомогою вірусного 

маркетингу. Кожній жінці, яка разом з купоном на знижку (його можна було вирізати з газети) повідомляла 

адреси трьох своїх подруг вручали два шматки мила. «Продані» подруги отримували бандерольку з одним 

шматочком мила, а у графі «Відправник» вказувалося ім'я порекомендувавшей персони. З одного, це  боку 

дружній знак уваги, з іншого – та сама продаж друзів в яскравій упаковці [3]. 

Заслуговує на увагу ролик під назвою «Особливо небезпечна дівчина». Його розробила інтернет- 

компанія Victory. Ідея ролика обіграє сюжет гучного вірусного відео для фільму «Особливо Небезпечний», в 

якому розлючений  менеджер видовищно трощить свій офіс. Victory створила пародійну версію цієї 

драматичної історії, яка показує «чисто жіночий» варіант розвитку подій. Дія розгортається у перукарському 

салоні. Розбурхана, через невдалу зачіску і зірваного побачення, дівчина смачно трощить все навколо, люто 

атакуючи працівників салону і зносячи охорону. Ролик наочно показує, що не тільки життя офісних 

працівників, але і всієї прекрасної половини людства,  проходить під постійною загрозою зриву [4]. 

Отже, практика останніх років демонструє, що більшість споживачів прагне уникати традиційних 

методів реклами, що показує їх зниження ефективності. Саме завдяки цьому вірусний маркетинг отримав таке 
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розповсюдження і продовжує набирати обертів. Вірусний маркетинг – є ефективним способом просування, але, 

як і будь-який інший, він потребує ретельного планування, тривалого вибудовування дружніх відносин з 

клієнтами і розуміння суті проблеми. Існує не мало прикладів, коли цей метод працював проти самої фірми і 

чутки про його «бруд» розносилися з величезною швидкістю, хоча передбачалося, що це принесе прибуток. 

Вірусний маркетинг піддається множинної критики. Це говорить про те, що не одна маркетингова техніка не 

може бути універсальною. Майбутнє реклами повинно будуватися на інтеграції традиційних та альтернативних 

методах реклами. 
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На сьогодні менеджмент більшості українських підприємств стикається з проблемою неефективності 

роботи і фахівців з маркетингу і в цілому відділів маркетингу. Неефективність полягає в тому, що витрати на 

утримання відділу чималі, запаси на складі не зменшуються, а обсяги реалізації продукції і прибутку 

підприємств не збільшуються. 

Зараз же виникла необхідність акцентувати увагу на розвитку бізнесу, який повинен  спиратися на 

маркетинг. Під час становлення «правильного» маркетингу існує ряд аспектів, які необхідно вирішувати 

комплексно. Основними причинами проблеми є: 

1. Керівники не наділяють маркетингові підрозділи повноваженнями щодо прийняття рішень за 

відповідними напрямами діяльності підприємства і його розвитку.  

2. Керівники багатьох організацій вважають маркетинг в компанії витратним підрозділом, тому відділ 

маркетингу отримує занадто мале фінансування. Маркетологи орієнтовані на довгострокову перспективу 

зростання і процвітання підприємства, збільшення його доходів. У їх завдання входить дослідження ринку і 

визначення тенденцій і попиту на найближчі 7-10 років. Рішення такого завдання вимагає інвестицій в розробки 

і дослідження, нові технології виробництва та просування. Обгрунтуванням для витрат є отримання 

конкурентних переваг компанії  та лояльність покупців. 

3. В зв'язку з останніми подіями на ринку відбуваються серйозні зміни. Настала епоха, коли 

зовнішньополітична обстановка починає диктувати свої умови економіці.                                                      

4. Нерозвиненість самого ринку.  

5. Нестача кваліфікованих кадрів в сфері маркетингу. 

6. Нерозуміння суті маркетингу. Це є наслідком появи одного зі стереотипів про маркетинг – 

помилкового сприйняття маркетингу як «чогось дуже простого і відомого». 

7. Психологічні бар'єри і відсутність ринкової мотивації у населення, керівництва  багатьох організацій 

і чиновників. 

8. Монополізація деяких ринків і диктат виробників на них, що особливо помітно в сфері сировинних і 

енергетичних ресурсів. 

9. Недосконалість правової бази та можливість ведення тіньового  бізнесу, а також використання  

деякими власниками і керівниками підприємств  адміністративного ресурсу. В цьому випадку ми не можемо 

говорити про ефективне управління, в тому числі і про використання маркетингу. Це істотно знижує інтерес не 

тільки до нього, а й до інших легальних підходів і методів підвищення ефективності діяльності  підприємства.  

Маркетинг буде ефективний, коли з його допомогою планується діяльність компанії, і він стає 

об'єднуючою ідеєю. Але спроба за допомогою маркетингу вирішувати незначні завдання (наприклад, швидкий 

розпродаж залежаного товару) не тільки демотивує співробітників, а й стає серйозною загрозою ефективності 

довгострокових  маркетингових заходів. Саме через розбіжності цілей маркетингу зі стратегічними цілями 

організації відділ маркетингу часто вирішує зовсім інші завдання.     

  Тому важливо, щоб маркетинговий відділ брав участь на рівні керівної ланки в формуванні 

перспективних планів компанії, а не був змушений підкорятися і працювати по вже готовим концепціям. 

Керівництво багатьох організацій недооцінює значення маркетингу і не приділяє достатньої уваги 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6FT7JEpkQf4
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маркетинговим дослідженням, фокусуються на питаннях  виробництва. Внаслідок цього, продукція, що 

випускається не знаходить належної підтримки з боку споживача. Виникає нерозуміння того, що маркетинг 

повинен стати основним інструментом, що саме він дозволяє ефективно конкурувати на  ринку.  

Але з іншого боку, проблема мінімізації ролі відділу маркетингу керівниками  пов'язана з тим, що топ-

менеджмент компаній не бачить відповідної віддачі від даних підрозділів. Незважаючи на те, що за останні 15-

20 років в нашій країні сфера освіти просунулася далеко вперед, і більшість вузів стали навчати студентів 

основам маркетингу, залишається нестача  кваліфікованого персоналу, здатного зробити реальне дослідження 

ринку, з допомогою якого можна було б виявити проблему і отримати конкретні  результати, які могли б 

визначити напрямки для діяльності підприємства. 

Наступна складова неуспіху маркетингу на підприємстві полягає в тому, що маркетологи не оперують 

на сьогоднішній день такими поняттями і показниками, які б свідчили про вигідність вкладень, і які переконали 

б менеджмент в їх фінансовій доцільності. 

Виходячи з викладеного, можна зробити наступний висновок: маркетологи повинні навчитися 

обґрунтовувати свої пропозиції, використовуючи фінансові терміни і показники економічної віддачі. Ці 

показники повинні доповнювати їх маркетингові стратегії – вектори розвитку компанії й окремих бізнес-планів. 

Ця частина стратегічного плану повинна містити прогноз попиту на найближчі 3-5 років в показниках потоку 

грошових коштів, прогнозований звіт про рух грошових коштів і звіт про прибутки і збитки. Саме такий підхід, 

використовуваний для обґрунтування інвестиційних проектів. Це дозволить керівникові і маркетологу 

спілкуватися на «одній мові» і розуміти один одного. 
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Починаючи з ХХ ст. зв'язок масового виробництва і споживання призводить до підвищення рівня 

масового добробуту. У маркетингу це знайшло своє вираження в переміщенні акценту з забезпечення 

інформацією про продукти, які задовольняли нечисленний набір базових потреб, до виявлення і задоволення 

нових «потреб», що є в дійсності скоріше бажаннями, ніж мають нагальний характер. За даних умов, 

застосування чинників внутрішнього впливу потребують всебічного розгляду за для вивчення поведінки 

споживача з метою впливу на їх купівельні вподобання.  

Такі вчені як З. Фрейд, А. Маслоу,  К. Альдерфер, Д. МакКлелланд, Р. Кеттелл у своїх працях вивчають 

психологічні характеристики, як головні інструменти впливу на споживчу поведінку.  

Так, практична значимість теорії А. Маслоу для маркетингу полягає в можливості з високим ступенем 

вірогідності прогнозувати готовність споживача платити гроші за задоволення певних потреб. При цьому один і 

той же споживач може віддавати пріоритет різним потребам у різних ситуаціях на різних етапах життя. 

Потреби більш високого рівня впливають на споживача навіть тоді, коли його потреби більш низького рівня 

задоволені неповністю [2]. 

Сутність фрейдистської психології полягає в підкресленні несвідомої природи більшості причин 

людської поведінки. Для маркетингу це означає, що споживач часто не усвідомлює потреби, яку задовольняє 

певний продукт, окрім тих, що лежать на поверхні. Сучасна реклама присвячена переважно стимуляції бажань 

та фантазій. Одним з найбільш популярних маркетингових прийомів є не розхвалювання властивостей самих 

продуктів, а приведення їх у відповідність до стилю життя споживачів, як до ключових моментів здійснення 

бажань. 

Неофрейдистські психоаналітики впевнені, що Фрейд приділяв занадто багато уваги впливу на 

поведінку споживачів несвідомим факторам. К. Хорні розробила модель поведінки, яку застосовують у 

психологічних дослідженнях споживачів. К. Хорні висловила думку про існування трьох головних орієнтацій, 

на основі яких людей можна поділити на три категорії за типом їхніх взаємовідносин з іншими людьми: 

орієнтація на поступливість; агресивна орієнтація; орієнтація на відособлення. CAD Complaint Aggressive 

Detached (поступливість, агресивність, відособлення) - шкала, розроблена для оцінки орієнтації людей як 

споживачів [3]. 

Базовою теорією для маркетингових досліджень особистості є факторний аналіз, який використовував 

один із засновників теорії характерних рис Р. Кеттелл. У теорії дається три припущення: ті самі риси властиві 

багатьом людям, змінюються лише їхні абсолютні значення, тому можна на підставі таких рис сегментувати 

ринок; риси відносно стабільні й мають універсальний вплив на поведінку незалежно від ситуації. Звідси можна 

зробити висновок, що "поведінка" у цілому прогнозована;  характерні риси можуть бути визначені на основі 

виміру показників поведінки, шляхом використання модифікованих тестів. В результаті таких досліджень 

можна знайти взаємозв'язок між наборами особистісних змінних і різних типів поведінки споживачів: 

покупками, вибором продукту, ризиками, вибором засобів інформації. Однак, прогнозувати поведінку за 

допомогою вимірів характеристик не завжди можливо, оскільки, для цього мають виконуватися такі умови: 

споживачі з подібними рисами особистості повинні бути однорідні за демографічними показниками (вік, дохід, 



169 
 

місце проживання); критерій оцінки властивостей особистості має бути надійним; ринкові групи, виділені на 

основі особистості, повинні бути досить великими за обсягом, щоб витрати були доцільними. На практиці, 

використання особистісних факторів маркетингу використовується з метою розробки «особистості бренда» [3]. 

До найбільш важливих психологічних характеристик споживача, які мають поведінковий вплив на 

споживчому ринку, належать характер, темперамент, пам'ять. Психологічні чинники включають такі елементи, 

як мотивація, сприйняття, переконання, ставлення. Користуючись цими психологічними характеристиками та 

чинниками впливу, фахівці намагаються якнайкраще представити споживачеві свій бренд. 

Як тільки інноваційний продукт певної торгової марки приймається суспільством, увага маркетологів 

зосереджується на конкуренції між брендами. Коли ціна продукту досить низька, щоб його могли собі 

дозволити більшість потенційних споживачів, у них з'являється можливість вибору. Вибір бренду споживачем є 

одним з найважливіших аспектів у сфері маркетингу [1]. 

Отже, дослідження психологічних чинників впливу на поведінку споживачів є основою для 

впровадження ефективних маркетингових рішень. Без розуміння механізму формування поведінкової реакції 

споживачів, неможливо успішно працювати на ринку серед безлічі вже існуючих конкурентів.  
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У сучасному суспільстві з розвитком інформаційних та комунікаційних технологій, значно 

розширюються можливості реклами. Адже одним із інструментів маркетингу є реклама як основний засіб 

просування товару на ринок [1].  Зараз  активно використовується графіка із трьохвимірним ефектом для 

рекламних цілей. Ефективність реклами із ЗD-зображень дуже висока. ЗD-ефекти – це нова та цікава 

можливість нанесення зображення на плоскі поверхні, яка дозволяє вийти за звичні межі візуального 

сприйняття. А саме в плані того, що на неї, як мінімум, майже всі перехожі звернуть увагу, а більше того - ще й  

розкажуть знайомим. А це є надзвичайно цінним, оскільки, в наш час важко когось чимось здивувати. Існує 

багато рекламних носіїв, які вже не сприймаються, є не цікавими для населенням і відповідно не дають 

бажаного ефекту від витрачених зусиль та коштів. Зацікавити може лише щось нове та незвичне. Саме такими є 

ЗD-ефекти. 

3D-технологія є новим етапом розвитку інформаційних технологій у світі. Це один з найкращих 

сучасних способів відтворення звукового та візуального сигналу в практичній діяльності. Людина сприймає 

світ просторово, а саме: в трьох вимірах, де сприйняття фіксується на одному об‘єкті під різними кутами, 

зображення обробляється на основі відстані між очима і так формується тривимірний ефект. Для отримання 3D-

зображення використовується техніка знімання з двох камер, кожна з яких формує зорове сприйняття глядача 

відповідно. 

 В рекламних цілях їх можна використати: 

- для реклами на підлозі місця продажу конкретного товару чи послуги; 

- на асфальті, де проходить велика кількість людей; 

- при зовнішньому оформлені транспорту; 

- відео ЗD-реклама при трансляції ЗD-фільмів. 

3D-рекламу використовують такі всесвітньо відомі фірми: Coca-Cola, Adidas, Cavalli, Ferrero, 

McDonalds та ін. Тривимірна реклама використовується у різних формах: сувенірної продукції, оздоблення 

інтер’єрів фірм, використанні зовнішньої реклами, друкованих виданнях тощо. 

Основними перевагами 3D-реклами є: високий ступінь помітності, мобільність, форма новизни, 

запам’ятовуваність, тривалий термін служби без втрати зовнішнього вигляду. Досліджено, що навіть боковим 

зором покупець помітить рух і зверне свою увагу на рекламований об‘єкт. Крім того, слід зазначити, що 

елементи анімації сприяють підвищенню візуального сприйняття аудиторії. 

Однією з усіх видів застосування 3D-реклами є зовнішня відео 3D-реклама. Така сучасна об’ємна 

зовнішня реклама успішно виділяється на тлі звичайних рекламних щитів, привертає увагу максимальною 

реалістичністю. При створенні об’ємних фігур для реклами можуть використовуватися ескізи замовника або 

проекти, підготовлені фахівцями компанії з урахуванням побажань клієнта. 

3D-технології пробралися не тільки у відеорекламу, вони внесли інноваційні зрушення й у всі інші 

види комунікацій з аудиторією. 3D вже було використано у виготовленні друкованої реклами і сувенірної 
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продукції, оздобленні інтер’єрів фірм і виставкових стендів, оформленні POS-матеріалів (воблерів, денглерів, 

постерів, шелфтокерів тощо), використанні зовнішньої реклами (лайтбоксів, вивісок, рекламних щитів, 

штендерів, пілонів, рекламі на транспорті тощо); також в упаковках, CD- та DVD-дисках, друкованих виданнях 

– обкладинки книжок, журналів тощо[2].  

До головних недоліків 3D-реклами слід віднести її високу вартість (що пов’язана з незначним 

поширенням тривимірних телевізорів, з допомогою яких відтворюється 3D-зображення) та відсутність 

впроваджених конкретних стандартів безпеки та якості, що дозволяло б глядачам сприймати об’ємне 

зображення на екрані без шкоди здоров’ю. 

Отже, 3D-технології все ширше застосовуються у сфері рекламного бізнесу та маркетингу. Значно 

підвищується рівень конкурентної боротьби за споживача завдяки високій ефективності впливу 3D-технологій 

на прийняття рішення покупцями про здійснення покупки. За таких обставин особливого значення набувають 

завдання дослідників у сфері маркетингових комунікацій та рекламного бізнесу щодо більш детального та 

ґрунтовного вивчення 3D-технологій, можливостей і перспектив їх використання. 

Дослідження показують високу ефективність впливу 3D-технологій на прийняття рішення покупцями 

про здійснення покупки як попередньо запланованої, так і безпосередньо в зоні торгівлі. 

Усе це ставить перед дослідниками у сфері маркетингових комунікацій та рекламного бізнесу завдання, 

щодо більш детального та ґрунтовного вивчення такого явища, як 3D- та 4D-технології, а також можливостей і 

перспектив їх застосування у діяльності вітчизняних підприємств та під час реалізації масових заходів. Таким 

чином, інноваційні 3D-технології в сучасній рекламі не втратять своєї актуальності. 
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Починаючи діяльність, підприємець стикається з рядом проблем. Основна частина з них, пов'язана з 

вибором ринку, на якому будуть представлені товари чи послуги, вибором місця реалізації своєї ідея, 

діапазоном цін, для кращого конкурентоспроможного сегменту на ринку, а також з таким основним питанням: 

«Як завоювати певну долю покупців?». Відповідаючи на це запитання, підприємець починає обирати 

найкращий та найефективніший варіант імідж-реклами: рекламні ролики на телебаченні, рекламні щити, 

реклама на транспорті, реклама в популярних газетах і журналах, буклети, візитівки та флаєри. Зупинимося на 

візитках, як найбільш оптимальний та менш енергозатратний варіант. 

Візитна картка (візитка, business card) – це коротка загальна інформація (текстова та візуальна) про 

особу, компанію, товар чи послугу, нанесено на папір і презентує та стисло характеризує її «власника» (особу 

чи компанію). Візитна картка, в певному розумінні, це імідж підприємця, його статус в суспільстві. 
Можна виділити 3 види візитних карток: 

- особисті (сімейні) – використовуються в неформальному спілкуванні при дружньому знайомстві; 

- корпоративні – не містить імен і прізвищ. Зазвичай дана візитка відображає фірмовий стиль компанії. Мають 

рекламний характер і в основному використовуються на виставках, конференціях, з'їздах тощо; 

- ділові – використовуються в бізнесі, на офіційних зустрічах та переговорах, для надання контактної 

інформації майбутнім клієнтам. Як правило, несуть рекламний характер. В них зазначають якнайбільше 

інформації про товари чи послуги, які надає фірма (підприємець). 

Саме на ділових візитках ми і зупинимо нашу увагу. 
Вдала візитна картка – це органічне поєднання естетики, лаконічності та інформативності. Тому 

підходячи до вибору оформлення дизайну візитки, потрібно керуватися правилами кольористики, стилю та 

грамотності у побудові тексту. 
Стандартний розмір візитки складає 5x9см..  Основна інформація, яка повинна міститися, включає такі 

підпункти: назва установи, організації; ім'я та прізвище власника картки; посада; адреса установи, організації; 

номери телефонів, факсів. 

Вдале поєднання всіх цих елементів, і є запорукою успіху підприємця. 

Як же правильно поєднати всі ці елементи. Основний критерій – правильно обрати фон ділової картки. 

За правилами кольористики, потрібно обирати нейтральні кольори, але такі, які будеть привертати увагу. До 

таких кольорів ми можемо віднести: відтінки жовтого кольору,  та білий колір. Також можна використовувати 

поєднання кольорів. Потрібно виходити з того, який спектр послуг може представити підприємець. Якщо ж це 
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товари для дівчат – то можна використовувати відтінки рожевого, якщо це засоби по догляду за будинком – 

відтінки синього, медичні послуги – відтінки зеленого. 
Важливою віхою в створенні візитних карток відіграє шрифт та колір шрифту. Потрібно виходити з 

того, що: шрифт повинен читатися на загальному фоні візитки, та повинен гарно гармоніювати з ним. До 

найбільш вживаних кольорів можна віднести: чорний, темно синій, червоний та білий кольори, а також 

насичені їх відтінки. Щодо розміру шрифту, потрібно враховувати те, що найбільшого розміру повинні бути 

назва організації та прізвище та ім'я власника. 
Потрібно пам'ятати про те, що візитна картка має 2 сторони. Тобто лицева та внутрішня сторони. На 

лицевій стороні повинна міститися інформація про організацію (її назва), а також вид товарів чи послуг, які 

представляє дана організація (підприємець) на ринку. На внутрішній стороні – контактні номери телефонів, 

електронні адреси та адреса організації (місце реєстрації підприємства). 
Важливу роль відіграє фонове зображення того виду товарів чи послуг, які надає підприємець. 

Покупець отримує наглядну інформацію та запам'ятовує саме цю візитку. Через деякий час, коли йому буде 

потрібен саме цей вид послуг (товарів), в першу чергу, він згадає саме цю візитку. Психологами доведено, що 

саме зорова пам'ять пробуджує людей до дії. 

У всьому світі підприємці користуються візитними картками. Вони покладають на них таку основну 

задачу – запам'ятатися покупцеві та привернути його увагу до власного товару (послуги). Дотримуючись 

певних правил кольористики, естетики та грамотності можна досягти висот саме на тому сегменті ринку, яку 

обрав підприємець. Саме візитка допомогла багатьом підприємцям досягти успіху. Візитки потрібно 

розробляти такі, щоб їх хотілося тримати в руках. Головна запорука успуху підприємця – це розумно складена 

візитка. Висвітлена вся потрібна інформація: назва організації, прізвище та ім'я власника, номера телефонів та 

електронна адреса, 100% допоможуть в залученні покупців, привертанні уваги оточуючих. 
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Стратегія підприємства є об’єктивною засадою для формування відповідей на такі важливі питання: в 

якій галузі або на яких ринках повинне функціонувати підприємство; як розподілити найефективніше обмежені 

ресурси; як вести конкурентну боротьбу. 

Теоретичні і методологічні засади вивчення конкурентних стратегій пiдприємства представлені в 

працях таких західних та вітчизняних вчених як І. Анософф, М. Портер, А. Томпсон, Д. Рікардо, Ф. Котлер,     

П. Саблук, С. Кваша,  С. Єрохін, В. Геєць та інші. Проте, в сучасному мінливому середовищі, яке стрімко 

розвивається, старі методи все більше втрачають свою актуальність, а розробка конкурентоздатних стратегій, 

які можуть забезпечити міцну перевагу перед конкурентами, завжди залишається актуальним питанням [1]. 

Висока конкурентоспроможність підприємства забезпечує підприємству отримання стабільного та 

високого прибутку та являється запорукою його розвитку. Сьогодні великої популярності здобули наступні 

стратегії: управління змінами; стратегія диференціації; стратегічні альянси; стратегія ментального айкідо; 

система управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) [2].  

Перша стратегiя – управління змінами. Це процес, який для організації робить можливим модифікацію 

будь-якої частини  її структури, щоб таким чином ефективно функціонувати у постійно мінливому середовищі. 

При допомозі організаційних змін керівництво має змінювати одну або декілька внутрішніх складових, які 

відносяться до цілей, завдань, структури, технології, людського фактору, викликаних перемінними у 

зовнішньому, або внутрішньому середовищі. 

Існують різні методи проведення змін: 

- метод, орієнтований на людей та культуру організації. Сприяє покращенню відносин між членами 

колективу, виступає інструментом аналізу спільної роботи та планування проведення змін для підвищення 

ефективності роботи групи. Прикладом застосування методу є впровадження гнучкого графіку роботи. 

- орієнтований на завдання і технологію. Застосовується шляхом реінжинірингу бізнес-процесів, 

концепції 6 Сигма, загальним управлінням якістю. 

- орієнтований на структуру та стратегію. Застосовується з метою забезпечення гнучкості та 

адаптивності організаційної структури, також для прогнозування і планування змін. 

- дегресійний метод. Застосовується з метою створення єдиної команди, модернізації обладнання тощо. 

- проектний метод. За допомогою цього методу оцінюється та планується забезпеченість ресурсами і 

проектуються роботи. 

Окрім цих методів є більш сучасні методи управління змінами: аутсорсинг, бенчмаркінг, реінжиніринг 

бізнес-процесів та даунсайзинг. 

Реінжиніринг – це важливий напрям інноваційної діяльності, який передбачає радикальне 

перепроектування бізнес-процесів організацій за допомогою науково-практичного підходу групою однодумців 
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для підвищення рівня конкурентоспроможності, а саме одержання істотних ефектів у зниженні вартості, 

підвищенні якості та зростання обсягів продажів продукції і послуг.  

Аутсорсинг на сьогодні являється однією з найбільш популярних моделей бізнесу. Це передача частини 

функцій з обслуговування діяльності організації посередникам, за умови гарантування ними відповідного рівня 

якості та ефективності їх використання, на основі трансформації або оновлення бізнес-процесів та технологій і 

з можливістю переходу частини персоналу до постачальника (аутсорсера).  

Даунсайзинг – зменшення розмірів компанії для покращення її функціонування або зменшення 

витратної частини бюджету, в основному за рахунок  скорочення кадрів, проведення більш ефективної HR-

діяльності, зміни ключових цілей та робочих процесів компанії, перетворення структури компанії.  

Бенчмаркінг – механізм порівняльного аналізу ефективності роботи однієї компанії з показниками 

інших, більш успішних, організацій.  

Друга стратегiя – стратегія диференціації. Стратегія диференціації опирається на маркетингове ноу-хау 

фірми, її перевазі у виявленні й задоволенні очікувань покупців, незадоволених існуючими товарами, створення 

відмінної від конкурентів ринкової позиції за рахунок таких факторів, як: сервіс, упаковка, імідж тощо. 

Основними видами даної стратегії є: 

1. Технологічна диференціація дозволяє покращувати якість продукції, полегшує умови праці та 

забезпечує її безпеку. 

2. Цінова диференціація доцільна коли продукт має різну споживчу цінність у різних ринках. У 

сегментах ринку з високою споживчою цінністю або у тих, які слабкочутливі до цін, слід їх підвищувати.  

3. Продуктова. Вона являється однією з основних стратегій диференціації i здійснюється за допомогою 

таких чинникiв: додатковi можливостi товару, ефективнiсть його використання, комфортнiсть, надiйнiсть, стиль 

i дизайн товару. 

4. Комунiкацiйна. При випуску нового товару важливим аспектом є пояснення споживачевi про 

новизну i чим вона для нього вигiдна. Самец я стратегiя являється зв’язком мiж споживачем та виробником. 

5. Сервiсна диференцiацiя зосереджує увагу споживача на якiсному обслуговуванi. 

6. Диференцiацiя на основi емоцiйного зв’язку соціальної прив’язаностi. Використовуючи цю стратегiю 

компанiя отримує вiрних клiєнтiв, можливiсть вiдтоку яких вкрай мала. 

Третя стратегiя – стратегія ментального айкідо. Сутність даної стратегії заключається в тому, щоб 

нейтралізувати сильні сторони конкурента, а також в тому, щоб використовувати дії самого конкурента для 

перемоги над ним. Ціль стратегії – не зруйнувати, а завоювати переваги, не знищити конкурента, а здобути над 

ним перемогу за рахунок ухилення від боротьби – перемога без боротьби. 

Одна з форм прояву стратегії айкідо в бізнесі – перехід від конкуренції до співробітництва шляхом 

погодження інтересів з конкурентами і заключення з ними відповідних ділових стратегічних альянсів. При 

традиційній конкуренції обидві компанії не реалізують повністю своїх цілей, оскільки діють паралельно і 

протистоять один одному. Енергія їх розподіялється неефективно: не тільки на вивчення потреб споживачів 

цільового ринку і розробку оптимальних методів їх задоволення, але не на боротьбу з конкурентами. При 

використанні стратегії айкідо відбувається перехід від силової конкуренції до конвергенції, координації 

інтересів і можливостей ринкової роботи з конкурентами, досягається велика економія любого виду ресурсів, 

ефективності та результатів дії компанії. 

Стратегія айкідо направлена на використання відносно своєї вигоди не слабких, а сильних сторін 

конкурента. Айкідо не сприяє ні егоїзму, ні героїзму, відсутні і такі поняття як невдача і успіх. Існує тільки 

результат – досвід, завдяки якому компанія стає хоча б трохи кращою, ніж раніше. 

Четверта стратегiя – стратегічний альянс. Це форма співпраці двох реальних або потенційних 

конкурентів на довгостроковий термін або для досягнення певної мети. Альянс також створюється для 

проведення спільних досліджень, обміну технологіями, для спільного використання виробничих потужностей, 

просування на ринок продукції один одного або у об’єднанні зусиль у виробництві. Альянси допомагають 

компаніям у галузях з глобальною конкуренцією зміцнити свої позиції, не втрачаючи при цьому незалежності. 

Американські вчені виділяють такі основні цілі для створення стратегічних альянсів: 

- збільшення прибутків; 

- зміцнення стратегічних позицій шляхом отримання знань від партнера; 

- збереження гнучкості діяльності, наприклад адаптація до зміни в зовнішньому середовищі; 

- збереження головних стратегічних переваг. 

У рамках стратегічного альянсу компанії поєднують зусилля, зберігаючи при цьому свою господарську 

і юридичну самостійність. Це – співробітництво між фірмами, що дозволяє спертися на сильні сторони 

учасників, причому ні в кого немає бажання чи можливості захопити унікальні переваги партнера. На відміну 

від тактичних угод альянси дозволяють учасникам вирішувати стратегічні задачі, зміцнюючи їх конкурентні 

переваги. Також вони передбачають розвинену систему управління спільними ресурсами і зв'язками між 

компаніями-учасниками. Учасники одержують більш повну інформацію один про одного і про виконання 

контрактів, комунікації між компаніями досить прозорі. У підсумку значно зростає роль неформальних 

факторів, насамперед взаємної довіри. 

П’ята стратегiя – система управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Це бізнес-стратегія 

компанії, яка спрямована на побудову взаємовідносин з клієнтами і заснована на використанні провідних 

управлінських та інформаційних технологій. Сьогодні конкуренція досить висока на всіх рівнях. CRM-система 
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– це комплекс програм для роботи з інформацією, що включає в себе клієнтську базу і ряд систематизованих 

методик. Сучасна CRM спрямована на вивчення конкретних потреб клієнтів та ринку. На основі цих 

результатів компанія розробляє нові товари або послуги, таким чином вона досягає поставлених цілей і 

збільшує прибуток. 

Завданням CRM-системи є створення чітких і прозорих процесів взаємодії з своїми партнерами та 

клієнтами, побудова і використання ефективного маркетингу і продажів, формування лояльності клієнтів, 

контроль і узгодження функцій всіх співробітників в організації. Ефективність CRM-системи визначається тим, 

наскільки швидко і точно користувач може зробити необхідний зріз в історії конкретного партнерства і 

прийняти найбільш вигідне рішення. Сьогодні явні переваги CRM ні в кого не викликає сумнівів. Такі системи 

допомагають менеджеру не потонути в морі інформації, без якої неможливий успішний бізнес [3]. 

Отже, конкурентні стратегії – важлива і невід’ємна складова сучасних ринкових відносин. Це спосіб 

отримання стійких конкурентних переваг шляхом конкурентної боротьби, задоволення потреб споживачів, які 

стають все більше вибагливішими до товару або послуги. Конкурентні стратегії допомагають компанії 

здійснити шлях від тієї позиції на ринку, яку вона має, до бажаної. Це здійснюється шляхом адаптації до 

зовнішніх сил: конкуренції, ринкових змін, розвитку технології, а також за допомогою визначення і приведення 

ресурсів компанії відповідно до можливостей, які відкриваються перед компанією. 
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Маркетинг на транспорті являє собою особливу систему управління транспортним виробництвом і 

реалізацією продукції (послуг) і є своєрідним господарським механізмом транспортних підприємств в умовах 

ринкової економіки. Проте конкретні форми використання або функції цього механізму в певній мірі залежать 

від специфіки організації роботи того чи іншого виду транспорту або транспортного підприємства [1]. 

Керуючись загальними функціями сучасного маркетингу (вивчення ринку, планування, ціноутворення і 

просування товарів), можна сформулювати такі основні функції транспортного маркетингу, що враховують 

специфіку галузі: комплексне дослідження транспортного ринку; обстеження економіки районів тяжіння 

транспортних підприємств з метою визначення платоспроможного попиту і потенційної потреби в 

транспортних послугах, виявлення вимог до якості транспортного обслуговування користувачів; аналіз власних 

ресурсів, планування перевезень і вироблення стратегії роботи підприємств транспорту; розробка і здійснення 

товарної політики щодо розширення асортименту та підвищення якості транспортної продукції; аналіз 

транспортних витрат і розробка цінової (тарифної) політики; розробка збутової політики транспортних 

підприємств; розробка комунікаційної політики по формуванню попиту; керування транспортним маркетингом, 

облік і контроль маркетингової діяльності і визначення її ефективності [1]. 

Основні напрямки маркетингу на транспорті:  

 - комплексне вивчення транспортного ринку, конкурентів, запитів і потреб споживачів транспортної 

продукції підприємства (основних і додаткових послуг), визначення місткості ринку;  

 - аналіз власних ресурсів і можливостей задоволення споживачів транспортного ринку;  

 -  сегментація ринку і вибір цільових сегментів для підприємства або виду транспорту;  

 - прогнозування і планування попиту на продукцію транспортної організації за цільовими сегментами;  

 - розробка асортиментної політики і нормативів підвищення конкурентоспроможності продукції 

організацій;  

 -    розробка інноваційної й інвестиційної політики;  

 -  аналіз витрат і цін конкурентів та розробка цінової стратегії й політики;  

 - розробка збутової і комунікаційної політики, включаючи рекламну діяльність та інші засоби 

стимулювання збуту з метою успішного просування продукції на ринок; 

 -  розробка комплексу маркетингу й керування маркетингом транспортної організації [2]. 

Тобто, маркетинг на транспортному об'єкті охоплює майже всю систему організації і керування 

виробництвом та збутом. Конкретні методи і засоби використання маркетингу значною мірою залежать від 

специфіки транспортного виробництва, виду власності та ієрархічної структури керування, рівня конкуренції, 
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компетентності керівництва та інших факторів. Одна з основних функцій маркетингу на об’єктах транспорту — 

розуміння споживачів транспортної продукції (основної и додаткових послуг) та їх моделей споживання. 

Основними принципами маркетингу на транспортному ринку є плановість, системність, іноваційність, 

ефективність і адресність надання послуг, забезпечення найкращого вибору засобів задоволення потреб 

споживачів, максимально можливе підвищення якості послуг. Ці загальні принципи маркетингу можна 

представити таким чином:  

 - орієнтація виробництва транспортної продукції і надання додаткових послуг на інтереси споживачів; 

  - орієнтація діяльності транспортної організації на кінцевий результат (як правило –  на максимальний 

прибуток);  

 - постійне відновлення транспортної продукції (послуг), підвищення її якості та безпеки перевезень 

пасажирів;  

  - гнучке планування і реагування транспортного виробництва та збуту послуг на вимоги ринку, 

пристосування до структури попиту споживачів на довгострокову перспективу; 

 - об'єктивне інформування потенційних споживачів і вплив на транспортний ринок шляхом 

поліпшення якості послуг, гнучкої цінової політики, реклами та інших  засобів стимулювання збуту [3].  

Отже, транспортний маркетинг являє собою систему організації та управління діяльністю транспортних 

підприємств, фірм і компаній на основі комплексного вивчення ринку транспортних послуг та попиту 

споживачів з метою створення найкращих економічних умов реалізації своєї продукції.   
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Ринок товарів імпульсного попиту постійно розвивається. На сьогоднішній день безліч товарів 

підпадає під категорію товарів імпульсного попиту. Виявляється, ці покупки є запланованими, але не 

покупцями, а продавцями. Причина полягає в тому, що ці товари перебувають в особливих зонах імпульсної 

покупки. Імпульсивні покупки – це покупки, зроблені під впливом раптово виниклого бажання без 

попереднього планування та пошуків і  спровоковані зовнішніми ефектами.  

Психологію імпульсних покупок розглядалися такими вченими як Андерхіл П., Фролова Т.Ю., 

Агаларова Е.Р., Даскалу О.Ж., Вікарі Д., Мікеладзе І.Е., Бедринец М.Д., Райзберг Б.А. та інші. 

Як потенційні товари імпульсивної покупки можна розглядати більшу частину продуктів, особливо 

солодощі, сигарети, жувальна гумка, спиртне, недорогі товари для дому, побутову хімію, свічки, серветки і так 

далі. Крім того, товарами імпульсивної покупки можуть стати всі предмети невеликого розміру і невисокої 

вартості, здатні спровокувати покупця за рахунок яскравого кольору і привабливої упаковки.  

Здійснення імпульсної покупки багато в чому залежить від психологічних і фізіологічних особливостей 

відвідувача торгового залу. Особливо сильно психологічний ефект, що спонукає до імпульсної купівлі, виникає 

у великих магазинах самообслуговування – велика кількість товарів надає гіпнотизуючий вплив на покупця. 

Розслаблююча повільна музика спонукає покупців не поспішати і більше часу присвятити вибору покупок, що 

створює в торговому залі затишну атмосферу, стимулюючи імпульсну покупку. Значно збільшує можливість 

спонтанного купівельного вибору – упаковка і оформлення товару у вітрині. Можна сказати, для супермаркету 

упаковка і викладка грають роль продавця, тому що саме вони повинні розповісти про привабливість товару і 

довести його необхідність. Яскравість упаковки завжди сприяє залученню уваги, проте не завжди здатна 

спровокувати на покупку. Колір оформлення повинен відповідати типу товару і умов його зберігання. Так, 

холодні тони в оформленні торговельних залів (синій, білий, сірий, холодний рожевий) сприяють зниженню 

продажів товарів продуктової групи в цілому, однак здатні збільшити кількість імпульсивних покупок у відділі 

заморожених продуктів (створюється ілюзія свіжості і чистоти), коричневі і зелені тони сприяють збільшенню 

розкупованості вин і знижують продаж обчислювальної і комп'ютерної техніки і т.д. [1]. 

Імпульсні покупки складають найпривабливішу групу з точки зору можливостей прикладного 

застосування мерчендайзингу і BTL-технологій. Особливо важлива для незапланованих (імпульсних) покупок 

експозиція (виставка, викладка асортиментної позиції) в точці продажу. Сусідство товарних категорій і 

товарних одиниць може впливати на кількість імпульсивних покупок в магазині. Розташування в безпосередній 
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близькості товарів, які є супутніми (процес їх споживання немислимий один без одного – наприклад, бритви і 

леза) або товарами-каталізаторами (можуть вживатися окремо, але спільне споживання покращує якості того й 

іншого – засоби для душа та губки для тіла), здатне значно збільшити продажі.  

Основна частина імпульсних покупок відбувається з наступних причин: 

- під впливом відчуттів, породжених видом самого товару. Наприклад, побачивши на полиці каву, то 

пригадується почуття легкого розслаблення – купуєш, щоб відчути його знову.  

- під впливом асоціацій, побудованих рекламою. Наприклад, побачивши на прилавку чіпси, то 

пригадується веселе відчуття, що з'явилося під час перегляду реклами – придбав, щоб дізнатися те ж наяву.  

- під впливом короткочасного бажання спожити (відчув запах свіжого хліба і захотілося спробувати) 

[2].  

Всі товари можна розділити на дві рівноцінні групи: ті, які є для даної торгової точки товарами 

виключно імпульсивними  і товари, які найчастіше купують як цільові, проте, в разі ефективної роботи з 

покупцем  їх продажу можна збільшити за рахунок імпульсивних покупок.  

Згідно Д. Вікарі за допомогою прихованої камери виявлено, що кількість миготінь очей під час відбору 

товарів у жінок падає до 14 в хвилину, що можна порівняти із станом трансу. Коли жінки наповнюють свої 

візки і направляються до контрольного прилавка, картина змінюється: число миготінь збільшується у них до 25 

в хвилину, а при звуці чекового аппарату та при голосі касира, що називає суму – до 45 в хвилину. У багатьох 

випадках виявлялося, що у покупців не вистачало грошей, щоб розплатитися за імпульсні покупки [3].  

Таким чином,  здійснення імпульсної покупки – це процес явного домінування бажання над розумом, 

коли рішення приймається миттєво, без осмислення сильних і слабких сторін товару. Бажання купити щось 

імпульсно, спонтанно виникає у покупця, швидше за все, при вигляді товару, або за результатом спеціально 

розробленого маркетингового заходу, безпосередньо на місці продажу.  
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У сучасних умовах господарювання значна кількість підприємств впроваджує логістичне стратегічне 

управління, яке застосовується з метою мінімізації витрат логістичних каналів та забезпечення високої 

конкурентоспроможності. При цьому, стратегія може служити для розробки ефективної логістичної системи 

управління, як налагоджений процес управління, інформаційними, товарними потоками між постачальниками, 

підприємством та споживачами. В умовах непередбаченості ринкової кон’юктури та недостатньо 

напрацьованих науковцями моделей побудови оптимальних стратегій, формування логістичної системи часто 

відбувається спонтанно та неефективно. 

Важливі дослідження основ стратегічного управління логістикою та логістичного планування було 

здійснено такими зарубіжними та вітчизняними науковцями: А.М. Бутовим, А.В. Євдокимовим,                      

Д.В. Кочубеєм, Є.В. Крикавським , М.В. Таланом , О.М. Тридідом. 

Стратегічний рівень управління логістичною діяльністю встановлює систему цілей і напрямів розвитку 

логістики підприємства та принципи оцінювання бізнес-процесів. Враховуючи загальну корпоративну 

стратегію, підприємства формують портфель функціональних стратегій. Логістична, як одна з функціональних, 

відображає напрям реалізації загальної стратегії за допомогою інструментів логістичного управління. 

Логістична стратегія визначає розвиток логістики, який торкається форм і засобів її реалізації на підприємстві 

міжфункціональної і міжорганізаційної координації і інтеграції. Логістична стратегія – одна з функціональних 

стратегій підприємства (поряд з виробничою, фінансовою, маркетинговою, стратегією розвитку тощо), що 

ідентифікується у логістичних системах та ґрунтується на таких цілях: оптимізація рівня запасів, мінімізація 

часу переміщення матеріалів і виробів, забезпечення високого рівня логістичного обслуговування, забезпечення 

мінімального акцептованого рівня загальних витрат у логістичному каналі[2]. 

Головна стратегія торговельного підприємства орієнтована на покращання ефективності 

функціонування товаропотоків.  
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Логістична стратегія, як стратегія функціонального рівня, тісно пов'язана з маркетинговою стратегією,  

являючи певне доповнення одна одній.  Цілі стратегій конкуренції торговельних підприємств збігаються з 

цілями логістичних стратегій,  які скеровані на підвищення ефективності функціонування матеріалопотоків [3].  

У зарубіжній літературі  в теорії управління застосовують таку класифікацію стратегій:  

– стратегії офенсивні, тобто на основі активних дій,  направлені на розвиток і інновації :  стратегії 

низьких витрат,  диференціації, концентрації;  

– стратегії дефенсивні, скеровані на зміцнення існуючих ринкових  позицій, з використанням нових 

можливостей: стратегія лідерства, швидкого виходу з ринку  [4].  

Основними логістичними стратегічними цілями торговельного підприємства, повинно бути 

покращання логістичного обслуговування, а також  оптимізація витрат матеріальних та інформаційних потоків.  

Отже, логістичну стратегію можна розглядати як поглиблення традиційної стратегії торговельного 

підприємства.  Основними характеристиками сучасної логістичної  стратегії фірми можна вважати наступні: 

узгодженість рішень усіх логістичних підсистем;  послідовність і комплексність дій різних часових періодів;  

реальність і еластичність планів 

Формування логістичної стратегії підприємства передбачає системний підхід, зваженість у прийнятті 

рішень і складається з таких етапів :  

 визначення логістичної місії;  

 формування стратегічних цілей та завдань;  

 аналіз логістичного середовища підприємства;  

 проведення логістичного аудиту; 

 прийняття стратегічних логістичних рішень [3]. 

 Необхідно виділити важливість системного підходу до формування логістичних стратегій, які повинні 

пов’язуватися з іншими функціональними стратегіями та відповідати оптимальній реалізації стратегії 

конкуренції фірми, а також охоплювати усі сфери діяльності підприємства. Реалізація логістичної стратегії 

вимагає забезпечення таких умов :  

 наявність загальнокорпоративної стратегії та підтримувальних стратегій;  

 можливість формування величини й структури виробництва (продажів) щодо вимог логістики;  

 наявність вертикальної інтеграції сфер логістики підприємства;  

 наявність структури постачання, виробництва та дистрибуції, що орієнтована на матеріальні потоки;  

 відповідність систем управління та інформації;  

 проведення відповідних заходів щодо підвищення ефективності;  

 відповідність рівнів автоматизації підприємства, переміщення товарів та інформації. 

Загалом різноманітність форм і умов стосовно рівня логістичного управління, унеможливлює 

сформулювати типи логістичних стратегій, але їх можна диференціювати щодо вирішення базових логістичних 

проблем:  

 стратегія інтеграції функцій і процесів;  

 стратегія консолідації (транспорту, складів, запасів);  

 стратегія зменшення, тобто ліквідація запасів;  

 стратегія скорочення циклу;  

 стратегія диференціації обслуговування клієнта;  

 стратегія кооперації у відносинах “постачальник-споживач”;  

 логістичний outsorcing;  

 стратегія логістичних інновацій [5]. 

Розглядаючи підходи щодо розробки стратегії управління логістичною діяльністю підприємств у 

науковій літературі, можна зауважити на недостатнє висвітлення проблеми застосування аналітичних і 

математичних методів під час формування логістичних стратегій. Зараз основним є структурно-логічний підхід, 

за якого логістична стратегія формується на основі стратегічного аналізу чинників зовнішнього та 

внутрішнього середовищ і логічної побудови стратегічного прогнозу змін цих чинників. Саме тому постає 

питання про можливість розвитку аналітичних кількісних методів оцінки дії чинників зовнішнього та 

внутрішнього середовищ щодо базових характеристик логістичної системи. 

Під час формування логістичної стратегії підприємства на основі аналітичного підходу потрібно 

вирішити наступні питання:  

 визначити базові характеристики логістичної системи, які можна застосувати на стратегічному рівні 

управління логістичною діяльністю;  
 визначити набір чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ, які своєю дією формують 

характеристики логістичної системи;  

 сформувати цільові характеристики логістичної системи, яких необхідно досягнути в ході реалізації 

логістичної стратегії;  

 розрахувати необхідний ступінь дії чинників, що впливають на внутрішнє середовище у період дії 

стратегії, що розробляється [4]. 

Висока ринкова конкуренція вимагає більш ретельного узгодження цілей логістичного менеджменту зі 

стратегічними цілями управління на корпоративному рівні, а також активізації його ролі щодо підвищення 

гнучкості підприємства, здатності швидко реагувати на ринкові сигнали. 
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Обов'язковою умовою для створення ефективної системи логістики є необхідність підтримки рівноваги 

між рівнем сервісу і величиною загальних витрат.  

Операційна структура логістики обслуговує її функціональний цикл, який виконує завдання 

обслуговування покупців.  

Функціональний цикл у логістиці торговельного підприємства складається з трьох стадій:  

1. Логістика покупок торговельного підприємства. Найчастіше цей процес визначають як логістику «на 

вході» і пов'язують з придбанням товарів у зовнішніх постачальників. У сфері оптової та роздрібної торгівлі 

неабияке значення має термін покупки, тому що підприємство торгівлі лише перепродає вже готовий товар, а 

не споживає матеріали з недостатнім ступенем готовності. Головна мета – підтримка торгівлі шляхом покупок з 

найменшими загальними витратами, що передбачає прогнозування потреби, планування покупок, вибір 

джерела поставок, переговори, розміщення замовлення, транспортування, отримання, перевірку, зберігання 

тощо.  

2. Внутрішньомагазинна логістика – це діяльність, яка забезпечує планування та підтримку 

торговельного процесу. Головна мета – забезпечення безперебійної торгівлі. Це вантажопереробка, управління 

запасами торговельного підприємства по мірі їхньої своєчасної передачі в торговий зал, забезпечення 

доступності товару.  
3. Логістика продажу торговельного підприємства. Охоплює широкий спектр дій від пошуку і 

залучення нових покупців до доставки покупок клієнтам. Головна мета – просування товарів споживачам з 

мінімальними загальними витратами. Передбачає у взаємодії з маркетингом: ціноутворення, визначення рівня 

сервісу, мерчандайзинг, стимулювання збуту; самостійно – через логістику покупок – зв'язок з виробником і 

(або) посередником, доставку, рециклінг. Зазначимо, що надійна логістична стратегія також не може бути 

розроблена без урахування зворотних потоків [1]. 

Логістичні стратегії є важливою скадовою стратегічних цілей торгівельного підприємства , для 

підтримання конкурентоспроможності підприємства на ринку. Вони пов’язуються з іншими функціональними 

стратегіями, а також охоплюють усі сфери діяльності (постачання, виробництво тощо). За раціонального 

застосування логістичних стратегій спостерігається зниження загальних витрат та підвищення рівня 

обслуговування клієнта, тобто збільшується ефективність діяльності та досягнення цілей підприємства, а саме 

з’являються перспективи розвитку та росту діяльності підприємства в цілому. 
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Інвестиції є одним із найважливіших засобів забезпечення умов виходу з економічної кризи, 

структурних зрушень у всіх галузях економіки, підвищення якісних показників господарської діяльності на 

мікро- і макрорівнях, визначають конкурентоспроможність у світовому співтоваристві та процес економічного 

зростання в цілому. Інвестиційний клімат  сукупність чинників економічного, політичного, правового та 

соціального характеру, які бере до уваги інвестор, ухвалюючи рішення щодо здійснення інвестицій. 

Інвестиційний клімат включає в себе дві досить суттєві складові: об’єктивні можливості країни 

(інвестиційний потенціал) та умови діяльності інвестора (інвестиційний ризик). Недостатньо розглядати тільки 

потенціал або тільки ризики. Країна може бути першокласною з погляду потенціалу – наприклад, там є 

сировинні ресурси або багате населення, але якщо політична обстановка нестабільна, існує безліч 

адміністративних бар’єрів для ведення бізнесу, досить невизначене законодавство у сфері інвестування, то 

навряд чи хто зважиться на інвестиції. Україну можна вважати інвестиційно привабливою країною для 

інвестування, опираючись на такі фактори: наявність високого природо-ресурсного потенціалу; культурна 

спорідненість з іншими європейськими та північноамериканськими країнами; високий рівень освіти населення і 

належна професійна підготовка; великий споживчий ринок, що наздоганяє ринок високо розвинутих держав[1]. 

За оцінками Європейської Бізнес Асоціації найкращі показники інвестиційного клімату в Україні були 

в 2011 році (рис. 1), що пов’язано з проведенням Євро-2012 та, відповідно, збільшенням інвестицій в економіку 

країни. В подальшому сприятливість інвестиційного клімату України була значно нижчою і протягом 2012-

2014 років не піднялася вище позначки в два бали. При цьому характерним є те, що очікування керівників 

компаній-учасниць ЄБА щодо динаміки інвестиційного клімату у наступні 3 місяці з 3-го кварталу 2011 року 

значно переважає показники інвестиційного клімату України, що сягнули в першому кварталі 2014 року 

позначки 3,6 бала. Тобто, на думку опитаних, Україна має хороші перспективи щодо розвитку та покращення 

свого інвестиційного клімату. 

 
Рис. 1. Оцінки інвестиційного клімату України Європейською Бізнес Асоціацією за 20112014 рр. [2] 

На сьогоднішній день в Україні можна виділити цілу низку проблем, що перешкоджають поліпшенню 

інвестиційного клімату України: відсутність сталої стратегії економічного і політичного розвитку країни; 

незабезпечення усім суб’єктам економічних відносин, у тому числі й іноземним інвесторам, рівних 

економічних прав і свобод у здійсненні фінансово-економічної діяльності; складність податкової системи та 

суттєве податкове навантаження; відсутність надійної інвестиційної історії, що формується роками внаслідок 

успішних капіталовкладень інвесторів та інші. 

Отже, для покращення інвестиційного клімату України необхідно: обмежити можливості втручання 

урядовців в господарські процеси, скорочення сфер адміністрування і регулювання; спростити процедури по 

організації бізнесу; звернути увагу на проблеми врегулювання державного боргу; забезпечити захист прав 

інтелектуальної власності; підвищити прозорість банківської системи; створення стабільної податкової 

системи, яка б забезпечувала достатній обсяг надходжень до бюджетів усіх рівнів, створення умов для 

подальшого інтегрування України до світової економіки; спростити систему оподаткування та забезпечити 

розвиток конкуренції. 
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Світовий досвід показує, що наявність дистрибуції в системі руху товарів забезпечує активне 

просування продукції виробників на ринку. Таким чином, на сучасному етапі розвитку економіки 

дистриб’юторська діяльність, як елемент торговельної інфраструктури, стає одним з найважливіших факторів 

підвищення конкурентоспроможності багатьох економічних систем. З іншого боку, питання про 

конкурентоспроможність самих дистриб’юторів, безумовно, є актуальним. 

Для дистриб’ютора – дистрибуція є сектором економічної діяльності, в якому здійснюється його 

основна функція посередника між виробником і споживачем. Якщо виробник випускає велику кількість товарів 

певного і досить вузького асортименту, то функція дистриб'ютора полягає в обслуговуванні суспільства таким 

чином, щоб кожен споживач міг купувати і споживати у відповідних для нього умовах невеликі кількості 

різноманітних товарів [1].  

Функції підприємств сфери оптової торгівлі загальні функції: рух товару по каналу збуту; закупівля і 

формування товарного асортименту; складування і зберігання товарних запасів; реалізація товару; надання 

необхідних сервісних послуг; обслуговування клієнтів, що звернулися; підтримка запасів продукції; 

встановлення цін на продукцію; дослідження ринку у власних цілях; послуги з консультування клієнтів [2]. 

Таким чином, будучи незалежним господарюючим суб'єктом, дистриб'ютор представляє інтереси 

виробника на певній території і одночасно прагне максимально задовольнити потреби клієнтів. Наявність 

дистриб'ютора в ланцюжку руху товару сприяє зростанню ефективності в усьому каналі збуту, в тому числі за 

рахунок значної економія ресурсів у порівнянні з власною збутовою мережею і забезпечення якості управління 

продажами і виконання маркетингових програм в порівнянні з традиційною системою збуту [4]. 

Оскільки функції фізичної дистрибуції охоплюють зазвичай процеси складування та транспортування 

між виробником, дистриб’юторами і споживачами, основні проблеми фізичної дистрибуції стосуються: 

 розміщення магазинів в залежності від розподілу споживачів; 

 розміщення запасів, призначених для забезпечення магазинів роздрібної торгівлі; 

 оптимізація ланцюгів і видів транспорту і, нарешті, оптимізація вартості складування [3]. 

Вибір місця для торгової точки робить необхідним аналіз того ринку, який існує в даній зоні, а потім 

складання попередніх розрахунків експлуатації, призначених для оцінки рентабельності даного місця. 

Зазвичай ринок однієї торгової точки визначають як «купівельну зону» або територію, де 

розташовуються потенційні покупці, ймовірність відвідування якими даної торгової крапки не дорівнює нулю. 

В цьому випадку територія ділиться на зони, які об’єднують потенційних покупців, які мають рівну ймовірність 

відвідати проектований магазин. Критерієм поділу на зони може бути відстань, час або інші чинники, як, 

наприклад, ступінь привабливості. 
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Підприємство створюється та існує для реалізації поставлених  перед ним цілей. Ступінь реалізації цих 

цілей показує, наскільки ефективно функціонує підприємство та використовує наявні ресурси. Ефективність 

діяльності будь-якого підприємства значною мірою визначається рівнем відповідності його співробітників 
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робочим місцям, оскільки ця умова є визначальною в досягненні цілей свого розвитку. Виявити ступінь 

відповідності працівників підприємства вимогам їхніх робочих місць можна в процесі оцінювання персоналу. 

Питання щодо оцінювання персоналу підприємства досліджувалися у працях багатьох зарубіжних і 

вітчизняних вчених, серед них: М. Альберт, Л. Балабанова, М. Виноградський, В. Галенко, Д. Карнегі, 

А. Кибанов, А. Кредісов, Ю. Макогон, М. Мескон, І. Метцнер, Є. Молл, А. Наливайко, А. Пономарев, 

К. Редченко, Х. Ріхтер, Ж.Рой та ін. 

Оцінювання персоналу – це процедура, що здійснюється з метою виявлення ступеня відповідності 

професійних, ділових та особистих якостей працівника, кількісних і якісних результатів його трудової 

діяльності визначеним вимогам [2, 3]. Безпосередньо оцінка персоналу дає змогу керівництву оцінити 

ефективність роботи працівників, їх можливості та перспективи розвитку; проаналізувати потреби 

перекваліфікації працівників; виявити проблеми не ефективної роботи деяких відділів; знайти шляхи 

покращення роботи підприємства в цілому. На сучасних підприємствах застосовують різні способи оцінки 

персоналу, умовно їх поділяють на традиційні та нетрадиційні (сучасні) [1], які наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Традиційні та сучасні методи оцінювання персоналу підприємства 
Традиційні методи Сучасні методи 

- біографічний метод - атестація 
- метод бальної оцінки - метод «360º атестація» 
- метод еталону - метод ассесмент центру 
- оцінка за результатами - управління за цілями 

Перевагами традиційних методів є їх простота та загальнодоступність, а недоліками є те, що вони 

сфокусовані окремо на одному працівникові без врахування цілей організації та ґрунтуються на суб’єктивній 

думці того хто проводить оцінювання, орієнтується на минуле та не враховують перспективи розвитку як 

працівника, так і підприємства. Сучасні методи оцінювання персоналу розглядають робочу групу в якості 

основної одиниці підприємства; оцінювання здійснюється, як керівниками, так і підлеглими; до уваги береться 

не тільки виконання поточних завдань, а й здатність до професійного розвитку, зростання трудового 

потенціалу. Розглянемо більш детально сучасні методи оцінювання персоналу: 

1. Атестація вважається найбільш поширеним методом. Головне в такому оцінюванні – не особистісні 

характеристики, а ділові якості працівника, його праця та результати. Атестація персоналу визначається, як 

процедура систематичного формалізованого оцінювання згідно з заданими критеріями відповідності діяльності 

працівника чітким стандартам виконання робіт на конкретному робочому місці за конкретною посадою у 

визначений період часу. Таким чином, при атестації працівники не порівнюються один з одним, а оцінюється 

відповідність вимогам його кваліфікації та сумлінності праці.  

2. Метод «360º атестація» ‒ оцінка працівника своїм керівництвом та своїми підлеглими. Саме в цьому 

полягає головна перевага методу 360°, оскільки він дозволяє співробітнику зрозуміти, як інші люди всередині 

організації сприймають його власні та професійні особливості. 

3. Ассесмент-центр дає змогу здійснювати оцінку професійних якостей працівників, кандидатів на 

роботу на підприємстві, проводити оцінювання потреби в розвитку і вдосконаленні управлінських якостей 

керівних працівників. Вона надає можливість співробітникам (чи кандидатам на вакансію) продемонструвати 

свої знання, вміння, здібності та особисті якості в певних ситуаціях і визначити відповідність компетенції 

кадрового складу організації та її цілям. Асесмент-центр використовують для підбору, навчання і розвитку 

персоналу. 

4. Управління за цілями являє собою систематичний та організований підхід, який дозволяє 

працівникам фокусуватися на досягненні цілей і прагнути більш високих результатів за допомогою наявних 

ресурсів. Цей метод застосовується на всіх рівнях управління і обов’язково включає наступні елементи: 

керівник і підлеглий спільно визначають цілі, які слід досягти в майбутньому періоді; сфера відповідальності 

підлеглого регламентується в термінах очікуваних результатів; встановлені цілі та очікувані результати 

використовуються як критерії оцінки внеску підлеглого [1]. 

Отже, управління за допомогою встановлення цілей – це метод планування, при використанні якого 

визначаються цілі для кожного підрозділу, проекту та особи і керуються ними для коригування подальшої 

діяльності. З вище розглянутих методів, на наш погляд, найбільш раціональним на сьогодні є метод 360º, так як 

він враховує особливості поведінки працівника, виконання своїх обов’язків, визначає сильні та слабкі сторони. 

На сьогодні існує безліч методик, стандартних і нестандартних, які допомагають оцінити окремі параметри 

діяльності персоналу організації. Але максимально повний і достовірний обсяг інформації може надати тільки 

комплексна система оцінки персоналу. 
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Рейдерство – проблема, яка останнім часом стає в Україні все більш актуальною. У перенасиченому 

поганими новинами середовищі, вона часто губиться. Втім наслідки рейдерства боляче б’ють не лише по 

підприємцям, а й по всьому суспільству, ставлячи під загрозу економічне становище держави. 

Кожен підприємець стикається з питанням забезпечення безпеки, з низкою проблем і загроз на шляху 

успішного підприємництва. Однією з таких загроз, недооцінювати яку в жодному разі не можна, є захоплення 

підприємства.  

Ринок рейдерських послуг в Україні складається із безлічі середніх та дрібних юридичних фірм, до 

структури яких входять: відділ збору та аналізу інформації; юридичний відділ; відділ, який працює над 

реалізацією проектів стосовно недружнього поглинання (рейдери) [1]. 

Перший етап захоплення – пошук придатного підприємства. Другий етап полягає в збиранні 

якнайбільше інформації компрометувального змісту про жертву, юристи скрупульозно аналізують отримані 

професійний рейдер розробляє план захоплення з докладним бюджетом, який у багато разів менше від ринкової 

вартості об'єкта інтересу. 

Відділ, що безпосередньо працює над реалізацією проектів з поглинання, розробляє власну стратегію 

дій. Для початку можна скупити акції. Справжні плани рейдера стають явними, тільки коли він приносить 

рішення суду про накладення арешту на пакет акцій – скажімо, з приводу податкової заборгованості або 

ущемлення прав акціонерів. У цей момент рейдерський пакет перетворюється на контрольний і поки основні 

власники визволяють свої акції під арешту, спішно скликані збори акціонерів призначають нового 

гендиректора. А той, ледве отримавши владу, продає найцінніші активи компанії фірмі, зазначеної замовником 

рейду. 

Процес протидії рейдерським захопленням підприємств досить трудомісткий, судові позови можуть 

розглядатися довгі місяці, роки. Забезпечення належного рівня безпеки підприємства можна розпочати з 

відповідних заходів щодо інформаційної безпеки підприємства, збереження комерційної таємниці, а також 

іншої важливої фінансової документації.  

Щодо основних причин поширення в Україні рейдерства, то З.С. Варналій виділяє такі з них: слабкість 

правової системи; недосконалість судової влади; корумпованість органів влади; відсутність державних 

інститутів, які б захищали права власника; низький рівень правової культури [2]. 

За період з 2007 по 2015 рр. в Україні захоплено близько 3000 підприємств. Як правило, замовника 

рейдерської атаки цікавить нерухомість підприємства, вигода від продажу металоконструкцій або ж повна 

зупинка працюючого об'єкта чи визнання його банкрутом. Українське рейдерство має відчутну кримінальну 

складову: до захоплень залучаються збройні формування, а подекуди навіть співробітники правоохоронних 

органів [3]. 

Одним з найбільш популярних методів рейдерських захоплень є відбирання власності через 

кредиторську заборгованість. Прострочені борги підприємства скуповуються в дрібних кредиторів за низькими 

цінами, потім консолідуються й пред’являються до одночасної виплати. Нездатність підприємства 

розрахуватися за своїми обов’язками дає підстави для початку процедури банкрутства або санації з усіма 

наслідками, що випливають із цих процедур [4]. 

Дослідження рейдерства в Україні дозволяє зробити наступні висновки: 1. необхідний суворий 

контроль за виконанням діючих законів і прийняття нових, здатних покласти на рейдерів кримінальну 

відповідальність, що дозволить знизити рейдерські атаки; 2. факти рейдерства повинні викликати жорстку 

реакцію всього громадянського суспільства , а не тільки потерпілого власника. 

Подолати рейдерство можливо лише за наявності комплексного підходу до вирішення проблеми та за 

наявності політичної волі. Дивлячись на досвід країн, у яких рейдерство стало пережитком минулого, можна з 

упевненістю сказати, аби його подолати, потрібен тільки час. Проте з огляду на останні політичні події в 

державі часу знадобиться багато. 
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Для забезпечення розвитку як економіки України загалом, так і окремих її галузей, необхідно 

застосовувати нові підходи для поліпшення діяльності підприємств, одним з таких способів може стати 

аутсорсинг. Він дає можливість зосередити основну увагу на виконанні стратегічно важливих функцій 

організації, зменшити кількість виконуваних функцій і цим самим збільшити прибутковість. Також за 

допомогою аутсорсингу можлива оптимізація організаційної структури та системи управління, що підвищить 

конкурентоспроможність підприємства. 

Аутсорсинг (англ. outsourcing) – передача компанією частини її завдань або процесів стороннім 

виконавцям на умовах субпідряду. Угода, за якою робота виконується людьми з зовнішньої компанії, яка 

зазвичай є також експертом у цьому виді робіт. Аутсорсинг часто використовується для скорочення витрат. 

Протилежністю аутсорсингу є інсорсинг. 

Існуюють такі схеми аутсорсингу: 

 в компанії, що замовляє послугу є власний персонал, керівник підрозділу, чітка структура та 

політики існування інфраструктури, проводиться навчання персоналу як технічного, так і ні. Компанії, що 

надають послуги, залучаються лише для виконання окремих робіт і контролюються власним персоналом 

компанії замовника. Договір складається на довгостроковій основі або тимчасовій; 

 в інформаційній сфері, коли компанія, що надає послуги аутсорсингу, несе всі зобов'язання з 

супроводу системи бізнес-процесів окрім «миттєвих», у такому випадку компанія замовник має свій але в 

обмеженій кількості персонал, що вирішує несуттєві завдання, потребує невеликої кваліфікації, але які 

обмежені часом. Іноді, в таких випадках, такий персонал є співробітником компанії, що надає послуги 

аутсорсингу («здається в оренду» або аутстафінг); 

 співробітники компанії, що надає послуги аутсорсингу, постійно знаходяться у компанії замовника, 

то вони підпорядковуються керівництву замовника й може або не звітувати перед власним роботодавцем, 

котрий виплачує йому заробітну платню. У цьому випадку компанія, що надає послуги аутсорсингу, також 

може виконувати роль з підбору кваліфікованого персоналу (аутстафінг); 

 співпрацюють дві або більше компаній аутсорсерів. Компанія замовник має філіали в різних країнах 

світу з центральним офісом, департаментом інформаційних технологій або закордонною компанією, що надає 

послуги з аутсорсингу. У такому випадку функції можуть розділятися на локальні, коли місцева компанія 

присутня лише для «фізичної» підтримки користувачів та глобальні, які передбачають, наприклад, віддалене 

адміністрування з іншої країни інфраструктури філіалу. 

Найчастіше мається на увазі IT-аутсорсинг, тобто аутсорсинг інформаційних технологій, зокрема робіт 

зі створення та супроводу програмних продуктів. Очевидним чином можливість зменшення витрат при цьому 

пов'язана з великою зарплатнею програмістів (та в цілому з вартістю інтелектуальної праці) в країнах з 

розвиненою економікою. Відповідно й утримання ІТ-підрозділів великих корпорацій вимагає колосальних 

витрат. Щоб їх зменшити, доцільно відмовитися від повного штату програмістів і передати якусь частину їхньої 

роботи (а в багатьох випадках — усю таку роботу повністю) іншим фірмам, у багатьох випадках — за кордон 

(офшорне програмування), що обходиться набагато дешевше. Так на різниці в оплаті праці «всередині» 

компанії та «зовні» (за межами країни) зародилося «офшорне програмування» як бізнес-напрямок. 

У світовому рейтингу виробників ПЗ Україна займає 15 місце [1]. У країні налічується біля тисячі 

компаній, що займаються розробкою ПЗ: у сфері зайнято близько 25-30 тисяч українських фахівців. За словами 

президента Альянсу компаній-розробників ПЗ, «річна частка України у світовому аутсорсингу складає 

приблизно $600 млн». 

Приблизно з 2006-го року Україна стала повноцінним гравцем у сфері аутсорсингу. 

Раніше аутсорсингові компанії були зосереджені у великих містах, а нині цей напрямок активно 

розвивається в регіонах. У 2006 році в Ukrainian Outsourcing Forum взяли участь багато молодих українських 

компаній з регіонів [2]. Більшість вітчизняних компаній орієнтовані на закордонні ринки. 55-60% нашого 

аутсорсингу  це продукція на експорт. На думку представників Microsoft український ринок молодий і для 

нього характерні риси усіх подібних ринків: «Йому властиве піратство й невелика потреба в програмних 

продуктах на внутрішньому ринку». 

Отже, аутсорсинг – це новий підхід до підвищення ефективності управління та ведення бізнесу, який 

дозволяє економити кошти по багатьох економічних показниках.  Така форма ведення бізнесу сприяє 

впровадженню інновацій і покращення інтеграційних зв’язків вітчизняних підприємств в межах країни, та по за 

нею. Слід зазначити, що незважаючи на високу ефективність аутсорсингу, він є достатньо ризикованим 

способом ведення бізнесу в Україні через те, що він пов’язаний з радикальними змінами у системі 

господарювання підприємства. Тому потрібне більш глибоке дослідження ризиків аутсорсингової діяльності, 

перш ніж запроваджувати його на вітчизняних підприємствах. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft


183 
 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТА РОЗВИТОК 

Малик М.С., студ. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

Маслак М.В., аспірант кафедри організації виробництва та менеджменту персоналу 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 

Одним з істотних конкурентних переваг підприємства можуть стати належні йому унікальні методики, 

технології, науково-дослідні розробки, існуючі у вигляді винаходів, корисних моделей, промислових зразків, 

товарних знаків, ноу-хау (секретів виробництва), які відносяться до категорії об'єктів інтелектуальної власності. 

Використання інтелектуальної власності в господарській діяльності здійснюється на умовах її комерціалізації. 

У цьому процесі є обов’язково як мінімум чотири учасники: автор розробок (винаходу, сорту рослин, корисної 

моделі тощо), стратегічний партнер, менеджер та інвестор. Згідно з чинним законодавством України про 

охорону прав інтелектуальної власності комерційну реалізацію прав на результати інтелектуальної діяльності в 

повному обсязі або частково власник охоронного документа здійснює шляхом передачі прав власності або 

видачі дозволу на його використання шляхом укладення ліцензійного договору. 

При наданні виключних прав застосовується тріада правочинностей  володіння, користування і 

розпорядження. Враховуючи нематеріальний характер результатів інтелектуальної власності, ряд спеціалістів 

розглядають власність на об’єкти творчої діяльності не як класичну тріаду правочинностей власника, а в інших 

виключних правочинностях: «забороняти» і «дозволяти», в такому разі буде присутня правочинність лише з 

використання (розпорядження). Це особливо важливо враховувати, коли право на інтелектуальну власність є 

внеском до статутного фонду в обмін на корпоративні права. 

Вартість володіння інтелектуальною власністю може бути набагато вище, ніж вартість належного 

підприємству майна  обладнання, сировини, поточних запасів готової продукції, а в деяких випадках може 

бути повністю сумірною з вартістю компанії. У більшості розвинених країн з інноваційною економікою 

вартість компанії може визначатися вартістю нематеріальних активів, які все частіше пропонуються як 

забезпечення виконання кредитних зобов’язань. У постіндустріальному суспільстві матеріалізоване в товарах і 

послугах знання формує все більшу частину новоствореної вартості. За даними статистики американських 

компаній, що входять в рейтинги провідних інноваційних компаній, інвестиції в інтелектуальний капітал 

приносять віддачу в 5-6 разів більшу, ніж в матеріальне виробництво [1]. 

Національний науковий фонд США рекомендує фахівцям виділяти 10 годин на тиждень на вивчення 

літератури за фахом і 4080 годин на рік на участь у будь-якій формі безперервної освіти. У провідних 

інноваційних компаніях працівники, які займаються генеруванням, передачею та використанням знань, 

складають домінуючу групу. Згідно з експертними оцінками, в США близько однієї третини зайнятих в 

економіці відносяться до працівників розумової праці [2]. На сьогодні комерційне найменування є одним з 

найбільш невизначених об'єктів інтелектуальної власності, а питання щодо його правової охорони та захисту й 

досі не знайшли нормативного врегулювання через відсутність спеціального закону. Неоднозначність підходів 

до правової охорони комерційних найменувань спостерігається також у законодавствах зарубіжних країн. 

Натомість міжнародний досвід переконливо свідчить про важливість державної підтримки винахідницької 

інноваційної діяльності. Урядова підтримка є основою розвитку як інноваційних підприємств, так і окремих 

інноваторів. Наведу красномовний приклади. За даними фахівців Укрпатенту найпоширенішими формами 

державної підтримки є: пряме фінансування, яке досягає 50% витрат на створення нової продукції і технологій 

(Франція, США); надання позик, у тому числі без виплати відсотків (Швеція); дотації (практично всі країни); 

створення фондів упровадження інновацій з урахуванням можливого ризику (Велика Британія, Німеччина, 

Швейцарія, Нідерланди); безповоротні позики на впровадження нововведень, які досягають 50% витрат 

(Німеччина); відстрочка сплати мита чи звільнення від неї, якщо винахід стосується економії енергії (Австрія); 

безкоштовні патентні послуги (Нідерланди, в деяких випадках Німеччина) [3]. Отже, інтелектуальна власність 

являє собою економічну складову інтелектуального капіталу, має вартісну оцінку та забезпечує його залучення 

до господарського обороту як самостійного об’єкта цивільно-правових відносин. 
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Теорія стратегічного управління базується на таких загальних  методологічних підходах до управління як 

системний, процесний, організаційний, ресурсний та інших. Інновація – кінцевий результат упровадження 

нововведення з метою зміни об'єкта управління та одержання економічного, соціального, екологічного, 

науково-технічного або іншого виду ефекту. 

Концепція стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства включає в себе: 

- на підставі сутнісного змісту зазначених категорій визначення можливих напрямів інноваційного 

розвитку підприємства; 

- встановлення взаємозв’язку напрямів інноваційного розвитку підприємства із складовими 

інтелектуального капіталу підприємства; 

- визначення принципів стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства; 

- розробка системи стратегій інноваційного розвитку підприємства з урахуванням напрямків інноваційного 

розвитку та їх взаємозв’язку із складовими інтелектуального капіталу підприємства; 

- обґрунтування системи оціночних показників та індикаторів інноваційного розвитку підприємства; 

- розробка ефективних організаційно-економічний механізмів управління інноваційним розвитком 

підприємства. 

Велика увага сучасних науковців приділяється визначенню мети стратегії управління інноваційним 

розвитком підприємства. Серед яких: досягнення цілей інноваційного розвитку [1], досягнення поставлених 

цілей [2], досягнення певних цілей [3], стабільний інноваційно-активний розвиток [4], створення і 

впровадження нових продуктів, технологій тощо [6],  забезпечення мети і завдань інноваційного розвитку [7]. В 

той же час, сутність стратегії інноваційного розвитку підприємства визначають як: розробка системи планових 

дій [1],  система планових і прогнозованих дій [2], науково-обґрунтована система розвитку [3], система 

довгострокових концептуальних установок [4], спосіб досягнення цілей інноваційного розвитку підприємства 

[5], розрахована на перспективу система дій [7], управління інноваційним потенціалом [8]. Не зважаючи на 

велику розбіжність думок, все ж більшість науковців визначають її через систему планових дій. 

Формування механізму стратегічного інноваційного розвитку потребує дослідження не тільки 

зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на інноваційну діяльність підприємства, але й аналізу структури 

інноваційної стратегії, яка дозволить окреслити систему можливих напрямів інноваційного розвитку 

підприємства, визначити методи та засоби вибору типу інноваційної стратегії.  
Таким чином, розглянута концепція стратегічного управління інноваційним розвитком, дає можливість 

більш повно визначати перспективи розвитку підприємства та можливі напрямки кореляційних змін в 

перспективі. 
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Спрямування вектору розвитку національної економіки України на інноваційну модель має на меті 

забезпечити піднесення конкурентоспроможності через активізацію інноваційної діяльності вітчизняних 

підприємств. Це можливо при активізації інноваційних процесів у промисловому виробництві та одночасному 

врахуванні ризикованості даних процесів, збереженні оптимального рівня економічної безпеки промислових 

підприємств. Саме це зумовлює необхідність розробки таких підходів в управлінні витратами інноваційної 

діяльності, які б задовольняли потреби користувачів всіх рівнів. 

Аналіз показників, що характеризують стан інноваційної активності в економіці України в останні п'ять 

років, вказує на її постійне зниження. У першу чергу це підтверджується щорічним зменшенням кількості і 

питомої ваги підприємств, що впроваджують інновації у всіх галузях промисловості. Така негативна тенденція 

склалася завдяки кільком факторам: ризик, консервативність і витрати. Найбільш важливий фактор з них – це 

витрати, оскільки в після кризовий період упровадження чогось нового стало менш доступно для підприємців. 

Але інноваційні проекти є дуже специфічними. Тому у вивченні такого явища, як управління інноваційними 

витратами необхідно визначити фактор, який найбільш сильно впливає на витрати. 

При управлінні витратами інноваційне підприємство орієнтується на кінцевий цільовий критерій, який 

визначається як максимізація відношення результату до витрат або застосованих ресурсів. Можливі п'ять 

стратегій забезпечення ефективності: перша – мінімізація витрат і ресурсів, друга – максимізація ефекту при 

дотриманні певних розмірів ресурсів і витрат, а третя – максимізація головного відносини без фіксації витрат і 

ресурсів; четверта – збереження досягнутого рівня ефективності та обсягів діяльності; п'ята – розширення 

діяльності інноваційного підприємства при збереженні рівня ефективності. Виробляючи ту чи іншу стратегію, 

інноваційне підприємство визначає основні кількісні характеристики цільових значень показників 

ефективності, результатів, витрат і ресурсів, а також розмір витрат. Аналіз показав, що найбільш вдалими для 

машинобудування виявилися 2008 та 2010-2011 рр., а найгіршим – 2009 р. (рис. 1), коли обсяги виробництва 

продукції зменшилися відповідно до попереднього року майже вдвічі. Світова фінансова криза та її наслідки 

негативним чином позначилася на промисловому виробництві, зокрема машинобудівної галузі, і починаючи з 

2011 р. галузь демонструє стійке падіння обсягів виробництва. Ця негативна тенденція зберігається і у 

поточному році. 

 

Рис. 1 Динаміка кількості інноваційно-активних промислових підприємств України і темпів зростання 

обсягів ПП (2001-2014 рр.) (розраховано за даними [1]) 

Інноваційна діяльність є необхідною умовою забезпечення економічної безпеки підприємства, оскільки 

дозволяє йому отримати позитивні результати, які значно відрізнятимуться від результатів звичайної 

діяльності. Але в той же час інноваційна діяльність створює нові проблеми, які пов'язані з особливістю 

управління інноваційними процесами на підприємстві, високою вартістю здійснення інноваційної діяльності, 

непередбачуваністю деяк, их її результатів, а також існуванням часового лага між здійсненням витрат на 

інноваційну діяльність й отриманням результатів від неї [2]. Це спричинює необхідність дослідити передумови 

визначення впливу результатів різних видів інновацій на економічну безпеку підприємства. Використання 

підходу до оптимізації параметрів управління витратами інноваційної діяльності дасть змогу машинобудівним 

підприємствам оптимальніше контролювати чинники, що впливають на зміну інноваційних витрат, постійно 

аналізуючи напрям та силу впливу цих чинників в аспекті збереження власної економічної безпеки. 
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Метлицька С.А., Діденко Я.М., магістранти 

Науковий керівник  Маслак В.І., д.і.н., доц. 
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У процесі всього історичного шляху розвитку людства зростання інтелектуального рівня незмінно 

приводив до розширення сфери діяльності людини, зростання продуктивності праці і підвищенню рівня життя. 

У сучасних ринкових відносинах, бізнес характеризується як складна, динамічна система. Конкурентних 

переваг досягають тільки ті підприємства, що розробляють і впроваджують в свою діяльність перспективні 

інноваційні проекти, при чому найбільш швидше ніж всі можливі конкуренти. Все більшого значення 

набувають знання, здібності, навички персоналу, що в подальшому визначає інтелектуальний потенціал тієї чи 

іншої компанії. 

Саме інтелектуальний потенціал є важливою ланкою процесу формування конкурентоспроможності 

компанії. До того ж інтелектуальний потенціал має власний зміст, який визначається: наявністю і прогресивним 

розвитком інтелектуальної власності, нематеріальних активів, а також знань й навичок працівників 

підприємства, що в комплексі зумовлює підвищення продуктивності праці й очікуваного економічного ефекту 

[3, с. 51]. 

На рівні підприємства інтелектуальний потенціал є основою інноваційного розвитку. Розробка 

успішної ринкової стратегії, оцінка перспектив і напрямку розвитку виробничого підприємства, а також 

формування рішення щодо доцільності його інвестування передбачає всебічну оцінку середовища, в якому 

працює підприємство, так як середовище ніколи не буває стабільним [3]. І звичайно, кожне підприємство 

повинно не тільки знати своє середовище і її природу змін, але і вміти реагувати на ці зміни: невдача в 

пристосуванні до середовища виллється в невдалий бізнес взагалі. Особливу роль у відносинах, які 

розвиваються на мікроекономічному рівні, набуває аналіз економічної поведінки фірм. Сучасний етап розвитку 

економіки висуває нові вимоги до управління інтелектуальним потенціалом. Тому при дослідженні 

інтелектуального потенціалу треба звернути увагу на економічну поведінку підприємства. 

В економічному словнику термін «економічна поведінка» розглядається як «…образ, спосіб, характер 

економічних дій громадян, робітників, керівників, виробничих колективів в тих чи інших умовах економічної 

діяльності, життя» [1, с. 638]. 

Особливість економічної поведінки підприємств як економічної категорії полягає в тому, що 

економічна поведінка відображає сутність стратегічних та тактичних процесів, які виникають в процесі 

діяльності підприємства і досягнення поставлених цілей. Встановлено взаємозв’язок економічної поведінки 

підприємства із сучасними теоріями підприємства, в якій інтелектуальний рівень є лише окремою складовою, 
який відображає поведінку відповідно до пріоритетів та механізму функціонування потенціалу підприємства.  

Аналізуючи викладений матеріал, можна зробити висновок, що для того щоб економічна поведінка 

була успішною, результативною треба відходити від застарілих методів, принципів та форм розвитку та 

переходити на інноваційний тип господарювання, а для цього необхідно систематичне глибоке вивчення як 

самої економічної поведінки, так і інтелектуального потенціалу підприємства. Таким чином, термін 

«інтелектуальний потенціал» використовується, фактично, для визначення ресурсів, які можуть бути 

використані підприємством в різних сферах діяльності. 
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На даний час стратегічне управління є важливим фактором успішного функціонування підприємства, 

але на жаль часто в діяльності підприємств відсутнє стратегічне творче мислення. В Україні практика 

стратегічного управління ще не зайняли належного місця, зокрема лише 10 % підприємств повністю реалізують 

власну стратегію, 5 % розуміють стратегію та пов’язують її з власною діяльністю, 15 % підприємств 
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витрачають на обговорення стратегії більш ніж годину на місяць, 25 % менеджерів мають стимули, пов’язані зі 

стратегією, і в 40 % бюджет, пов’язаний зі стратегією [1]. 

Досить часто, незважаючи на те, що розробка стратегії зайняла багато зусиль і часу, результати не 

завжди є задовільними. Дослідження показують, що зазвичай підприємства реалізують потенціал своїх 

стратегій в середньому на 63 % через помилки при плануванні чи реалізації. Інше дослідження показало, що 

70 % невдач головних виконавчих директорів були результатом не поганої стратегії, а неефективної її 

реалізації. Якщо вибір стратегії більшою мірою визначається умовами ринку, то реалізація стратегії 

визначається специфікою підприємства, особливостями менеджменту та організацією бізнес-процесів. Тому 

питання як реалізувати стратегію, наповнити її життям доволі актуальне. В перехідних та ринкових умовах 

підприємство самостійно будує своє майбутнє, створюючи стратегічний план дій. Побудова стратегічного 

плану підприємства приводить як до успіху, так і до банкрутства. Українським підприємствам значно важче 

застосувати стратегічне управління у зв’язку із браком коштів та складними умовами господарювання. 

Щоб скласти уявлення про сутність стратегічного управління, доцільно звернутися до концепції 

І. Ансоффа [2]. Є два типових стиля поведінки підприємства: прирістний і підприємницький. Прирістний стиль 

спрямований на мінімізацію відхилень від традиційної поведінки як усередині підприємства, так і за її межами, 

а підприємницький стиль прагне безупинної зміни досягнутого стану підприємства. Реалізація концепції 

стратегічного управління підприємством можлива лише тоді, коли підприємство є стратегічно орієнтованим. 

Тобто підприємство, в якому персонал має стратегічне мислення, застосовується система стратегічного 

планування, що дає змогу розробляти та використовувати систему стратегічних планів. 

Стратегічний менеджмент складається з різних елементів. Американська консультаційна фірма «Мак-

Кінсі» наводить деякі із них, наприклад: стратегія, структура, кадри, мистецтво управління. Стратегічний 

менеджмент підприємства розглядається як система трьох елементів: стратегія, як сукупність управлінських 

рішень щодо перспективного її розвитку; відповідна структура управління, зорієнтована на розроблення і 

впровадження стратегій; організаційна культура [3]. Слід відмітити позицію Гуркова І.Б., який реалізацію 

стратегії представляє через наступні інструменти: політики (це фіксація діапазону допустимих і бажаних дій 

підприємства в певній галузі.); програми (перелік дій підприємства в певній сфері на майбутній період); 

проекти (системи заходів, що мають точні кількісні критерії ефективності); прийоми (це «спонтанні» дії 

менеджменту підприємства, що пов’язують дії, які передбачалися заздалегідь та оточення бізнесу, що постійно 

змінюється). Наступним поширеним інструментом реалізації стратегії є бюджетування, що дозволяє 

раціонально розподілити ресурси відповідно до стратегічного плану. Кошти підприємства мають працювати на 

підприємство, тому інвестувати їх необхідно тільки заздалегідь прорахувавши усі ризики. Іншим управлінським 

інструментом, що сприяє узгодженню планування і процесу контролю в галузі людських ресурсів, є метод 

управління за цілями. Даний метод передбачає визначення менеджерами і працівниками цілей для кожного 

відділу, проекту і працівника, які використовуються для спостереження за такими результатами діяльності 

організації.  

На підприємстві мають з’являються нові та оригінальні способи здобуття переваги, наприклад: 

італійський виробник одягу, що розповсюджує свої вироби переважно через мережу ліцензованих магазинів 

Benetton, використовує шокуючи форми привертання уваги до своїх виробів; BMW здобув перевагу, 

здійснюючи протягом років обробку найвищої якості завдяки працевлаштуванню висококваліфікованих 

німецьких робітників. Таким чином, можна зробити висновок, що підприємства, які володіють стратегією і 

запроваджують стратегічне управління, завжди мають можливість поводитись послідовно і системно у своєму 

бізнесі, зокрема та в ринковому динамічному конкурентному середовищі в цілому, що збільшує імовірність 

досягнення ними поставленої мети. 
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Проблема реструктуризації як комплексного оздоровлення підприємства є дуже важливою. Особливої 

актуальності вона набуває в умовах пошуку шляхів стабілізації підприємства.  
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Реструктуризація підприємства – здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, 

правових та технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з 

переходом боргових зобов'язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено планом 

санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому 

оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню 

ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів. 

Реструктуризація підприємства направлена на розв’язання двох основних завдань: 

- по-перше, оперативно забезпечити виживання підприємства; 

- по-друге, відновити конкурентоспроможність підприємства на ринку. 

У більшості наукових джерел, присвячених дослідженню реструктуризації підприємств, залежно від 

характеру заходів, що застосовуються, виокремлюють такі форми реструктуризації:  

- реструктуризація виробництва; 

- реструктуризація активів; 

- фінансова реструктуризація;  

- корпоративна реструктуризація (реорганізація) [3]. 

Теорія та практика господарювання свідчить, що проведення заходів із реструктуризації для кожного 

суб’єкта господарювання потребує індивідуальних способів розв’язання завдань щодо виходу з кризового 

стану, що передбачає обґрунтування концепції розвитку підприємства, яку розробляють залежно від умов його 

господарської діяльності за такими проблемами: організаційні, виробничі, інвестиційні, економічні, 

зовнішньоекономічної діяльності, управління персоналом, соціальні та екологічні. При цьому розробка 

концепції має ґрунтуватися на чітко визначеній і сформульованій меті реструктуризації підприємства і 

включати такі завдання: аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на господарську діяльність 

підприємства; вибір варіанта (виду) реструктуризації підприємства; обґрунтування стратегічного розвитку 

підприємства; оцінка можливості подолання труднощів у період реструктуризації; розробка бізнес-плану для 

реструктуризованого підприємства [1]. Концепцію розвитку підприємства розробляють залежно від умов його 

господарської діяльності за такими проблемами: організаційні, виробничі, інвестиційні, економічні, 

зовнішньоекономічної діяльності, управління персоналом, соціальні та екологічні. 

Розробка концепції має ґрунтуватися на чітко визначеній і сформульованій меті реструктуризації 

підприємства і включати такі питання: 

- аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на господарську діяльність підприємства; 

- вибір варіанта (виду) реструктуризації підприємства; 

- обґрунтування стратегічного розвитку підприємства; 

- оцінка можливості подолання труднощів у період реструктуризації; 

- розробка бізнес-плану для реструктуризованого підприємства. 

Ефективність реструктуризації може бути визначена за допомогою оцінки рівня 

конкурентоспроможності підприємства, рівня корпоративності, а також показників прибутковості, 

рентабельності, ефективності використання ресурсів підприємства та інших показників оцінки економічної 

ефективності. Серед основних показників ефективності можна назвати такі: показник рентабельності 

реструктуризації; термін окупності проекту реструктуризації; коефіцієнт збереження (збільшення) активів; 

коефіцієнт рентабельності активів; коефіцієнт платоспроможності; коефіцієнт задоволення вимог кредиторів; 

коефіцієнт збереження (збільшення) робочих місць; коефіцієнт відрахувань до бюджету (позабюджетні фонди); 

коефіцієнт виконання зобов’язань перед бюджетом (позабюджетними фондами) [2].  
Реструктуризацію підприємства слід розглядати як цілеспрямований комплекс змін в організаційно-

функціональній структурі підприємства, які направлені на підвищення ефективності його діяльності. 
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Податкова система – це сукупність правових норм, що регулюють розміри, форми, методи і терміни 

стягнення податків та платежів, які мають податковий характер для виконання її функцій. Система 

оподаткування  в Україні відбувається в складних умовах. Її сьогоднішній стан перебуває в далекому стані від 
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досконалості. Довгий час в Україні принижувалась роль товарно – грошових відносин, що в свою чергу 

негативно вплинуло на розвиток податкової теорії та практики. 

Діюча система оподаткування на сьогодні повною мірою не може забезпечити реалізацію ні цілей 

державної політики, ні прав та цілей платників податків. Сфера виробництва пригнічена податками, що веде до 

скорочення оподатковуваних оборотів, а отже до бюджету зменшуються надходження. Отже, замість 

стимулювання виробництва діюча податкова система майже не поповнює дохідну частину бюджету. Також 

основною проблемою є економічна криза в Україні, характерними рисами якої є  деформуючий вплив 

руйнівних інфляцій процесів на національні системи грошового і кредитного обігу, дефіциту платіжних 

балансів, отже податкова система не набула стабільності і має багато недоліків та суперечностей [1, 3]. 

Податки – це складні економічні відносини і мають бути адекватними цим відносинам. У 

протилежному разі вони не зможуть виконувати покладені на них функції. Головні напрями вдосконалення 

системи оподаткування торкаються загальнодержавних податків. В першу чергу повинні бути вирішені 

проблеми з розміром податків та з їх кількістю і способом стягнення. Але досить складно створити ідеальну 

податкову систему, яка б задовольнила інтереси платників податків та держави, досить складно. Однак існують 

принципи які можуть звести податкову систему в глухий кут. 

Принципи:  соціальна справедливість;  рівнонапруженість; економічна ефективність; стабільність; гнучкість. 

В Україні ці принципи ігноруються, що породжує проблеми визначення розміру, кількості податків, 

способу їх стягнення. Якщо розробляти напрями реформування податкової системи, необхідно враховувати і 

негативний ефект. Отже різке зниження рівня оподаткування сприяє повноваження усіх економічних процесів і 

зниженню рівня тіньової економіки, але як правило це супроводжується зменшенням податкових надходжень 

до бюджету. Тому податкова реформа повинна сприяти економічному зростанню та передбачити компенсацію 

витрат податкових надходжень за рахунок розширення податкової бази. 

Отже, щоб побудувати ефективну і раціональну податкову систему необхідна податкова реформа. Ця 

реформа повинна усунути основні недоліки системи оподаткування та закласти основи для формування 

раціонального та дієвого податкового інструментарію [2]. Податкові інспекції на місцях прагнуть створити 

сприятливий клімат, як допомагав би продуктивній праці підприємців, щоб вони і фахівці податкових  органів 

були як партнери, разом розглядали ті тонкощі податкового законодавства, в яких часом нелегко розібратися 

платником податків і правильно сплатити їх. Лише у цьому разі можна уникнути помилок у питаннях 

оподаткування. 

Отже, створення стабільної податкової системи та регулювання податкового обліку, який забезпечить 

достатній обсяг надходжень до бюджетів усіх рівнів, ефективне функціонування економіки держави, 

справедливий підхід до оподаткування всіх категорій платників податків, а також створення умов для 

подальших інтеграційних процесів України. На основі реформування податкової системи передбачаються такі 

позитивні зміни: стабільність податкового законодавства; реальне забезпечення прав платників податків; 

зниження податкового навантаження; зменшення кількості непродуктивних податків; прозорість 

адміністрування податків; зростання добровільності сплати податків. 
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Ресурси виробництва – це те, що необхідно для створення економічних благ. Ресурси (від французької 

ressource – допоміжний засіб) – цінності, засоби, можливості, грошові засоби, джерела засобів доходів, є 

чинником внутрішніх резервів економічного розвитку організації за умови їх ефективного використання, що 

дозволяє забезпечити не тільки потреби організації, але й потреби суспільства. Розглядаючи структуру 

ресурсного потенціалу, варто виділити природні, матеріальні, трудові, фінансові та інформаційні ресурси, які 

необхідні кожному суб'єкту господарювання для забезпечення ефективної діяльності, виходячи зі специфіки 

галузі, підвищення рівня економічного розвитку й досягнення стратегічних цілей діяльності підприємства. 

Ефект від використання ресурсів визначається відповідністю процесів їх формування і використання обраній 

стратегії розвитку підприємства [1]. Для ефективного розвитку підприємства важливим є оцінювання 
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використання його ресурсів. При цьому потрібно оцінити ступінь залучення ресурсів в господарський обіг, 

ступінь використання активної частини потенціалу та ефективність вкладених ресурсів у формування та 

розвиток ресурсного потенціалу. Під оцінюванням ресурсного забезпечення підприємства розуміється 

визначення величини економічних ресурсів, якою володіє і розпоряджається, і економічного результату їх 

ефективного використання в натуральному і вартісному вираженні [2]. Проблемам визначення економічної 

ефективності використання різних видів ресурсів присвячено багато праць вітчизняних науковців. Такі вчені як 

Покропивний С. Ф., Бондар Н. М., Харів П. С., Мних Є. В., Буряк П. Ю., Манів З. О., Луцький І. М., 

Краснокутська, Іванілов О. С., Савицька Г. В., пропонують визначати економічну ефективність використання 

виробничих ресурсів через окремі показники прибутковості [3]. Залежно від цілей проведення діагностики 

ресурсного забезпечення виробничо-господарської діяльності підприємства можна виокремити такі її види:  

- діагностика якості ресурсного забезпечення, основним показником якої виступає певний кількісний 

показник, що характеризує якість того чи іншого виду ресурсів (або їх сукупності); 

-  діагностика ефективності ресурсного забезпечення, основний показник якої визначається як 

відношення результату від використання певного ресурсу (або їх сукупності) до величини цього ресурсу або 

витрат на його експлуатацію за певний проміжок часу;  

- діагностика повноти використання ресурсного забезпечення, за якої здійснюється зіставлення 

фактичного результату від використання певного ресурсу (або їх сукупності) з максимально можливою 

величиною такого результату за певний проміжок часу;  

- діагностика достатності ресурсного забезпечення, за якої здійснюється зіставлення фактичного обсягу 

певного ресурсу (або їх сукупності) з оптимальною його величиною на цей момент часу. 

Існуючі методи оцінки окремих виробничих ресурсів дозволяють досить точно вимірювати їх кількісно 

з врахуванням досить широкого спектру якісних характеристик. До їх числа відносяться: метод грошової 

оцінки елементів потенціалу; індексний метод; ресурсно-регресійний метод; метод пріоритетної оцінки 

ресурсів та ін. Ефективність ресурсного забезпечення виробничої діяльності підприємства доцільно 

характеризувати системою показників, які повинні бути розподілені не тільки за видами ресурсів, але і за 

етапами ресурсного забезпечення. Методологічною основою їх визначення є співвідношення результату з 

масою ресурсу, використаного для його досягнення. Але для більш якісної оцінки необхідно оцінити 

інтегральний показник ефективності забезпечення ресурсами виробничої діяльності [4].  

У ринкових умовах, що характеризуються нестабільністю цілей підприємницької діяльності, 

формування дієвого економічного механізму визначення ефективності використання наявних ресурсів 

підприємств та оптимізація їх структури відповідно до виробничої програми необхідно розглядати як 

стратегічний напрям розвитку, що має своєю метою забезпечення конкурентоспроможності продукції 

вітчизняних виробників на внутрішніх і зовнішніх ринках, підвищення прибутковості підприємств і 

забезпечення їх стабільності. 
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Основні напрями інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств сприяють підвищенню і 

стабілізації економічної ефективності, також підвищують систему заходів, щодо реалізації інноваційних 

процесів в практичній діяльності підприємств. Інноваційна діяльність здійснюється завдяки прогресивним 

науково – технічним досягненням, також вона є вирішальним фактором подолання кризових явищ. 

Основу для інноваційного розвитку створюють економічні суб’єкти  з метою отримання вигоди, однак 

результативність діяльності залежить від стану зовнішнього і внутрішнього економічного середовища, та 

наявності умов для впровадження й раціонального використання інноваційної продукції. В аграрній сфері 
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економіки розвиток інноваційної діяльності стримується внаслідок того, що недостатньо державного 

стимулювання інноваційної діяльності, недосконала законодавча база, також низький рівень інвестиційної 

привабливості галузі. Аграрній сектор втратив виробничий потенціал, знизився рівень рентабельності 

виробництва та платоспроможності сільськогосподарських підприємств на відтворення матеріально – технічної 

бази, яка не відповідає вимогам. 

Посилює проблему професійний консерватизм управлінського персоналу сільськогосподарських 

підприємств, виникає загроза продовольчій безпеці держави, поглиблюється демографічна криза в сільській 

місцевості, зростає безробіття та бідність населення, активізується трудова міграція. Визначення необхідності 

впровадження інновацій в сільськогосподарській сфері економіки та розробка шляхів удосконалення 

інноваційної діяльності аграрних підприємств України на основі освоєння нових технологій виробництва й 

нової продукції, також визначення особливостей процесу освоєння виробництва нових видів продукції, що 

впливають на конкурентоспроможність підприємств [1]. 

Однією з умов подолання наслідків спаду національної економіки, реалізації в сільському господарстві 

стратегії структурних реформ і оздоровлення підприємств з низькою платоспроможністю є введення в дію 

інвестиційно – інноваційного механізму модернізації сільського господарства. Основними напрямами 

інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств, що сприятимуть підвищенню їх економічної 

ефективності є: 

– технологічні розробки і впровадження якісно нових технологій виробництва і зберігання 

сільськогосподарської продукції та вдосконалення технологічних  процесів з метою скорочення тривалості 

виробничого циклу переробки сировини; 

– підвищення споживчих якостей продукції та проходження сертифікації і стандартизації продукції; 

– маркетингові дослідження ринків збуту і виявлення нових споживчих сегментів; 

– створення сприятливого економічного і правового середовища; 

– створення умов фінансового забезпечення розвитку підприємств; 

– стимулювання на державному рівні впровадження інноваційних технологій; 

– створення системи державних замовлень науково – технічних розробок. 

Реалізація зазначених заходів не менш сприятиме розвитку інноваційної діяльності підприємства, а й 

створить умови для соціального та економічного розвитку регіону і країни в цілому та зміцнить конкурентні 

переваги вітчизняного підприємства. Проблема реалізації інноваційної стратегії підвищення ефективності 

функціонування сільськогосподарських підприємств полягає в тому, що темпи розвитку і структура сектора 

аграрних досліджень і розробок не повною мірою відповідають потребам сільського господарства. Абсолютно 

очевидно, що у вирішенні цих проблем активну участь повинна відігравати держава, розробляючи комплексну 

програму інноваційного розвитку галузі, визначаючи пріоритети і встановлюючи систему заходів прямого і 

непрямого регулювання [2]. 

Інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств стане можливим за таких умов, якщо: 

– сформулювати комплекс взаємопов’язаних галузевих інвестиційно – інноваційних програм і 

проектів; 

– забезпечити наукову та науково – технічну сферу фінансовими і матеріальними ресурсами; 

– створити інституційне середовище для здійснення і впровадження інновацій; 

– створити конкурентоздатні центри знань шляхом об’єднання вищих навчальних закладів і науково – 

дослідних організацій; 

– забезпечити контроль за використанням інновацій з метою визначення їх доцільності і 

відповідальності екологічним, технічним та іншим вимогам; 

– визначити форми участі держави у контролі і управлінні інноваціями та інноваційними проектами. 

У теперішніх ринкових умовах розвиток виробничого процесу неможливий без сучасних інноваційних 

упроваджень, оскільки розвивається інвестиційна політика, то пропорційно розвивається й інноваційна 

діяльність. При постановці зазначених умов, які пов’язані  з переходом на інноваційний шлях структурного 

перетворення сільського господарства, необхідно забезпечити комплексність і систематичність їх вирішення. 

Тільки за таких умов можливе надання вітчизняному сільському господарству статусу високоефективної 

стабільності і конкурентоздатної галузі. Світовий досвід свідчить, що далеко не всі інноваційні ідеї втілюються 

в життя, а тим більше далеко не всі завершуються інвестиційним процесом. Причини: нестача засобів для 

розвитку виробництва і нарешті тривалі строки реалізації інноваційного процесу, які призводять до старіння 

новації. Тому дуже важливим моментом є оцінка впливу інноваційних процесів на конкурентоспроможність 

підприємств. 
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В сучасних умовах найважливішими проблемами розвитку будь-якого підприємства є: забезпечення 

безупинного розвитку, завоювання ринкових позицій, оволодіння конкурентними перевагами у перспективі. 

Ефективне вирішення цих проблем можливо за рахунок правильності аналізу маркетингових показників 

підприємств. Комплексні методологічні та методичні аспекти маркетингового планування підприємств 

досліджувались відомими зарубіжними науковцями, серед яких: Г. Ассель, Б. Карлофф, Ф. Котлер, М. Портер, 

А. Томпсон. Поміж вітчизняних науковців відомими є праці Л. Балабанової, О. Виханського, А. Войчака, 

С. Гаркавенко, В. Немцова, С. Покропивного, К. Редченка та інші. 

Однією з базових цілей підприємства (і водночас найважливішим маркетинговим показником) є 

підвищення ринкової частки фірми [3, c. 150]. Тому ряд маркетологів як основні критерії оцінки ефективності 

маркетингової стратегії підприємства виділяє два показника: ринкова частка підприємства і відносна ринкова 

частка підприємства [1, c. 65]. Ринкова частка підприємства - це питома вага товарів підприємства в загальній 

місткості даного ринку збуту [2, c. 113]. Вона визначається як співвідношення обсягу збуту товарів фірми на 

ринку до загального обсягу продаж на цьому ринку (до місткості ринку) і подається у відсотках. Підприємство, 

як правило, діє в конкурентному середовищі. Тому важливе значення в стратегічному маркетингу має показник 

«відносна ринкова частка» [4, c. 65]. Відносна ринкова частка фірми визначається як відношення ринкової 

частки фірми до ринкової частки найсильнішого ринкового конкурента. Результати розрахунків згрупуємо у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 – Відносна частка ринку ПАТ «КВБЗ» для вантажних вагонів 

Показники, % 2012 2013 2014 

Відх. абсол., +/- Відх. відн., % 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Ринкова частка ПАТ «КВБЗ» 8,15 6,26 4,07 -1,89 -2,19 -23,19 -34,98 

Ринкова частка 

найсильнішого конкурента 

(ВАТ «НПК Уралвагонзавод) 

24,45 23,11 25,21 -1,34 2,1 -5,48 9,09 

Відносна ринкова частка 

підприємства 
33,33 27,08 16,14 -6,25 -10,94 -18,74 -40,4 

 

Протягом аналізованого періоду 2012–2014 р.р. спостерігається зниження конкурентних переваг 

ПАТ «КВБЗ» порівняно з підприємствами-лідерами в галузі вагонобудування. Цінова політика ПАТ «КВБЗ» 

перебуває в межах конкурентних можливостей, але обсяг виробництва і ринкова частка є значно нижчою за 

конкурентів. 

Аналіз показав, що еластичність попиту на продукцію відображає негативне значення (-45%), це 

означає значне зниження попиту на продукцію аналізованого підприємства. Тому у наступному періоді 

доцільно шукати нові ринки збуту, шляхи зниження собівартості, створити більш сприятливі умови для 

іноземних інвесторів які необхідні в умовах кризових явищ, шукати партнерів на внутрішньому ринку країни. 

Таким чином, оцінка ефективності маркетингових планів в умовах ринку дозволить здійснювати гнучке 

реагування на зміни в сфері товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики, вживати своєчасних заходів 

щодо коригування стратегій, розробляти дієві управлінські рішення щодо стратегічного маркетингового 

планування, буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємств. 
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Світова фінансова та економічна криза зумовила виникненню багатьох проблем в різних країнах світу. 

На сьогодні світова фінансова криза впливає на економіку України через циклічне уповільнення 

світової економіки, що може скоротити попит на експортну продукцію, стрибки цін на товари на світових 

ринках, які були викликані нестабільністю фінансових і валютних ринків, у разі їх падіння виникає проблема 

скорочення торгівельного балансу, відбудеться паніка на фінансових ринках та банкрутство інвестиційних 

банків, які значно загрожують труднощам зовнішнього боргу вітчизняних банків та корпорацій. 

Основні риси сучасного економічного стану України є: відірваність України від світової економіки; 

значна заборгованість держави і підприємств зарубіжним країнам; паливно – енергетична залежність; 

надмірний контроль економіки з боку українського уряду; безробіття; рівень інфляції; політична нестабільність 

і соціальна нерівність населення [1]. 

Особливу увагу треба звернути на зменшення виробництва, оскільки цей фактор є ключовим при 

вирішенні проблем, які були отримані у наслідок кризи. В Україні криза характеризується порушенням зв’язків 

між елементами економічної кризи та фінансової системи держави, систематичною незбалансованістю видатків 

бюджету, зростанням державної заборгованості, неоптимальним рівнем бюджетних витрат та рівнем 

податкових платежів. 

Отже економіка України виявилась вразливою до глобальних дисбалансів, які обумовлені стрімким 

зростанням світових цін і надлишками ліквідності на світових фінансових ринках. Сучасний стан національної 

економіки є наслідком не тільки впливу економічної кризи, а й внутрішніх суперечностей. Для подолання 

наслідків економічної кризи і стабілізації економічного розвитку України є розробка стратегії модернізації з 

чіткими цілями і методами їх досягнення. Національна антикризова політика повинна реагувати на глобальні 

виклики, як специфічних особливостей соціально – економічного розвитку країни [2]. 

Важливим комплексом заходів щодо подолання економічної кризи є створення механізму піднесення 

виробництва. Механізм має створювати умови для прибутку, головним чином не за рахунок підвищення його 

норми, а в результаті розширення обсягу виробництва і реалізації товарів та послуг. Також головним чином 

мотиваційного механізму повинна бути вдосконалена система оподаткування. Порівняно з існуючою вона 

повинна бути спрощеною і повинна включати менше податків [3, 4]. Також, слід усвідомити, що на період 

виходу із кризи основним критерієм внутрішньої, зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної діяльності є 

приріст робочих місць, але треба враховувати, що збільшення кількості робочих місць на одному підприємстві 

призводить до їх зменшення на другому. Також було б доцільним розглянути запровадження «твердої» валюти, 

для кредитування валютного попиту до найбільш стабільної іноземної валюти і за рахунок валютних резервів 

НБУ забезпеченням кредитів та гарантій міжнародних фінансових організацій. 

Глибина падіння сучасної кризи в Україні значно перевищує показники більшості країн світу. За умов 

формування ефективності антикризової державної політики спрямованої на трансформацію економіки  у 

напрям її модернізації, застосування інноваційно-інвестиційних моделей, використання значного внутрішнього 

потенціалу можна буде створити стабільну економічну систему. Але слід зазначити, що всі вище перелічені 

заходи подолання кризи, безумовно, не охоплюють увесь спектр антикризових чинників, тому що 

нагромаджений комплекс проблем являє собою надто складну систему. 
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Формування інформаційної бази для оцінювання рівня інноваційного розвитку машинобудівних 

підприємств з метою прийняття управлінських рішень та вироблення прогнозів економічного та соціального 

розвитку передбачає визначення механізмів обробки і передачі первинної та вторинної інформації про 

інноваційний розвиток підприємства, формування необхідного обсягу вихідних даних, встановлення кількісних 

характеристик основних складових інноваційного розвитку, при забезпеченні комплексного підходу до 

оцінювання інноваційного розвитку підприємства з подальшим формуванням відповідної діагностичної шкали 

підприємств машинобудівної галузі за рівнем інноваційного розвитку [1]. 

Впровадження інформаційного забезпечення є достатньо складним процесом який включає певні етапи 

(рис. 1.), що дозволять побудувати інформаційно-інноваційну стратегію, яка допоможе отримати конкурентні 

переваги не лише на вітчизняному, але й на міжнародному ринках.  

 
Рис. 1.  Етапи інформаційного забезпечення інноваційної діяльності в системі конкурентного розвитку 

машинобудівних підприємств (розроблено автором) 

Якість, достовірність та своєчасність інформаційного забезпечення управлінського рішення 

спрямованого на забезпечення конкурентоспроможності підприємства з врахуванням інноваційної складової 

його розвитку впливає на кінцевий результат діяльності господарюючого суб’єкта. Інформаційні технології 

дають змогу активізувати та підвищити ефективність використання наявних інформаційних ресурсів 

машинобудівного підприємства і знайти потенційні напрями підвищення якості інноваційної  продукції. 

Поширення та використання інформаційних ресурсів найчастіше виступає у вигляді застосування у практичній 

діяльності наукових знань, що може набувати різних форм: відкриття, винаходи, інноваційні технології, 

передовий досвід, що, у свою чергу, створює умови для отримання економії інших видів ресурсів.  

Використання інформаційних систем сприяє оптимізації інформаційних потоків на машинобудівному 

підприємстві забезпечуючи якісний обмін даними між керівником та підлеглим на різних етапах виробництва 

інноваційного продукту. 
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Формування нових пріоритетів в сфері енергозбереження вимагає інноваційних підходів і до 

організації управління системами енергозабезпечення підприємств з метою підвищення як рівня 

енергоефективності, так і ефективності діяльності підприємств АПК в цілому. 

Заходи впровадження інформаційного забезпечення інноваційної діяльності в системі 

забезпечення конкурентоспроможності машинобудіваного підприємства 

Аналіз забезпечення науково-технічних інновацій і пропозицій щодо оптимізації 

інформаційного забезпечення на базі сучасних технологій 

Формування комплексної інформаційної системи інноваційної підтримки конкурентного 

розвитку 

Розробка оптимального тематичного формування інформаційної системи з урахуванням 

потреб цільової групи користувачів інновацій 

Здійснення системи оновлення інформаційних джерел в інформаційних структурах 

підприємств 

Адаптування до центру інформаційного забезпечення науково-дослідної організації 

процесів моделювання і конструювання 

Розробка моделі комплексної інформаційної системи забезпечення потреб користувачів з 

однорідними інформаційними потребами 
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Але, не дивлячись на активізацію діяльності в сфері енергозбереження, у більшості підприємств АПК 

поза увагою керівництва лишається така важлива складова забезпечення енергоефективності підприємства, як 

сформована на інноваційній основі система управління енергоспоживанням та енергозабезпеченням. В той же 

час існуючий механізм управління енергозбереженням на підприємствах не забезпечує своєчасної розробки і 

реалізації стратегії інноваційного розвитку за критеріями енергозбереження, які стають значущими в умовах 

здороження енергоносіїв. 

Найважливішою передумовою впровадження системи управління енергоспоживанням та 

енергозабезпеченням (СУЕЕ) на підприємстві є розуміння керівництвом необхідності її створення як 

невід’ємного елемента загальної системи управління фінансово-виробничою діяльністю. 

Впровадження системи управління енергоспоживанням та енергозабезпеченням на підприємствах АПК 

забезпечить вирішення таких важливих задач: 

– оптимізацію закупівлі енергоносіїв; 

– оптимізацію складу портфеля замовлень; 

– оптимізацію використання виробничих потужностей при виконанні замовлень; 

– підтримку обладнання, машин та механізмів у нормальному експлуатаційному стані; 

– моніторинг ефективності енергоспоживання на різних стадіях окремих технологічних процесів та по 

підприємству в цілому; 

– регулярне проведення комплексного енергетичного обстеження (аудиту), визначення можливих 

шляхів підвищення ефективності використання ПЕР, розробку відповідних заходів, оцінку техніко-економічної 

ефективності та формування плану заходів; 

– впровадження доцільних до реалізації заходів зі зниження енергетичної складової собівартості 

продукції та аналіз відповідності отриманих ефектів до тих, які планувалися; визначення причин та наслідків 

виникаючих розбіжностей тощо. 

При прийнятті рішення щодо створення СУЕЕ керівництво підприємства повинно враховувати 

наступне: 

1. Створення та впровадження СУЕЕ потребує певного часу, організаційних зусиль та фінансових 

витрат на розробку та впровадження. 

2. Впровадження СУЕЕ збільшить обсяг робіт та відповідальність окремих працівників, що може 

викликати їх протидію впровадженню СУЕЕ. 

3. СУЕЕ повинна розглядатися як система з постійним розвитком, що обумовлює: 

– поетапність у розробці та впровадженні СУЕЕ (дотримання принципу "step by step") з дотриманням 

критерію "витрати – ефективність", обмеженості фінансових ресурсів та з врахуванням існуючих можливостей 

для реалізації СУЕЕ на підприємстві (кваліфікація персоналу, наявність системи обліку та стану программно-

нформаційного забезпечення управлінсько-виробничої діяльності, рівень телекомунікацій тощо); 

– необхідність постійного моніторингу ефективності роботи СУЕЕ в системі загального управління 

виробничо-фінансовою діяльністю підприємства та її вдосконалення за результатами такого моніторингу. 

Алгоритм впровадження СУЕЕ залежить від багатьох чинників (специфіки технологічних процесів, 

рівня кваліфікації співробітників тощо) і передбачає:   

– проведення обстеження та аналізу систем енергозабезпечення, енергоспоживання підприємства, 

визначення їх теперішнього стану та техніко-економічних і управлінських проблем функціонування; 

– формування заходів по підвищенню ефективності енергозабезпечення підприємства та використання 

енергоресурсів на основі їх техніко-економічної оцінки, визначення доцільності та пріоритетності реалізації; 

– розробку проекту СУЕЕ з урахуванням специфічних особливостей підприємства та програми її 

впровадження, включаючи підготовку необхідного методичного забезпечення, інструкцій та регламентів, 

критеріїв прийняття рішень для забезпечення узгодженої роботи експлуатаційного, технічного та 

адміністративного персоналу; 

– навчання персоналу та впровадження СУЕЕ. 

Повнофунціональна СУЕЕ дає можливість постійно вести роботи по підвищенню ефективності роботи 

підприємства шляхом мінімізації енергетичної складової в собівартості продукції і, як наслідок, забезпечувати 

конкурентоспроможність та рентабельність виробництва. Досвід свідчить про неабияку ефективність 

впровадження такої системи. Зазвичай зниження витрат на енергозабезпечення підприємства тільки за рахунок 

реалізації маловитратних заходів, визначених на 1-му та 2-му етапі впровадження СУЕЕ, складає 5–7 %, що 

практично повністю компенсує необхідні інвестиції для її впровадження. 
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СЕКЦІЯ № ХІ 
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Планування розвитку підприємства є невід’ємним функціональним інструментом менеджменту. Саме 

за допомогою планування можливо проаналізувати весь комплекс майбутніх операцій у бізнесі, аби потім 

мінімізувати витрати та досягти бажаного прибутку. Бізнес-планування передбачає розроблення й 

впровадження системи заходів щодо розв’язання проблем, які можуть постати в майбутньому. 

У зв’язку з певною економічною ситуацією на сучасному етапі, бізнес-план необхідний для 

покращення результатів діяльності підприємства в умовах швидких змін в економіці. За допомогою бізнес-

планування доцільно здійснювати контроль та аналіз процесу господарської діяльності й визначати напрямки її 

подальшого розвитку. Саме на сьогоднішній день такий напрям як бізнес-планування є дуже актуальним, тому 

що задля успішності підприємства є важливим вчасно приймати успішні рішення з приводу певних проблем.  

Бізнес-план - це один із документів, що визначає стратегію функціонування підприємства [1]. 

Складанню бізнес-плану передує визначення цілей бізнесу. Виділять внутрішню та зовнішню ціль бізнес-

планування. Зовнішня ціль полягає у тому, щоб запевнити майбутніх кредиторів, інвесторів та постачальників в 

успіху справи організації. Головною внутрішньою ціллю є обґрунтування економічної доцільності подальшого 

розвитку організації. 

Саме за допомогою бізнес-плану можливо вирішити ряд задач, таких як: визначення доцільності 

стратегічних напрямків підприємства та обраних цілей, прийом працівників, які змогли б реалізувати обрану 

стратегію, визначити джерела фінансування даного плану. В бізнес-плані розглядаються науково-технічні, 

технологічні, організаційні, соціальні та інші сторони реалізації підприємницького проекту, але основна увага 

зосереджується на його фінансово-економічних аспектах.  

На рис. 1 зображена структурна схема бізнес планування для підприємства, що займається випуском 

продукції.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема бізнес-планування 

Необхідно відзначити, що концентрація всіх фінансових ресурсів організації є центром бізнес-плану, 

тому що саме бізнес-план має виступати як засіб приросту капіталу. Отже, планування є основою бізнес-

Оцінка ринку збуту 

Стратегія маркетингу 

План виробництва 

Організаційний план 

Фінансовий план 

Стратегія фінансування 

Розділи бізнес-планування на 

підприємстві 

Продукція підприємницької 

діяльності 

Особливості продукції і 

задоволення потреб 

Баланс надходжень та видатків 

Прогноз обсягів реалізації 

Джерела ризиків 

Характеристика фахівців 

Обсяг випуску 

Поширення товару, реклама 

Перелік конкурентів 

Прогнозування ринку збуту 

Кошти для проекту 

Таблиця доходів та витрат 

Оцінка ризику, страхування 

 



197 
 

пропозиції у відносинах з майбутніми діловими партнерами, відіграючи провідну роль у комплектуванні 

персоналу на підприємстві. Завдання процесу складання бізнес-плану – проаналізувати розпочату справу у всіх 

аспектах. 

Таким чином, бізнес-планування, використовується для вдалої побудови концепції бізнесу, для 

детального опрацювання обраної стратегії та визначення помилок останньої, шляхом детального вивчення 

фінансування та виробничої діяльності організації. Бізнес-план є інструментом, за допомогою якого суб’єкт 

господарювання може оцінити результати своєї діяльності в майбутньому. 

Бізнес-планування здійснюється з метою отримання відповіді на такі питання: 

-яких фінансових затрат вимагає реалізація певного проекту;  

-який прибуток можна очікувати від його реалізації;  

-в який термін окупляться затрати; 

-який ступінь ризиковості. 

На шляху до створення тієї чи іншої справи перед підприємством постає ряд перешкод, кожна з яких за 

відсутності спеціального підходу до вирішення, може стати причиною виникнення проблемної ситуації на 

підприємстві. Наприклад, накопичення капіталу, підтримка необхідного рівня валового прибутку та організація 

управління. Статистика зазначає, що більшість нових починань на підприємстві були невдалими у перші роки, 

коли проявляються помилки і прорахунки плану.  

Бізнес-план виконує наступні функції: 

1) є інструментом пошуку фінансових ресурсів; 

2) виступає інструментом реалізації стратегії підприємства; 

3) є інструментом, за допомогою якого підприємець може оцінити результати діяльності за окремий 

проміжок часу. 

Згідно з функціями, наведеними вище, бізнес-план дає змогу проаналізувати можливості діяльності 

підприємства та обґрунтувати вибір пріоритетних цілей, тобто визначити стратегію функціонування 

підприємства, сформулювати короткострокові та довгострокові цілі підприємства, стратегію та тактику дії, 

оцінити фінансове положення підприємства та чи відповідає кількість потрібних фінансових ресурсів наявним у 

фірмі. 

Розроблення бізнес-плану є невід’ємним при створенні чи реконструкції вже існуючих підприємств або 

фірм. Старанно розроблений бізнес-план є основним підгрунттям успішного результату роботи на 

підприємстві, використання якого забезпечить функціонування організації в складних сучасних економічних 

умовах, визначивши стратегії розвитку підприємства, а також при необхідності внесення певних корективів у 

функціонуванні. 
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Прояв фінансової нестабільності в етапі розвитку України та її інтеграції у міжнародну економіку 

знаходить своє відображення у переплетінні фінансових та валютних дисбалансів, великих коливаннях 

валютних курсів та фінансових індексів на інтернаціональних ринках, підвищенні ризиків підприємництва, 

різкій та суперечливій зміні динаміки фінансових показників, відсутності конкретно виражених тенденцій 

(динамічних, циклічних та структурних). В таких умовах функціонування доволі стрімко зростає роль 

менеджменту, особливо на державному рівні. 

Топ-менеджмент представляє собою основний чинник, якого потребує Україна в фінансовій ситуації, 

яка склалася в теперішній час. Він представляє собою ряд прийомів і засобів , методів, функцій, що спрямовані 

на ефективне та цільове використання бюджетного ресурсу держави. 

Діяльність з управління бюджетними ресурсами має ключову роль в державі. Тому необхідним є 

удосконалення та оновлення функцій і методів відповідних органів виконавчої та законодавчої влади, а також 

фінансових органів. Відповідно до цього  менеджмент має бути якісним і продуманим. 

Менеджмент в своєму відображенні є багатогалузевим явищем і включає в себе процеси, що 

відбуваються в державі, пов'язані як з її внутрішнім середовищем, так і з зовнішнім середовищем впливу. На 

сучасному етапі головний акцент ставиться на окремі елементи господарського механізму держави, який має 

орієнтуватися на введення комплексних програм, що включали б в себе можливість використання всіх важелів.  

Головна роль менеджменту полягає в розробці і в подальшій реалізації урядом програм економічної 

політики. Дана політика має спиратися на використання перш за все якісної системи оподатковування, 

підтримку суб`єктів малого та середнього бізнесу, що дозволить підприємствам з переважаючою в них 
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тіньовою економікою вийти з неї, зменшивши при цьому вплив економічного спаду, а також підтримку 

виробників сільськогосподарської продукції.  

Необхідно передбачити фактори, які негативно впливають на розвиток окремих регіонів чи держави в 

цілому, щоб своєчасно прийняти рішення щодо реагування і пом’якшення дії негативних впливів. 

З одного боку, за рахунок бюджетних інструментів необхідно досягти позитивної динаміки підвищення 

економіки та соціальних стандартів, з іншого – присутнім є ризик, що економічна сфера країни знову увійде в 

становище залежності від негативних чинників, які в свою чергу загрожують відновленням тенденції до 

поглиблення дефіциту бюджету та комплексу похідних макроекономічних проблем. Невирішені проблеми на 

фінансовому ринку також створюють основи ризику формування нових кризових загострень.  

Зростання витрат у зв’язку з антикризовими заходами збільшує кількість проблем бюджетного 

дефіциту та державного боргу. За прогнозами Державного комітету статистики дефіцит бюджету України до 

2020 року не повернеться до передкризового рівня, навіть з урахуванням досягнення тенденції до відродження 

економіки. 

На розвиток фінансової системи також впливає і безліч інших факторів, які потрібно враховувати з 

метою недопущення застою і кризових явищ. Тому доцільним буде налагодження та вдосконалення 

відповідних механізмів менеджменту. Водночас стратегія і тактика реформування фінансової системи повинна 

ґрунтуватися на поступовій реструктуризації, яка передбачатиме подальшу трансформацію фінансів через 

систему менеджменту. 

Необхідно враховувати також такі складні проблеми українського менеджменту, як: 

- корумпованість сучасної економіки України; 

- якість управлінських кадрів. 

Модернізація управління має відбуватися за наступними пріоритетними напрямками: 

- раціональне поєднання механізмів ринку і державного регулювання; 

- широке використання стратегічного планування та управління у діяльності підприємств (організацій); 

- постійне коригування цілей підприємств (організацій) відповідно до змін зовнішнього середовища; 

- досягнення стратегічних та оперативних цілей за рахунок оптимального розподілу матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів; 

- суттєве підвищення рівня кваліфікації менеджерів, особливо вищого рівня, в управлінні державними 

структурами, підприємствами (організаціями); 

- розвиток інформаційних систем, широке використання глобальних інформаційних мереж; 

- розвиток та впровадження інноваційних процесів, що ґрунтуються на сучасній науково-технічній політиці 

відновлення виробництва. 

Одним із чинників, що може вплинути на швидкий розвиток управління та подолання неблагополучної 

економічної ситуації в Україні, є безкомпромісна відмова від старих звичок і умовностей та запровадження 

нової техніки і методів управління. 

Сучасні тенденції у світовій економіці змусять нашу державу перейти до нової парадигми, 

використовуючи при цьому сучасний менеджмент інтегровано, безперервно й розширено в усіх сферах. 

 

ВРАХУВАННЯ СЕЗОННОСТІ ПРИ НАДАНІ ПОСЛУГ «ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ» 

 

Ольшанський В.О., студ. 

Науковий керівник Хоменко М.М., д.е.н., проф. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Перспективним шляхом забезпечення ефективної зайнятості сільського населення є активізація 

мешканців до підприємницької діяльності у невиробничій сфері, тобто до розвитку «зеленого» туризму. 

Системне вирішення організаційно-економічних проблем становлення та розвитку «зеленого» туризму 

пов’язують із відтворенням трудового потенціалу в аграрній сфері, формуванням нових напрямів виробництва і 

реалізації сільськогосподарської продукції та підвищенням зайнятості сільського населення. Найважливішою 

умовою сталого розвитку сільських територій є інтенсифікація сільськогосподарського виробництва. Технічний 

і організаційний прогрес об’єктивно приводить до зменшення частки зайнятих суто у сільськогосподарському 

виробництві. Збереження села пов’язується із збагаченням його виробничих і соціальних функцій за рахунок 

посилення багатофункціональності: здійснення переробки сільськогосподарської сировини, розвитку народних 

промислів, становлення сільського «зеленого» туризму, зайняття іншими видами несільськогосподарської 

діяльності. Пріоритетним напрямком сталого розвитку сільських територій Полтавщини повинен стати 

«зелений» туризм, що пов’язується з диверсифікацією підприємницької діяльності на селі для збільшення 

доходів населення. За визначенням спеціалістів Полтавська область віднесена до пріоритетних районів для 

розвитку «зеленого» туризму з використанням сільських садиб. Найбільш успішні агрооселі у розвинутих 

західних країнах паралельно займаються як туристичною, так і сільськогосподарською діяльністю, а інколи 

перша діяльність виступає основною [1,2]. 

Сільськогосподарська діяльність часто прямо пов’язується із туризмом в агрооселі через продаж 

вироблених продуктів відпочиваючим або приготування страв з власних продуктів. Раціональне збалансування 

сільськогосподарської діяльності із прийомом туристів дозволяє збільшувати прибуток від кожного виду праці 
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в агрооселі. Частина родини займається власне сільським господарством, а інші, найчастіше жінки, прийомом 

туристів. За такого поділу праці збільшуються прибутки родини і реалізуються можливості з розвитку різних 

видів послуг для туристів. Таким чином, розвиток сільського «зеленого» туризму – перспективна сфера 

підприємництва, яка стає одним із найефективніших засобів виходу як регіону, так і країни на більш високий 

рівень економічної стабільності. 

Нами проведено маркетинговий аналіз з використанням думки експертів щодо готовності цільової 

аудиторії до споживання послуг «зеленого» туризму. Об’єкт дослідження – міські жителі центральних областей 

України. З метою визначення смаків фактичних і потенційних споживачів «зеленого» туризму проведено 

репрезентативне опитування стосовно отримання додаткових послуг агроосель, результати якого наводяться в 

доповіді. Спортивний і санаторно-оздоровчий види туризму віднесені спеціалістами до «зелених», так як 

передбачають перебування у природних екологічно чистих зонах чи регіонах, а також відвідування місць щодо 

задоволення культурного і пізнавального інтересу[2]. Більшість споживачів послуг «зеленого» туризму 

зацікавлені у відвідувані природних заповідників з метою зближення з природою та душевного відпочинку, 

побачити архітектурно-історичні пам’ятки, відвідати культурно-мистецькі заходи, зайнятися рибальством та 

спортивним полюванням. 

Особливе місце серед чинників впливу на розвиток «зеленого» туризму займає фактор сезонності. 

Обсяг туристичної діяльності в сільській місцевості має суттєві коливання в залежності від сезону та погодних 

умов. Визначення ефективності туристичної діяльності агроосель з надання послуг полягає в оцінці 

економічних результатів. Підсумковими результатами виступають: обсяг виготовлених туристичних послуг 

(продаж вироблених продуктів туристам та приготовлених страв), величина прибутку, рентабельність 

діяльності агрооселі. Для об’єктивної оцінки їхньої ефективності враховують ступінь витрат, за яких одержані 

конкретні результати, обґрунтованість формування ціни та використання ресурсів агрооселі. Зміна 

кон’юнктури на споживчому ринку послуг «зеленого» туризму за рахунок сезонності продуктів справляє вплив 

на вироблення стратегії агрооселі. В умовах невизначеності ринку споживання послуг «зеленого» туризму 

обрати оптимальну стратегію надзвичайно складно. Разом з тим, з використанням математичних методів 

стосовно відповідної спрямованості стратегічної поведінки агрооселі можна наблизитися до отримання 

максимального прибутку для умов реальної діяльності. Стратегія поведінки на ринку послуг «зеленого» 

туризму за умов невизначеності зменшує вплив фактора випадковості, що дозволяє із значною імовірністю 

прогнозувати отримання прибутку для конкретної агрооселі. Організація розвитку «зеленого» туризму в регіоні 

повинна ґрунтуватися на переважному формуванні екологічно орієнтованого ринку видів і форм туризму, які 

дозволяють максимально і комплексно використовувати наявні ресурси області. Для території Полтавщини 

характерні м’які кліматичні умови, густа мережа річок Псел, Ворскла, Сула, пов’язаних з головною 

суднохідною артерією України - Дніпром. Природне багатство сільської місцевості доповнюють бальнеологічні 

і грязьові курорти. 
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Рекреаційно-туристична сфера – інтегрована система, що поєднує декілька галузей, уособлює різні 

типи виробництв та видів діяльності, які поєднуються загальною метою, програмою розвитку та системою 

менеджменту. Вирішення питань ефективності галузі туристичної діяльності в регіоні пов’язане з розробкою і 

запровадженням системи збалансованих показників, складанням стратегічних та поточних планів, 

забезпеченням підтримки з боку керівництва області та районів, створення команди фахівців стосовно 

запровадження системи, формування місії, цінностей та стратегії.  

Так, обласна програма розвитку туризму і курортів спрямована на розв’язання істотних проблем, 

зокрема: нераціонального використання туристичних ресурсів області, в тому числі природно-рекреаційних 

ресурсів та об’єктів історико-культурної спадщини; невідповідності об’єктів туристичної інфраструктури та 

послуг сучасним вимогам щодо технічної та функціональної якості; недосконалості системи державного 

управління туризмом і діяльністю курортів, низькою ефективністю взаємодії центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, приватного сектору та громадськості в управлінні 

розвитком туризму і діяльності курортів тощо; підвищення професійного рівня кадрів по забезпеченню 

діяльності туристичної галузі. Провідну роль в підвищені ефективності займає бюджетування потоків грошових 

коштів, витрати при реалізації послуг, норма прибутку на підприємствах туристичної галузі, пропозиції 



200 
 

постачальників послуг, нормативні витрати, елементи фінансової діагностики та оцінки фінансово-

економічного стану підприємства, використання підходів прикладної економіки при проведені економічного 

аналізу функціонування підприємства і прийняття раціональних рішень менеджерського спрямування. Мають 

місце ризикові ситуації у контексті дослідження туристичної діяльності та усвідомлюється можливість 

небезпеки виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, майна, грошей у зв’язку з випадковими 

змінами умов економічної діяльності та несприятливими обставинами, що часто пов’язуються зі змінами 

погоди. На ранніх етапах виконання контракту розрахунок на запланований прибуток має значний ризик. При 

завершені виконання контракту прогнозований результат можна визначити та порівняти з плановими 

показниками. 

Ефективність туристичної діяльності залежить від обґрунтованості рішень державних та місцевих 

органів влади, які територіально і функціонально опікуються туристичною діяльністю та знаходяться близько 

до зацікавлених осіб. Результат впливу туризму на економіку країни і конкретного регіону визначається 

«ефектом мультиплікації» [1, с. 438]. Прямий вплив туризму – результат реалізації послуги, непрямий вплив 

відбувається за рахунок повторних витрат, здійснених туристом у конкретному регіоні. Так, основними 

напрямами впровадження обласної програми є: реалізація політики держави у сфері туризму і діяльності 

курортів на Полтавщині; оптимізація системи управління сферою туризму і діяльності курортів; забезпечення 

оптимального середовища сталого розвитку сфери туризму і діяльності курортів області, розвитку приватної 

ініціативи і підприємництва; впровадження інноваційного підходу до управління конкурентоспроможністю 

обласного та районних туристичних продуктів; забезпечення просвітницької діяльності та наукового супроводу 

сталого розвитку сфери туризму і діяльності курортів; забезпечення ефективного просування обласного 

туристичного продукту на міжнародний та внутрішній туристичні ринки; розвиток та утримання комунальної 

установи Полтавської обласної ради «Рекреаційний центр «Криворудський». Очікуваний результат: 

забезпечення збереження та раціонального використання цінних туристичних ресурсів області, їх доступності 

для всіх категорій населення, формування сприятливого туристичного іміджу, створення передумов для 

формування конкурентоспроможного обласного туристичного продукту. 

Кон’юнктура – ринкова ситуація стосовно врахування обставин, від яких залежить і завдяки яким 

виявляється успіх господарської діяльності. На кон’юнктуру туристичного ринку суттєвий вплив справляє 

політика держави на ринку туристичних послуг, розвиненість ринкових структур і механізмів. Ринкова 

кон’юнктура реалізації туристичних послуг і товарів характеризується динамікою цін та діловою активністю. 

Ціна виступає барометром товарної кон’юнктури та ідентифікує провідні ознаки туристичного продукту: 

змістовні і сервісні характеристики якості, характер та частота попиту тощо. Ділову активність ринку 

найчастіше визначають за чисельністю укладених за відповідний термін угод. Розрахунок економічного впливу 

витрат туристів на економіку регіону доцільно проводити за допомогою мультиплікатора. Так як 

функціонування підприємств конкретного регіону залежать від інших підприємств-постачальників, то будь-які 

зміни витрат туристів в області призведуть до змін у виробничому рівні економіки, доходах та зайнятості. Так, 

туризм займає другу позицію в загальній структурі цілей в’їзду іноземних громадян на територію України, що 

характерно і для Полтавської області, після приватної цілі відвідування країни[2]. 
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Стрімкий розвиток інформаційних технологій і систем справляє значний вплив на характер ринкових 

відносин в Україні, зокрема більш популярним стає інтернет-бізнес. Вона дозволяє вести справи на 

віртуальному ринку, що дає змогу суттєво зменшити витрати, розширити ринки збуту та коло потенційних 

клієнтів. Саме тому дослідження напрямів та перспектив розвитку електронної комерції для вітчизняних 

підприємств є досить актуальним на сьогоднішній день. 

Під «електронною комерцією» слід розуміти таку форму бізнес-процесу, в якому між суб’єктами 

господарської діяльності відбувається електронним шляхом з використанням Internet-технологій [1]. Також 

електронну комерцію можна розуміти як ділову активність з купівлі – продажу товарів та послуг, що 

передбачає взаємодію сторін на основі інформаційних мереж [2]. 

Розвиток електронної комерції  в Україні відбувався досить повільно у порівнянні з країнами, що 

розвиваються та з розвиненими державами, саме тому показники інтернет-торгівлі на даному етапі є доволі 

низькими: на сьогоднішній день активними користувачами мережею Інтернет є близько 50 % населення 
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України, у той час, як у розвинених країнах цей показник понад 80-90%. В українців культура здійснення 

покупок у мережі Інтернет знаходиться на етапі формування, але необхідно зазначити, що з кожним роком 

кількість угод у рамках електронної комерції стрімко зростає. 

Основними проблемами, що затримують розвиток електронної комерції в Україні є недосвідченість 

підприємців, недостатність висококваліфікованого персоналу на ринку електронних послуг та негативний імідж 

Інтернет торгівлі, що склався у пересічного покупця, через недобросовісних продавців.  

Аналізуючи сучасний стан розвитку електронної комерції (Рис.1) можна спостерігати різкий спад 

обсягів електронної торгівлі в Україні: якщо у 2013 році ми спостерігали зростання на 26 у порівнянні з 2012 р., 

то у 2014 році простежується спад понад 30 %, це насамперед пов’язано з девальвацією гривні, зниженням 

купівельної спроможності громадян та військовими операціями на території України.  

 

Рис. 1 – Обсяги електронної комерції в Україні за 2010-2014 рр. 

 

Перспективними галузями для розвитку електронної комерції в Україні є торгівля нематеріальними 

товарами, банківські послуги, торгівля цінними паперами, розробка та реалізація програмного забезпечення, 

дистанційне навчання та надання інформаційних послуг. Основними перевагами такого виду бізнесу є 

насамперед відсутність збутових структур та витрат на них, також надзвичайна привабливість для інвесторів. 

Отже, ведення бізнес-процесів за допомогою Інтернет технологій є одним з найперспективніших 

напрямів розвитку економічних відносин у сучасних умовах господарювання. Недостатня обізнаність суб’єктів 

підприємництва електронним сегментом економіки стає найбільшою проблемою для розвитку електронної 

комерції в Україні. У сучасних кризових умовах господарювання для українських підприємств електронна 

комерція виступає ефективною альтернативою традиційним методам ведення бізнесу. 
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Як свідчать результати проведених нами досліджень, категорія «конкурентоспроможність», яка 

характеризує ринковий стан підприємства та його продукції, залежить від комплекс у факторів, які всебічно 

характеризують виробничо-підприємницьку діяльність в певній сфері. До цих факторів відносяться і 

технологічні і при цьому забезпечують високий рівень ефективності виробничо-підприємницької діяльності 

підприємства.  

Ефективність ринкового управління діяльність транспортного підприємства багато в чому залежить від 

можливостей кількісного оцінювання результатів його діяльності. Відомий закон бізнесу стверджує про те, що 

неможливо ефективно керувати тим, що неможливо виміряти. На нашу думку, цей постулат в найбільшій мірі 

стосується і такого показника як конкурентоспроможність підприємства та його продукції. Кількісна оцінка 

конкурентоспроможності – це складна багатофакторна задача, яка лежить в основі ефективного управління 

конкурентоспроможністю. Для того, щоб вирішити цю задачу та використовувати отримані результати в 
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господарчій практиці модель оцінки конкурентоспроможності транспортних засобів, на нашу думку, провинні 

відповідати певним принципам, сутність яких ми пропонуємо привести до наступних рекомендацій. 

1. Принцип кваліметричності. Вимір і оцінка конкурентоспроможності компанії полягає у виявленні 

найбільш значимих показників конкурентоспроможності та інтегрування їх в один комплексний показник, 

виражений натуральним числом. Найбільш значимі показники конкурентоспроможності повинні охоплювати 

всі сторони функціонування підприємства, таким чином, підвищується об'єктивність оцінки.  

2. Принцип моделювання управління. Метод виміру конкурентоспроможності компанії повинен 

визначати стан конкурентоспроможності організації на момент дослідження, сприяти виявленню «вузьких 

місць», резервів, тенденцій і закономірностей у зміні конкурентної позиції підприємства на ринку, 

забезпечувати можливість моделювання конкурентоспроможності організації. В цілому, методика оцінки 

конкурентоспроможності підприємства повинна стати інструментом управління конкурентоспроможністю 

організації. 

3. Принцип орієнтації на споживача. Метод виміру конкурентоспроможності організації повинен бути 

заснований на оцінці, в першу чергу, з точки зору споживача, т. до. саме споживач є основним суб'єктом 

зовнішнього середовища, що формує конкурентоспроможність товару і впливає цим на конкурентноздатність 

компанії в цілому.  

4. Принцип вдосконалення, що полягає у можливості постійного вдосконалення моделі оцінки в 

залежності від змін умов факторів зовнішнього середовища, у тому числі споживчих переваг, і внутрішнього 

функціонування підприємства. З цією метою в пропоновану модель оцінки вводяться вагові коефіцієнти, 

розраховані методом аналізу ієрархій.  

При врахуванні принципів вимірювання конкурентоспроможності організації, систему оцінки 

конкурентоспроможності компанії пропонується представити у вигляді двох взаємозв'язаних блоків: оцінка 

конкурентоспроможності товару і оцінка конкурентного потенціалу компанії.  

Оцінка конкурентоспроможності товару - одна з найбільш важливих завдань при оцінці 

конкурентоспроможності організації в цілому. Конкурентоспроможність організації - показник, в першу чергу, 

характеризує ринкову позицію компанії, а будь-який ринок, розглядається як ринок товарів, формується і 

оцінюється споживачами, для яких найважливішим фактором є товар: його якість та ціна. Таким чином, 

конкурентоспроможність товару має значну цінність при оцінці конкурентоспроможності організації, так як 

відображає здатність організації виробляти і реалізовувати товар, який володіє конкурентними перевагами в 

порівнянні з товарами-конкурентами.  

Оцінка конкурентоспроможності товару полягає в розрахунку інтегрального показника 

конкурентоспроможності товару, в основі якого інтегруються оцінка якості товару і його ціни. На наш погляд, 

рівень конкурентоспроможності транспоптртного засоби багато в чому залежить від рівня конкурентного 

потенціалу підприємства, який являє собою оцінку діяльності підприємства з точки зору наявності внутрішніх і 

зовнішніх конкурентних переваг, що дозволяють підприємству забезпечувати створення 

конкурентоспроможних товарів, як в даний час, так і в довгостроковому плані. Конкурентний потенціал 

підприємства являє собою взаємозв'язок чотирьох сторін діяльності підприємства: маркетинг, фінанси, 

внутрішні процеси, розвиток. Для оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства всі чинники 

конкурентоспроможності транспортних засобів пропонується сформувати у чотири групи, які мають причинно-

наслідкові зв'язки між собою і всебічно охоплюють діяльність підприємства: 

1. Маркетингові показники, що характеризують ринкову позицію підприємства, в т. Ч. Враховують 

імідж підприємства на ринку.  

2. Фінансові показники, що відображають ефективність діяльності підприємства з точки зору віддачі на 

вкладений капітал. До даних показників відносяться показники рівня продажів, рентабельності, ділової 

активності. 

3. Показники внутрішніх процесів, що характеризують ефективність організації бізнес-процесів 

підприємства: технології, виробництво, якість. 

4. Показники розвитку, що характеризують інноваційні процеси в організації, систему управління 

персоналом, соціальний розвиток організації. 

В підсумку визначається інтегральний показник конкурентного потенціалу транспортної компанії. 

Споживчі якості засобів малої авіації, що визначають рівень її конкурентоспроможності, досить 

різноманітні і багато в чому відрізняються від традиційних показників якості та ринкової престижності 

традиційних машинобудівних виробів. На рис.1 наводиться блочно-групова класифікаційна схема основних 

показників конкурентоспроможності засобів легкої авіації, які необхідно врахувати при проведенні відповідних 

розрахунків і визначення необхідних ринкових характеристик даного виду авіаційної техніки.  

Навіть поверхневий аналіз схеми, наведеної нами на рис. 1, показує, що врахувати все різноманіття 

показників конкурентоспроможності засобів легкої авіації досить складно у зв'язку з їх великою 

різноманітністю. Особливу складність становить і суттєва частка специфічних показників 

конкурентоспроможності даного виду техніки, що зумовлює необхідність розробки оригінальних методів 

оцінки рівня конкурентоспроможності виробів, які аналізуються. Вони в змозі врахувати всі специфічні особливості 

даної техніки. 
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Рис. 1. Блочно-групова класифікаційна схема основних показників якості та конкурентоспроможності 

засобів легкої авіації 

Проведене дослідження дозволяє сформувати наступні узагальнюючі висновки.  

1. Дослідження українського ринку малої авіації показали, що він в даний час зазнає ряд правового та 

економічного характеру, суть яких лежить насамперед у законодавчій сфері, в правовому регулюванні розвитку 

МЛА в Україні. Розроблено теоретико-методичні пропозиції по розвитку вітчизняного  ринку малих літальних 

апаратів на основі вдосконалення економічних засад його функціонування, в першу чергу функціональних 

показників як5ості та конкурентоспроможності,реалізація яких дозволяє зняти існуючі  обмеження та бар’єри.  

2. Сформовано основні групи показників, що формують рівень конкурентоспроможності засобів МЛА, 

до яких в якості специфічних віднесені показники комфорту, злітно-посадкові, польотно-технічні та ринково-

кон'юнктурні показники. По кожній групі показників конкурентоспроможності засобів малої авіації розроблено 

методичні підходи до визначення їх кількісних значень, що дозволяє урахуванням елементи оригінальності 

специфічні умови експлуатації окремих видів виробів. 

3. На основі вивчення техніко-економічних параметрів різних малих літальних апаратів, а також 

експертних оцінок провідних спеціалістів побудований рейтинг малих літальних апаратів, в основу якого 

покладено узагальнюючий показник їх конкурентоспроможності. 

4. Результати проведеного дослідження впроваджено в практичну діяльність ДП ХМЗ «ФЕД» (виробництво 

деталей до літаків) та фірми по виробництву МЛА «Лілієнталь», вони використовуються у навчальному процесі 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

У сучасних умовах розвитку ринкових відносин нагальне значення набуває управління якістю продукції 

на вітчизняних підприємствах, оскільки одним з найважливіших факторів конкуренції є якість, від неї залежить 

підвищення конкурентоспроможності підприємства як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Питанню 
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ефективному менеджменту якості продукції належить визначне місце, оскільки успішна діяльність підприємств 

в сучасних економічних умовах, нерозривно пов'язана з якістю продукції, що випускається. 

Дослідження  управління якістю висвітлено в роботах багатьох зарубіжних і вітчизняних фахівців та 

вчених, таких як: Р. Бичківського, Е. Демінга, Дж. Джурана, К. Ісікави, Ф. Кросбі, А.В. Степанов, Г. Тагуті, А. 

Фейгенбаума, Дж. Харрінгтона, В. Шапіро, М. Шаповала, Р. Шонбергер, та інших. В їхніх роботах розкрито 

аспекти оцінювання та контролю за впровадженням системи управління якістю.  

Проте подальшого дослідження потребує оцінка системи менеджменту якості на базі окремого суб’єкта 

господарювання ПАТ «Кредмаш», що і обумовило актуальність наукової публікації. Проблема забезпечення 

якості продукції є актуальною для всіх країн, оскільки тільки продукція високої якості може бути 

конкурентоспроможною. Без постійного покращення якості неможливе досягнення й підтримання ефективної 

економічної діяльності. 

На сучасному етапі розвитку економіки України переважна частина машинобудівних підприємств 

характеризується слабкими позиціями на ринку, застарілістю технології виробництва та технічного складу, 

нестійким фінансовим станом і це негативно впливає на рівень конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств. Систему управління якістю підприємства трактують, як комплекс управлінських заходів та 

вказівок, які орієнтуються на досягнення необхідного рівня якості продукції, послуг та праці у 

машинобудівному підприємстві. Розглянемо детальніше заходи, які були впровадженні на ПАТ «Кредмаш», які 

представлені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 - Система менеджменту якості на ПАТ «Кредмаш» 

 

Захід  Характеристика 

Підтвердження системи 

управління якістю 

вимогам міжнародного 

стандарту ISO 9001- 

2008 

Освоєння працівниками підприємства сучасних методів управління, що покладені в 

основу системи якості, які  дозволяють у свою чергу планомірно працювати над 

виявленням слабких місць у виробництві, а також проводити коригувальні та 

запобіжні дії, які призводять до підвищення якості. Сертифікат якості підтверджує 

спроможність компанії забезпечувати якісне управління процесами в галузі 

виробництва та підвищення задоволеності споживачів. 

Впровадження системи 

управління 

якістю (СУЯ) 

СУЯ покликана забезпечувати якість продукції і послуг підприємства і закріпить цю 

якість на очікувану споживачами. Впровадження СУЯ дозволяє мати: більш високий 

ступінь довіри з боку представників наглядових органів і відповідно можливість 

зменшення обсягу інспекційних перевірок. Наявність працюючої системи управління 

якістю і сертифіката, що підтверджує її відповідність вимогам чинної нормативної 

документації, підвищує конкурентоспроможність підприємства і працює як реклама. 

Втілення програми 

технічного 

переозброєння 

виробництва 

Впроваджуються нові технології, обладнання, матеріали, все це дозволяє підвищити 

якість продукції на рівень загальноприйнятих міжнародних стандартів. 

ПАТ «Кредмаш» має досить застарілі основні засоби, ступінь їх зносу перевищує 55%, а по машинах і 

обладнанню – 63%; середній вік обладнання становить біля 30 років, а коефіцієнт оновлення тримається на 

рівні 6% (по активній частині 9%). Таким чином, основними шляхами покращення якості продукції на основі 

виявленого головного недоліку на ПАТ «Кредмаш» є, такі як:  

1) Технічні шляхи: провідне місце належить постійному удосконалення техніко-технологічної бази 

підприємства. 

2) Соціально-економічні шляхи забезпечення якості продукції.  Найголовнішою потребою є розробка і 

використання різноманітних форм і методів дієвого соціально-економічного впливу на всю низку процесів 

формування і забезпечення виробництва високоякісної і конкурентоспроможної продукції підприємства. 

3)  Організаційні шляхи, а саме: запровадження сучасних форм і методів організації виробництва та 

управління ним, які роблять можливим ефективне застосування високоточної техніки і прогресивної технології, 

також удосконалення методів технічного контролю на усіх стадіях виготовлення продукції, вивчення і 

запровадження позитивного досвіду, накопиченого зарубіжними і національними підприємствами у галузі 

виготовлення високоякісних виробів. 

Конкурентоспроможність та висока якість продукції — найважливіші критерії ефективного 

функціонування підприємства на ринку та постійного збуту продукції. Отже, за умов дотримання підприємства 

машинобудівної галузі визначених шляхів покращення якості продукції, продукція українських виробників 

займе відповідну сходинку не лише на українському ринку, але також й на ринку економічно розвинених країн. 
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В умовах глобалізації та інтеграції світових економік в один механізм, від підприємств потребують 

конкурентоспроможність на світовому ринку, а це вимагає трансформації науки в основну виробничу силу, що 

означає знаходження і використання особистих потенціалів в цьому напрямку. Характерних особливостей ці 

питання набувають в умовах кризи. Фундаментальні теоретико-економічні питання інновацій та проблеми 

взаємозв'язку розвитку ринкової економіки та інновацій розглядали в своїх працях провідні українські вчені, як 

В.Гейц, А.Чухн, А.І.Анчішкін, І.М.Буднікевіч, С.Ю.Глазьева, але питання причин зниження інноваційної 

діяльності вимагає більш ретельного розгляду. 

Зміна інноваційної активності підприємств за даними Державного комітету статистики за 2012-2014 рр. 

виглядає наступним чином: в 2014р. інноваційною діяльністю займалося 1 634 підприємства або 10,5% від їх 

загальної кількості, тоді як в 2013р. - 1705 (12,4%), а в 2012р. - 1758 (13,6%). Для порівняння в США, Японії, 

Німеччини та Франції частка інноваційних підприємств становить 70-80% від їх загальної кількості. 

Можна виділити такі основні фактори, що справляють негативний вплив на розвиток інноваційної 

діяльності машинобудівних підприємств: 

- високий економічний ризик, що супроводжує великі інновації; 

- кваліфікованого, інноваційно-активного персоналу, низький рівень інноваційної культури керівників; 

 - відсутність на підприємствах наукової, конструкторської бази, дослідних виробництв; 

- тиск із боку іноземних фірм, що пропонують свою техніку і устаткування, впливає на причини 

слабкої зацікавленості підприємств у інноваціях; 

На загальні проблеми функціонування підприємництва (у тому числі і інноваційного) в Україні 

вказують результати світових рейтингів: за Глобальним інноваційним індексом Україна у 2014 р. посіла 63 - є 

місце з 110,  що  є  найвищим  показником  за  всі  роки .   

При цьому кількість збиткових великих і середніх підприємств в Україні  в січні - березні 2014 р. 

склала вже 50% від загального числа проти 45,3% за аналогічний період 2013 р. Зменшуються обсяги  реалізації 

продукції. Весь річний товарний експорт України фактично дорівнює річному високотехнологічному 

виробництву міста Чикаго. Інноваційна  складова  нашої  економіки  – менше  4%,  тоді  як  в Нікарагуа  – 5%,  

в Китаї  – 28%,  в  Сінгапурі  – 50% [4]. Розрив рівня економічної діяльності підприємств України та ЄС понад 

304 рази, мінімальні показники інноваційної активності мають Португалія - 26% і Греція - 29%, а країни-лідери: 

Нідерланди (62%), Австрія (67%), Німеччина (69%), Данія (71%), Ірландія (74%). Впровадження інновацій у 

машинобудування дозволять не тільки підвищити рівень якості продукції та її конкурентоспроможності, а і 

дозволять вийти на міжнародні ринки та знизити негативний вплив економічної кризи на підприємствах.  

Таблиця –  Динаміка показників інноваційної активності машинобудівних підприємств України 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Кількість інноваційно активних підприємств, од. 400 406 417 443 426 420 

Кількість підприємств, що впроваджували 

інновації, од. 
354 358 373 389 366 312 

Підприємства, що реалізовували інноваційну 

продукцію, од. 
327 323 331 351 317 275 

Обсяги реалізованої інноваційної продукції, млн 

грн. 
17811,0 9738,3 10780,4 11280,3 13105,2 12025,3 

Реалізована за межі України інноваційна 

продукція, млн грн. 
8169,7 6464,1 8054,2 8434,3 10001,9 9235,7 

Наведені у таблиці дані свідчать про спад у 2012 році інноваційної активності підприємств, це 

пов’язано перш за все з кризовою ситуацією в країні, нестачею фінансових та матеріальних ресурсів 

підприємств для впровадження інновацій. Серед можливих напрямків поліпшення інноваційної діяльності 

машинобудівних підприємств можна виділити такі: посилення підтримки з боку держави підприємств, що 

впроваджують інновації та необхідність усвідомлення керівництвом машинобудівних підприємств того, що 

інновації є основним чинником конкурентоспроможності та виходу на зовнішні ринки. 

Серед машинобудівних підприємств, що займаються інноваціями Полтавського регіону можна 

виділити ПАТ «Кредмаш» у 2013 році, вони здійснили ряд інноваційних нововведень: виготовлена 

асфальтозмішувальна установка КДМ 20137, що дозволяє виключити окремі енерговитратні процеси і знизити 

собівартість виробленої суміші; виготовлений новий вібраційний гуркіт для асфальтозмішувальних установок; 

впроваджена нова версія комп’ютерної системи управління установками. А у 2014 розі був запущений 

інноваційний проект зі створення потужностей для фарбування деталей порошковими полімерними фарбами 

(що не має на даний момент аналога в СНД). 
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У 2012 році дохід підприємства склав 14 132 тис.грн., а після введених інновацій дохід на 1.01.2015 

склав 36 836 тис. грн., що на 22 704 тис.грн. (44%) більше. Керівництво ПАТ «Кредмаш» усвідомлює 

необхідність інновацій у теперішній кризовий період, нестабільність зовнішнього середовища змушує шукати 

нові ринки збуту, які потребують інноваційної та конкурентоспроможної продукції. На сьогоднішній день 

наведені інновації дозволять ПАТ «Кредмаш» гідно представляти Україну на європейських ринках. 

 

СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ФОНДУ МІСТА КРЕМЕНЧУКА 

 

Макаров А.І., студ. 

Науковий керівник Сухомлин Л.В.,  к.т.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Розвиток регіонального туризму є однією з важливих та актуальних процесів сьогодення. Одним з 

інструментів реалізації такої регіональної туристично-рекреаційної політики, є регіональні програми розвитку 

рекреації і туризму. Ефективна стратегія розвитку туристично-рекреаційного комплексу залежить від якісно 

обґрунтованої програми перспективних дій, що враховує весь спектр потенційних чинників і чітко 

прогнозований розвиток соціально-економічної ситуації як в державі, так і в регіоні зокрема. В Україні 

законодавчо визначені повноваження щодо затвердження державних цільових, регіональних та інших програм 

розвитку туризму задля забезпечення охорони туристичних ресурсів України, відновлення та збереження, 

раціонального використання, забезпечення безпеки туризму, конституційних прав громадян на відпочинок та 

інших прав громадян, а також патріотичного виховання населення. 

Території та об’єкти, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську, а також 

історико-культурну цінність, підлягають в подальшому комплексній охороні. На території міста Кременчука 

знаходяться шість об’єктів природно-заповідного фонду України (ПЗФ) (табл. 1). 

Таблиця 1 – Перелік територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого 

значення міста Кременчук 

№ 

з\п 
Назва об’єкту Категорія Площа (га) 

Постанова, рішення, згідно 

якої створено даний об'єкт 

1 «Білецьківські плавні» 

Ландшафтний (заказник 

загальнодержавного 

значення) 

2980 (загальна 

площа) 

75 (в межах 

міста) 

Указ Президента України від 

10.12.1994 р. №750/94 

2 «Міський сад» 
Пам’ятка природи 

комплексна 
7 

Рішення Полтавської обласної 

ради від 20.12.1993 

3 
«Скеля-гранітний 

реєстр» 

Пам’ятка природи 

геологічна 
0.05 

Рішення виконкому 

Полтавської облради від 

24.12.1970 р. №555 

4 

«Парк 

Придніпровський» (у 

т.ч. ІІ черга – парк 

«Ювілейний») 

Парк пам’ятка садово-

паркового мистецтва 

40,19 га (в т.ч. 

4,19 га 

охоронних зон) 

Рішення виконкому 

Полтавської облради від 

13.12.1975 р. №531 

5 «Кременчуцькі плавні» 
Регіональний 

ландшафтний парк 

602 (в межах 

міста) 

Рішення Полтавської обласної 

ради від 12.07.2001р. 

6 «Кагамлицький» 
Регіональний 

ландшафтний парк 
28,15 

Рішення Полтавської обласної 

ради від 28.02.2013р. 

Для ефективного розвитку туристично-рекреаційного фонду Кременчука пропонуємо впровадити та 

реалізувати наступні заходи: створення та робота робочої групи для діагностики розвитку туристичної галузі 

в місті Кременчуці та регіоні з метою реалізації конкурентоспроможного регіонального продукту;  

запровадити нові дієві механізми підтримки туристичного напрямку; скласти списки туристичних агенцій; 

готелів і баз відпочинку; об’єктів культурної та природної спадщини – систематизація туристичної 

інфраструктури міста;  ремонт та реставрація не менше 1 пам’ятки історії та культури;  виділення не менше 

500 тис. грн. з бюджету розвитку міста на реставраційні роботи у краєзнавчому музеї – продовження 

реставраційно-ремонтних робіт краєзнавчого музею; проведення не менше 1000 культурно-мистецьких заходів 

до загальнодержавних, обласних та міських свят – відродження й збереження кращих культурно-мистецьких 

традицій;  продовження створення сучасного парку культури і відпочинку, розвитку його інфраструктури та 

матеріально-технічної бази, збереження його як унікальної пам’ятки садово-паркового мистецтва шляхом 

продовження реконструкції та поновлення атракціонної бази Парку культури і відпочинку «Придніпровський».  

В сучасних умовах обмеженості інвестиційних та трудових ресурсів, скороченні витрат 

домогосподарств на туристично-рекреаційні послуги, уповільнення темпів зростання світового туристичного 

ринку та застарілих методів розвитку вітчизняної індустрії туризму, наша країна вимагає ґрунтовного аналізу 

шляхів підвищення ефективності управління туристично-рекреаційною сферою.  
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Місто Кременчук має достатньо потужний потенціал для розвитку туристично-рекреаційних послуг, 

що спонукає до активізації з боку органів влади та місцевого самоврядування, громадських та екологічних 

організацій, суб’єктів надання туристичних послуг, науковців та інших осіб сприяти дослідженню наявних і 

перспективних для туризму ресурсів. Розробка програмних заходів, спрямованих на розвиток туризму на 

території міста та області, потребують поглиблення уваги до сфери підготовки фахівців туристичного 

супроводу, екскурсійної діяльності, набуття вмінь для формування привабливого туристичного пакету та 

цікавого туристичного продукту тощо. 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕНЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 

 

Дужонков Б.Г., магістрант 

Науковий керівник Різніченко Л.В., старш. викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Розвиток вітчизняного машинобудування, підвищення показників якості, скорочення строків розробки 

та освоєння виробництва нових виробів, забезпечення високої точності та стабільності процесів їх 

виготовлення, знаходиться в прямій залежності від доскональності технології, що використовуються 

підприємством. Менеджмент основного виробництва складає основу планування, організації робіт, 

координації, мотивації праці, контролю ходу над виконанням прийняття рішень та регулюванням ходу 

виробництва. Виробничі підрозділи підприємства діють та розвиваються відповідно до встановлених цілей. Але 

в результаті їх основна управлінська мета – виконання заданої виробничої програми випуску продукції та 

досягнення у своїй діяльності мінімальних витрат матеріалів, праці, часу й коштів за збереження якості. В 

умовах євроінтеграційних процесів менеджмент основного виробництва, переходить на нові принципи 

організації. Проектування раціональних і оптимальних технологічних процесів має включати розв’язання 

великого комплексу взаємопов’язаних задач по надійному забезпеченню встановлених технічними вимогами 

параметрів точності виробів і заданого рівня економічних показників. Масштаби цього комплексу, складний 

техніко-економічний характер його змісту, різноманітність умов виробництва вимагають постійного 

удосконалення науково – методичних основ технологічного проектування. Підвищення ефективності 

машинобудівного виробництва, його розвиток повинен здійснюватись насамперед в результаті удосконалення 

технології. Удосконалення сучасних технологічних процесів іде по шляху підвищення швидкості обробки, 

скорочення часу на допоміжні дії, комплексної автоматизації машинобудівного виробництва, від проектування 

деталі до контролю готового виробу. Знаходиться в прямій залежності від ступеня наукового проектування 

розроблених технологічних процесів, від їх математичного опису, на основі якого розрахунковими методами 

можуть бути знайдені технологічні рішення.   

Сучасні методи менеджменту якості, що впроваджуються передовими підприємствами відрізняються 

соціальною спрямованістю. Вони сформульовані на базі розглянутих традиційних методів, але відрізняє їх, в 

першу чергу те, що усі вони повинні застосовуватись у комплексі з існуючими управлінськими, технічними, 

організаційними методами, на відміну від застосування послідовного набору спеціальних класичних методів. 

Повністю розгорнута функція якості має включати 4 етапи: планування продукту, проектування продукту, 

проектування процесу, проектування виробництва. До складу сучасних методів менеджменту якості належать: 

1. Концепція постійного покращання Кайзен (KAIZEN) – системний підхід до покращання якості, 

орієнтований на здійснення постійних невеликих кроків щодо підвищенню якості, які впроваджуються кожним 

працівником компанії. Вона характеризується такими особливостями: значні зусилля від працівників при 

незначних інвестиціях, причому весь персонал залучається до системи покращання; необхідно здійснити 

велику кількість маленьких кроків для досягнення цілей та стратегічної мети. Цей підхід характерний для 

японського менеджменту.  

2. Метод структурування функції якості QFD – (Quality Function Deployment) – систематизований шлях 

вивчення потреб та побажань споживачів через розгортання функцій і операцій в діяльності компанії по 

забезпеченню якості на кожному етапі життєвого циклу створюваного продукту, який би гарантував отримання 

кінцевого результату, що відповідає очікуванням споживачів. Його головна мета – гарантувати якість з першої 

стадії створення і розвитку нового продукту.  

3. Концепція Будинку якості (Quality House) – методика забезпечення цінності продукту, що очікує 

споживач, при мінімальній його вартості. Заснована на використанні комплексу методів та інструментів, 

орієнтованих на вивчення вимог споживача та перетворення їх у конкретні характеристики продукту. До їх 

складу належить метод QFD, а також більшість “нових” інструментів управління якістю. 

4. Методологія “шість сігм” (6-) – стратегічний підхід до вдосконалення бізнесу, в рамках якого 

проводяться заходи по знаходженню і виключенню причин помилок або дефектів у бізнес-процесах, шляхом 

зосередження на тих вихідних параметрах, які є критично важливими для споживача. 

Більша частина управлінського інструментарію, що використовується для проведення змін на 

підприємстві, може розглядатися в ролі сучасних інструментів і методів менеджменту якості. Адже, реалізація 

проекту створення системи менеджменту якості відповідно до вимог стандартів ISO із впевненістю може 
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розглядатися як один із аспектів реструктуризації підприємств. Саме характер і напрями змін, які відбуваються 

в організації в період засвоєння основних принципів філософії TQM, починаючи від вдосконалення технології 

та завершуючи зміною організаційної культури, приводять до необхідності використання саме цих підходів, 

методів, інструментів. До їх складу можна віднести й: бенчмаркінг, методи “точно-вчасно” (Just-in-Time), 

систему комплексного обслуговування устаткування (TPM – Total Productive Maintenance), методологію 

процесно-орієнтованого управління (BPMS – Business Process management System), методологію ABC/ABM 

(Activity Based Costing/Аctivity Based Management), методи управління знаннями (Knowledge Management), 

збалансовану систему індикаторів ведення бізнесу BSC (Balanced Business Scorecard). Запровадження хоча б 

деяких із зазначених методів дозволить підприємству конкурувати як на вітчизняному, так і зовнішніх ринках . 

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Нестеренко К.В., студ. 

Науковий керівник Дорожкіна Г.М., к.е.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Технічний прогрес супроводжується зменшенням суто фізичної втоми при збільшенні нервового 

напруження. Відносно невелика фізична втома знімається протягом дня. Більш тривалого часу вимагає зняття 

нервової втоми навіть за сучасних форм організації відпочинку. Туризм ліквідує одноманітний ряд розваг за 

місцем проживання, які характеризуються соціальними психологами як одноманітність у споживанні [3]. 

Технічний прогрес провідний чинник, який сприяє потребам у туризмі як обов’язковому елементі відновлення 

працездатності.  

Процес задоволення рекреаційних потреб людей товарами та послугами тісно пов’язується 

відносинами субституції тобто взаємозаміни та компліментарності тобто взаємно доповнення. Кожний 

підрозділ ринку характеризується відносинами субституції, а ринок туристичних товарів і послуг - 

компліментарністю. Економія в одному підрозділі ринку за дії субституції зумовлює перерозподіл попиту в 

другому підрозділі. Так, за придбання транспортних послуг виникає попит на пальне, мастила, гуму, послуги 

автотехобслуговування. Відносини субституції і компліментарності охоплюють як основні підрозділи 

туристичного ринку, так і різноманітні його частини у територіальному аспекті. Туристичний ринок доцільно 

розглядати в територіальному аспекті, наприклад щодо Полтавщини: мікрорайонний ринок відносно попиту і 

пропозиції на конкретний об’єкт або пункт; районний ринок стосовно попиту і пропозиції в даній області або 

іншій територіальній одиниці – наприклад, рекреаційний район Кременчука. При аналізі попиту на туристичні 

послуги і товари потребує дослідження вплив основних факторів на зміну обсягу і структури туристичного 

споживання. До таких факторів відносять: доход споживачів, ціну, демографічний аспект, ступінь механізації 

виробництва і споживання, урбанізацію тощо [1]. Так, оздоровчий комплекс «Нафтохімік» обслуговує 

працівників 40 підприємств та організацій міста Кременчука, а медчастина надає консультативні послуги 

мешканцям багатьох міст і сіл Полтавської та Кіровоградської областей. Санаторій оздоровчого комплексу 

«Івушка» знаходиться в 20 км від Кременчука на березі річки Псьол. Оздоровчий комплекс має сучасну базу 

для проведення конференцій, семінарів, тренінгів. Другий приклад, бази відпочинку «Балу» та «Маяк» – 

демократичні заклади класу «люкс» на березі Дніпра (готель, ресторан, більярд, сауна, масаж, рибалка, пляж). 

За сучасного етапу розвитку склалася три секторна структура міжнародного туристичного ринку: 

молодіжного туризму (15-29 років) – 21,7 % у віковій структурі населення України, дорослого туризму (30-59 

років) – 39,0 %, туризму «третього віку» (60 і більше років) - 17,9 % [1]. Не охоплену цим поділом вікову групу 

до 14 років можна віднести до четвертого сектору міжнародного туристичного ринку як «дитячий туризм» - 

21,4%. Вікова група від 30 до 59 років є найбільш представницькою за питомої ваги в середньому по країнах 

світу близько 40 % [2]. Загальна туристична активність сягає піку у віці 40-50 років, що доцільно враховувати 

при обґрунтуванні попиту на послуги на мікрорайонному та районному ринках. 

Проведення аналізу розвитку туристичного бізнесу на Полтавщині, виокремлення проблем та SWOT – 

аналіз Кременчуцького бюро подорожей та екскурсій на прикладі обслуговування підростаючого покоління 

дають можливість визначити територіальну оцінку та ефективність використання туристично-рекреаційних 

систем. Сучасний туризм потребує створення необхідних передумов для зміцнення і розвитку економічної та 

фінансової бази туристичної індустрії, яка позитивно впливає на соціальний розвиток регіону. Оцінка 

економічного впливу ґрунтується на витратах туристів. Основні витрати насамперед ідуть на надання послуг 

туристам, що виїжджають за кордон України, і тільки 5 % витрачають на обслуговування іноземних туристів 

[1]. Частина коштів виходить з економічного обігу на оплату товарів і послуг, що придбані за межами області, 

але споживаються на місці перебування. Решта коштів витрачається на придбання місцевих товарів та послуг.  

Прогнозування чисельності потенційних рекреантів туристично-рекреаційної системи основних груп 

населення проводилося з використанням модифікованої гравітаційної моделі, що дозволяє врахувати вплив 

відстані, цінової політики, сезонності та основних чинників «привабливості». При обробці матеріалів 

колективної експертної оцінки відносної ваги факторів використовувався метод рангової кореляції [1, 2]. 

Експертам запропонували оцінити показники привабливості для туристично-рекреаційної системи Кременчука: 

екологічний стан, інфраструктура, сервісні фактори та розташування. Впродовж літнього сезону туристичне 

підприємства «Кременчук турист», що спеціалізується на надані послуг дітям-школярам, студентам та молоді, 



209 
 

має можливість у відповідній мірі регулювати обсяги для кожної категорії рекреантів. Разом з тим, туристичне 

підприємство впродовж року надає послуги групам населення з середнім та більшим достатком для 

відповідного сезону поряд з іншими конкурентами з обслуговування аналогічних категорій потенційних 

рекреантів, попит на які нерегулярний. Маркетологи не можуть з повною упевненістю прогнозувати сумарний 

обсяг замовлень, які отримують на ту або іншу групу рекреантів. 
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Найбільш важливе маркетингове рішення діяльності підприємства – встановлення ціни на туристичний 

продукт. Ціна відображає сприйняття споживачами туристичної послуги, до якої одночасно включаються 

витрати з організації, просування, розповсюдження та продажу тур продукту, а також норми прибутку. При 

встановленні ціни враховуються характер конкуренції на конкретному туристичному ринку і цінова політика 

конкурентів: 1. на ринку чистої конкуренції окремі покупці або продавці не справляють значного впливу на 

рівень поточних ринкових цін. Туристичні підприємства в цьому випадку не витрачають багато часу на 

розробку маркетингової цінової стратегії; 2. за монополістичної конкуренції підприємства туристичної галузі 

встановлюють ціни на послуги в широкому діапазоні з врахуванням їх якості. Туристичні фірми розробляють 

численні пропозиції для різних сегментів й широко практикують присвоєння продуктам фірмових назв, 

рекламних звернень та методів особистого продажу. Може мати місце державна монополія на унікальні 

туристичні об’єкти, такі як Києво-Печерська Лавра, католицькі собори у Львові, Хрестовоздвиженський собор 

Полтавського монастиря та інші. Держава може встановити ціну нижче собівартості, якщо туристичний 

продукт має важливе значення для споживачів, які не в змозі придбати його за повну вартість; 3. 

олігополістичний ринок складається з обмеженого числа туристичних підприємств, які чітко реагують на 

цінову стратегію та дії конкурентів. На західному туристичному ринку склався олігополістичний характер 

конкуренції, на якому панує декілька великих туристичних фірм[1]. 

Керівництво туристичного підприємства повинне приймати обґрунтоване рішення стосовно 

позиціонування на ринку з визначенням стратегії ціноутворення. Із трьох стратегій у виборі ціни підприємство 

може обрати одну із наступних: 1. встановлюється ринкова ціни за загально визнаною у сфері надання послуг. 

При цьому підприємство працює в умовах нецінової конкуренції. Продаж туристичних послуг на рівні 

конкурентів запобігає зниженню ціни, яка покриває граничні витрати підприємства. За таких умов на ринку 

відсутня цінова диференціація і підприємство може використовувати нецінові підходи стимулювання попиту; 2. 

вибирається нижча ціна в порівняні з ринковою. Туристичне підприємство намагається збільшити обсяги 

продаж у порівнянні з конкурентами. За використання цієї стратегії ціноутворення успіх можливий тільки за 

еластичного попиту на послугу; 3. встановлення ціни вище ринкової. Обумовлюється використання наведеної 

стратегії високою якістю та унікальністю в конкретній туристичній сфері. За такого підходу керівники 

туристичного підприємства повинні звертати основну увагу щодо раціоналізації співвідношення «ціна-якість». 

Встановлення високих цін в умовах збільшення витрат на послуги підвищеної якості приводить до скорочення 

обсягу продаж, але багато фірм успішно використовують такий підхід у ціноутворенні. 

Багато туристичних фірм в розвинутих країнах використовують одночасно дві або навіть три стратегії 

ціноутворення для створення послуги стосовно задоволення потреб кожного сегменту ринку. Широко відомі 

туристичні компанії «Quality», «Marriot», «Holiday» та інші розробляють привабливі послуги для більшості 

сегментів ринку[2]. Обґрунтований вибір та реалізація відповідної стратегії ціноутворення для конкретної 

фірми зумовлюється різними цілями: 1.забезпечення виживання в умовах гострої конкуренції та постійних змін 

потреб клієнтів на ринку туристичних послуг може супроводжуватися встановленням низьких цін; 2. 

максимальне надходження поточного прибутку та відшкодування витрат вимагає вибору раціонального рівня 

цін при надані туристичних послуг відповідної якості; 3. завоювання позиції лідера за показниками частки 

ринку вимагає від керівництва фірми рішення стосовно максимально можливого зниження цін на туристичний 

продукт з урахуванням сезонності попиту та нерівномірності туристичного потоку. Коефіцієнт нерівномірності 

туристичного потоку (Кн) розраховується за формулами [2]: 

Кн = (Кд max / Кд min) 100%; Кн = (Кд max / Кд р) 100%; Кн = (Кд max / Кд м) 100%; 

де Кд max, Кд min – кількість туро-днів у місяці максимального і мінімального туристичного потоку відповідно до 

людино-днів; Кд р, Кд м – річна і середньомісячна кількість туро-днів відповідно до людино-днів. 

Одним з ефективних методів визначення ціни тур продукту може стати метод забезпечення 

фіксованого обсягу прибутку, що виступає різновидом методики розрахунку вартості на основі собівартості. 
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При розробці ціни, на наше глибоке переконання, потрібно враховувати фактор сезонності попиту на тур 

продукт. Особливість такого методу з врахуванням сезонності визначається тим, що ціна тур продукту 

залежить від величини прибутку, яку необхідно отримати туристичному підприємству у результаті своєї 

діяльності. Провідною підставою для прийняття рішення про перегляд ціни виступає рівень попиту на 

туристичний продукт. При призначені нової ціни враховують тип та чисельність споживачів даної послуги. За 

наявності на ринку невеликого числа споживачів ціна повинна бути достатньо високою для компенсації 

обмеженості попиту.  
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Важливою умовою успішного розвитку економіки сьогодні є надання конкурентоздатних послуг. 

Основою конкурентоздатності є якість. В сфері пасажирського автомобільного транспорту ця категорія має 

особливе значення, тому що дана послуга пов’язана з життям  та здоров’ям людей. Poka-Yoke – це пристрої та 

процедури, що сигналізують про те, які можуть бути зроблені помилки; це метод відмовостійкості, який був 

розроблений японцем Шигео Шинго. Попереджувальний сигнал Poka-Yoke вказує на існування проблеми, а 

контрольна система Poka-Yoke зупиняє виробництво при виникненні помилки та змушує оператора виправити 

її перш, ніж продовжувати роботу. Цей метод можна і треба використовувати в сфері послуг [1]. 

Так, розглядаючи процес надання автотранспортної послуги пасажирам, можна виділити чотири 

характерні підпроцеси: інформування про послугу, посадка пасажира, перевезення та висадка пасажира. Для 

кожного підпроцесу характерна певна сукупність можливих відмов, які негативно впливають на рівень якості 

послуги, перелік яких наведений в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Відмови за підпроцесами процесу надання автотранспортної послуги 

Назва підпроцесу Відмова 

Інформування про послугу 

Відсутність інформаційного забезпечення  

Інформація про маршрут незрозуміла для пасажира 

Невідповідність інформації дійсності 

Відсутність інформації про маршрут в сучасних 

джерелах інформації 

Наявні інформаційні ресурси застарілі 

Неможливість роботи на маршруті  

Посадка пасажира 

Кількість зупинок для посадки замала  

Несправні двері автобусу заважають посадці пасажира 

Посадка пасажира некомфортна 

Інтервал руху автобусу не відповідає графіку руху 

Перевезення 

Відмова пасажиру в поїздці 

Брудний салон автобусу 

Грубість та неповага водія до пасажира(ів) 

Переповнений салон автобусу 

Незручні сидіння в салоні автобусу 

Невідповідність швидкості руху автобусу фактично 

можливій 

Водій порушує правила дорожнього руху 

Прибуття на зупинку не за графіком руху 

Висадка пасажира 

Несправність східців автобусу 

Невідповідність графіку прибуття на зупинку 

Висадка пасажира некомфортна 

Завданням Poka-Yoke є попередження виникнення таких та усіх інших можливих збоїв з якості шляхом 

використання попереджувальних сигналів і методів фізичного або візуального контакту, а також по так званим 

трьом «Т»: 

1. Task to be done – завдання, які необхідно виконати (випуск на лінію технічно справних та чистих 

автобусів); 
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2. Treatment accorded to the customer – поводження з клієнтом (мотивація контактного персоналу 

щодо ввічливого поводження і дотримання правил та інструкцій); 

3. Tangible or environmental features of the service facilities – матеріальні компоненти послуги 

(створення комфортних та раціональних маршрутів, облаштування зупинок та автостанцій всім необхідним для 

комфортного перебування пасажирів). 

Для забезпечення ефективного та економічного контролю якості необхідно спрямовувати зусилля не на 

всі можливі відмови, а лише на найімовірніші, для виявлення яких підприємство може використовувати різні 

методики, а також свій власний досвід. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Управление и организация в сфере услуг, 2-е изд. / [К. Хаксевер, Б. Рендер, Р. Рассел, Р. Мердик]. 

Пер. с англ. под ред. В.В. Кулибановой. – СПб. : Питер, 2002. – 752 с. 

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ МАРКЕТИНГУ В ТУРИЗМІ 

 

Зінченко Д.С., студ., Махиня К.В., студ. 

Науковий керівник Сакун Л.М., к.е.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Останні десятиліття характеризуються швидким зростанням попиту населення розвинених країн на 

туристичні послуги. Збільшення вільного часу людей, зростання їх грошових доходів в багатьох країнах світу, 

підвищення рівня освіти і культури сприяють зростанню їх потреби в туризмі. У цих умовах сучасного ринку 

туризму роль і місце маркетингу безперервно зростають. 

За визначенням відомого вченого Філіпа Котлера маркетинг – це соціальний та управлінський процес, 

спрямований на задоволення нестатків та потреб як індивідів, так і груп, шляхом створення, пропозиції та 

обміну товарів. 

Маркетингова діяльність спрямована на: 

1) маркетинговий аналіз і планування з подальшим виявленням груп потенційних покупців; 

2) виробництво товарів або надання відповідних послуг для цих цільових груп; 

3) координацію діяльності організації по досягненню найбільш вигідної позиції на ринку; 

4) визначення шляхів контролю з ведення бізнесу відповідно до заздалегідь встановленими цілями. 

Всесвітня туристична організація виокремлює три головних функції маркетингу в туризмі. 

Таблиця 1 – Сутність функцій маркетингу в туризмі 

Функції Сутність 

налагодження 

контактів зі 

споживачами 

Налагодження контактів ставить перед собою мету переконати потенційних клієнтів у тому, 

що запропоноване місце відпочинку і існуючі там служби сервісу, пам'ятки і очікувані 

вигоди повністю відповідають тому, чого бажають отримати самі клієнти. 

розвиток Розвиток припускає проектування нововведень, які зможуть забезпечити нові можливості 

для збуту туристичного продукту. 

контроль Контроль передбачає аналіз результатів діяльності по просуванню послуг на ринок і 

перевірку того, наскільки ці результати відображають повне і успішне використання 

можливостей сфери туризму. 

Сегментація ринку в туризмі – дуже важливий елемент при виборі стратегії маркетингу. Сегментація – 

це поділ ринку на складові, групи чи сегменти, члени яких досить схожі і відрізняються від членів інших груп 

(сегментів). Головна мета сегментації – забезпечити адресність туристичного продукту. За допомогою 

сегментації реалізується головний принцип туристичного маркетингу – орієнтація на споживача. 

Перевагами сегментації туристичного ринку є наступні: 

- сегментація є засобом вибору найперспективнішого цільового ринку; 

- дозволяє найповніше задовольняти запити туристів; 

- сприяє досягненню цілей туристичної фірми; 

- дає можливість підвищувати ефективність управлінських рішень; 

- забезпечує підвищення конкурентоздатності підприємства; 

- сприяє оптимізації витрат туристичної фірми; 

- дозволяє знижувати ризики в комерційній діяльності. 

У сфері туризму набули поширення наступні методи сегментації ринку: 

1. географічний. Часто використовують статистичні агентства країн, що приймають туристів. При 

цьому вони визначають країни чи регіони походження туристів; 

2. демографічний. Описує деякі особисті характеристики туристів (вік, стать, сімейний стан).  

3. соціально-економічний метод. Передбачає виділення сегментів споживачів на основі їх соціальної та 

професійної приналежності, освіти і рівня доходів. 

4. психографічний. Визначає стиль життя туристів, їх діяльність, інтереси, мотиви. 
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5. поведінкові методи. В їх основі лежить врахування різних аспектів поведінки споживачів, такі як 

мотиви подорожей, вигоди, яких прагнуть туристи, прихильність до туристичної фірми, чутливість до 

обслуговування, сезонність, тривалість подорожей та ін. 

Отже, з вище наведеної інформації можна зробити висновок. Основними функціями маркетингу в 

туризмі є налагодження контактів зі споживачами; розвиток; контроль, а основним інструментом є сегментація. 

Маркетинг туристичних послуг – це безперервний процес діяльності виробників і продавців туристичного 

продукту, який за допомогою маркетингового інструментарію спрямований на задоволення потреб туристів з 

метою отримання прибутку, перемоги в конкурентній боротьбі та задоволення потреб суспільства загалом. 
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На сьогодні динамічний соціально-економічний розвиток міст неможливо представити без ефективної 

системи міського пасажирського транспорту. Міський громадський транспорт, задовольняючи потребу 

населення у здійсненні переміщень, створює передумови для ефективного функціювання економіки регіону, 

надає змогу громадянам збільшити свій вільний час, допомагає їм швидше та мобільніше добратися до будь-

якого місця в місті. Ефективність формування правильної системи управління міським громадським 

транспортом є соціально-економічним питанням, що визначає не тільки рівень якості життя населення, а і 

рівень якості роботи місцевої влади. Тому проблема організації такої системи є однією з важливих та складних. 

Маршрутні системи українських міст у загальному випадку складаються з автобусних маршрутів і 

маршрутів електротранспорту. Напрямки розвитку системи пасажирського  транспорту за роки незалежності 

мають відносно спільний характер для всіх українських міст. Спільність напрямків полягає у проведенні в 

Україні загальнодержавної політики переведення учасників транспортного процесу на ринкові 

взаємовідносини, приватизацію абсолютної більшості автотранспортних підприємств та фінансової 

привабливості роботи на міських маршрутах для бізнесу. 

В місті Суми, порівняно з радянським періодом, скоротились обсяги перевезень пасажирів 

тролейбусами, практично весь обсяг автобусних перевезень освоюється автобусами малої місткості та 

мікроавтобусами на комерційних маршрутах. 

Місто Суми з чисельністю населення 268 тис. мешканців відноситься до першої групи крупних міст. 

Територія міста складає 93,4 км
2
, з них 71,23 км

2
 під забудовою. З точки зору транспорту особливість міста 

полягає у тому, що воно розташоване на берегах річок Псел, Сумка та Стрілка, які суттєво обмежують розвиток 

вулично-дорожньої мережі. 

Міський пасажирський транспорт відігріє важливу роль для населення м. Суми. Його частка у 

перевезенні пасажирів транспортом загального користування становить 89%. Сьогодні міський пасажирський 

транспорт у цілому задовольняє потреби населення у перевезеннях, однак за останні роки з’явилися проблеми, 

які потребують аналізу та відповідних заходів для забезпечення сталого розвитку галузі. 

За результатами дослідженняу місті Суми 78% респондентів користуються послугами маршрутних 

таксі, 9% – тролейбусів, 7% – автобусів та 6% – таксі. Мотивація користування споживачами послугами 

маршрутних таксі така: 26% респондентів вказали зручність (потрібний маршрут) як основний мотив, 25% 

опитаних – інтенсивність курсування, 14 % − комфорт пересування, ще 14% − швидкість подорожі, 10% – 

якість обслуговування, 5% – низьку ціну, 4% − пільги. 2% респондентів вказали свої варіанти, серед яких 

частіше за інші зустрічалися «охайність зовнішнього вигляду автомобіля» та «відсутність альтернативи». 66% 

опитуваних не змінюють вид транспорту при очікуванні і чекають на наступну маршрутку, якщо не змогли 

поїхати на першій. Це логічно, адже інтенсивність їх курсування складає 10-15 хвилин. Решта 34% 

респондентів змінюють вид транспортування, з них 21% – на автобус, 7% – тролейбус, 4% – таксі та 2% – йдуть 

пішки.  

Серед пропозицій щодо вдосконалення системи управління міським громадським транспортом в м. 

Суми можна навести наступні. По-перше, це нічний громадський транспорт в місті Суми, тобто вдосконалення 

транспортної системи в місті Суми, передбачивши рух міського пасажирського транспорту у нічний час за 

спеціальними маршрутами. 

По-друге, впровадження інтелектуальної транспортної системи (ІТС). Досвід країн ЄС і США, де ІТС 

широко використовується, показує, що її використання є ефективним і прибутковим для урядів, 

муніципалітетів і громадян. Поняття ІТС включає в себе різноманітні технології, що були розроблені на шляху 

до покращення ефективності та продуктивності транспорту, підвищення безпеки та комфорту пасажирів, 
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зменшення шкідливого впливу на довкілля, зменшення попиту на індивідуальні транспортні засоби та 

запровадження рівного доступу та розподілу шляхів на користь пішоходів, міського транспорту і 

велосипедного руху. Крім того, доцільно ввести в дію систему управління автопарком (СУА), яка б 

передбачала використання заздалегідь розроблених маршрутів, поточних даних, зібраних за допомогою 

датчиків. Система автоматичного визначення місцезнаходження транспортного засобу побудована на 

використанні GPS датчиків, які розташовуються на самих транспортних засобах і постійно передають поточну 

інформацію до центрального командного пункту. Така система дозволяє компанії-оператору відстежувати 

місцезнаходження транспортного засобу в режимі реального часу та заздалегідь визначати час його прибуття до 

станції, беручи до уваги затримки, затори і інші непередбачувані випадки на маршруті.  

Таким чином, система управління пасажирським транспортом міста повинна об’єднувати 

функціонуючу схему пасажирських перевезень комунальним транспортом (автобуси та тролейбуси) та 

комерційним транспортом, а також забезпечувати баланс в системі організаційно-економічних взаємовідносин 

між надавачами послуг з перевезення, їх споживачами та органами місцевого самоврядування.  

 

МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Сосновська Ю.Р., студ. 

Науковий керівник Почтовюк А.Б., д.е.н., проф. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Міжнародне регулювання – це міжнародна система впливу і комплекс заходів, спрямованих на 

ефективне керування певними видами міжнародної діяльності відповідно до визначених міжнародних 

принципів, норм і стандартів. Міжнародне регулювання має на меті впровадження заходів націлених на 

підтримку стабільності, упорядкування та розвиток певних явищ і процесів. 

Міжнародне регулювання туристичної діяльності передбачає розробку і реалізацію комплексу 

міжнародних заходів з метою: 

– підтримки сталого розвитку туризму; 

– упорядкування туристської діяльності; 

– ефективного керування окремими секторами туристської індустрії, забезпечення їх взаємодії; 

– стандартизації туристського обслуговування. 

Із зростанням обсягів надаваних туристичних послуг, розширенням географії туризму, а також з 

розвитком засобів транспорту і включенням до маршрутів туристських подорожей декількох країн одночасно, 

потребують спрощення правила туристських поїздок, що об’єктивно обумовлює необхідність міжнародного 

регулювання туристської діяльності. Для цього існують міжнародні організації, які координують туристську 

діяльність. Це об'єднання державних і національних організацій неурядового характеру, створених для 

досягнення загальних цілей у певній сфері людської діяльності (у сферах політики, економіки, соціального і 

культурного життя, туризму та ін.) [1]. 

Міжнародні організації є однією з важливих і найбільш ефективних форм багатостороннього 

співробітництва між державами, які є їх членами. Міжнародні організації поділяються на міжурядові (членами 

є тільки держави) й неурядові (членами є організації неурядового характеру, національні об’єднання, союзи і 

асоціації). До міжурядових міжнародних об'єднань відносяться Організація Об'єднаних Націй (ООН) і ряд 

спеціалізованих організацій, що утворюють систему ООН. Організація Об'єднаних Націй є організацією 

універсального характеру із загальною компетенцією, головна мета якої полягає в підтримці й зміцненні миру, 

безпеки і розвитку співробітництва між державами. Багато спеціалізованих утворень системи ООН мають 

безпосереднє відношення до забезпечення необхідних умов для розвитку міжнародного туризму. До таких 

організацій відносяться: Економічна і Соціальна Рада ООН (ЕКОСОС); Організація Об'єднаних Націй з питань 

освіти, науки і культури (ЮНЕСКО); Міжнародна організація праці (МОП); Всесвітня організація охорони 

здоров'я (ВОЗ); Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР); Міжнародний валютний фонд (МВФ); 

Міжнародна організація цивільної авіації (МОЦА); Міжнародна морська організація (ММО); Всесвітня 

метеорологічна організація (ВМО); Продовольча й сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй; Світова 

організація торгівлі (СОТ) та інші. 

Процес створення всесвітніх, континентальних і регіональних організацій, покликаний займатися 

регулюванням туризму та подорожей, почався в 20-ті роки XX ст. За цей період склалася ціла система 

міжнародних туристських організацій різного рівня і компетенції. Тепер їх нараховується понад 200, більше 

чверті з них – активні й впливові в міжнародній індустрії туризму. Міжнародні туристські організації можуть 

мати назви: “організація”, “союз”, “асоціація”, “група асоціацій”, “федерація”, “конфедерація”, “об'єднання”, 

“асамблея”, “комісія”, “комітет”, “фонд”, “рада”, “центр”, “бюро”, “інститут” і “агентство”. Найпоширенішою 

міжнародною туристською структурою є асоціація – об'єднання на добровільній основі національних 

організацій і підприємств туристської індустрії, а також фізичних осіб з метою вирішення конкретних завдань у 

сфері туризму [2]. 

Залежно від масштабів діяльності туристичні об’єднання поділяються на світові (міжнародні) і 

регіональні. В залежності від спрямованості і сфери діяльності – на організації загального характеру, галузевого 

характеру, спеціалізовані та особливі. 



214 
 

Цілями і завданнями світових міжнародних туристських організацій загального характеру є:  

представництво і захист інтересів організацій та компаній туристської індустрії; визначення політики у сфері 

туризму; формування основних напрямів розвитку світового туризму; забезпечення взаємовигідного 

співробітництва між країнами – членами цих організацій і практичне сприяння їм у вирішенні проблем 

розвитку туріндустрії та економічного зростання країн. 

До них відносяться: Всесвітня туристська організація, Всесвітня рада з подорожей і туризму, 

Міжнародна асоціація світового туризму, Міжнародний туристський союз, Міжнародний туристський альянс. 
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За своїм туристично-рекреаційним потенціалом Україна має всі можливості стати туристичною 

державою світового рівня. Розширення міжнародних зв’язків відкриває великі можливості для просування 

національного туристичного продукту на світовому ринку, а також залучення до українського інформаційного 

простору світового передового досвіду організації туристичної діяльності. Україна відкрита для міжнародного 

співробітництва. Цілеспрямована та системна діяльність щодо розвитку міжнародних туристичних зв’язків є 

чинником інтеграції нашої країни до європейської спільноти, розвитку національної економіки та культури, 

ефективного використання туристичних ресурсів, розбудови транскордонної інфраструктурної мережі. 

Безумовною складовою міжнародних зв’язків є розвиток інституційного співробітництва. Через 

безпосередню участь у діяльності світових і міжнародних структур усіх рівнів практично реалізуються 

договірні відносини, активізується входження України до світового туристського простору.  

У жовтні 1997 р. на 12-й сесії Генеральної асамблеї Всесвітньої туристської організації (ВТО), що 

відбулася у м. Стамбулі (Туреччина), Україна стала дійсним членом цієї організації. А вже через два роки, у 

вересні 1999 р., на 13-й сесії Генеральної асамблеї ВТО, що проходила у м. Сантьяго (Чилі), Україну було 

обрано до Виконавчої ради ВТО. 

Членство України у Всесвітній туристській організації, що є головною міжнародною міжурядовою 

організацією у галузі подорожей і туризму, виконавчим органом ООН, відповідальним за активізацію та 

розвиток туризму, розробку та впровадження світової туристської політики, значно підвищило імідж і 

авторитет нашої держави у туристському співтоваристві, створило передумови подальшого розвитку 

національного туризму відповідно до тенденцій світового туристського ринку із залученням до інформаційної 

мережі, інвестиційних пропозицій, системи підготовки кадрів, науко-вих досліджень, відкрило нові можливості 

налагодження взаємовигідної співпраці з країнами-членами на всіх рівнях - двосторонньому, 

багатосторонньому, регіональному, ознайомлення з передовим надбанням найбільш розвинених туристських 

держав світу. [1] 

Країни-члени ЄС використовують податковий механізм для стимулювання розвитку індустрії 

гостинності, вважаючи, що туристський продукт країн з високим рівнем податку на додаткову вартість (ПДВ) 

менш привабливий. Розмір ПДВ для готелів у цих країнах коливається від 5,5% (Франція) до 22% (Данія), при 

цьому використовується „стандартний” розмір 14-20%, який сплачують висококласні 4- та 5-зіркові готелі й 

„скорочений” - 4-9%, що встановлений для невеликих підприємств. Із 12 країн ЄС у 9 країнах застосовується 

скорочений ПДВ для готелів та у 73 з них він зменшений для підприємств ресторанної індустрії. Якщо у 

Франції для готелів установлено скорочений розмір ПДВ, рівний 5,5%, то для ресторанної індустрії він 

становить стандартний розмір, рівний 18,6%. В Іспанії, що сприяє розвитку свого туризму, встановлено 

скорочений ПДВ на рівні 6% для підприємств як готельної, так і ресторанної індустрії. Такі середземноморські 

країни, що не є членами ЄЕС, як Кіпр та Мальта, існуючи за рахунок туризму, зовсім не обкладають продукт 

гостинності ПДВ. В Ізраїлі для підтримки в'їзного туризму для іноземних туристів зовсім не застосовується цей 

податок. Позитивний досвід пільгового ставлення до туристських підприємств має наш чорноморський сусід - 

Туреччина. Розроблений тут на парламентському й урядовому рівнях комплекс заходів, як-то: виділення 

земельних ділянок під будівництво готелів, пільгові кредити (у т. ч. валютні), звільнення від податків, дали 

феноменальні результати. Частка туризму в експорті країни збільшилася з 3 до 25%. [2] 

На даний період поглиблення безпосереднього партнерства є найперспективнішим в межах членства 

України у складі ВТО та її керівного органу – Виконавчої Ради, Ради по туризму держав СНД, Організації 

Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), Організації Центральноєвропейської ініціативи (ЦЄІ), 

участь у діяльності світових і міжнародних структур усіх рівнів: ООН, Ради Європи, ЄС тощо. Співпраця з 

цими організаціями сприятиме виходу України на міжнародний рівень розвитку туризму.  
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Тому подолання перешкод на шляху співробітництва є важливим кроком для майбутнього туристичної 

галузі. Але, мало декларувати потребу розвитку туризму в Україні, треба створити необхідні економічні та 

правові умови для функціонування туристичних організацій як державних, так і комерційних з тим, щоб у 

перспективі вони могли зайняти належне місце на цивілізованому світовому туристичному ринку. 
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Для підприємств нафтопереробної галузі характерне одержання тієї самої продукції з різних видів 

сировини. Взаємозамінність сировини і багатоваріантність технологічних схем дозволяє підприємству, в 

залежності від задач, регулювати напрямок використання сировини. 

АТ «Укртатнафта»  будучи сучасним нафтопереробним заводом являє собою складне господарство, що 

складається з виробництв, ділянок основного і допоміжного призначення. Його особливістю є одержання 

різноманітної продукції з одного виду сировини – нафти і газового конденсату. Асортимент продукції, що 

випускається на підприємстві, обчислюється сотнями найменувань. Це обумовлює велике число технологічних 

процесів. 

Як окремі технологічні процеси, так і виробничий процес у цілому на АТ «Укртатнафта» відрізняється 

великою складністю. Це обумовлено параметрами процесу (високі температури і часто високі тиски, великі 

швидкості), застосуванням каталізаторів і ініціаторів, особливими вимогами до чистоти сировини. Крім того, 

для АТ «Укртатнафта» характерна велика частка вторинних процесів у загальному виробничому процесі. 

Складність процесів і частка вторинних процесів зростають у міру підвищення вимог до якості продукції, 

поліпшенню використання сировини. 

Готову продукцію одержують компонуванням (змішуванням) напівфабрикатів, які виробляються на 

окремих технологічних установках. Відмінною рисою АТ «Укртатнафта» є його висока капітало- і енер-

гоємність. Крім того, ряд особливостей мають і основні виробничі процеси на підприємстві.  

Перша особливість – більшість технологічних процесів безперервні. Це процеси електробезсолювання 

нафти, атмосферно-вакуумної перегонки, крекінгу, риформінгу й ін. Друга особливість – вироблення з однієї 

вихідної сировини декількох цільових продуктів (бензини, дизельне паливо, керосин та ін.) чи декількох 

напівфабрикатів, що входять до складу готових продуктів або надходять на подальшу переробку. Та сама  

установка може використовуватися для виробництва компонентів різних товарних продуктів чи 

напівфабрикатів різної якості. Так, на установках селективного очищення можна переробляти і дистилятну, і 

залишкову сировину, на атмосферно-вакуумній установці можна виробляти компонент бензину, гасу, дизельне 

паливо, вакуумний газойль, мазут, компонент бензину, лігроїн, дизельне паливо, мастильні дистиляти, гудрон 

та ін.  

Третя – одержання готової продукції змішуванням напівфабрикатів. Лише невелика кількість продуктів 

є готовими: бензол, толуол, сірка, нафтобітум, парафін, кокс, гас і ін. Бензини, дизельне паливо, мазут, оливи 

одержують у результаті змішування. Четверта – короткий виробничий цикл, обумовлений значною мірою 

безперервністю процесу. Тривалість реакції виміряється хвилинами, а інколи і частками секунди. П'ята – значна 

питома вага допоміжного господарства, що обумовлюється великою потребою в енергії, необхідністю робити 

ремонт устаткування на місці, великою номенклатурою продукції, що випускається, і умовами її збереження, 

постійною потребою в проведенні різних будівельно-монтажних робіт, транспортних засобах і т.д. Шоста – 

предмет праці віддалений від виконавця, контроль за ходом виробництва здійснюється за показниками 

контрольно-вимірювальних приладів і даним аналізів якості напівфабрикатів. У зв'язку з цим у складі 

підприємства є спеціальні підрозділи по обслуговуванню, ремонту й удосконалюванню КВПтаА, а також 

лабораторії контролю якості напівфабрикатів. Наступна – пожежо- і вибухонебезпечність виробничих процесів. 

Тому через високу концентрацію виробництва обмежені розміри цехів і підрозділів, на підприємстві створені 

спеціальні служби по охороні праці і забезпеченню безпечної роботи (ВГСО, ВПЧ). 

Головну увагу при виробництві приділяють бензину. Його намагаються одержати обов'язково 

найкращої якості. У порівнянні з термічним крекінгом процес протікає значно швидше, при цьому відбувається 

не тільки розщеплення молекул вуглеводнів, але і їхня ізомеризація, тобто утворяться вуглеводні з роз-

галуженим ланцюгом атомів вуглеців. У бензині каталітичного крекінгу неграничних вуглеводнів містяться 

менше, і тому процеси окислювання і полімеризації в ньому не протікають. Такий бензин більш стійкий при 

збереженні.  
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Таким чином, для забезпечення безперебійного протікання виробничих процесів, тобто здійснення 

технічного обслуговування виробництва, на АТ «Укртатнафта» створені різноманітні допоміжні служби, що 

виконують роботи з транспортування і збереження сировини, напівфабрикатів і готової продукції, ремонту і 

підтримці устаткування в працездатному стані, постачанню виробничих підрозділів енергією усіх видів. 

Допоміжне господарство підприємства складається з власне допоміжних цехів і допоміжних служб в основних 

виробничих цехах. 

 

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Башук І.В., студ. 

Науковий керівник Швиданенко Г.О., д.е.н., проф. 

КНЕУ ім. В.Гетьмана 

 

В сучасних економічних умовах, актуальності набуває розробка нових методів ефективного управління 

діяльністю підприємства. Процесоорієнтований підхід, на відміну від класичних організаційних структур, які 

відображають лише ступінь менеджменту та координації в організаціях, базується на системі бізнес-процесів, 

що характеризують динамічні аспекти господарської діяльності. Одна з нових концепцій, яка була створена у 

90-х роках ХХ сторіччя є  реінжиніринг бізнес-процесів.  

За результатом проведеного дослідження інтерпретації дефініції «реінжиніринг бізнес-процесів», нами 

було сформовано авторський підхід до визначення сутності даного поняття. Вважаємо, що реінжиніринг бізнес-

процесів - це еволюція концепції процесного управління, основним завданням якого є ефективне виведення 

підприємства з кризи, або ж удосконалення існуючої системи бізнес-процесів, що забезпечить можливість 

ефективного та довгострокового функціонування суб’єкта ринкових відносин. Якщо розглядати реінжиніринг 

бізнес-процесів системно, то - це система заходів, що включає комплексний аналіз існуючих бізнес-процесів та 

їх радикальне перепроектування з метою адаптації підприємства до динамічних умов господарювання та 

виведення його на якісно новий рівень функціонування. Цей концептуальний підхід доцільно застосовувати 

лише у випадках реструктуризації бізнесу та при необхідності радикальних перетворень в організації. 

В ході дослідження було виділено такі види реінжинірингу бізнес-процесів: кризовий реінжиніринг  та 

реінжиніринг розвитку. Останній, за думкою окремих вчених (і ми з ними погоджуємось), в основному,  

приносить незначне зростання рівня конкурентоспроможності у короткостроковому періоді. В цьому випадку 

не досягається завдання реінжинірингу, яке полягає саме у стрибкоподібному підвищенні 

конкурентоспроможності у довгостроковому періоді. Вважаємо, що це відбувається за рахунок відсутності 

дієвих мотиваційних факторів до ризику  в процесі кардинальної зміни процесу функціонування підприємства.  

Проаналізувавши наукові праці, ми з'ясували, що виділити єдину систему оцінювання результативності 

реінжинірингу на даний момент досить проблематично, оскільки він не є стандартизованим і в кожному 

випадку його застосування має ексклюзивні  особливості і напрями дій. Виходячи з цього, можна зробити 

висновок, що оцінюванню можуть підлягати лише окремі результуючі показники, які пов’язані із кінцевими 

результатами проведення реінжинірингу. Відомо, що оцінювання програм (проектів) реінжинірингу бізнес-

процесів може відбуватися різними методами, найбільш поширеними є: експертний, метод системної динаміки 

та матричний. Вдаючись до експертного способу визначення якості проекту перепроектування бізнес-процесу, 

можливо отримати оцінки у зручному, формалізованому вигляді. Експертний метод базується на використанні 

бальної шкали, межі якої визначені та відомі експертам. 

Метод системної динаміки полягає у вивченні складних систем і дослідженні їх поведінки в залежності 

від  взаємодії структурних елементів. При цьому особлива увага приділяється комп'ютерному моделюванню 

даних систем, оскільки їх можна легко імітувати, тому що такі моделі не вимагають точних даних про 

взаємозв’язки між бізнес-процесами. Це зумовлено тим, що системна динаміка зосереджується на поведінці 

комбінації петель зворотних зв'язків, тобто інтерес представляє лише структурна та довгострокова поведінка. За 

таких обставин, системна динаміка є корисним інструментом для управління корпоративними змінами та 

реінжинірингу бізнес-процесів. Даний метод є абстрактним і вимагає  широкого спектра специфічних знань 

щодо процесу функціонування суб’єкта господарювання. На основі проведеного дослідження, ми прийшли до 

висновку, що для вітчизняних підприємств доцільно проводити оцінювання альтернативних програм 

реінжинірингу за допомогою інтегрального методу (за фінансовим аналізом проекту: NPV – чиста теперішня 

вартість, PI – доходність проекту, PP – термін окупності, IRR – внутрішня норма доходності, Risk – 

ризикованість тощо). Слід зазначити, що перелічені індикатори не є вичерпними і саме це характеризує даний 

метод як більш гнучкий спосіб оцінювання проектів реінжинірингу, оскільки кожне підприємство може 

обирати складові технології розрахунку, враховуючи специфіку діяльності та можливості вибору окремих 

альтернативних варіантів. 

Щодо методики розрахунку інтегрального показника, то пропонуємо проводити її таким чином:  

 Розраховуємо часткові показники рівня економічної ефективності програми реінжинірингу. 

 Визначаємо вагові коефіцієнти для часткових показників ефективності (α, β, σ).  

 Визначаємо нормовані значення часткових показників з урахуванням напряму їх оптимізації. 
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 Розраховуємо інтегральний показник економічної привабливості для кожної програми за 

формулою: Ij=αX*+βY*+…..+σQ*  (1), де Х,У,Q – часткові показники економічної ефективності. 

 Здійснюємо порівняння одержаних значень інтегральних показників альтернативних програм і 

обираємо найкращу. Кращою слід вважати програму з найвищим значенням інтегрального показника.                     

Підводячи підсумки, доцільно зазначити, що саме завдяки масштабному використанню новітніх 

технологій та розробок і вирішення комплексних проблем, реінжиніринг застосовується майже у всіх сферах 

бізнесу, його успішне проведення гарантує підвищення вартості бізнесу.  

 

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

 

Лопата Д.В., студ., Алексєєва Н.Ф., старш. викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

В багатьох державах  туристична діяльність є одною з найголовніших галузей економіки держави, яка 

стрімко розвивається і посідає одну з провідних ролей в соціально-економічному розвитку країни.  

За рахунок розвитку туризму в країнах та їх окремих регіонах відбуваються такі зміни : збільшуються 

місцеві доходи та валютні надходження, зростає рівень життя населення, розвивається мале підприємництво 

тощо. Туризм сприяє появі нових робочих місць, при цьому,  при залученні новітніх технологій не скорочується 

чисельність персоналу, що позитивно впливає на розвиток економіки країни.  

Згідно звітності Word Tourism Organization протягом періоду з 2005 по 2014 рік спостерігається 

постійне зростання туристичних  прибутків, окрім 2009 року через світову кризу (рис.1). 

 
Рис.1 - Тенденція міжнародних туристичних прибутків [2] 

 

З кожним роком прибутки, отримані від туристичної діяльності країн, стрімко збільшуються, що 

позитивно впливає на розвиток міжнародної економіки і сприяє зростанню міжнародних туристичних поїздок 

(рис.2). 

 
Рис. 2 - Тенденція міжнародних туристичних поїздок  

Аналізуючи тенденцію міжнародних туристичних поїздок за період 2012-2014 р.р. можна побачити, що 

з кожним роком кількість міжнародних туристичних поїздок зростає, особливо в період з травня по серпень. За 

даними першого півріччя 2015 року, можна виявити продовження цієї тенденції.   

Але, вплив розвитку туристичної сфери на стан економіки не можливо оцінити однозначно. З одного 

боку, піднесення  туризму пришвидшує економічний зріст країни, реалізує функцію формування достатку 
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населення, активізує підприємництво, а з іншого – некерований розвиток  туристичного бізнесу спричиняє 

дефіцит трудових і грошових ресурсів.  Внаслідок цього відбувається погіршення економічного розвитку 

країни і умов життя населення.  Для зменшення цих недоліків необхідно проводити адекватну державну 

туристичну політику. 

 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 

 

Зінник Н.О., магістрант, Алексєєва Н.Ф., старш. викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Оцінюючі таку складну категорію, як рівень життя населення, необхідно застосовувати цілий комплекс 

методів, серед яких доцільно виділити наступні : соціологічний, статистичний та економіко-математичний. 

Найбільш перспективним методом при оцінці рівня життя населення є соціологічний метод, що 

дозволяє отримати багату інформацію стосовно соціальної диференціації рівня життя, про проблеми 

задоволення специфічних потреб різних груп і верств населення. Перевагою соціологічного методу є отримання 

більш детальної інформації про складові, що безпосередньо впливають на рівень життя населення [1]. Залежно 

від складності й масштабності аналізу предмета виділяють три види соціологічного дослідження : 

розвідувальне (пілотажне), описове, аналітичне. Найбільш простим видом є розвідувальне (пілотажне) 

дослідження. Воно будується на спрощеній програмі й охоплює невеликі сукупності, має стислий за обсягом 

інструментарій. Описове дослідження є більш складним видом соціологічного аналізу. Воно проводиться за 

розробленою програмою, на базі апробованого інструментарію і застосовується відносно великої спільності 

людей. Збір інформації тут може бути доповнений методами спостереження, аналізу документів. Аналітичне 

дослідження - найбільш поглиблений вид соціологічного аналізу. Воно не тільки описує структурні елементи 

явища, що вивчається, але й з'ясовує його причини. Підготовка аналітичного дослідження вимагає значного 

часу, ретельно розробленої програми, інструментарію, попередньої уяви про об'єкт, який вивчається.  

Предметом статистичного методу дослідження рівня життя є детальне вивчення соціально-

демографічних процесів. Економічна статистика розглядає економічні явища в тісному взаємозв'язку з 

соціальними процесами, і одні й ті самі показники можуть бути використані для аналізу як економічних, так і 

соціальних аспектів. 

На сьогоднішній день найбільш конструктивними методами дослідження “рівня життя” є економіко-

математичні, які полягають у побудові моделі (образу реального процесу або явища), тобто можливості 

вивчення реального процесу не безпосередньо, а через розгляд подібного йому і більш доступного [2]. 

У складі економіко-математичних методів можна виділити наступні : 

- кібернетичні : системний аналіз економіки, теорія економічної інформації і теорія керуючих систем; 

- математико-статистистичні : вибірковий метод, дисперсійний аналіз, кореляційний аналіз, 

регресійний аналіз, багатовимірний статистичний аналіз, факторний аналіз, теорія індексів і ін; 

- економетричні : теорія економічного зростання, теорія виробничих функцій, міжгалузеві баланси, 

національні рахунки, аналіз попиту та споживання, регіональний і просторовий аналіз, глобальне моделювання 

та ін; 

- методи прийняття оптимальних рішень : оптимальне (математичне) програмування, в тому числі 

методи гілок і меж, сітьові методи планування та управління, програмно-цільові методи планування і 

управління, теорія і методи управління запасами, теорія масового обслуговування, теорія ігор, теорія та методи 

прийняття рішень, теорія розкладів. Оптимальне (математичне) програмування входять в свою чергу: лінійне 

програмування, нелінійне програмування, динамічне програмування, дискретне (ціле) програмування, дробово-

лінійне програмування, параметричне програмування, сепарабельне програмування, стохастичне 

програмування, геометричне програмування; 

- планово-економічні методи : теорія оптимального функціонування економіки, оптимальне 

планування, теорія оптимального ціноутворення, моделі матеріально-технічного постачання та ін. 

- методи ринкової (конкурентної) економіки : методи, що дозволяють розробити моделі вільної 

конкуренції, моделі капіталістичного циклу, моделі монополії, моделі індикативного планування, моделі теорії 

фірми та ін. 

- методи експериментального вивчення економічних явищ : математичні методи аналізу і 

планування економічних експериментів, методи машинної імітації (імітаційне моделювання), ділові ігри, 

методи експертних оцінок, розроблені для оцінки явищ, що не піддаються безпосередньому вимірюванню. 

Отже, при оцінці рівня життя необхідно використовувати кілька методів дослідження. Вони 

дозволяють отримати комплексну інформацію про рівень життя, про проблеми задоволення потреб різних груп 

і верств населення [3]. 
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Науковий керівник Алексєєва Н.Ф., старш. викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

За сучасних економічних умов розвитку інноваційної економіки діяльність вітчизняних підприємств 

потребує використання більш ефективних методів управління. 

Інноваційна діяльність поліпшує витрати на енергопотреби, містить у собі значно менші проблеми з 

екологічністю та має меншу капіталомісткість у порівнянні з попередніми моделями технологій. 

Проведемо аналіз визначень поняття «інноваційна діяльність» (табл. 1). 

Таблиця 1 – Трактування терміна «інноваційна діяльність» у літературних джерелах 

№ 

з/п 

Літературні джерела Трактування терміна «інноваційна діяльність» у літературних джерелах 

1 Г. Б. Шпак Інноваційна діяльність - діяльність, спрямована на втілення результатів наукових 

досліджень і розробок або інших науково-технічних досягнень у новий чи 

удосконалений технологічний процес, використовуваний у практичній 

діяльності. 

2 Л. Водачков, 

О. Водачкова 

Інноваційна діяльність - це цільова зміна у функціонуванні підприємства як 

системи, що може виражатися в кількісному і якісному перетворенні в якій-

небудь області діяльності підприємства. 

3 В. І. Василевська Інноваційна діяльність - комплекс робіт, що включають пошук і відбір 

інноваційних ідей, розробку на їх основі нововведень, впровадження та 

тиражування інновацій, які включають науково-технічну діяльність, 

організаційну, фінансову і комерційну і є найважливішою складовою просування 

нововведень споживачам. 

4 М. Хучек Інноваційна діяльність - зміни в техніці, організації, економіці, а також в 

соціальному житті підприємства. 

5 Ф. Валент Інноваційна діяльність - перетворення в існуючій структурі виробничої системи, 

тобто перехід цієї структури до нового стану. 

Дослідивши різноманіття поглядів стосовно трактування терміна «інноваційна діяльність» можна 

стверджувати що, інноваційна діяльність спрямована на оволодіння підприємствами найновітнішими науково-

технічними досягненнями науково-технічного прогресу з метою випуску на ринок нової  

конкурентоспроможної продукції  та послуг.  

З метою аналізу інноваційної діяльності промислових підприємств України доцільним буде простежити 

у динаміці коливання загальної суми витрат на інноваційну діяльність (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Витрати на інноваційну діяльність промисловими підприємствами України (2000-2014) 

З рисунку 1 видно, що світова економічна криза 2008-2010 рр. призвела до скорочення витрат на 

інновації. Обсяги інноваційних витрат поступово зростають у посткризовий період 2011-2013 р.р., але з 2014 

року знов знижуються. 
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Таким чином зниження інтенсивності інноваційних витрат призводить до недофінансування 

інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, що знижує рівень конкурентоспроможності останніх. За 

таких умов підприємства особливо потребують підтримки з боку держави, яка повинна забезпечити прийняття 

нових високотехнологічних рішень. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПОЛЬЩІ 

 

Гориславець К.О., студ. 

Науковий керівник Різниченко Н.С., асистент 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Туризм в Польщі є важливою економічною галуззю. В Україні в 2015 році продовжувала зростати 

зацікавленість туристичними поїздками до Польщі. В цілому в Польщу щорічно приїжджає близько 2 млн 

туристів з України, а в минулому році за перші три квартали західну сусідку відвідали на 3,6% більше 

українців, ніж за аналогічний період 2014 року. Туризм є потенційно інвестиційно привабливим видом 

економічної діяльності в межах українсько-польського транскордонного регіону.  

В Польщі функції просування та розвитку туризму на внутрішньому й закордонних ринках виконують 

Польська туристична організація, відмінністю діяльності якої є сформована мережа регіональних (в усіх 

воєводствах) та локальних відділень, а також Польських осередків туристичної інформації (ПОТІ) за кордоном, 

які розміщені в 14 країнах світу, охоплюють діяльністю 17 країн, з них 14 – країни ЄС, один в США (Нью-

Йорк) і один в Японії (Токіо). ПОТІ розміщені в країнах, які є найбільш перспективні для Польщі з точки зору 

генерування в’їзних туристичних потоків. У Польщі діє Польська палата туризму (ППТ), членами якої є 

найвідоміші туристичні, страхові, транспортні підприємства, торгівельні, готельні корпорації, представники 

закладів розміщення, навчальні заклади туристичного профілю, культурні та туристичні атракційні об’єкти та 

багато інших. Членство великих туристичних підприємств у ППТ сприяє лобіюванню інтересів розвитку 

туристичної сфери та забезпечує захист прав підприємців. Відмінністю діяльності ППТ, також є мережа 

регіональних відділень ППТ, розміщених в туристично привабливих містах зі значною концентрацією 

підприємств, які обслуговують туристів [1].  

Основні організації в сфері туризму відіграють велику роль у становленні туристичного потоку 

українців до Польщі. Головними напрямками діяльності організацій, таких як Польська туристична організація, 

Польська палата туризму є наступні напрямки: 

1)співробітництво з міжнародними та європейськими туристичними організаціями; 2) впровадження в 

польське законодавство стандартів якості туристичних послуг та основних засад туристичної політики ЄС; 3) 

співпраця з державними інституціями, які пов’язані з туризмом - міністерствами економіки, фінансів, 

закордонних справ, регіонального розвитку, спорту та туризму, Прикордонною службою, Польською 

туристичною організацією, Польською агенцією розвитку туризму, Інститутом туризму, Державною радою 

туристичних, готельних організацій та організацій громадського харчування та ін.; 4) охорона та захист прав 

вітчизняних туристичних підприємств від надмірної конкуренції іноземних туристичних підприємств і 

корпорацій на польському ринку; 5)виконання усіх державних, регіональних стратегій  та виконання програми 

розвитку; 6)впровадження туризму на міжнародних, локальних, національних рівнях завдяки регіональних та 

локальних осередків. 

Крім перелічених вище у Польщі співпрацює велика кількість інституцій та організацій, які впливають 

і покращують туристичну діяльність. До них можна віднести: органи місцевого самоврядування різних рівнів; 

уряд Польщі; локальні туристичні об’єднання; інформаційні центри сфери туризму; неурядові 

організації(Польське туристично-краєзнавче товариство, Польська федерація сільського туризму, Польська 

федерація кемпінгу і караванінгу. 

Усім цим організаціям притаманні такі важливі чинники для забезпечення ефективної роботи: 

1)кожна польська організація або установа поділяється на  окремі сегменти, які виконують чітко свої 

обов’язки і функції; 

2) діяльність організацій взаємопов'язана та взаємоузгоджена; 

3)повне фінансування організацій; 

4) організаційна структура не обмежена головним офісом, а має розгалужену мережу як в країні, так і 

за кордоном. 

Підсумовуючи вищесказане, слід відзначити, що Польща проводить ефективну політику у сфері 

туризму, має дієві механізми її реалізації, в основі яких лежить належне нормативно-правове та інституційне 

забезпечення. Така активна політика Польщі є цілком виправданою і згідно з даними Всесвітньої туристичної 

організації сприяє позитивній динаміці туристичного прибуття і надходжень, тому вона могла б стати 

позитивним прикладом для наслідування відповідними українськими органами. 
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В сучасних умовах сьогодення свідомість суспільства знаходиться під впливом політичних і соціальних 

процесів, що не могло не відбитися на напрямках розвитку уже нових видів туризму як, наприклад, «темний» 

туризм. «Темний» туризм – це вид пізнавального туризму, який передбачає відвідування місць, що пов'язані зі 

смертю і стражданнями людей. 

Вперше поняття «темний туризм» (Dark Tourism) з'явилося на сторінках журналу International Journal of 

Heritage Studies в 1996 році. Але широкого поширення набуло через чотири роки, коли два професори 

університету шотландського міста Глазго Малкольм Фоулі і Джон Леннон випустили в світ книгу «Темний 

туризм», в якій докладно описали феномен і розповіли про його різновиди.  

До складових темного туризму слід віднести: 

1) туризм катастроф – відвідування місць, які постраждали від природних і техногенних лих. Так, 

сьогодні популярне відвідування Фукусіми, на яку обрушився землетрус і цунамі. В Україні все більшої 

популярності набирають тури в Чорнобильську зону відчуження. 

2) смертельний туризм – подорожі до місць з трагічним минулим. Сьогодні все частіше відвідують 

концентраційні табори смерті: Аушвіц, Треблінка, Белжець, Собібор, Хелмно та Майданек у Польщі. 

3) містичний туризм – екскурсії до загадкових місць з паранормальною активністю. Величезною 

популярністю користується: острів Хасіма (Японія), місто Колманскоп (Намібія), місто-привид Крако (Італія), 

Hotel del Salto (Колумбія), психлікарня «Мальборо» (США). 

4) туризм по кладовищах – відвідування місць поховання відомих людей. У багатьох державах світу 

кладовища вважають такими ж визначними місцями, як музеї та інші культурні об'єкти. Нині активно 

розвивається у Франції, Данії, Чилі, Нью-Йорку. 

Основні причини зацікавленості об’єктами «темного» туризму зведені на рис. 1.  

 
 

Рис. 1 – Причини зацікавленості об’єктами «темного» туризму 

Важливість «темного» туризму полягає не в тому, щоб донести до відома туриста інформацію, яка 

може налякати, а викликати у нього співчуття і усвідомлення самого значення цих подій.   

«Темний» туризм слід ототожнювати з японським словом «співчувати комусь». В цьому співчутті і 

криється головний зміст. Британський термін треба реформувати, оскільки він відштовхує. У «темного» 

туризму велике майбутнє, але саме словосполучення має лінгвістично негативний відтінок. Головна мета будь-

якого туризму – це розвиток мирних, дружніх відносин між народами. Але даний вид туризму найбільш 

духовно зближує людей між собою. Більш того, виховується нове покоління людей, які здатні підтримувати 

один одного в найскрутніші часи. Отже, завдяки необмеженому впливу на навколишнє середовище та 

специфіку життя людей цей вид туризму має всі перспективи на існування і подальше глибоке і наукове 

вивчення. 
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Проблема хронічного незбалансованого стану Державного бюджету є найбільшою проблемою у 

досягненні економічної стабільності в Україні. Щороку значна частка витрат Державного бюджету 

направляється на фінансування пенсійних програм та покриття дефіциту Пенсійного фонду. Так у 2005 році 

видатки Державного бюджету складали 27,7%, у 2009 році – 47,9% та у 2014 році зросли до 75,8%. 

Відповідно до ст. 87 Бюджетного Кодексу України до структури видатків, що здійснюються з 

Державного бюджету належать і видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення, а саме: виплату 

пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та членам 

їхніх сімей, пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, 

іншим особам, визначеним законом; сплату до Пенсійного фонду України страхових внесків за окремі категорії 

осіб, передбачені законом; виплату доплат, надбавок, підвищень до пенсій, додаткових пенсій, пенсій за 

особливі заслуги перед Україною, встановлених законом [1]. 

Так, фінансування пенсійних програм передбачено Бюджетним кодексом і закладено у витратну 

частину Державного бюджету при його формуванні. Фінансування ж дефіциту Пенсійного фонду не є 

складовою витрат бюджету країни, і здійснюючи його покриття, державні кошти лише фінансують витрати 

споживання замість їх ефективного вкладання в національну економіку. Розглянувши динаміку видатків 

Державного бюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду (рис. 1), бачимо, що за роки дослідження все ж 

зберігається необхідність суттєвої бюджетної підтримки Пенсійного фонду. Так, видатки державного бюджету 

на покриття дефіциту Фонду за період 2005-2014 роки дослідження коливалась у діапазоні від 1,1 до 4,4%. 

Середньорічні темпи росту загальних трансфертів Державного бюджету до Пенсійного фонду склали 24,46%, 

тоді як ріст ВВП за цим показником склав всього 15,98%. 

 
Рис. 1 Графік видатків Державного бюджету на потреби Пенсійного фонду* 

*Джерело: Складено автором за даними [2,3,4,5] 

 

У 2004, 2007 та 2008 роках кошти на покриття дефіциту Пенсійного фонду було взято у вигляді позик у 

фінансових установ (на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з 

обов'язковим їх поверненням), отримання яких передбачено Бюджетним кодексом. Отже, починаючи з 2009 

року Державний бюджет щороку фінансував покриття дефіциту Пенсійного фонду. Наявність, а тим більше 

зростання видатків Пенсійного фонду обтяжує бюджет країни в т.ч. не дозволяє здійснювати його 

збалансування. 

Вирішенням виявлених проблемних тенденцій, на нашу думку, можуть стати наступні пропозиції, які 

сприятимуть наближенню бюджету Пенсійного фонду до більш збалансованого стану: 

1. Стосовно доходів Пенсійного фонду. Останні зміни у законодавстві, а саме щодо скасування з 2016 

року утримання із заробітної плати працівників єдиного соціального внеску та зниження його ставки для 

роботодавців, навряд чи стане мотиватором легалізації (або збільшення) заробітної плати найманим 

працівникам. Вже за попередніми прогнозами такий крок Уряду поглибить дефіцит Пенсійного фонду на 100 

млрд. грн., що врешті-решт відіб’ється на витратах Державного бюджету. Тому постає необхідність хоча б 

повернути утримання ЄСВ із заробітної плати працівників, що, по-перше, збільшить надходження до 
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Пенсійного фонду, і, по-друге, поверне до працівників усвідомлення своєї участі у державному пенсійному 

страхуванні. Також можливим може бути впровадження диференційного підходу до доходів, що обкладаються 

єдиним соціальним внеском, і які є джерелом поповнення бюджету Фонду. 

2. Стосовно витрат Пенсійного фонду. Зменшення витрат Пенсійного фонду можливе за рахунок 

уніфікації пенсійних виплат та усунення різних підходів у пенсійному забезпеченні. Перші кроки в цьому 

напрямі вже регулюються Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

пенсійного забезпечення».  
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Виробничі запаси є складовою економічних ресурсів будь-якого підприємства. Правильна організація 

обліку запасів є запорукою збереження їх та раціонального використання. Перехід України на міжнародні 

стандарти обліку та звітності вимагає додаткового дослідження обліку запасів. Значної уваги цим проблемам 

приділили такі вчені, як Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.В.,Ткаченко М.Н., Рибалко О.М. та інші. 

Розглянемо деякі з них.  

Виробничі запаси – це частина матеріальних ресурсів, яка в кінцевому результаті формує економічні 

ресурси. До виробничих запасів відносять активи, які використовують під час виробництва продукції, надання 

послуг і управління підприємством [1]. Основними завданнями їх обліку є: 

 визначення вартості запасів при їх надходженні і вибутті; 

 періодичне уточнення вартості залишків запасів з метою виявлення непотрібних та таких, що втратили свою 

цінність; 

 своєчасний документальний запис щодо руху запасів; 

 контроль за збереженістю і цільовим використанням запасів. 

Порядок оцінки запасів залежить від способу їх надходження. В обліку запаси відображаються за 

первісною вартістю. При цьому  вартість надходження їх можливе за плату, а також виготовлення власними 

силами, внесення до статутного капіталу або отримання безоплатно.  

Одним із важливих факторів якісного обліку виробничих запасів є застосування комп’ютерних 

програм. Це дає змогу автоматизувати облік [2]. 

Важливе значення має організація складського господарства. Це пов’язано з узгодженням темпів 

виробництва, постачання ресурсів і збуту готової продукції. 

Щоб з контролем виробничих запасів не виникало проблем, його потрібно проводити за такими 

принципами: завозити матеріали потрібно лише ті, що використовуються у виробництві; розмір запасу слід 

встановлювати з урахуванням середнього виробничого запасу; зберігати запаси потрібно за сучасними 

технологіями; запаси потрібно ретельно обліковувати, маркувати та етикетувати.  

Також залишається не удосконаленим питання, яке стосується оперативного  та аналітичного обліку 

виробничих запасів, а саме їх документації. Щоб вирішити ці проблеми, потрібна розробка конкретних 

напрямків і рекомендацій щодо  методу обліку виробничих запасів, а також посилення інформаційної та 

контрольної функцій обліку в управлінні виробництвом. 

Основними ж проблемами  в сфері обліку виробничих запасів є такі:  

 недостатній рівень інформаційного забезпечення управління виробничими запасами; 

 незадовільний контроль за використанням виробничих запасів; 

 складність визначення ринкової і неринкової вартості запасів при здійсненні обміну. 

Вирішення цих проблем потребує оновлення системи отримання інформації про виробничі запаси, 

використання нетрадиційних для вітчизняної облікової практики підходів до ефективного їх використання та 

оптимізації результатів діяльності підприємства через застосування принципів і методів бухгалтерського 

обліку.  

http://kodeksy.com.ua/byudzhetnij_kodeks_ukraini/statja-87.htm
http://ukrstat.org/
http://costua.com/budget/expenditure/
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_ukr_zb.htm
http://index.minfin.com.ua/index/gdp/2013
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Саме тому можна виділити наступні шляхи подолання проблем ведення обліку виробничих запасів на 

підприємствах: підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими запасами 

підприємств, яке забезпечується запровадженням інформаційних технологій обробки економічної інформації; 

удосконалення системи автоматизації в управлінні запасами та обґрунтування методів проведення 

інвентаризації виробничих запасів; обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на нову техніку і 

технології виробництва; чітка організація обліково-контрольних процедур руху виробничих запасів 

підприємств [3]. 

 Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна сказати, що контроль виробничих запасів 

займає вагоме місце в діяльності підприємства. Саме тому він  передбачає: правильне віднесення активів 

підприємства до запасів, дотримання їх норм списання та стану зберігання, повноти і правильного 

відображення їх в обліку, а також правильної оцінки запасів. Крім того, потрібно удосконалювати облік запасів 

підприємства, що призведе до підвищення ефективності діяльності підприємств. 
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Сьогодні кожне підприємство ставить перед собою цілі по мінімізації  витрат та раціональному 

використанню ресурсів та сировини. Адже це прямо впливає на прибуток підприємства, та опосередковано на 

його конкурентоздатність та успішність на ринку. Одним зі способів підвищити конкурентоспроможність 

товару на ринку є зменшення його собівартості. Тому виробники постійно мають справу з питанням як це 

зробити. У зарубіжній практиці дуже розповсюдженими є методи не просто котрі включають бухгалтерській 

облік витрат, а і таких, перед котрими стоїть ціль по зниженню затрат на виробництво, тобто зменшення 

собівартості продукції за рахунок зменшення втрат при виробництві продукції.  

Метою дослідження є узагальнення та порівняння характеристик, принципів, сутності,  переваг та 

недоліків використання таргет-костингу, а також визначення вірогідності практичного використання на 

українських підприємствах та окреслення проблем щодо  впровадження. Особливості застосування такого 

метолу калькулювання, як таргет-костинг досліджували багато вчених, зокрема такі вітчизняні й зарубіжні 

вчені:. К. Друрі,[3], Е. Аткінсон, [1], та А.Ентоні, [1]. 

Таргет-костинг – система, що забезпечує процес зниження витрат на стадіях розробки та проектування 

абсолютно нової моделі, повної модифікації моделі або в незначній мірі її модернізації. Безперечним плюсом 

впровадження таргет-костінгу в управлінському обліку стане той факт, що він буде сприяти розвитку 

управлінського таланту у менеджерів і визначення реальної вартості всіх активів організації. Основним 

завданням ТК є визначення собівартості, яка за заданою ринком ціною дозволить отримати планований 

прибуток, [2]. 

Основною  відмінною особливістю  ТК  є стратегія зниження  витрат є стратегія зниження витрат на 

стадії проектування продукту. В  основу концепції системи ТК покладено зміну погляду на взаємозалежність  

ціни  прибутку і собівартості. Тобто,  вважається,  що підприємство-товаровиробник зможе реалізувати 

продукцію за ціною, яка покриє затрати і забезпечить отримання прибутку для свого подальшого розвитку,[4]. 

Процес формування цільової калькуляції здійснюється в чотири етапи: 

- визначення цільової ціни, які будуть готові сплатити споживачі за продукт; 

- визначення цільової маржі прибутку і встановлення цільової собівартості на основі цільової ціни; 

- розрахунок фактичної собівартості продукту; 

- якщо фактична собівартість перевищує цільову, то необхідно визначити напрями зменшення 

фактичних витрат до рівня цільових; 

Таргет-костинг підтримує стратегію зниження собівартості затрат на стадії проектування продукції, 

тобто він є інструментом стратегічного, а не тактичного управлінського обліку, тому для вітчизняних 

підприємств є перспективним і доцільним застосування системи  «таргет-костинг» в процесі розробки і 

впровадження нових видів готової продукції, яким повинні бути притаманні високі якісні показники, особливо 

на етапі виходу на європейські ринки збуту, так і для соціально орієнтованих різновидів продукції,  процес 

ціноутворення  щодо  яких  знаходиться під впливом  державного регулювання . 

 

http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2014/iem/gudym/library/st6.htm
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Теорія нечітких множин в наш час має широку сферу застосування в моделюванні стану підприємств, 

але у діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств ці методи використовуються обмежено. У 

практичному застосуванні не існує загальних підходів до визначення моделі побудови ефективного фінансово-

економічного стану машинобудівного підприємства, а тому вибір такої моделі є індивідуальним рішення 

курівництва підприємства. 

Теорія нечітких множин використовується в процесі розробки алгоритму прийняття рішення щодо 

управління оборотними коштами підприємств машинобудування та надає наступні переваги: 

- при тих же об'ємах вхідної і вихідної інформації центральний блок ухвалення рішень стає компактнішим і 

простішим для сприйняття людиною; 

- рішення складної і трудомісткої задачі обчислення точних управляючих впливів, підміняється простішою і 

гнучкою стратегією адаптивного наближення при збереженні необхідної точності результату; 

- можливе паралельне або розподілене управління; 

- опис стратегії управління в термінах лінгвістичних змінних, що дає можливість використовувати знання і 

досвід людини в звичній для нього формі; 

- досягнення високої надійності управління [1]. 

Виходячи з досліджень вчених Кравець П., Киркало Р. [2], пропонується застосування моделі, 

сформованої за методом нечіткої логіки, так як вона ґрунтуються на неточних та суб’єктивних експертних 

знаннях про предметну область без формалізації їх у вигляді традиційних математичних моделей, що дозволяє 

їм отримати низьку суттєвих переваг у порівнянні з традиційними математичними моделями:  

- множини надають змогу застосовувати лінгвістичний опис складних процесів, встановлювати нечіткі 

відношення між поняттями, прогнозувати поведінку системи, формувати множину альтернативних дій, 

виконувати формальний опис нечітких правил прийняття рішень; 

- при застосування систем штучного інтелекту дозволяють сформувати системи керування оптимізацією 

оборотних коштів та системами підтримки прийняття рішень. 

Для машинобудівних підприємств найоптимальнішим та приорітетним вибором є модель Мамдані та 

Ларсена. Суть цього методу полягає в тому, що за заданою вибіркою вхідних змінних χ1, χ2 та у будуються 

функції належності, їх корегують під привила даної моделі, проводять об’єднання результатів імплікації та 

композиції, кінцевим етапом чого є знайдена вихідна змінна у визначеній області.  

Проте є альтернативні моделі, які застосовуються, коли у випадку логічного введення утворюється 

чітка множина, тобто нечітка база знань містить правила у форматі Сугено і Цукамото, або змішаний варіант, 

тобто сукупність обох моделей. 

Перевагою моделі Мамдані є те, що вона складається зі зрозумілих людині нечітких термінів. При 

проектуванні нечітких систем перевага надається компактним базам знань, що містять менше правил [3]. 

Також, при застосуванні змішаної моделі та об’єднанні вихідних даних, результат, майже, не залежатиме від 

правил Сугено та Цукамото. Це пов’язано з тим, що в кінцевій нечіткій множині кількість елементів, які 

надійшли від цієї моделі буде на один-два порядки менше, аніж від моделі Мамдані [2]. 

Незважаючи на ряд вищезазначених переваг, нечіткі моделі мають ряд недоліків, які обумовлені 

необхідністю залучення експертів до формування баз знань. В нечітких моделях експерти формують правила і 

функції приналежності, оскільки функції приналежності несуть в собі елементи суб’єктивності, тому вони 

можуть не повністю відтворювати реальну дійсність. 

Отже, використання теорії нечітких множин та моделі Мамдані в процесі прийняття управлінських 

рішень на підприємствах машинобудування є актуальним в сьогоднішніх умовах, виходячи з можливостей та 

області вирішення питань цієї галузі.  
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Українська економіка й надалі гостро відчуває на собі результати фінансової кризи, саме тому 

розрахунки між суб’єктами господарської діяльності повинні здійснюватися своєчасно та в повному обсязі. 

Адже в результаті господарської діяльності будь-якого підприємства або організації може виникнути 

дебіторська заборгованість, що за своєю суттю є невиробничим активом, який порушує звичний циклічний 

процес, коли не відбувається перетворення даного активу на грошові кошти, що призводить до погіршення 

платоспроможності підприємства, чим і обумовлюється актуальність написання даного дослідження. Значну 

увагу необхідно приділяти відстеженню фактів виникнення та проблем своєчасної сплати заборгованості за 

товари (роботи, послуги). Тому призначення бухгалтерського обліку визначається в наданні повної та 

оперативної інформації щодо стану дебіторської заборгованості, для впровадження своєчасних заходів щодо 

управління нею, адже раціональна організація обліку впливає на величину оборотного капіталу підприємства. 

Метою дослідження є виявлення та розкриття існуючих особливостей і проблем організації 

бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, обґрунтування шляхів їх подолання.  

Потреба в удосконаленні обліку та аналізу дебіторської заборгованості підтверджується збільшенням її 

частки у складі активів підприємств. Рекомендована науковцями питома вага дебіторської заборгованості у 

вартості оборотних активів – 40% [3], але насправді вона є значно вищою. Дана ситуація призводить до 

вилучення коштів із обороту підприємств, по-перше через заборгованість покупців або замовників, а по-друге 

це збільшення податкового зобов’язання яке необхідно сплатити за власні кошти. Отже для більш детального 

аналізу проблем обліку дебіторської заборгованості та можливості знаходження шляхів подолання наведемо їх 

у таблиці 1 [1-2]. 

 

Таблиця 1 – Проблеми обліку дебіторської заборгованості та шляхи їх подолання 

 

Одна з головних проблем бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості – це суперечності між 

бухгалтерським та податковим обліком та недосконала законодавча база країни. Існуючі форми  та регістри за 

якими відбувається узагальнення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості не дають можливості 

отримати необхідну інформацію для прийняття зважених управлінських рішень, а відсутність гарантій щодо 

отримання грошей взагалі може зупинити діяльність підприємства. Отже, подальше дослідження та вирішення 

проблемних питань, які потребують врегулювання на законодавчому рівні так і на рівні практики, дозволить 

значно вдосконалити організацію та методику обліку і аналізу розрахунків з дебіторами.  

 

Проблеми обліку дебіторської заборгованості 

1. Недосконалість законодавчої бази, що заключається у: 

 відсутності гарантій на своєчасне одержання грошей за відвантажений споживачам товар у відповідності 

з договором; 

 непередбачені деталізації та співвідношенні різних видів дебіторської заборгованості; 

 облікові регістри, що рекомендовані для використання, не передбачають накопичення інформації про 

розрахунки з дебіторами різного рівня деталізації і узагальнення, що заважає отриманню достатньої 

інформації для проведення аналізу розрахунків з дебіторами;  

2. не можливість проведення оцінки суми ймовірної безнадійної заборгованості, розрахунку резервів для її 

списання. 

Шляхи подолання проблем обліку дебіторської заборгованості 

1. Проаналізувати відносини з контрагентами та припинити дію договорів з покупцями які порушують 

терміни виплати грошових коштів; 

2. Розробка, або удосконалення, кредитної політики підприємства; 

3. Створення надійного резерву сумнівних боргів та визначення порядку його розрахунку в обліковій 

політиці підприємства; 

4. Проводити систематичний контроль та інвентаризацію заборгованості; 

5. Удосконалення законодавчої бази, подолавши висвітлені проблемні питання. 
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Необхідність забезпечення продовольчої безпеки держави, задоволення потреб населення якісними 

продуктами харчування широкого асортименту актуалізують питання ефективного використання наявного 

природно-ресурсного потенціалу вітчизняного аграрного сектора та підвищення його конкурентоспроможності. 

Успіх розвитку кожної галузі, регіону, місцевості, в тому числі сільської, багато в чому визначається 

наявністю доступу до джерел фінансування. Адже будь-яка економічна діяльність вимагає залучення різних 

ресурсів, і фінансові займають в цьому ряду одне з перших місць. 

Проблемою для підприємств аграрної сфери щодо фінансування діяльності є обмеженість фінансових 

ресурсів за відсутності необхідних обсягів власних коштів фінансування і труднощі доступу до позикових і 

залучених фінансових ресурсів. Одним з варіантів її вирішення може служити державна підтримка. 

Необхідно відзначити, що за кордоном рівень державної підтримки підприємств сільського 

господарства більш високий і ефективний. Зокрема, в США він складає 40% від вартості виробленої 

сільськогосподарської продукції, в країнах ЄС – 35%, в Японії і Франції – 72% [1], а в Україні – 8,3%. В Україні 

виробничі дотації по галузях рослинництва і тваринництва в 2011-2012 рр. становили близько 45% витрат. 

Спостерігалася тенденція підвищення частки фінансування витрат на об’єкти цінового регулювання – від 1,3% 

в 2009 р. до 15,4% в 2012 р. Майже вдвічі зросла частка програм здешевлення кредитів – від 6,8% в 2009 р. до 

12,5 % в 2012 р [2, с.83]. 

В цілому стан бюджетного фінансування характеризується спірними тенденціями, а обсяги державної 

фінансової підтримки галузі є недостатніми і не враховують реальних потреб розвитку аграрного сектора. 

На сьогодні механізм бюджетного фінансування в аграрному секторі економіки України здатний 

забезпечити не більше 10-20% загальної потреби. У таблиці 1 представлена динаміка видатків загального фонду 

Державного бюджету України за 2010–2015 рр., спрямованих на розвиток АПК. 

Таблиця 1  Динаміка видатків загального фонду Державного бюджету України 

Показники/роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2015/2010 

+/- 

2015/2014 

+/- 

Видатки Держбюджету України, млрд. 

грн. 

307,7 342,8 360,5 372,3 384,6 554,6 246,9 170,0 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України, млрд. грн. 

5,8 10,5 8,6 5,2 3,4 1,6 -4,2 -1,8 

% до загального обсягу витрат 1,88 3,06 2,39 1,4 0,9 0,3 - - 

Джерело: розраховано автором за даними додатків №3,4 до Держбюджету України за 2010-2015 рр. 

 

Наведені дані свідчать про щорічне скорочення фінансування галузі з державного бюджету. 

Важливим джерелом фінансування діяльності аграрних підприємств залишаються кредити 

комерційних банків. Істотного збільшення вимагають витрати бюджету на відшкодування відсоткової ставки за 

довгостроковими кредитами, однак в умовах обмеженості бюджетних ресурсів альтернативою пільгового 

кредитування може стати кредитування господарюючих суб’єктів безпосередньо заводами-виробниками. 

У світовій практиці найбільш поширеною формою фінансування є фінансовий лізинг. Використання 

його для фінансування придбання обладнання і технічних засобів для аграрного сектора економіки України 

дозволяє уникнути значних витрат власних коштів на їх закупівлю, що особливо важливо для дрібних і 

середніх підприємств в сільському господарстві. 

Накопичений світовий і вітчизняний досвід доводять, що проблема доступного кредитування 

сільськогосподарських підприємств успішно вирішується за допомогою кредитної кооперації, зокрема 

кредитних спілок. Вони впродовж багатьох років частково фінансують розвиток аграрного підприємництва в 

Україні, забезпечуючи зміцнення фінансової бази малого і середнього агробізнесу, прискорюючи формування 

сучасної інфраструктури в аграрній сфері, сприяючи вирішенню соціальних проблем сільського населення. 
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Таким чином, фінансування діяльності аграрних підприємств України, враховуючи специфіку галузі і 

сучасні умови їх функціонування, має бути спрямовано перш за все на забезпечення конкурентоспроможного 

виробництва на високотехнологічній основі за рахунок мобілізації фінансових ресурсів з внутрішніх і 

зовнішніх джерел фінансування і при безпосередній фінансовій підтримці держави. 
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МОНІТОРИНГ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В МЕЖАХ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

Пінчук А.О., студ. 

Науковий керівник Ткаченко І.В., старш. викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Однієї із актуальних тем на сьогоднішній день являється рівень середньої заробітної плати як 

показника рівня забезпеченості працюючого населення. Проведемо дослідження показників середньої 

заробітної плати в розрізі міст та районів Полтавської області та визначення факторів, які впливають на них. 

Середня заробітна плата – це економічний показник, який характеризує саме розмір нарахованої 

заробітної плати, яка припадає на одного штатного працівника організації або підприємства. Вона визначається 

згідно з постанови Кабінету Міністрів: «Порядок обчислення середньої заробітної плати», а саме поділом 

загальної суми нарахованої заробітної плати на середню чисельність працівників [1]. 

Таблиця 1 – Показники середньомісячної номінальної заробітної плати по містах та районах 

Полтавської області за період з 2009-2015 рр. (грн.)* 
Міста та 

райони 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Міста та 

райони 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Полтавська 

область 
1733 2102 2481 2850 2988 3179 3241 

Котелевський 
1344 1529 1816 1980 2167 2325 2317 

м. Полтава 
1905 2150 2559 2950 3069 3329 3308 

Кременчуцьк

ий 
1678 2016 2085 2551 2656 2770 2717 

м. 

Комсомольс

ьк 

2440 2931 3512 4048 4337 4337 5429 

Лохвицький 

1477 1789 2111 2393 2722 2921 2776 

м. 

Кременчук 
1960 2609 3036 3386 3350 3398 3608 

Лубенський 
1473 1419 2133 2435 2571 2673 2615 

м. Лубни 1313 1703 1953 2106 2251 2314 2403 Машівський 1695 2120 2550 2842 3025 3481 3593 

м. 

Миргород 
1501 1833 2191 2541 2953 3088 3242 

Миргородськ

ий 
1295 1539 1859 2213 2315 2435 2378 

Райони 

Новосанжарс

ький 
1903 2299 2691 2424 2731 2987 2672 

Великобага

чанський 
1268 1485 1787 2126 2388 2514 2533 

Оржицький 
1390 1556 1800 2103 2306 2496 2420 

Гадяцький 
1316 1571 1857 2229 2588 2771 2606 

Пирятинськи

й 
1336 1629 1713 2013 2118 2257 2160 

Глобинськи

й 
1330 1775 2123 2535 2816 3199 3109 

Полтавський 
1531 2117 2557 2890 3011 3064 3120 

Гребінківсь

кий 
1818 2051 2377 2759 3111 3195 2998 

Решетилівськ

ий 
1323 1525 1672 1886 2228 2542 2517 

Диканський 1653 2031 2640 3086 3123 3203 3093 Семенівський 1308 1512 1721 2062 2313 2406 2325 

Зіньківськи

й 
1297 1552 1720 2027 2262 2489 2449 

Хорольський 
1484 1726 1970 2407 2702 2898 2648 

Карлівський 
1280 1588 1870 2195 2395 2475 2440 

Чорнухинськ

ий 
1145 1427 1670 1982 2318 2337 2197 

Кобеляцьки

й 
1325 1583 1815 2256 2449 2710 2649 

Чутівський 
1306 1523 1657 2087 2172 2259 2326 

Козельщинс

ький 
1301 1463 1677 1972 2218 2357 2471 

Шишацький 
1551 1930 2269 2668 2929 3388 2580 

* Складено автором за даними [2] 

 

За даними, поданими в табл. 1 видно, що найвищий рівень середньої заробітної плати спостерігається у 

м. Комсомольську, специфікою якого є промисловість. Структурно промисловості складається з 7 галузей: 

гірничодобувної промисловості, хімічної, машинобудування, деревообробної, виробництва будівельних 

матеріалів, легкої і харчової промисловості. Найменш оплачуваними залишаються працівники підприємств з 
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виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, з оброблення деревини та виробництва виробів з 

деревини, крім меблів, рибальства, рибництва, текстильного виробництва; виробництва одягу, хутра та виробів 

з хутра, інших галузей промисловості. У Полтавському регіонів такі галузі розвинуті у Козельщинському, 

Пирятинському, Чутівському, Решетилівському та Семенівському районах. Що ж стосується районів 

Полтавщини, в яких найвища середня заробітна плата то до них відносяться  Диканський, Полтавський та 

Гребінківський. У Диканському районі з 2002 р. добре розвинуте власне виробництво олії (торгової марки 

«Диканька»). Народногосподарський комплекс Гребінківського району складається з підприємств 

агропромислового комплексу, де зайнята більшість населення району.  

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників сфери тимчасового розміщування й 

організації харчування, мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, виготовлення виробів з деревини, виробництва 

паперу та поліграфічної діяльності, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 

інших матеріалів, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування і не перевищував 63,1% 

від середнього рівня по області. 

За даними Головного управління статистики у Полтавській області до видів економічної діяльності з 

найвищим рівнем оплати праці належали виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, де заробітна 

плата перевищувала середній показник по області в 2,4 рази, виробництво електричного устаткування, добувна 

промисловість і розроблення кар’єрів – в 2,0 рази, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – в 1,7 

рази. Середній розмір заробітної плати за січень–червень 2015р. в усіх містах обласного значення та районах 

був вищим за прожитковий мінімум для працездатної особи, разом із тим лише у 6 з них заробітна плата 

перевищувала середню по області: у містах Комсомольську (5474 грн.), Кременчуці (3821 грн.), Полтаві (3540 

грн.) та Машівському (4521 грн.), Шишацькому (3735 грн.), Новосанжарському (3610 грн.) районах. 
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В наш час кожне підприємство ставить перед собою мету зменшення витрат виробництва та 

збільшення свого прибутку. Однією з головних проблем управління підприємством є проблема управління 

витратами. Перед підприємцями постає питання про вибір моделі та методу управління витратами, яка б 

дозволила підприємству досягти поставлених цілей та завдань, а також призводила б до збільшення 

ефективності роботи підприємства На сьогодні цим вимогам найбільше відповідає такий метод як кайзен-

костинг. Головною метою цього методу є удосконалення діяльності підприємства за допомогою його 

внутрішніх резервів та без залучення зовнішніх інвестицій. 

Метод кайзен-костинг у своїх працях досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені як: А. Яругова, Я. 

Краєва, С. Онищенко, Ясухіро Монден, П. Самуєльсон, С. Голов.[1] 

Кайзен-костинг – це метод калькулювання, який дозволив японським компаніям не  лише 

максимізувати прибуток, але й зайняти домінуючі позиції у конкурентній боротьбі з американськими 

індустріальними гігантами. Даний метод направлений на підвищення ефективності виробничих процесів та 

призводить до бажаних результатів. Кайзен-костинг є продовженням методу таргет-костингу, обидва методи 

мають мають на меті досягнення цільової собівартості. Відмінність цих методів у тому, що кайзен-костинг – 

досягає цільову собівартість на етапі виробництва виробів, а таргет-костинг – на етапі проектування нового 

виробу. Якщо принципи кайзен-костингу використовувати вміло, то це дозволить досить вагомо зменшувати 

витрати на стадії виробництва – 5% [2]. 

Доцільно виділити наступні принципи: 

1. Безперервні зміни (пошук шляхів покращення не припиняється після запровадження нововведення, 

при чому нова зміна процесів розробок, виробництва чи менеджменту реалізується як новий формальний 

стандарт); 

2.  Управління проектами за допомогою міжфункціональних команд (в команду спеціалістів-

представників різних сфер діяльності, яка відповідає за проект повинні бути включені ті люди з 

функціональних сфер, на які проект буде мати вплив в ході його реалізації); 

3. Відкрите визнання проблем (відкрите обговорення та внесення пропозицій щодо їх вирішення);  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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4. Концентрація на клієнтах (передбачає, що підприємство забезпечує клієнтів якісною продукцією і, 

відповідно задовольняє бажання споживачів так, як не зможе зробити цього будь-яке інше підприємство); 

5. Створення робочих команд (кожний працівник належить до робочої команди, управління якою 

здійснює лідер. Крім того, працівник також входить до групи «ровесників», яка складається з працівників, які 

працюють з одного і того ж року) [3]. 

На жаль, на сьогодні компанії України не поспішають впроваджувати систему управління витратими 

«кайзен». Причинами цього є: відсутність практичної та теоретичної бази та економічна і політична 

нестабільність. Але, у 2007 році цей метод успішно впровадила українська компанія « Кока-Кола Беверіджиз 

Україна». Тепер ця компанія на українському рівні займає лідируючі позиції. При впровадженні кайзен-

костингу компанія «Кока-Кола Беверіджиз Україна» спиралась на три основні принципи:- підтримка порядку; - 

усунення втрат; - стандартизація [4]. 

Метод кайзен-костинг широко використовується у таких компаніях, як: Toyota, Ford, Nissan, Honda, 

Canon. Завдяки цьому методу, ці компанії досягли великих результатів і досягли визнання у всьому світі. 

Кайзен-костинг можна використовувати майже у будь-якій галузі, причому разом із іншими методами 

управління витратами. Це є вагомою перевагою кайзен-костингу на рівні з такими перевагами як обґрунтована 

реальність зниження витрат і забезпечення прибутковості. Але, разом з тим, кайзен-костинг має й недоліки, які 

обумовлені складністю його організації, залежністю від людського фактора, та всі ці недоліки компенсуються 

перевагами. Проте слід зазначити, що цю систему доцільно застосовувати, перш за все, великим підприємствам. 

Крім того, у стандартному вигляді ця система може бути застосована тільки на підприємствах промислових 

галузей (зокрема, машинобудування та металообробки). Впровадження даної системи потребує 

товготерміновий період. Під час реалізації методу не можна робити перерв, потрібно постійно мотивувати 

працівників дотримуватися методу кайзен, усвідомити, що результат неможливий без процесу. 

На нашу думку, якщо обрати вдалу політику підприємства можна впровадити цей метод, але для цього 

потрібні будуть великі зусилля менеджерів для того, щоб створити корпоративну культуру та закріпити у 

свідомості співробітників, що вони повинні приймати активну участь у покращенні умов виробництва, 

модернізації виробничих процесів та знижені вартості виробництва продукту. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Монден, Ясухиро. Система менеджмента Тойоты [Текст] : пер. с англ. / Я. Монден. – М.: Ин-т 

комплексных стратегических исследований, 2007. С.53-74 

2.  Редченко К. Маленькими шагами к большому успеху: Кайзен-костинг [Електронний ресурс]. – / 

Режим доступу:http://www.management.com.ua/finance/fin036.html 

3. Скрипник М.І. Життєвий цикл і методи калькулювання за стадіями / М.І.  Скрипник // Вісник 

ЖТДУ №1 (51), 2009, №5. – С. 151 – 153. 

4. Кайдзен Г. Путь к снижению затрат и повышению качества / пер. Масааки Имаи, М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2006. – 345 с. 

 

 

АСПЕКТИ ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Кім У.В., студ. 

Науковий керівник Авраменко О.І., старш. викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Євроінтеграційна зовнішньоекономічна політика України  вимагає приведення нормативно-правових 

актів нашої держави у відповідність до законодавства ЄС. Саме впровадження  системи електронного 

документообігу наблизить нашу державу до світових економічних стандартів, адже більшість розвинутих країн 

світу давно відмовилася від паперового документообігу і віддала перевагу електронним деклараціям. Понад 60 

країн використовують електронну форму звітності. Цікавим є досвід США, Словенії, Словаччині, Естонії, 

Ірландії, Німеччини, Швеції, Італії, Великої Британії. У кожній з цих країн при запровадженні електронної 

звітності враховувались особливості їх економіки. Тому наша держава також вимагає нетрадиційного підходу 

до вирішення цього питання. 

Здача фінансової  звітності в електронному вигляді –  це та навичка, якою повинен володіти сучасний 

бухгалтер. Адже інтеграція з інформаційними технологіями – явище, нагальне часу. Впровадження 

запропонованого методу актуальне тим, що дозволяє ефективно розподіляти і використовувати робочий час, 

значно економивши його при цьому. Таким чином, покращуються умови роботи і комфортнішим стає процес 

обробки і подання інформації. 

Інтерес до проблеми формування та подання звітності в системі електронного документообігу   

виявляли та оприлюднювали у своїх працях відомі науковці, а саме: Голов С.Ф., Жук В.М., Івахненков С.В., 

Мельник Т., Мельник П.В., Новицький А.М., Ріппа С,П. та інші. Завдяки їх праці було досліджено методику 

формування звітності засобами програмного забезпечення та  методи її обробки, питання подання звітності для 

полегшення функцій контролю та аналізу. Проте у зв’язку із проблемами незбалансованості програмного 

http://web.snauka.ru/goto/http:/www.management.com.ua/finance/fin036.html
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забезпечення,  виявленими в процесі його практичного застосування, виникає необхідність  у дослідженні 

особливостей подання звітності в електронному вигляді [1]. 

Масовий перехід на подання електронної звітності – процес складний, потребує ретельного вивчення і 

удосконалення, але доцільний,  і як показує зарубіжний досвід – виправданий. Для того, щоб надсилати 

електронні данні до відповідних інстанцій, необхідно пройти процес реєстрації у базі даних, тобто 

зареєструвати електронний підпис посадових осіб у встановленому законодавством порядку. Далі, за 

допомогою спеціального програмного забезпечення, користувач може здійснювати безпосередню діяльність. 

Звичайно, інтернет має ряд безперечних переваг. Але, обумовлюючи актуальність обраної теми, з 

неупередженої точки зору, треба наголосити на основних перевагах та недоліках методу (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Переваги та недоліки електронної форми подання звітності 

Переваги Недоліки 

Скорочення витрат на придбання бланків 

та економія робочого часу 

Програмне забезпечення та послуги з передачі даних – є 

платними 

Подання звітності незалежно від місця 

перебування (уникнення черг)  

Можливі збої в програмі та мережі 

Оперативність у процесі обробки 

інформації 

Необхідність постійного поновлення програмного забезпечення  

та приведення його у  відповідність до змін  законодавства [2] 

Автоматичне здійснення перевірки, та 

можливість виправлення помилок 

Відповідність всім змінам в законодавстві, постійне внесення 

коректив до програми 

Перевірка щодо доставлення звітності Звіти повинні здаватися лише в податкову інспекцію 

Конфіденційність інформації Відсутність надання відповідних квитанцій 

 

Таким чином, проаналізувавши проблематику даного методу, можна зробити висновок, що електронна 

звітність значно облегшує процес роботи, дає змогу економити ресурси та пришвидшує процес інформатизації 

в суспільстві. А для того, щоб мінімізувати негативні недоліки – необхідно усунути технічні несправності. При 

правильній оптимізації економічних аспектів із програмним забезпеченням – отримаємо високоефективний 

ресурс.  
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Відповідно до нормативних документів міжнародного, європейського та національного рівнів 

пріоритетним завданням системи охорони здоров’я будь-якої держави є збереження та зміцнення здоров’я 

населення, забезпечення його доступною та якісною медичною допомогою. 

Система охорони здоров’я – найбільш чутлива соціальна сфера держави. Основними джерелами 

фінансування системи охорони здоров’я в Україні залишаються кошти державного та місцевих бюджетів [1]. 

Сучасний стан охорони здоров’я в Україні характеризується недостатнім обсягом бюджетного забезпечення 

(табл.1). 

Так у 2015 році видатки зведеного бюджету України на охорону здоров’я склали 57044,70 млн.грн, що 

на 18,2 % менше у порівнянні з 2014 роком. Державним бюджетом передбачалося 8482,60 млн.грн, а місцевим 

бюджетом – 42726,30 млн.грн, що на 31,3% і 5,9% відповідно менше у порівнянні з попереднім періодом. 

Видатки на охорону здоров’я в розрахунку на одного жителя у 2015 році у порівнянні з 2014 роком скоротилися 

на  20,2 грн., а частка державних витрат на охорону здоров’я від номінального ВВП на 20%. Основні причини, 

які вплинули на скорочення обсягів бюджетного фінансування закладів охорони здоров’я, пов’язані з 

економічною ситуацією в державі, різким падінням обсягу ВВП (6,8% порівняно з попереднім роком) та 

високим рівнем інфляції (24,9% порівняно з 2014 роком). 
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Таблиця 1  Бюджетне фінансування закладів охорони здоров’я в Україні протягом 2013-2015 рр. 

Показники 
Роки Відхилення (2015/2014) 

2013 2014 2015 Абсолютне Відносне 

Видатки зведеного бюджету на 

охорону здоров'я (млн.грн) 
58453,90 61568,80 57150,10 -10418,7 -18,2 

Видатки на охорону здоров'я в 

загальному фонді зведеного 

бюджету (млн.грн), у т.ч. 

51972,40 56407,40 51208,90 -5198,5 -10,2 

з державного бюджету 9646,20 11141,20 8482,60 -2658,6 -31,3 

з місцевих бюджетів 42326,20 45266,20 42726,30 -2539,9 -5,9 

Видатки на охорону здоров'я в 

розрахунку на одного жителя 

(грн) 

1138,90 1241,70 1221,50 -20,2 -1,6 

Частка державних витрат на 

охорону здоров'я від 

номінального ВВП 

3,70 4,20 3,50 -0,7 -20 

 

Вирішення проблеми дефіцитності фінансування системи охорони здоров’я в умовах обмеженості 

бюджетних ресурсів можливо за рахунок прийняття відповідного законодавчого документу. Яким буде 

передбачено створення системи посередників та умов для переходу медичних закладів до інших організаційно-

правових форм. Наступним етапом вирішення питання бюджетного фінансування закладів охорони здоров’я є 

прийняття Закону України «Про медичне страхування». Згідно з основними положеннями законопроекту 

впровадження загальнообов’язкового медичного страхування призведе до зміни умов фінансування медичних 

закладів у цій сфері та удосконалить фінансові можливості за рахунок наповнення, організації роботи Фонду 

соціального страхування  [2]. Також законом передбачена самостійність медичних закладів як суб’єктів 

господарювання. Їх фінансування здійснюватиметься за конкретно виконану роботу певного обсягу, що 

передбачено умовами договорів, укладених між Фондом та конкретними закладами охорони здоров’я. 
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Заборгованість заробітної плати на сьогодні є негативним та поширеним явищем. Процеси, які 

призводять до підвищення сум заборгованості в країні набувають все більших масштабів. Економічна криза, 

яка поширена в країні, в першу чергу, впливає на економічні показники заборгованості. Тому цей процес 

потребує подальших досліджень, вивчення та аналізу.  

З кожним роком стан заборгованості заробітної плати змінюється у зв’язку з погіршенням  економічних 

і політичних дій держави. Взагалі праця кожної людини є безцінною і потребує гідної винагороди. 

Законодавство України повинно завжди захищати права та свободу кожного громадянина.  Зокрема, ст. 43 

Конституції України проголосила право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 

працею, яку людина вільно обирає або на яку вільно погоджується [2, С. 39]. Тому ця тема набирає 

актуальності в наш час, час  економічної кризи та процесу збільшення держаного боргу країни.  

Метою даного дослідження є аналіз динаміки сум заборгованості із виплати заробітної плати та 

дослідження  впливу процесів економічної кризи на рівень  заборгованості країни.  

Заробітна плата кожного громадянина за його працю повинна завжди виплачуватись вчасно. Це є 

головним обов’язком і мотивацією держави до кращого життя. Необґрунтована затримка виплат заробітної 

плати, стипендій, пенсій чи інших установлених законом виплат громадянам  більш ніж за один місяць є 

злочином, відповідальність за який передбачено ст. 175 КК України [3, С. 404].  

Згідно з даними Державної служби статистики України рівень заборгованості з 2010 по 2014 рр. 

знижувався з кожним роком. Це є позитивним результатом економічної політики держави. Але вже з 2014 по 

2015 рр. заборгованість заробітної плати почала зростати. Заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні 

( без урахування тимчасово окупованої території Криму, м. Севастополь та частини зони проведення 
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антитерористичної операції) за станом на 1 лютого 2016 року склала 2 млрд 92 млн 501 тис. грн. А 

заборгованість в грудні 2015 року склала 1 млрд 880 млн 8 тис. грн.  Тому за січень вона збільшилася на 11,3%.  

Сучасний стан України показав, що в січні з 2015 по 2016 рік рівень заборгованості зріс на 560, 7 млн грн., а в 

лютому з 2015 по 2016 рік зріс на 626, 9 млн грн. Виходячи з даних показників, ми бачимо, що рівень 

заборгованості в 2016 році зростає з кожним місяцем. При цьому заборгованість економічно активних 

підприємств становить 1 млрд 485 млн 207 тис. грн ( 70,8 % від усієї суми заборгованості). Найбільший рівень 

заборгованості сформувався в Луганській (531 млн 504 тис. грн.) та Донецькій (456 млн 443 тис. грн.) областях 

[1]. Ці показники спричинили воєнні дії на сході України. Тому державний борг країни збільшується за рахунок 

передачі частини коштів держави на допомогу військовим.  

З попередніх досліджень необхідно зазначити, що заборгованість заробітної плати – процес, який 

призводить до занепаду економічного та політичного стану країни. Аналіз даної динаміки, показав, що 

заборгованість заробітної плати спадає з 2010 по 2014рр., а зростає з 2015 по 2016рр. Можемо зробити 

висновок, що вплив економічних процесів, які відбуваються в державі є значним. Тому вплив воєнних дій на 

сході показав зміну рівня заборгованості заробітної плати. Адже значна частина коштів з державного бюджету 

передається на допомогу військовим , тому часто відбуваються процеси затримки виплат заробітної плати, 

пенсійних надходжень, стипендій. Рівень заборгованості значно впливає на економічні показники країни. 

Високий рівень заборгованості гальмує всі галузі, діяльність підприємств, фірм та економічну систему України 

в цілому. Тому повинні впроваджуватися такі зміни: покращення трудової діяльності підприємств, фірм, 

господарств; підвищення умов для праці та якості виробництва; впровадження стимулювання кваліфікованих 

працівників до праці, що призведе до збільшення рівня високоефективних результатів та підвищить рівень 

прибутковості економіки. Ці всі процеси призведуть до зміцнення економічного стану країни та переведуть її 

на новий рівень розвитку. Отже, економічні і політичні явища завжди впливають і будуть впливати на життя та 

добробут громадян.  
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Основою розвитку ринкової економіки є активна та вільна від надмірного державного регулювання 

інвестиційна діяльність. Проблеми забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні залишаються 

питаннями стратегічної важливості, від реалізації яких залежать динаміка соціально-економічного розвитку та 

можливість модернізації на цій основі національної економіки. 

Особливу увагу потрібно приділяти розвитку підприємств малого та середнього бізнесу, адже вони 

формують конкурентне середовище, швидко реагують на зміни ринку, мають високий рівень прибутковості, 

вирішують проблеми зайнятості. Одночасно суб’єкти малого підприємництва не потребують великих стартових 

інвестицій та спроможні за певної підтримки найшвидше і найефективніше розв’язувати проблеми кризової 

економіки України, стимулювати розвиток конкуренції та сприяти економічному зростанню. 

Так, у країнах Європейського Союзу малими і середніми підприємствами забезпечується 60% ВВП (зокрема,в 

Італії – 70%, в Польщі – 47 %, тоді як в Україні лише 12-15%), частка їх в експорті становить 25-40% з 

урахуванням участі у комплектуванні готової продукції великих підприємств, частка у вартісному обсязі 

експорту наближається до 60%, у такому бізнесі працює 70% всього зайнятого населення й спрямовується 

понад 50% сукупних інвестицій [1, с. 55]. 

Україна за кількістю середніх і малих підприємств значно відстає від економічно розвинутих країн. 

Однією з основних причин є ускладнений доступ до фінансових і кредитних ресурсів. Пожвавленню діяльності 

малого бізнесу сприяє залучення інвестицій. Для цього необхідно мати стабільність у політиці, законодавстві, 

економіці та в інвестиційній політиці країни, а також удосконалювати та модернізувати обладнання, вводити 

інновації у виробництво, що зацікавить інвестора вкладати капітал [4, с. 208]. 

2014 рік став переломним в економіці України, адже почалися збройні заворушення, що призвели до 

тривалої нестабільності та зменшення потоку інвестицій у вітчизняну економіку. Інвестування в Україні 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2014_1_11
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пов’язане з високим ризиком. Обсяг надходжень іноземних інвестицій в країну не відповідає нагальним 

потребам в них. В 2014 р. іноземні інвестиції зменшилися на 12 млрд. дол., а за І кв 2015 р. порівняно з 

відповідним періодом 2014 р. – на 14,8% [2]. 

Одним з джерел надходження коштів є співпраця з міжнародними фінансовими організаціями. Зараз на 

українському ринку активно працюють Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР), Міжнародна 

Фінансова Корпорація (МФК), Фонд №18 Enterprise. Такі установи постійно створюють нові проекти та фонди. 

Президент ЄБРР запевнив: «У 2015 році обсяг інвестицій Європейського банку реконструкції і розвитку в 

Україні буде залежати від реформування української економіки…[2]». 

Зараз у світі багато вільних грошей та інвесторів, які горять ідеями і готові вкладати величезні суми в роботу, в 

тому числі і надати кошти для реалізації різних проектів малого бізнесу. Але для того, щоб ці гроші змогли 

надходити в Україну, необхідно працювати над поліпшенням інвестиційного клімату. На бізнес-форумі Forum 

One Ukraine лондонський бізнесмен, засновник корпорації Virgin Group Р. Бренсон, заявив: «Україна 

залишається інвестиційно-привабливою країною, незважаючи на всі економічні та військові потрясіння». 

Бізнесмен зазначив, що він «закликав би своїх друзів вкладати в Україну, але сам на разі не готовий 

інвестувати. Хоча сфер, потенційно цікавих для мільярдера, вистачає [2]». 

Отже, подальший поступовий розвиток малого підприємництва в Україні, на наш погляд, можливий за 

умови розробки фінансової стратегії щодо залучення українського і міжнародного банківського капіталу для 

забезпечення розвитку малого бізнесу в Україні. Сприяти надходженню іноземних інвестицій має: 

удосконалення нормативно-правової та організаційної бази, подолання корупції; стабілізація політичної 

ситуації в країні; створення дієвої системи страхування іноземних інвестицій; розвиток інформаційного 

забезпечення інвесторів за кордоном стосовно розміщення українських інвестиційних проектів та програм; 

подолання нестабільності щодо вітчизняного податкового законодавства; створення програми для 

налагодження ефективного співробітництва із стратегічними іноземними партнерами [3]. 

Вирішення окреслених проблем дозволить збільшити розмір інвестицій у малий бізнес, адже від реалізації 

заходів щодо забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні залежать динаміка соціально-

економічного розвитку та можливість модернізації на цій основі національної економіки. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ЗА ЇЇ СУТТЄВІСТЮ 

 

Бейгул Т.О., студ. 

Науковий керівник Онищенко О.В., к.е.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Суттєвість інформації в фінансовій звітності має вагоме значення, адже кожен звіт повинен бути 

зрозумілим та містити всю необхідну інформацію про господарську діяльність підприємства. Суттєвою 

називають таку інформацію, яка за своєї відсутності може значно вплинути на рішення користувача фінансової 

звітності, саме це й доводить актуальність обраної теми [1]. Визначення суттєвості інформації регулюється за 

відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними 

стандартами фінансової звітності та керівництвом підприємства. 

Господарюючий суб’єкт подає окремо кожний суттєвий клас подібних статей та окремо статті 

відмінного характеру або функції, крім випадків, коли вони є несуттєвими, це відбувається виходячи із 

специфіки підприємства та рішення управлінського персоналу. 

В п. 2.20 Методичних рекомендацій № 635 викладені підходи до визначення суттєвості інформації про 

господарські операції, події та статті фінансової звітності, запропоновані діапазони кількісних критеріїв 

суттєвості облікової інформації про господарські операції і події щодо окремих об’єктів обліку, а також статей 

фінансової звітності. 

Суттєвість інформації визначають за декількома критеріями, а саме: а якісні характеристики (мають 

найважливіше значення для користувачів фінансової звітності в силу своєї нетиповості); б кількісні критерії. 

Підприємства можуть не приводити у фінансовій звітності статті, за якими відсутня інформація до 

розкриття (крім випадків, коли така інформація була в попередньому звітному періоді), а також мають право 

додавати статті зберігаючи їх назви і код рядка (наведених у додатку 3 до НП(С)БО 1) , якщо стаття відповідає 

таким критеріям [2]: 
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 інформація є суттєвою; 

 оцінка статті може бути достовірно визначена. 

В п.п. 2.20.3 Методичних рекомендацій № 635, для кожного зі звітів фінансової звітності вибирається 

окрема база визначення кількісних критеріїв і якісних ознак суттєвості статей фінансової звітності та діапазон 

кількісних критеріїв, для більш детального огляду наведемо їх у таблиці 1 [3].  

 

Таблиця 1 - Кількісні критерії суттєвості для статей фінансової звітності 

№ Об'єкт застосування суттєвості 
Діапазон 

(% від бази) 
База 

1 Для статей баланса До 5% Сума підсумку балансу 

До 15% Підсумок класу активів, власного 

капіталу, класу зобов'язань 

2 Для статей звіту про фінансові результати До 5% Сума чистого доходу від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

До 25% Сума фінансового результату від 

операційної діяльності 

3 Для статей звіту про рух грошових коштів  До 5% Сума чистого руху грошових коштів від 

операційної діяльності 

4 Для статей звіту про зміни у власному капіталі До 5% Розмір власного капіталу підприємства 

 

Отже, як бачимо суттєвість відображення інформації в фінансовій звітності не має чітких границь на 

законодавчому рівні, а задані діапазони на нашу думку є не значними саме через це й відбувається плутаниця в 

документах. Для врегулювання даного питання необхідно покращити нормативно-правову базу та надати для 

кожного виду підприємств, залежно від їх господарської діяльності, чіткі установи щодо розкриття суттєвості 

інформаці. 
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ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
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Науковий керівник Циган Р.М., старш. викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Перехід України до сталого економічного розвитку, її інтеграція до європейського і світового 

співтовариства вимагають впровадження сучасної моделі корпоративної звітності.  

В умовах адаптації українських підприємств до нових реалій особливої уваги набуває інтегрована звітність. 

Інтегрована модель звітності є інструментом отримання повної інформації щодо діяльності 

підприємства, відображає ризики і можливості та об’єднує не фінансові та фінансові показники. Підготовка 

інтегрованої звітності є зараз однією з найбільш значущих тенденцій в сфері розкриття інформації про 

діяльність організації. Її поява і розвиток були обумовлені поступовою зміною підходів до оцінки вартості 

компаній і визначення чинників їх довгострокової стійкості. 

Потреба у складанні інтегрованої звітності виникала під впливом внутрішніх факторів (менеджмент 

підприємства починає глибше розуміти існуючі зв’язки між показниками діяльності підприємства та 

процесами, що відбуваються за його межами) та зовнішніх (користувачі звітності за межами підприємства 

прагнуть мати інформацію не лише про ретроспективні фінансові показники діяльності підприємства, а й про 

майбутній його вплив на економіку, суспільство та екологію, про перспективи розвитку та можливості 

створювати нову вартість, задовольняти зростаючі потреби інвесторів та суспільства в цілому) [1]. 

Ідея інтегрованої звітності, яка полягає в спрощенні та гармонізації існуючої моделі розкриття 

інформації, стає все більш популярною. У перспективі вона може перетворитися в основну форму 

корпоративної звітності. 

Інтегрована звітність – це нова модель корпоративної звітності, в основу якої покладено концепцію 

інтегрованого мислення, що припускає взаємозв’язок фінансової та управлінської звітності, звітів про 

корпоративне управління і винагороди та звітів щодо стійкого розвитку [2]. 

http://buhgalter911.com/
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Спеціальним стандартом інтегрованого звіту є прийнятий у грудні 2013 року Міжнародний стандарт  

«Інтегрована звітність», головною метою якого було становлення провідних принципів і елементів, які 

визначають загальний зміст інтегрованого звіту, а також пояснення фундаментальних концепцій, які лежать в їх 

основі.  

За цим стандартом, метою інтегрованої звітності є підвищення якості інформації, доступної 

постачальникам фінансового капіталу, для забезпечення більш ефективного та продуктивного розподілу 

капіталу. Концепція інтегрованої звітності передбачає, що корпоративне підприємство взаємодіє із зовнішнім 

середовищем і володіє капіталами для створення вартості протягом короткострокового, середньострокового і 

довгострокового періодів. 

Інтегрований звіт згідно з Міжнародним стандартом має містити вісім елементів:  

1) огляд організації і зовнішнє середовище;  

2) управління;  

3) бізнес модель;  

4) ризики і можливості;  

5) стратегія і розподіл ресурсів;  

6) результати діяльності;  

7) перспективи на майбутнє; 

 8) основні принципи підготовки та презентації [3]. 

На сьогодні, інтегровану звітність  у різних формах вже почала застосовувати в деяких компаніях, але 

на практиці її механізм ще далекий до ідеалу. В Україні даний звіт складають компанії «Оболонь», «Нібулон», 

«Артері-ум», «Тетра Пак», СКМ, ДТЕК, «Метінвест», «ВОЛЯ», «Астеліт», «Бритиш Американ Тобакко 

Україна» та ін.  

Як відмічає Ф. Ю. Сафанова, необхідність застосування нового формату звітності – інтегрованого звіту 

є очевидною, але при цьому на даному етапі залишається невирішеним ряд проблем в області його формування: 

– питання методики формування інтегрованого звіту; 

– структура та зміст звіту; 

– впровадження процесу формування інтегрованого звіту у звітний процес організації [4, с. 53-54]. 

Інтегрована звітність поступово почала формуватися на вітчизняних підприємствах, але вона як і всі 

види звітності має як переваги, так і недоліки (табл. 1).  

Таблиця 1  Переваги та недоліки складання інтегрованої звітності 

Переваги (+) Недоліки (-) 

- більш широка перспектива розгляду діяльності 

підприємства; 

- професіоналізація інтегрованого управління 

результатами діяльності; 

- навчання специфічних груп стейкхолдерів (інвесторів, 

акціонерів); 

- підтвердження стейкхолдерами інтеграції принципів 

сталого розвитку в основну діяльність підприємства; 

- зростання довіри до підприємства; 

- підвищена обізнаність щодо питань стійкого розвитку в 

середині підприємства[5]. 

- юридичні ризики, пов’язані з вимогами 

регуляторів до фінансової звітності; 

- нерозвиненість системи обліку в області 

стійкого розвитку несе додаткові ризики 

забезпечення достовірності даних інтегрованої 

звітності; 

- наявні сумніви щодо можливості одного звіту 

задовольнити потреби всіх користувачів 

інформації [5]. 

- можливість кращого узгодження даних звітів з 

потребами інвестора; 

- доступність більш точних даних нефінансового 

характеру; 

- вищий рівень довіри у відносинах із зацікавленими 

сторонами;  

- краще управління ризиками;  

- краще визначення можливостей;  

- покращання іміджу компанії [6]. 

 - відсутність форм надання звітності; 

- необхідність наявності спеціалістів високого 

рівня для складання інтегрованої звітності; 

- трудомісткий і витратний процес переходу від 

звичайного виду звітності до інтегровано;  

- складність оцінки нефінансових активів [6]. 

- сприяє кращому розумінні власної бізнес-моделі;  

- підвищенню достовірності інформації, яка відображена 

у звітності підприємства; 

- підвищенню якості корпоративного управління;  

- підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств на міжнародному рівні; 

- ширший розгляд не фінансового становища компанії. 

- проблеми, пов’язані з розробкою і 

впровадженням інтегрованої звітності у практику; 

- витрати, пов’язані з підготовкою інтегрованої 

звітності (витрати часу, грошові витрати). 

* - узагальнено авторами 

 

Таким чином, з проведеного аналізу видно, що інтегрована звітність має більше переваг, ніж недоліків, 

але на практиці вона ще не отримала широкого розповсюдження.  



237 
 

Особливість інтегрованої звітності полягає в тому, що вона є поєднанням фінансової і не фінансової 

звітності підприємств. За своєю суттю інтегрована звітність – це фінансова звітність, яка крім повної і 

достовірної інформації про компанію містить також інформацію про плани розвитку фірми в майбутньому і про 

прийдешні перспективи її діяльності. 

Отже, впровадження інтегрованої звітності на вітчизняних підприємствах є доцільним, оскільки 

сприяє:  

- зростанню якості корпоративного управління;  

- підвищенню інвестиційної привабливості; 

 - мінімізації ризиків діяльності. 

На даний час інтегрована звітність є однією з найперспективніших напрямів, який динамічно 

розвивається та потребує подальших досліджень, а також розробки методологічних засад для ефективного 

застосування на вітчизняних підприємствах. 
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Особливістю природи ринкової системи є безробіття. Рівень зайнятості безпоседньо впливає на 

перспективу соціального та економічного зростання. Варто зазначити, що гостра проблема безробіття 

населення сприяє збільшенню недовіри та незадоволенню діяльністю  влади з боку суспільства, що  можуть 

створити перешкоди у функціонуванні економіки в цілому.  

Актуальність обраної теми полягає в тому, що в сучасних умовах розвитку економіки України одним із 

визначальних факторів успішного інтегрування в Європейський Союз становить людський капітал. Можливість 

реалізації своєї робочої сили стає непевна, адже існує проблема працевлаштування і, як наслідок, великий 

рівень безробіття.  

Метою дослідження є встановлення рівня безробіття серед різних вікових груп населення, а також 

визначення передумов і причин об’єктивного та суб’єктивного характеру, які впливають на рівень безробіття. 

Безробіття являє собою феноменальне явище, оскільки жодній країні, як високорозвиненій, так і країні 

з низьким економічним розвитком, не вдалося повністю ліквідувати цю складову ринку праці. Безробіття 

здійснює значний вплив не тільки на економічне життя, а й на соціальне. Доказом цього взаємозв’язку є те, що 

збільшення рівня безробіття породжує такі наслідки: зниження купівельної спроможності населення, 

зменшення кількості платників податку, зростання ризику соціальної напруги, збільшення державних видатків 

на підтримку безробітних [2, С. 85-86]. 

Варто розглянути рівень безробіття за останні роки в Україні (Рис. 1). 

За даними Рис. 1, можна зробити висновок про те, що чисельність економічно активного населення 

зменшується, у зв’язку з прискоренням старіння нації. Спостерігається тенденція до того, що протягом 2010 - 

2013 року відбувалось скорочення кількості безробітних. Але ця тенденція виявилася мінливою і, починаючи з 

2014 року, характеризується різким зростанням чисельності безробітного населення. Причинами такої 

кардинальної зміни є гостра економічна та політична кризи, які значно зменшили достатню кількість робочих 

місць. 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25261/1/26-181-187.pdf
http://ir.org.ru/attachments/article/108/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf
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Рис.1 Динаміка рівня безробіття в Україні за 2010 – 2015 роки [1]. 

На збільшення рівня безробіття можуть впливати такі фактори: структурні зміни економіки, тенденція 

до скорочення темпів економічного розвитку, рівень інфляції, стан розвитку науково-технічного процесу, 

недосконалість функціонування законодавчої бази, недостатня ефективність виробничої діяльності, відсутність 

належної уваги з боку держави до зайнятості населення, низький рівень професійних знань і навичок. 

Небезпечність стрімкого зростання рівня безробіття полягає у формуванні хронічного безробіття, яке має 

значний негативний вплив на перспективи економічного зростання. Рівень безробіття (за методологією 

Міжнародної організації праці) серед працездатного населення зріс до 9,0%. Наприкінці грудня 2015 р. в 

Україні було офіційно зареєстровано 490,8 тис. безробітних, або 1,9% від працездатного населення. У січні 

2016 р. в Державній службі зайнятості було зареєстровано 508,6 тис. безробітних (проти 490,8 тис. місяцем 

раніше). Таким чином, кількість безробітних зросла на 17,8 тисячі чоловік.  

Оскільки до стратегічних планів України входить успішна інтеграція в Європейський Союз, варто 

порівняти рівні безробіття нашої держави та країн ЄС. Отже, рівень безробіття серед країн Європейського 

Союзу за осінь 2015 року становить 10,5%. Але цей показник значно коливається залежно від конкретної країни 

Єврозони. Наприклад, показник рівня безробіття у вересні 2015 для Німеччини становить 4,5%, а для Греції - 

24,9%. Проте, варто зазначити, що в ЄС активне населення складають особи  віком від 25 до 75 років, а в 

Україні – особи  віком від 15 до 70 років. 

Об’єктивність статистики безробіття України сумнівна, адже існує декілька причин, які призводять до 

викривлення реальної ситуації безробіття. Основні причини: під час збору статистичної інформації повністю 

ігноруються показники часткової зайнятості, не враховуються особи,  які втратили «надію на працю» та ті, хто  

з ініціативи адміністрації перебувають у відпустці. Достатніми недоліками при створенні статистичних даних є 

неможливість обліку осіб, які працевлаштовані без офіційного оформлення, а також працівників, які 

функціонують у секторі тіньової економіки. Поза  обліком знаходяться й селяни, які заробляють за рахунок 

результатів праці з присадибного господарства. 

Розглянемо рівень безробіття з огляду вікових категорій (Рис. 2) 

 
Рис. 2 Структура безробітного населення за віковими групами за 2015 рік [1]. 

 

Розглядаючи рисунок, можна зробити висновок про те, що найбільшу частку безробітного населення 

становить молодь, а саме особи від 15 до 24 років. Контингент складають випускники шкіл, професійно-

технічних та вищих навчальних закладів. Як свідчить статистика, одразу після навчання шанс 

працевлаштування досить незначний. Основна складність полягає у влаштуванні на роботу за спеціальністю. 

Значними недоліками молодого фахівця з точки зору роботодавця є відсутність практичних навичок, розуміння 

функціонування реального бізнесу та його неписаних законів і принципів, наявність невиправданих 

амбіційності та самовпевненості. Досить непривабливим є той факт, що молоді спеціалісти отримують мізерну 

заробітну плату. Об’єктивною перешкодою, що заважає успішному працевлаштуванню молоді є те, що система 
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підготовки робочих кадрів достатнім чином не переорієнтована на ринкову економіку, а продовжує свою 

діяльність керуючись застарілими принципами. Незважаючи на проблеми працевлаштування, молодь має 

значні переваги перед іншим віковим групам на ринку праці. Насамперед, це довготривала перспектива 

працездатності, якісніші показники фізичного та психічного здоров’я, високий рівень витривалості, 

ініціативність, краща професійна та міграційна мобільність. 

Безробітні середнього віку, тобто особи від 35 до 45 років, характеризуються сформованими 

професійними навичками та уміннями, мають чітку стратегію. Поширеним явищем є те, що в цей віковий 

період, особливо особи від 35 до 40, закріплені на певній професійній діяльності, тобто спостерігається досить 

низький рівень безробіття, що й демонструє рисунок 1. Серед суб’єктивних факторів, що спричиняють 

безробіття цієї вікової групи є криза середнього віку. Виділяють такі основні причини безробіття для 

середньовікової категорії: прагнення до пошуку роботи з вищим рівнем заробітної плати, важкі умови праці, 

скорочення штату або закриття підприємства, неофіційне оформлення, відсутність соціальних гарантій, 

недостатня престижність попереднього місця роботи, неперспективність кар’єрного зростання [3, С.146]. 

Сучасні дослідження демографії України продемонстрували наявність великої частки людей старшого 

віку. Тобто цей факт міг би бути спрямований на покращення ефективного функціонування реального сектору 

економіки, за рахунок того, що представники цієї категорії повністю реалізовані в житті, що б посприяло 

стабільності якості праці, а також ці особи володіють відшліфованими професійними навичками та значним 

досвідом. Попри все, панує негативна тенденція: при оптимізації штату скорочують саме працівників, які 

старше 45років.Вважається, що «люди у віці 45+ не встигають за розвитком технологій, вони не так вправно 

володіють комп’ютерними технологіями, іноземними мовами» [3, С.152]. 

Можна зробити такі висновки: найбільший рівень безробіття спостерігається серед молоді, а саме 

випускників навчальних закладів. Причиною цього є недовіра з боку роботодавців у можливості ефективної, 

продуктивної та якісної праці. Невисокий рівень безробіття характерний для осіб середнього віку і може бути 

спричинений прагненням до покращення престижності. Помірне безробіття властиве категорії старшого віку, у 

зв’язку з втратою мобільності, апатією до професійного розвитку, погіршенням стану здоров’я. 
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В ринковому середовищі кожний суб’єкт управління прагне отримати своєчасну інформацію, яка б 

задовільнила його можливість обґрунтувати та прийняти управлінські рішення, на основі яких його об’єкт 

управління функціонував би найбільш ефективно. Важливою складовою такої інформації є інформація про 

витрати. На сьогоднішній день найважливішим завданням сучасних підприємств є модифікація методології 

обліку витрат і калькулювання собівартості нових продуктів. Одним із таких методів є «кайзен-костинг». 

Дану проблематику в своїх роботах досліджували такі науковці, як:  М.С. Пушкар[1], Ф.Ф.Бутинець 

[2], А.В. Череп [3], Х.Й. Фольмут [4] та ін. 

Як свідчить аналіз економічної літератури [2], “кайзен” у перекладі з японської означає “покращення, 

удосконалення маленькими кроками” загалом, поняття кайзен дуже широко – воно означає удосконалення як в 

особистому, сімейному і суспільному житті людини, так і у його трудовій діяльності. У тому випадку якщо 

“кайзен” вживають відносно діяльності людини на її робочому місці, мають на увазі процес постійного 

поліпшення, у який втягуються всі співробітники компанії – від старшого менеджера до простого робітника. 

Метою кайзен є удосконалення діяльності компанії або її окремих підрозділів за допомогою внутрішніх 

резервів, без залучення великих інвестицій ззовні, а саме забезпечення необхідного рівня собівартості продукту 

і пошук можливостей зниження витрат до деякого цільового рівня [4]. Система кайзен-костинг це 

найважливіший і необхідний елемент японського управлінського обліку, на відміну від поняття кайзен, який 

можна розглядати як своєрідну філософію, стиль управління та взаємодії персоналу. 

Діяльність кайзен на рівні окремих заводів, цехів або виробничих ліній передбачає широке 

використання систем виробництва JIT (“just-in-time” system) і “Jidaka” (система передбачає автономне 

функціонування верстатів і виробничих ліній, які автоматично відключаються при виникненні неполадок або 
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збоїв). Вважається, що вміле використання кайзен-костинг дозволяє досить відчутно знижувати витрати на 

стадії виробництва – до 5%. 

Одним з найбільш яскравих прикладів того, як працює система кайзен, є досвід компанії Toyota, яка 

розробила широко відому своєю ефективністю концепцію виробництва TPS. Дана концепція створює всі умови 

для збереження ресурсів шляхом усунення непродуктивних втрат, а одним з її ключових елементів є система 

безперервного усовершенстованія «маленькими кроками» – кайзен. 

Але для більш ефективного зниження витрат кращим результатом є взаємозв’язок між двома 

системами таргет-і кайзен-костинг. Метод таргет-костінг застосовується на етапі проектування нового виробу 

або модернізації продукції, яка досягла за етапами життєвого циклу стадії старіння. Конкурентоспроможність 

сучасного підприємства визначається і швидкістю впровадження інновацій, оновленням асортименту, і 

можливістю здійснення диверсифікації діяльності, тобто випуску принципово нових за якістю і доступних за 

ціною товарів. Для збереження необхідного розміру прибутку, зниження цін повинне викликати відповідне 

зниження собівартості виробництва товару[3]. 

Таргет-костинг, і кайзен-костинг вирішують практично одну і ту ж задачу, але на різних стадіях 

життєвого циклу продукту і різними методами. Обидві концепції призначені для зниження рівня окремих 

статей за витрат і собівартості кінцевого продукту в цілому до деякого прийнятного рівня, але якщо ми 

розділимо життєвий цикл продукту на дві частини – стадію планування та розробки і стадію виробництва, то 

таргет-костинг вирішує дану задачу на першій стадії, а кайзен-костинг – на другій. Разом обидві системи дають 

підприємству вельми цінне конкурентну перевагу, що складається в досягненні більш низького по відношенню 

до конкурентів рівня собівартості й можливості вибирати зручну цінову політику для захоплення / утримання 

відповідних секторів ринку[4, C. 45]. 

Таким чином, кайзен – це філософія поступового удосконалення якості та бізнес-процесів, а кайзен-

костинг – інструмент зниження витрат, який використовують менеджери для досягнення цільової собівартості і 

забезпечення прибутковості виробництва.  
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Нагальними питаннями для кожного підприємства є управління його фінансами, як ключової складової 

ведення господарської діяльності: починаючи від процесу виробництва, закінчуючи процесом реалізації. Саме 

тому застосування інструментів фінансового менеджменту у бухгалтерській діяльності є актуальною темою для 

дослідження. 

Динамічний розвиток ринку диктує нові вимоги до професійних якостей бухгалтерів та їх повноважень 

в області прийняття рішень в діяльності фірми. Окрім виконання традиційних облікових функцій на них 

покладається роль менеджера. Дане «злиття» обов’язків є досить новим для вітчизняної бухгалтерської 

діяльності, однак зарубіжна практика може стати інформативним підґрунтям для її модернізації.  

Щодо самої сутності фінансового менеджменту, то його ведення спрямоване на планування, реалізацію 

та контроль здійснення заходів по забезпеченню максимізації прибутку та ефективного управління 

фінансовими ресурсами підприємства. До таких заходів можна віднести: 

- розробку фінансової стратегії підприємства; 

- використання інформаційного забезпечення (складання і аналіз фінансової звітності підприємства); 

- розробку і впровадження інвестиційних проектів, формування портфеля інвестицій та їх подальша 

оцінка; 

- створення та подальша оцінка результатів впровадження планів оптимального використання фінансів 

підприємства (розрахунок рентабельності капіталовкладень, структурування капіталу за джерелами 

надходження коштів тощо); 

- використання автоматизованих систем обробки інформації, що задовольняють вимогам фінансового 

менеджменту (програмне забезпечення, табличне редактори тощо) [2]. 

Перелічені заходи не є типовими для пересічного бухгалтера, але спільними є об'єкти - фінансові 

потоки і операції з ними. А враховуючи те, що не кожне підприємство може дозволити собі утримувати 
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спеціалізовані фінансові служби, дані повноваження перекладаються на бухгалтера. Цей синтез професій має 

свої переваги: 

- бухгалтер володіє достовірною інформаційною базою (яку сам формує) для здійснення виважених і 

доцільних капіталовкладень; 

- обсяг інформації достатній для проведення фінансового аналізу; 

- постійний доступ до інформації дає можливість проводити безперервний аналіз фінансової 

діяльності підприємства та планувати витрати і доходи майбутніх періодів; 

- володіння концептуальними основами ведення бухгалтерського обліку допомагає краще розуміти 

процеси фінансового менеджменту. 

Незважаючи на те, що процес управління фінансами та бухгалтерська діяльність тісно пов’язані, між 

ними існують деякі відмінності. По-перше, бухгалтерська діяльність зосереджена виключно на зборі інформації 

і формуванні фінансової звітності облікового періоду, а фінансовий менеджмент  на грошових потоках та їх 

оцінці. Метою фінансової діяльності є забезпечення вірної і доступної для розуміння інформації про минулі, 

теперішні та майбутні операції компанії. По-друге, інформаційним забезпеченням фінансового менеджменту є 

облікова інформація. В результаті її оцінки та створення додаткової інформації, приймаються певні 

управлінські рішення з метою забезпечення платоспроможності компанії (оплата поточних зобов'язань, 

інвестування в потужності підприємства (модернізація або розширення) тощо) [1].  

Отже, незалежно від розмірів кожне підприємство потребує фінансових ресурсів. А правильні 

фінансові рішення сприяють підтримці господарської діяльності підприємства та досягнення його власних 

цілей. Від розміру компанії залежить лише значущість прийнятих управлінських рішень. Безумовно на великих 

підприємствах для бухгалтера складно виконувати функції обох професій, але використання деяких 

інструментів фінансового менеджменту на малих підприємствах може забезпечити належне функціонування 

організації. 
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Перехід багатьох розвинутих країн на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) дозволяє 

полегшити взаємовідносини з іноземними інвесторами та збільшити можливості для потенційного ведення 

спільних проектів у багатьох галузях, сприяє залученню іноземних інвестицій на підставі довіри до ведення 

фінансової звітності, мінімізації ризиків фінансових витрат через недостатньо ефективну організацію та 

функціонування національної системи обліку та звітності. 

Такі країни як Кіпр, Латвія та Польща успішно реалізують МСБО, що дозволяє цим країнам активно 

розвивати власну економіку та власним прикладом показувати очевидну користь та переваги переходу на ці 

стандарти. Розглянемо досвід впровадження МСБО у кожній з цих країн. 

Починаючи з 1985 року на Кіпрі було введено МСБО. Однією із головних особливостей ведення 

бухгалтерського обліку, що вивела його на якісно новий рівень, стала щорічна аудиторська перевірка згідно 

Міжнародних стандартів,  обов'язкова для всіх компаній, навіть для тих, які не вели діяльність за звітний період 

(бухгалтер підготовлює всі необхідні дані, документи та цифри, а звіти та баланс є компетенцією аудитора). 

Основний пакет документів фінансової звітності складають: окремий звіт директора, баланс та пояснювальна 

записка до нього, звіт про прибуток і збитки, обов’язковий звітний аналіз аудитора, консолідована звітність, 

звіт про рух грошових коштів та інші звіти, які можуть включатися за рішенням директорів компанії. Це 

дозволило Кіпру стати однією з найпривабливіших країн для ведення бізнесу, особливо для нерезидентів [1]. 

Бухгалтерський облік в Латвії згідно національної програми інтеграції до ЄС передбачає створення 

державної ради з бухгалтерського обліку, яка займається адміністративним регулюванням розроблення 

національних стандартів та положень фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів, що робить 

його ефективним та багатофункціональним. Багатоступінчаста система укладання договорів, яка передбачає 

поетапну перевірку документів, забезпечує законність та дозволяє нівелювати можливі претензії держави. 

Основний пакет документів фінансової звітності складають: рахунок прибутків та збитків, балансовий звіт, 
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звіти директорів та фінансовий звіт. За дотримання податкового та бухгалтерського законодавства  несе 

відповідальність  директор компанії [3]. 

Польща здійснила успішний перехід від планової радянської економіки до ринкової, чому сприяла 

реально функціонуюча податкова система, низький рівень бар’єрів для імпорту та довіра іноземних інвесторів. 

Основний пакет документів фінансової звітності є  традиційним, але підлягає судовій та комерційний 

реєстрації. Його доповнює адміністративний річний звіт, який складається з наступних розділів: основні події, 

заплановані напрями модернізації підприємства, досягнення в науковому та технічному розвитку, прогноз 

фінансового стану, аудиторський звіт [2]. 

Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що досвід впровадження 

МСБО на прикладі досліджуваних країн вказує на такі очевидні переваги  як можливість збільшення кількості 

залучених іноземних інвестицій та потенційних можливостей ведення спільних проектів, полегшення ведення 

фінансових відносин з провідними розвинутими країнами, прозорість та ефективність фінансової звітності, що 

сприятимуть розвитку та глобалізації економіки нашої держави. Гармонізація системи бухгалтерського обліку 

на глобальному рівні дасть змогу більш реально відображати фінансовій стан підприємств, підвищить якість 

роботи бухгалтерів, сприятиме інтеграції України до європейського співтовариства. 
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Ефективне стратегічне управління вимагає постійного інформаційного забезпечення, яке спроможна 

надати система бухгалтерського обліку підприємства. Саме бухгалтерський облік спрямований на задоволення 

інформаційних потреб користувачів всіх рівнів та на процес прийняття управлінських рішень, шляхом аналізу 

та порівняння отриманих даних. 

Облікова система може забезпечувати потреби стратегічного менеджменту різними шляхами, зокрема: 

– використанням даних обліку для аналізу ринків, на яких діятиме компанія; 

– наданням ключової інформації з урахуванням вибраної стратегії; 

– забезпеченням зворотного зв’язку з урахуванням узгодження досягнутих результатів і стратегічних цілей; 

– наданням інформації щодо довгострокових наслідків різних напрямів діяльності [1]. 

Дуже часто науковці використовують поняття «стратегічний облік», хоча ще й до цього часу немає 

повного обґрунтування цьому поняттю, його сутності та напрямів розвитку. Інколи стратегічний облік 

розглядають як окрему систему ведення обліку, яка зорієнтована саме на потреби менеджменту та має на меті 

дослідження більше зовнішніх, ніж внутрішніх чинників впливу. Він дуже схожий на бухгалтерський, має 

подібні принципи та організацію, але має і суттєві відмінності від нього. Існує також думка, що стратегічний 

облік не є самостійним напрямом дослідження, а це лише ідеологія або вимога до ведення бухгалтерського 

обліку. Так чи інакше, але беззаперечно всі науковці підкреслюють необхідність та важливість організації 

облікової системи, оскільки саме вона – джерело інформаційного забезпечення. 

Наразі існують певні бар’єри для побудови ефективного управлінського обліку, зокрема С.Ф. Легенчук, 

акцентуює увагу на факті не вирішення проблеми розробки методики організації побудови системи 

стратегічного обліку на підприємствах України [2].  

Отже, для активного стратегічного управління необхідно розвинути систему ведення бухгалтерського 

обліку. В першу чергу для цього необхідно чітко визначити стратегічні цілі підприємства та на основі них 

розробити методику побудови стратегічного обліку. Окрім цього необхідно враховувати не лише внутрішні 

чинники впливу на підприємство, а й зовнішні фактори макросередовища, які будуть впливати на хід реалізації 

вибраної стратегії. 

Можна виділити наступні принципи організації стратегічного обліку і аналізу: 

– цілеспрямованість – необхідна для забезпечення місії підприємства, яка є призначенням і головною 

причиною існування підприємства. Наявність та розуміння головної загальної цілі консолідує зусилля 

працівників підприємства для досягнення результату; 

– системність – передбачає цілісний і всебічний підхід до запровадження системи стратегічного обліку 

на підприємстві. Полягає в ініціативі та підтримці вищого керівництва, розробці чіткого переліку завдань, 

делегуванні відповідних повноважень щодо організації стратегічного обліку і аналізу обліку певним 

працівникам; 
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– систематичність – довгострокова відданість цілям та завданням стратегічного обліку і аналізу, що 

повинно стати органічним елементом корпоративної культури підприємства; 

– своєчасність – полягає у негайному реагуванні на зміни у зовнішньому середовищі, які можуть 

становити небезпеку для функціонування підприємства, з метою ймовірного коригування діючої стратегії; 

– оптимальність – передбачає, що очікуваний економічний ефект від впровадження системи 

стратегічного обліку і аналізу має бути позитивним. 

Стратегічне управління підприємством є процесом безперервним і циклічним. Кожен цикл цього 

процесу можна розділити на 3 стадії (етапи). Кожен із даних етапів може бути реалізований тільки за умови 

інформаційної підтримки бухгалтерського обліку (рис.1) [3]. 

 

 
 

Рис.1 Інформаційна підтримка бухгалтерським обліком процесу стратегічного управління підприємства [3] 

 

Отже, сучасні інструменти і технології бізнесу надають широкі можливості для моделювання різних 

схем і підходів до організації процесу обліку і управління. Проте вільно експериментувати з ними на практиці, 

особливо в умовах існуючої кризи, вкрай небезпечно. Спираючись на зарубіжний досвід управління з 

орієнтацією на вітчизняні реалії господарювання, можна сформувати ефективну схему функціонування 

бухгалтерського обліку в аспекті стратегічного управління промисловим підприємством. 
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В умовах трансформації економічної системи України актуальним напрямком наукових досліджень є 

розробка теоретичних аспектів фінансового механізму функціонування бюджетних установ, який є складовою 

господарського механізму держави. У бюджетній сфері діє величезна кількість установ і організацій, що 

здійснюють некомерційну діяльність, тобто таку, яка не має на меті отримання прибутку, до яких й відносяться 

бюджетні установи. Некомерційна діяльність не виключає можливості отримання установою певних доходів; 

проте останні використовуються на розвиток самої установи. Існування некомерційних організацій життєво 

необхідне для суспільства, оскільки сюди відносяться: велика частина установ охорони здоров'я і освіти, 

культури і мистецтва, фундаментальна наука, охорона природи. 
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Кошти, які надійшли з усіх джерел, утворюють фонд фінансових ресурсів (дохід) установи.  

Фінансові ресурси бюджетних установ і організацій - це грошові кошти, виділені з бюджетів різних 

рівнів, а також мобілізовані установами з різних джерел на здійснення і розширення своєї діяльності. Вони 

використовуються на виплату заробітної платні, відшкодування матеріальних і прирівняних до них витрат, 

розрахунків з іншими організаціями і банками, створення фондів економічного стимулювання [2]. 

Залишки невикористаних за рік надходжень залишаються у розпорядженні установи (організації) і до 

бюджету не вилучаються; вони не повинні впливати і на зниження нормативу бюджетного фінансування витрат 

наступного року. Кошти, які бюджетні установи отримують від усіх джерел фінансування, крім бюджетного, 

називаються власними надходженнями. Відповідно до Бюджетного кодексу України кошторис – основний 

плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються 

повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань 

та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, 

визначених відповідно до бюджетних призначень [1]. Основним нормативним документом, який регулює 

діяльність бюджетних установ являється Бюджетний Кодекс України.  

У таблиці 1 наведено окремі макропоказники економічно-соціального розвитку України протягом 

2012-2015 років та динаміку видатків зведеного бюджету України, і, зокрема, на фінансування освітньої галузі. 

Спостерігаємо зростання як абсолютного обсягу ВВП до 1505230 млн. грн., так і видатків зведеного 

бюджету до 492394,9 млн. грн. спостерігаємо  з 2012 по 2015 рр. 

Таблиця 1  Динаміка ВВП та видатків зведеного бюджету України за 20012-2015 рр. (млн. грн.) 

Показники Рік 

2012 2013 2014 2015 

Розмір ВВП 914720 1082607 1314620 1505230 

Видатки зведеного бюджету 307318 377842,9 416853,6 492394,9 

Розмір видатків зведеного 

бюджету на освіту 

 

66770 

 

72178,4 

 

86253,6 

 

101547,5 

У % від загальних видатків 21,7 19,1 20,69 20,62 

Видатки зведеного бюджету на 

освіту у % до ВВП 

 

7,29 

 

6,6 

6,5  

6,7 

 

Щодо видатків зведеного бюджету України на освіту, то їх частка у загальних видатках бюджету 

зростає в абсолютному значенні, але у відносному у 2013 р. вона зменшується до 19,1%, у 2014р. спостерігаємо 

підвищення на 1,59%, але у 2012 р. вона зменшується на 0,07%. Спостерігаємо зменшення обсягу видатків 

зведеного бюджету на освіту з 2012 по 2014рр., але у 2015р. становище покращилося. Законодавчо встановлено, 

що держава забезпечує бюджетні асигнування на освіту в розмірі, не меншому 10% національного доходу [3]. 

Оскільки розраховано, що 10% національного доходу становить приблизно 8% валового внутрішнього 

продукту, то бачимо, що мінімальний обсяг фінансування освіти державою поки що не досягнуто. Отже, 

задоволення потреб бюджетних закладів лише частково здійснюються шляхом безпосереднього надання коштів 

з бюджету, які утворилися внаслідок перерозподілу валового внутрішнього продукту за джерелом походження 

дійсно є бюджетними – це кошти загального фонду бюджету. В даний час, зростає роль позабюджетних джерел 

фінансування у забезпеченні функціонування закладів бюджетної сфери. Основними джерелами 

позабюджетних коштів є кошти за надання платних (договірних) послуг та спонсорські кошти, які останнім 

часом набувають широкого використання.  
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Інфляційні процеси мають значний негативний вплив як на діяльність підприємств так і на стан 

економіки вцілому. Після 70-х років ХХ століття інфляція стала характерною для багатьох країн світу. В одних 

країнах інфляція характеризується порівняно низькими стабілними темпами  0,2-0,6% (країни Євросоюзу), але 

для України притаманні гіперінфляційні процеси. 

За рахунок стрімкої зміни вартості національної валюти виникають складності і у веденні 

бухгалтерського обліку. Високі темпи інфляції впливають на достовірність інформації, в результаті чого 
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відбувається викривлення даних фінансовоії звітності. Використання такої інформації є некоректним та 

неефективним для цілей аналізу і прийняття управлінських рішень. Оскільки в Україні існують підприємства, 

що складають звітність за МСБО і П(С)БО, доцільнім є порівняння їх вимог до формування фінансової 

звітності в умовах гіперінфляції. 

Для отримання дійсної оцінки фінансового стану підприємства проводять коригування інформації у 

звітності підприємства. Суть цього процесу полягає у приведенні вартості окремо кожного нематеріального 

активу, кожного виду інфляції, кожного виду запасів та немонетарній статті до купівельної вартості  грошей на 

кінець звітного періоду. Тобто, механізм коригування наступний: 

1) складання фінансового звіту без коригувань; 

2) перегляд і аналіз статей на предмет необхідності внесення коригувань; 

3) коригування статей на коефіцієнт коригування; 

4) оприлюдення відкорегованого фінансового звіту. 

До нормативно-правових актів, що регламентують питання корегування фінансової звітності в умовах 

інфяції належать: П(С)БО 22 «Вплив інфляції» та МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». У 

табл. 1 наведено порівняльну характеристику норм вищезазначених стандартів.  

Таблиця 1  Порівняння вимог та особливостей формування фінансової звітності з урахуванням 

інфляції за нормами П(С)БО та МСБО [1, 2] 

Критерій 
Норма згідно П(С)БО 22 «Вплив 

інфляції»  

Норма згідно МСБО 29 «Фінансова 

звітність в умовах гіперінфляції» 

Момент застосування 

інфляційних коригувань 

Коли кумулятивний приріст інфляції 

складає менш ніж 90%  

Абсолютний рівень не встановлено.  З 

початку звітного періоду, в якому 

суб'єкт господарювання визначив 

існування гіперінфляції в країні  

Обов’язковість складання Необхідно складати  Необхідно складати  

Періодичність звітності Річна фінансова звітність  Проміжна та річна фінансова звітність  

Метод коригування Застосування коефіцієнта коригування  Застосування процедур і суджень 

Форма подання звітності 

офіційним органам  

За умови надання відкоригованої на 

«інфляцію» звітності не скориговану 

надавати не потрібно 

Окрім скоригованої фінансової 

звітності рекомендується окремо 

подати звітність до її перерахунку  

Обґрунтування 

коригувань 

Відображається у Примітках до 

фінансової звітності 

Відображається у Примітках до 

фінансової звітності  

Момент припинення 

інфляційних коригувань 

Стандартами не визначено Коли економіка країни перестає бути 

гіперінфляційною  

 

Слід акцентрувати увагу на першій критерій порінння – момент коригування. Враховуючи, що 

кумулятивний приріст інфляції в Україні у 2015 році склав 79,88%, то користувачам норм П(С)БО, коригувати 

звітність покищо не доведеться. Враховуючи темпи росту інфляціїї в Україні, можливо, фінансову звітність за 

2016 рік, можливо, вже доведеться коригувати. Однак, механізм проведення коригувань не є чітко прописаним  

і врегульованим положеннями та стандартами, тому доцільним є його уточнення. Адже це сприятиме 

підвищенню якості облікової інформації. 
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На сьогоднішній день, в умовах економічної кризи в країні, вкрай важливим є питання оплати праці. 

Особливої уваги  заслуговують питання оподаткування заробітної плати  податком на доходи фізичних осіб 

(далі – ПДФО). З огляду на часті податкові реформи, актуальним є вивчення переваг та недоліків зміни 

нарахування ПДФО.  

Вивченням теми оподаткування заробітної плати займались такі вчені, як: М.Г. Волощук, Коляда Т., 

Лібанова Е., Мандибура В., Швабій К та багато інших.  

Відповідно до закону України від 24.12.2015 р. № 909 «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 

http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.aspx
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2016 році» [1], який вступив у дію з 01.01.2016 року, встановлено, що ПДФО на заробітну плату нараховується 

за єдиною ставкою 18 % незалежно від розміру заробітної плати, до 2016 року ж податок нараховувався за  

ставкою 15% та 20% залежно від граничного розміру заробітної плати.  

Метою дослідження є розгляд переваг та недоліків податкових змін щодо розрахунку і сплати ПДФО 

на заробітну плату.  

Слід зауважити, що податкові реформи в Україні за останні роки проводяться майже щорічно. Це 

стосується і нарахування та сплати ПДФО із заробітної плати. Так з 2012 року проводилось три реформи. З 

28.04.2012 року було змінено порядок нарахування ПДФО шляхом введення прогресуючої ставки на доходи 

фізичних осіб у розмірі від 15% до 17% залежно від гранично допустимої норми доходу. У 2015 році ставка 

податку змінилась: зріс розмір  ставки і вона становила від 15% до 20%. У 2017 році нарахування податку знову 

може змінитись відповідно до  законопроекту №3630 «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та 

стимулюванні економічної діяльності в Україні» [2]. Відповідно до нього, ПДФО може знизитись з 18% до 

17%. Аналізуючи вищесказане слід зазначити, що часті зміни в законодавстві негативно впливають на порядок 

нарахування податку та збільшують можливість скоєння помилок бухгалтера. 

Головною перевагою зміни податкової ставки для фізичних осіб є зменшення податкового тиску на 

заробітну плату, адже тепер замість ставки податку 15% та 20%, платник сплачує єдину ставку 18%. Не 

дивлячись, що ставка 2016 року є вищою за мінімальну ставку минулого року, слід враховувати, що раніше 

ПДФО нараховувався на заробітну плату після вирахування ЄСВ (ставка 3,6%). У цьому ж році перелік 

платників ЄСВ звузився і внесок із заробітної плати не збирається.  

Ще однією позитивною стороною проведення податкової реформи є те, що фактично змінюється і 

порядок нарахування податку. Так до 2015 року щоб вирахувати ПДФО потрібно було вирахувати ЄСВ з 

граничного доходу, потім вирахувати ПДФО за ставкою 15%. Після цього, якщо заробітна плата перевищувала 

гранично допустимий дохід, то з перевищення окремо вираховувався податок, проте вже за ставкою 20%. Дана 

трудомістка операція могла призводити до великої кількості помилок бухгалтера, в результаті чого могло 

статися неправильне нарахування заробітної плати та стягнення податків з неї. Отож, розглянемо як 

розраховується утримання ПДФО у 2015 та 2016 роках на прикладі. 

Приклад. Головному бухгалтеру підприємства «А» нараховано заробітну плату за поточний місяць у 

розмірі 15000 грн. Визначити, яку суму ПДФО сплатить працівник. 

Утримання ПДФО у 2015 році: база оподаткування ПДФО за ставкою 15% дорівнює 12180грн. 

(мінімальна заробітна плата станом на 1 січня 2015 року – 1218 грн. - помножена на 10), сума перевищення 

становить 2820 грн. Визначимо суму ПДФО: (12180 – 12180 * 3,6%) * 15%. Сума ПДФО  становить 1761,23грн. 

Сума ПДФО з суми перевищення становить 543,7 грн. Тож загальна сума ПДФО становить 2304,93 грн. 

Утримання ПДФО у 2016 році: 15000 * 18%. Сума становить 2700 грн. 

Отже, процедура утримання ПДФО із заробітної плати значно спростилась, що сприяє зменшенню 

можливості допуску помилок при її обчисленні. 

Проте, разом з тим, це є і негативною стороною по відношенню до державного бюджету. Адже 

зменшення податкового зобов’язання зменшує і грошові надходження.  

Аналізуючи вищесказане, слід зазначити, що податкові реформи мають як перспективи, так і недоліки. 

До позитивних сторін можна віднести зменшення податкового тиску на дохід фізичних осіб та працедавців. 

Проте існує ризик нестачі доходу до державного бюджету, а також скоєння помилок у зв’язку з частою зміною 

законодавства.  
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Пожвавлення економічних відносин, посилення конкурентної боротьби за споживача та інвестора 

обумовлює якісно нові завдання перед системою управління торговельними підприємствами та їхніми 

об'єднаннями. Ефективне ведення бізнесу в сучасних умовах неможливе без оптимально побудованої системи 

фінансово-економічного управління, яким є бюджетування. 

Під бюджетуванням у сучасних умовах господарювання слід розуміти планування діяльності 

підприємства шляхом розробки системи взаємопов'язаних бюджетів, комплексно орієнтованих на ринкові 
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потреби і покликаних забезпечити стійкий фінансовий стан і поступальний розвиток підприємства відповідно 

до його головної місії та статутних завдань. Сам бюджет являє собою плановий документ, що відображає у 

вартісних показниках майбутні господарські операції підприємства та фінансові результати, пов'язані з їх 

реалізацією. 

Етапи створення та впровадження бюджетування є найбільш трудомісткими. Основні етапи на 

підприємстві: 

1. Проектний етап – організаційна та фінансова діагностики підприємства. 

2. Розробка методології бюджетування. 

3. Побудова фінансово-економічної моделі функціонування бюджетування. 

4. Вибір програмного продукту. 

5. Впровадження автоматизованої системи. 

При впровадженні бюджетування необхідно врахувати чинники впливу на нього. Також, треба 

розглянути наступні питання: 

- специфіка основних видів діяльності підприємства; 

- організаційна і фінансова структура підприємства; 

- положення про бюджетування; 

- бюджетний регламент[1] 

Бюджетування, як і будь-яке явище має позитивні та негативні моменти. До позитивних моментів 

бюджетування можна віднести: 

- системність, комплексність; 

- підвищення оперативності, забезпечення прозорості та достовірності інформації про діяльність 

торговельного підприємства та його підрозділів; 

- можливість перспективного планування; 

- моделювання ситуацій на торговельному підприємстві або об'єднанні; 

- складання та виконання кількох варіантів бюджетів від негативного до оптимістичного; 

- підвищення рівня керованості торговельного підприємства або об'єднання; 

- підвищення фінансової дисципліни; 

- підпорядкування інтересів окремих структурних підрозділів та бізнес-центрів інтересам торговельного 

підприємства в цілому та власникам його капіталу[2] 

Бюджетування особливо цікаве для новостворених підприємств чи їхніх об'єднань. Адже із самого 

початку діяльності підприємства за допомогою бюджетування можна уявляти перспективи розвитку 

підприємства, необхідні обсяги фінансових інвестицій та передбачити прогнозовані фінансові показники. 

Бюджетування є водночас і інструментом антикризового управління торговельним підприємством, 

оскільки за його допомогою мобілізується весь потенціал торговельного підприємства на подолання кризових 

явищ заради підвищення його конкурентних позицій. 

До негативних моментів бюджетування можна віднести: 

- трудомісткість процесу; 

- системні проблеми, що виникають при взаємодії з іншими функціональними підрозділами торговельного 

підприємства або об'єднання; 

- ведення помилкових даних у комп'ютерну управлінську мережу незмінно призводить до викривлення 

інформації за результатами бюджетування; 

- наявність системи бюджетів не позбавляє при необхідності прийняття незапланованих управлінських 

рішень, які в бюджетуванні враховуються вже за результатами їхньої реалізації; 

- тривалість введення у дію; 

- дороговизна створення та обслуговування системи бюджетування; 

- вичерпність інформації, використаної у процесі бюджетування[3] 

Основні проблеми, на які потрібно звернути увагу при розробці бюджетування.  

По–перше, важливо чітко визначити, з якої первинної документації варто брати дані для складання 

бюджетів.  

По–друге, головною помилкою менеджменту компаній, які нещодавно ступили на шлях бюджетування, 

є прагнення спланувати все як можна більш точно один раз на весь рік, на жаль ця практика є малоефективною, 

тому що протягом року зазвичай відбуваються зміни. 

По – третє, бюджетне управління потрібно зробити децентралізованим [4] 

Отже, основою ефективного функціонування і розвитку підприємства є система бюджетування, яка у 

зв’язку зі своїми елементами (технологією, організацією та автоматизацією) спричинює здійснення процесу 

бюджетування, кінцевою ціллю якого є складання, коректування, контроль та оцінка виконання бюджетів 

підприємства. 
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Зважаючи на важкий стан матеріально-технічної бази машинобудівних підприємств у частині основних 

засобів, а саме: зносу машин та обладнання, транспортних засобів, руйнування виробничих споруд і будівель, 

існує велика необхідність капітального інвестування машинобудівної галузі.  

Метою дослідження є розгляд показників оцінки економічної ефективності витрат на капітальний 

ремонт і модернізацію у випадках їх одночасного здійснення. 

Варто зазначити, що ступінь зносу на початок 2015 року склав 60,3%, тобто друга частина існуючих 

основних засобів промисловості зношена. Це викликає необхідність негайного їх простого, а при нарощуванні 

виробництва і розширеного відтворювання. Капітальні вкладення є головним джерелом відтворювання 

основних засобів. За рахунок капітальних вкладень проводять: як відновлення списаних, що стали 

непридатними, основних засобів, так і створюють основні засоби; здійснюють реконструкцію, модернізацію; 

підвищують технічний рівень підприємства і якість продукції, що випускається. 

Під модернізацією, зазвичай розуміють приведення основного засобу у відповідність до сучасних 

вимог шляхом удосконалень конструкції з метою збільшення економічних вигід від подальшого використання. 

Модернізація обладнання включає елементи розширеного відтворення, а саме забезпечує зростання 

продуктивності і потужності машин, поліпшення їх експлуатаційних якостей, підвищення економічності та 

надійності. Дрібні удосконалення, які не впливають на параметри обладнання, до модернізації не відносяться. 

Отже, поточні і середні ремонти значно не впливають на ринкову вартість устаткування але підтримують 

технічний стан основних засобів. В свою чергу капітальний ремонт та модернізація безпосередньо впливають 

на ринкову вартість устаткування, тому на них необхідно зосередити увагу та визначити їх ефективність та 

доцільність. 

Досвід багатьох підприємств свідчить, що модернізація основних засобів збільшує їх продуктивність 

приблизно на 50%, а пов’язані з нею витрати не перевищують половини вартості нових. Отже, доцільніше 

модернізувати основні засоби під час капітального ремонту, головною метою якого є максимально можливе 

відновлення проектних техніко-експлуатаційних параметрів. Оцінимо такі затрати. Протягом фактичного 

строку експлуатації основні засоби, зазвичай, ремонтують декілька разів. Проте, якщо перший капітальний 

ремонт у більшості випадків є вигіднішим, аніж придбання нових основних засобів (його здійснюють, зазвичай, 

до настання техніко-економічного старіння, а фактичні витрати не перевищують 40% балансової вартості 

обладнання), то наступні часто коштують дорожче, аніж нові основні засоби.  

Векономічній літературі відомі показники ступеня ефективності витрат на капітальний ремонт 

основних засобів та коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт і модернізацію коли, їх здійснюють 

одночасно. Щоб оцінити затрати на капітальний ремонт з модернізацією, можна скористатися формулами 

наведеними у Таблиці1.  

Отже, коефіцієнт Em може бути додатними, від’ємними чи нульовими. Якщо даний коефіцієнт дає 

позитивний варіант, то капітальний ремонт основних засобів в поєднанні з модернізацією є економічно 

виправданим. 
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Таблиця 1  Показники оцінки економічної ефективності витрат на капітальний ремонт і модернізацію 

Показник Формула Пояснення 

Ефективність 

капіловкладень 

(Ек), [2] 

Ек = (∆ П)/Іоф ∆П – Приріст прибутку в результаті капітальних вкладень, 

тис. грн; 

Iоф – інвестований капітал в основні засоби, тис. грн; 

Рентабельність 

капітального 

ремонту (R.кр), [1] 

𝑅. кр = [
(𝑆п. кр − 𝑆д. кр)

Зкр
]

− 1 

 

Зкр – сума витрат на капітальний ремонт одиниці 

устаткування, тис. грн; 

Sп.кр – вартість після капітального ремонту одиниці 

устаткування, тис. грн; 

Sд.кр – вартість до капітального ремонту одиниці 

устаткування, тис. грн; 

Ступінь 

ефективності 

витрат на 

капітальний ремонт 

основних засобів 

(Ер) 

Ер = 1 −  
Ri + Se

Knαβ + Sa
 

Rі – витрати на очікуваний капітальній ремонт, тис. грн;  

М –витрати на модернізацію, тис. грн;  

Sе – перевищення експлуатаційних витрат для 

модернізованої одиниці обладнання над поточними 

витрат щодо нової, тис. грн;  

Kn – вартість придбання та встановлення і запуск в 

експлуатацію нової одиниці обладнання, тис. грн;  

Sа – витрати від недоамортизації одиниці обладнання, що 

підлягає капітальному ремонту одночасно з 

модернізацією, тис. грн;  

α– коефіцієнт, що характеризують співвідношення 

продуктивності діючої та нової одиниць обладнання,  

β –коефіцієнт тривалості ремонтного циклу тих самих 

одиниць обладнання  

Ступень 

ефективності 

витрат на 

капітальний ремонт 

обладнання з 

одночасною 

модернізацією (Em) 

Em = 1 −
Ri + M + Se

Knαβ + Sa
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В Україні існує проблема застосування міжнародних стандартів фінансової звітності, зокрема проблеми 

складання звітності, необхідність забезпечення ведення обліку на єдиних методологічних засадах усіма 

суб’єктами господарювання. 

Останні дослідження пов’язані  з проблемами застосування Міжнародних стандартів фінансової 

звітності описані у працях таких вчених: С.Ф. Голова, В.М. Костюченко, Ф.Ф. Бутинця, Я.В. Соколова, Н.О. 

Глушка, Я. Д. Крупки, В. В. Сопка, М. С. Пушкаря та багато інших.  

Метою дослідження визначено вирішення  проблем зі складанням фінансових звітів за МСФЗ та 

підвищення надійності звітів складених за МСФЗ 

Доповнення Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16.07.1999 р. № 996-

XIV статтею 12-1 «Застосування міжнародних стандартів» створило умови для впровадження  Міжнародних 

стандартів фінансової звітності в українську облікову практику. З цього моменту  більшість компаній України, 

а саме банки, страхові компанії, публічні акціонерні товариства та  інші учасники фінансових ринків 

зобов’язані складати фінансову звітність за МСФЗ і засвідчувати її достовірність шляхом незалежного 

аудиторського підтвердження. 

Для того, щоб  фінансова звітність була надійною, доцільно створити на підприємстві внутрішню 

службу контролю, яка  підвищуватиме ефективність та прозорість ведення обліку. Служба внутрішнього 

контролю дозволяє використовувати систематизований і послідовний підхід для підготовки та перевірки 

фінансової звітності до МСФЗ, за допомогою спеціально розроблених тестів виявляє на ранніх стадіях 

підготовки звітності ризики, які знижують надійність інформації. Безперечно для нормального функціонування  

служби внутрішнього контролю необхідні додаткові, як кадрові так і фінансові ресурси. Ця служба – 

ефективний інструмент для перевірки фінансової звітності за МСФЗ, а також допомагає скоротити витрати на 

проведення аудиту. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1551
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При відсутності можливостей створення служби внутрішнього контролю, підприємство повинно 

розробити власні методи перевірки надійності фінансової звітності за міжнародними стандартами. Фахівцями 

бухгалтерської служби перш ніж складати звітність за МСФЗ, має бути перевірена правильність ведення і 

національного обліку. Найпростіше здійснити таку перевірку за допомогою аналізу інформації, що і складає 

фінансову звітність. Інформація, яка переходить у звітність, не повинна бути перекручена, тобто від першої 

ланки – первинної документації, інформація повинна перейти в тому ж вигляді останній ланці – бухгалтерській 

(фінансовій) звітності. Пропуски або викривлення статей є суттєвими, якщо вони окремо або в сукупності 

могли б вплинути на економічні рішення користувачів, прийнятих на підставі фінансової звітності [3]. 

 Фінансова звітність може вважатися якісною, якщо вона підготовлена з урахуванням інтересів саме 

зовнішніх, обмежених у правах доступу до інформації, користувачів. Обмеження права доступу до обліково-

звітної інформації криється у неможливості претендувати на іншу обліково-звітну інформацію, ніж та, яка 

представлена у фінансовій звітності. Тому всі рішення стосовно надання, утримання або повернення ресурсів 

зовнішніми користувачами з обмеженими правами доступу приймаються на підставі оприлюдненої фінансової 

звітності. Отже, можна стверджувати, що, складаючи фінансову звітність за МСФЗ, слід орієнтуватися на 

потреби саме зовнішніх, обмежених у правах доступу до обліково-звітної інформації, користувачів. У свою 

чергу очікування користувачів ґрунтуються на припущенні, що обліково-звітна інформація, яка стає їм 

доступною, відповідає конкретним, відомим і зрозумілим користувачам, принципам [2]. 

Стимулом для підприємств переходити на МСФЗ є вимоги міжнародних банків щодо умов 

кредитування, співробітництво із зарубіжними партнерами, прагнення отримати довіру іноземних інвесторів та 

ін. Перехід на МСФЗ є достатньо складним процесом, оскільки вимагає певного часу, досвіду та кваліфікації 

персоналу, додаткових обліково-аналітичних процедур, організаційно-методологічного забезпечення тощо. 

Таким чином, для успішного використання міжнародних стандартів підприємствами України необхідна 

кваліфікована, законодавча та фінансова підтримка, в першу чергу з боку держави. Без використання МСФЗ, 

складені звіти не будуть достатньо якісними, не даватимуть повну і всебічну інформацію, тобто підприємства 

не будуть цікавити іноземних інвесторів. 
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Євроінтеграція України неможлива без дотримання європейських норм і стандартів, особливо у сфері 

енергоефективності та енергозбереження. Оскільки серед вимог Європейського союзу значне місце посідають 

диверсифікація джерел енергій, використання відновлювальної енергетики, підвищення енергоефективності 

всіх сфер національної економіки. Також потужними передумовами реалізації енергоефективних рішень є 

значна енергозалежність країни від зовнішніх джерел, глобалізація ринків енергоресурсів, підвищення їх 

вартості, значні видатки на утримання будинків та висока енергоємність вітчизняної продукції. Тому 

енергоефективні рішення потребують посиленої уваги з боку населення, підприємств та держави. Однак, їх 

розробка та реалізація ускладнюється наявністю низки стримуючих чинників: недостатній рівень знань щодо 

технологічних рішень та необхідність отримання технічних консультацій від сторонніх організацій, недостатній 

обсяг власних коштів та потреба пошуку зовнішніх джерел фінансування, достатньо висока вартість як 

високотехнологічного обладнання, так і кредитних ресурсів, проблеми гарантування повернення інвестицій. 

Окрім того, впровадження енергоефективних проектів потребує наявності спеціалістів з енергоменеджменту, 

інвестування та проектного управління. Характеристики різних форм фінансування енергоефективних рішень в 

умовах обмежених обігових коштів наведено на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Особливості різних джерел фінансування енергоефективних рішень 

 

Вважаємо, що для успішної реалізації енергоефективних рішень необхідно консолідувати зусилля 

громади, підприємств та органів державної, регіональної й місцевої влади. Також важливо активізувати 

використання інноваційних технологій у сфері енергозаощадження за допомогою посилення співпраці 

представників наукового та виробничого секторів. При цьому мають відбуватись постійні моніторинг та 

моделювання результатів інвестиційної діяльності у сфері енергоефективності. Одночасно варто гармонізувати 

вітчизняні та світові стандарти й нормативи з енерговикористання, розробити відповідне інформаційне 

забезпечення, стимулювати інвестиційну та інноваційну активність, запровадити адміністративно-контролюючі 

механізми. В результаті, задекларована країною концепція стійкого розвитку буде реалізована. 

 

  

Основні джерела фінансування 

ЕСКО-

контракт 
гарантування економії, швидка окупність, поділ доходів від економії, 

покриття та створення гарантій для ризиків 

DSM 

програми 
компанії з постачання тепла організують впровадження енергоефективних 

проектів у споживачів, забезпечуючи фінансування, технічні рішення, та 

контрактні відносини з споживачами 

Револьверни

й фонд 
початкові інвестиції здатні згенерувати кошти, які можна направити на 

реінвестування енергозберігаючих заходів 

Міжнародні фінансові інституції 

та донорські організації 
надання технічної допомоги, методичної, політичної та 

фінансової підтримки 

Банківські 

установи 
кредити та відшкодування відсоткових ставок по кредитах на 

енергозбереження для об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, 

мікрокредити для енергозбереження 

Держава програми за кошти державного та місцевого бюджетів, позабюджетні фонди 

Інвестори інвестиційні асигнування вітчизняних та закордонних інвесторів 

Самофінансування власні кошти підприємств та населення 
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СЕКЦІЯ № XIII 

АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ ЮРИДИЧНИХ, ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦАЛЬНИХ НАУК 

 

WSPÓŁPRACA WYBRANYCH SŁUŻB EMERGENCYJNYCH Z ZESPOŁEM NEGOCJATORÓW 

POLICYJNYCH W SYTUACJI ZAGROŻENIA LUDZKIEGOŻYCIA LUB ZDROWIA 

Голота Божена (Gołota Bożena)  

підінспектор поліції, старший викладач Інституту права та управління Вищої школи поліції в м. Щитно 

(Республіка Польща) 

podinsp. Bożena Gołota 

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 

 

Przystępując do negocjacji, szczególnie, gdy zagrożone jest ludzkie życie lub zdrowie, należy pamiętać, że 

druga strona to partner w rozmowie. Ma równorzędne prawa w negocjacjach, ważne są dla nas również jej korzyści. 

Dbamy o zachowanie dobrych relacji z drugą stroną. Zatem zespół negocjatorów policyjnych powinien prowadzić 

negocjacje nastawione na współpracę. Istotne jest to szczególnie w sytuacji, gdy mamy do czynienia z osobą z 

zaburzeniami lub gdy sprawca zdarzenia ma zakładnika.  

Negocjacje problemowe (nastawione na współpracę) to negocjacje, w których obie strony razem poszukują 

rozwiązań, dzięki którym każda z nich zaspokaja w najlepszy możliwy sposób swoje potrzeby. Aby do tego doszło, 

strony muszą być nastawione na współpracę, a nie walkę [1, s.16].  

Przy prowadzeniu negocjacji należy przestrzegać czterech podstawowych zasad: 

1. oddzielić człowieka od problemu, 

2. bronić interesów, a nie pozycji przetargowych, 

3. poszukiwać nowych, kreatywnych rozwiązań korzystnych dla obu stron, 

4. dążenia do ustalenia obiektywnych kryteriów oceny rozwiązań. 

Negocjacje zdefiniować można jako proces rozwiązywania konfliktu, w którym dwie lub więcej stron o 

częściowo sprzecznych interesach dyskutuje dzielące je różnice i próbuje podjąć wspólną decyzję co do ważnych dla 

nich spraw [2, s. 16]. 

W sytuacji zagrożenia ludzkiego życia lub zdrowia ważna jest współpraca służb emergencyjnych, np. policji, 

pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, ratowników, inne. 

Gdy do rozwiązania sytuacji kryzysowej niezbędne jest „użycie” zespołu negocjatorów policyjnych, często 

psychologowie, lekarze lub ratownicy pełnią rolę konsultantów. Oni posiadają wiedzę na temat zaburzeń: 

1. osobowości,  

2. schizofrenicznych, 

3. nerwicowych, 

4. nastroju [3, s. 25-37]. 

Zaburzenia osobowości odnoszą się do trwałych cech, które są źródłem nieprawidłowego sposobu myślenia o sobie 

i otaczającym świecie.Wyróżniamy osiem typów tych zaburzeń: - osobowość paranoiczna - jest diagnozowana u tych, 

którym brakuje zaufania do innych ludzi, którzy z podejrzliwością odnoszą się do cudzych zachowań, odbierają je jako 

wrogie lub pogardliwe, świadczące o tym, że inni ludzie chcą skrzywdzić lub upokorzyć, 

- osobowość schizoidalna – wyraźna tendencja do wycofywania się z relacji z innymi ludźmi, 

- osobowość antyspołeczna – określana jako osobowość psychopatyczna – rozpoznawana jest u osób, które 

bardzo lekko traktują innych ludzi, ich wartości i uczucia, 

- osobowość chwiejna emocjonalnie – niestabilność w relacjach z innymi ludźmi, a także we własnych 

wyobrażeniach na temat siebie, 

- osobowość histrioniczna – zachowania osoby, u której rozpoznano wymienioną osobowość są odczytywane 

przez otoczenia jako podszyte chęcią zwrócenia na siebie uwagi – teatralnie, sztucznie dramatyzuje swoje wypowiedzi, 

gesty, przeżywane emocje, 

- osobowość anankastyczna – określana jako osobowość obsesyjno-kompulsywna – diagnozowana jest u 

osoby, która kocha porządek, 

- osobowość lękliwa – inaczej unikająca – diagnozowana jest u osoby, która doświadcza licznych zahamowani 

społecznych, obcych innym ludziom [3, s. 29-33]. 

Zaburzenia schizofreniczne określamy jako najcięższe przejawy nieprawidłowości życia psychicznego. Ich 

istotą jest zaawansowana dezintegracja życia psychicznego chorego, który w inny sposób niż większość ludzi myśli,  

przeżywa uczucia, widzi otaczający świat. Konsekwencjami tych zmian jest nieprzystosowanie do panujących 

warunków i wycofywanie się z kontaktów społecznych w wewnętrzny świat naznaczony dziwnymi ideami, wizjami [3, 

s. 34-37]. 

Zaburzenia nerwicowe to klasa  tych trudności, które łączy przede wszystkim występujący po różnymi 

postaciami lęk. Może przybierać on formę nagłego napadu paniki, ciągłego stanu niepokoju, bądź obaw pomieszanych 

z innymi negatywnymi emocjami – niechęcią, smutkiem itp.. 

Zaburzenia nastroju – przeżywanie emocji, zarówno odczuwanych jako pozytywne, jak i negatywne jest 

zjawiskiem normalnym i pożądanym. Jeżeli jednak trwają zbyt długo i nadmiernie intensywnie  w stosunku do sytuacji, 

która je wywołała, to mogą być rozpoznane jako mania lub depresja – podstawowe przejawy zaburzeń nastroju 

(afektywnych) [3, s. 28-29]. 



253 
 

Powyższe zaburzenia z pogranicza nerwicy i psychozy mogą być przyczyną zagrożenia życia lub zdrowia 

własnego lub innych osób. Kiedy dochodzi do sytuacji kryzysowej, wówczas na miejsce zdarzenia udaje się zespół 

negocjatorów policyjnych. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2002 r. w 

sprawie form i metod wykonywania negocjacji policyjnych negocjacje policyjne polegają na komunikacji między 

sprawcą sytuacji kryzysowej a negocjatorem policyjnym w celu rozwiązania sytuacji kryzysowej.  

Sytuacjami kryzysowymi są w szczególności zdarzenia związane z: wzięciem i przetrzymywaniem 

zakładników, zapowiedzią popełnienia samobójstwa, groźbą użycia przez sprawcę broni lub niebezpiecznego narzędzia 

albo materiału w stosunku do osób i mienia. 

Ludzie znajdują się w stanie kryzysu, kiedy napotykają przeszkodę w osiąganiu ważnych celów życiowych – 

przeszkodę, która w tym czasie jest nie do pokonania za pomocą zwyczajowych metod rozwiązywania problemów. 

Kryzys jest wynikiem trudności w osiągnięciu celów życiowych, przeszkód, które wydają się ludziom nie do pokonania 

na drodze zwyczajowych wyborów i zachowań. Kryzysy to osobiste trudności lub sytuacje, które odbierają ludziom 

zdolność działania i uniemożliwiają świadome kontrolowanie własnego życia [4, s. 33]. 

W ramach współpracy służb emergencyjnych np. psycholog lub lekarz, w celu rozwiązania sytuacji 

kryzysowej, pełnią rolę konsultantów. Konsultant nie uczestniczy bezpośrednio w negocjacjach, lecz służy swoją 

wiedzą i doświadczeniem w celu zdiagnozowania stanu psychicznego sprawcy. Jeżeli dojdzie do zagrożenia życia lub 

zdrowia, lekarz będący na miejscu zdarzenia, udziela wsparcia lub pomocy uczestnikom zdarzenia. Konsultant zawsze 

znajduje się poza „pierścieniem” sytuacji kryzysowej, aby nie był narażonym na zagrożenie życia lub zdrowia przez 

sprawcę incydentu. 

Powyższe wskazuje, że współpraca wszystkich służb emergencyjnych, w celu rozwiązania sytuacji trudnej, jest 

niezwykle ważna dla wszystkich uczestników zdarzenia. 
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PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH DZIEWCZĄT 
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Albert Cohen, opisując przestępczość nieletnich, stwierdzi, że „przestępca to chłopak łobuz”. Stwierdzenie 

takie niejako stanowi stereotypowe odzwierciedlenie poglądów, że naruszenie norm prawnych przez nieletnie 

dziewczęta to zjawisko marginalne, natomiast przestępczość odnosi się wyłącznie do męskich zachowań aspołecznych 

[1] .  

Zarówno polskie, jak i światowe statystyki obrazujące przestępczość nieletnich wskazują, że przestępczość 

kobiet stanowi niewielki odsetek ogólnej przestępczości. Większość sprawców przestępstw dokonywanych przez osoby 

dorosłe stanowią mężczyźni. Wśród osób dorosłych osadzonych w polskich aresztach śledczych i zakładach karnych 

kobiety stanowią średnio 3%, a w przypadku osób młodocianych — zaledwie 2% [2]. 

Różnice dotyczą zarówno liczby, rodzaju, częstotliwości, motywów i okoliczności popełnianych przestępstw, 

jak i stopnia recydywy. Kobiety i dziewczęta dopuszczają się drobniejszych przestępstw, zdecydowanie rzadziej 

używają broni oraz rzadziej po odbyciu kary wracają do przestępczości [3]. 

Analiza ostatniej dekady XX w. i pierwsze dziesięciolecie XXI w. wskazują na tendencję nasilenia się 

przestępczych zachowań osób nieletnich. coraz częściej podejmujący w tym zakresie badania wskazują na znaczący 

wzrost agresywności dziewcząt. Podkreśla się zarówno przemoc występującą w relacjach z rówieśnikami, jak i wzrost 

przestępczości nieletnich dziewcząt, również dorosłych kobiet. Janusz Czapiński [4] nazwał dziewczęta 16–18-letnie 

pokoleniem „T” lub „żeńskim tsunami”. Zaobserwował w ich zachowaniu znaczący w perspektywie danych z lat 

poprzednich wzrost objawów demoralizacji, takich jak uzależnienia od narkotyków, nadużywanie alkoholu, zachowania 

przemocowe, brutalne, agresywne [5]. 

Wyniki metaanalizy opublikowanych 46 badań przeprowadzonych w latach 1998–2011 wskazują na znaczące 

zmniejszanie się przewagi chłopców nad dziewczętami w zakresie agresywności. Od lat siedemdziesiątych minionego 

wieku zmienia się tradycyjny stereotyp kobiety. W jego miejsce pojawił się nowoczesny pogląd na wizerunek kobiety 

zawierający w sobie cechy typowe dotychczas dla stereotypu męskiego — m.in. aspiracje, przebojowość, 

przedsiębiorczość, pewność siebie, agresywność. Próba dostosowania się dziewcząt do kształtującego się nowego 

stereotypu może być konsekwencją przemian społecznych, rozpowszechnienia się modelu rodziny partnerskiej, a także 

silnej rywalizacji zawodowej kobiet z mężczyznami [5]. 
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Ważnym wynikiem przeprowadzonych analiz jest dostrzeżenie braku wpływu przynależności do grupy 

wychowanków placówek resocjalizacyjnych na różnice międzypłciowe. Wynik ten — ciekawy, choć zarazem 

paradoksalny — może być związany z niejednorodnością wybranych grup tzw. agresywnych, czyli wychowanków 

placówek. Duża część danych pochodzi z badań przeprowadzonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 

których wychowankowie przejawiają objawy niedostosowania i demoralizacji, ale podstawowym powodem ich pobytu 

jest nieprawidłowe oddziaływanie środowiska rodzinnego. Tak więc w pojedynczych pracach daje się zauważyć nawet 

przewagę agresywności dziewcząt, ale ogólny wynik wskazuje na tendencje podobne do obserwowanych u młodzieży 

szkolnej. Agresywność nieletnich wymaga odrębnych analiz, zwłaszcza, że zupełny brak różnic międzypłciowych u 

wychowanków zakładów poprawczych w agresji fizycznej oraz wyższy wskaźnik ogólnej agresywności u dziewcząt 

uzyskał w swoich badaniach np. J.K. Gierowski [3, s. 37-50]. 

W świetle danych statystycznych ostatniej dekady XX w. widoczny jest wzrost zachowań bezprawnych 

nieletnich dziewcząt. Wiadomo, że podłoże dewiacyjnych zachowań kobiet jest inne niż w wypadku mężczyzn, na co 

wskazuje popełnianie przez nich różnego rodzaju przestępstw. Współcześnie coraz mniej widoczne są różnice 

pomiędzy dziewczętami i chłopcami w wielu aspektach, np. pod względem wyglądu, ubioru, ambicji, form aktywności, 

chęci bycia niezależnym, jak i realizowaniu własnych ambicji polu zawodowym. Dostęp do realizowania swych 

aspiracji coraz bardziej zrównuje szanse kobiet z możliwościami mężczyzn. Gdyby jednak założyć, że podłoże 

motywacyjne zachowań dewiacyjnych mężczyzn i kobiet niczym już się nie różni, to dlaczego popełniają one nadal 

niemal dziesięciokrotnie mniej przestępstw? Ale z drugiej strony, dlaczego liczba przestępstw popełnianych przez 

kobiety systematycznie rośnie? 

Przeobrażenia w dotychczasowym stereotypowym postrzeganiu wizerunku, miejsca i roli kobiety w naszym 

społeczeństwie. następują bardzo powoli, a kobiety popełniające przestępstwa traktuje się jako dewiantki z dwóch 

powodów – dlatego że naruszają normy prawne oraz ze względu na to, że podejmują zachowania sprzeczne z 

tradycyjną kulturowo rolą kobiety. Z przekazów medialnych natomiast dowiadujemy się, że charakter przestępczych 

zachowań nieletnich ulega niepokojącym przemianom. Środki masowego przekazu relacjonują często w sposób 

lakoniczny i mało obiektywny drastyczne przypadki zachowań nieletnich, akcentując zwłaszcza dewiacyjne 

zachowania dziewcząt, co sprzyja kształtowaniu w mentalności widza wizerunku okrutnej, bezwzględnej współczesnej 

młodzieży. Zauważalne jest w środkach masowego przekazu zjawisko „monsteryzacji” kobiet, utożsamianych 

w przekazach medialnych z „wynaturzonymi potworami”, których czyny są skrajnie patologiczne i niemożliwe do 

wyjaśnienia i usprawiedliwienia [6]. Widz otrzymuje przekaz, że dziewczęta coraz częściej popełniają przestępstwa 

oraz że są to zachowania brutalne i okrutne.  

Przestępczość nieletnich, uwzględniając płeć sprawcy, nadal stanowi niezbyt częsty przedmiot naukowych 

rozważań. Liczne opracowania skupiają się na problematyce dewiacyjnych zachowań młodzieży, opisując ich rodzaj i 

charakter, ale w większości odnoszą się generalnie do populacji nieletnich. Do autorów najbardziej popularnych 

publikacji należą: Anna Kossowska [7], Katarzyna Badźmirowska-Masłowska [8], Piotr Dzieduszyński [9], Beata 

Czarnecka-Dzialuk [10], Helena Kołakowska-Przełomiec [11], Dobrochna Wójcik [12], Stanisław Batawia [13], Józef 

K. Gierowski [3], Barbara Stańdo-Kawecka [14], Ewa Żabczyńska [15]. Obszar bezprawnych zachowań dziewcząt nie 

jest nadal zbadany w dostateczny sposób, dlatego skromna jest liczba opracowań poświęconych temu zjawisku. Wśród 

autorów publikacji poświęconych charakterystyce uwarunkowań przestępczości dziewcząt znajdują się: Janina Błachut 

[16], Irena Budrewicz [17], Dagmara Woźniakowska-Fajst [18], Krzysztof Biel [19], Anna Fidelus [20], Tomasz Raj 

[21], Sławomir Cudak [22], Magdalena Rode [23]. 

Satysfakcjonujące wyjaśnienie różnic w motywach działania i specyfice bezprawnych zachowań nieletnich obu 

płci nie zostały wystarczająco dokonane. Kryminolodzy i przedstawiciele innych nauk, zajmujący się przedmiotową 

problematyką, wskazują wiele czynników chroniących ludzi przed popełnianiem przestępstw, jednak czy i na ile płeć 

może stanowić jeden z nich, powinno wobec zachodzących przeobrażeń sugerować konieczność podejmowania 

dalszych wnikliwych analiz. Powyższe argumenty oraz konieczność wzbogacania dostępnej literatury w kompleksowe 

opracowania w przedmiotowej problematyce, a także wymóg aktualizowania wiedzy o przestępczości nieletnich 

dziewcząt, jej uwarunkowaniach i czynnikach sprzyjających generowaniu zachowań dewiacyjnych prowadzących na 

drogę kariery przestępczej obliguje  do prowadzenia wnikliwych badań empirycznych, które pozwolą na uzyskanie 

wiedzy w aspekcie etiologicznym   i fenomenologicznym o charakterze przestępczości nieletnich dziewcząt oraz na 

zebranie systemowych danych pozwalających na dokonanie możliwie pełnego opisu przedmiotowego zjawiska. 
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„NARKOTYKI” JAKO ODWIECZNY PROBLEM LUDZKOŚCI 

 

Влодарчик Рената (Włodarczyk Renata) доктор права, молодший інспектор поліції, працівник відділу 

безпеки Вищої школи поліції в м. Щитно (Республіка Польща)  

Wprowadzenie 

Człowiek od zarania dziejów szukał i nadal poszukuje panaceum na lepsze, bardziej szczęśliwsze życie. Z 

jednej strony pragnie eliksiru młodości, a nawet nieśmiertelności czykamienia filozoficznego swojej egzystencji, z 

drugiej zaś strony odczuwa potrzebę poprawy zdrowia inastroju jako„odskoczni”od trudów codzienności.Takim złotym 

środkiem na odreagowanie stresówi napięć dla niejednego człowieka− stają się tak zwane „narkotyki”.  

Światowej sławy francuski filozof, dramaturg, eseista i powieściopisarz − Éric-Emmanuel 

Schmittprzyjmowanie używek skonkludował w następujący sposób − „Nałóg to dowód człowieczeństwa”. 

Bezpośrednio dotknąłonproblematyki, którą zamierzam w niniejszym artykule poruszyć, lecz w nico innym 

wymiarze aniżeli przedstawione przez E.E. Schmitta stanowisko. Mianowicie narkotykii temu podobne 

specyfikiludzkość znała od zamierzchłych czasów, a przyjmowałai do tej pory przyjmuje z różnych względów. Jednak 

dla współczesnych przedstawicieli organizacji państwowych i organów ścigania jest dużymproblemem zwalczanie 

przestępczości narkotykowej, z czym permanentnie przyszło się borykać, bowiem w miejsce jednej głowy Hydry, 

odrastają kolejne o jeszcze drastyczniejszym działaniu. Niestety jak dotychczas, żadne z przedsięwzięć 

mającychzwalczyć czy też zapobiec eskalacji tego zjawiska, nie przyniosłotak pożądanych a spodziewanych efektów. 

Główne zagadnienia problemu narkomanii 

„Narkotyki”− to substancje psychoaktywne (w tym „modne” przyjmowanie dopalaczy – potoczna nazwa 

różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście kontrolowanych 

przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii[Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii]. Spożycie ich ma na celu 
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wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych.Podobne substancje 

w krajach anglosaskich są znane pod nazwą designer drugs, zaś w krajach niemieckojęzycznych pod nazwą 

Designerdroge. Występowanie tzw. dopalaczy ma charakter ogólnoświatowy. Substancje te istnieją od co najmniej 

połowy lat 80. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i w większości krajów Unii Europejskiej [1]) 

oraz środki odurzające, które łamią wszelkie podziały etniczne, kulturowe i społeczne, mając równocześnie niebywały 

wpływ na zażywających je ludzi. Przełom dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku, to okres wyjątkowy w 

rozszerzaniu się tego problemu w skali światowej, a zarazemna terenie Polski. Powstawanie modyfikowanych rodzajów 

narkotyków, a także wielki wzrost popularności różnego rodzaju środkówpsychotropowych,oddziałujących na 

ośrodkowy układ nerwowy,doprowadziły do zwiększenia zainteresowania kwestią uzależnień od nich. Nałogisą 

problemem ogromnie złożonym, zawsze dotykającym jednostkę szukającą swego miejsca w społeczeństwie, a do tego 

poruszającym jej najbliższych, którzy mają świadomość zagrożenia i konsekwencji. 

 Kula ziemska się „kurczy”, a świat wraz z życiem codziennym ciągle przyspiesza. Mnóstwo rzeczy, ilość 

ciążących na nas spraw − zaczyna nas przytłaczać. Coraz częściej wbrew cywilizacyjnym wynalazkom i ulepszeniom 

stajemy wobec zadań narzucających ciągły pośpiech i rywalizację (tzw. wyścig szczurów), a zarazem niosących ze sobą 

niepokój, poczucie braku stabilności i bezpieczeństwa. Coraz więcej też w naszym życiu nasilania się emocji, a zarazem 

coraz mniej umiejętności radzenia sobie z nimi; toteż rośnie zapotrzebowanie u niektórych z nas na antidotum jako 

cudowny środek, który zniesie choć na chwilę, a nawet na moment, poczucie psychicznego dyskomfortu, przy czym 

podniesie jakość i poziom komfortu życiowego.Zażywanie narkotyków w Polsce i na świecie stało się poważnym 

problemem zarówno wychowawczym, jak i społecznym. Problem ten dotyka zwłaszcza ludzi młodych, niedojrzałych 

emocjonalnie oraz mających trudności w odnalezieniu siebie w dzisiejszej rzeczywistości. Większość młodzieży, tak w 

miastach,a przede wszystkimna wsi, cierpi na nudę i niezadowolenie z powodu braku perspektywy na przyszłość. W 

takich wypadkach często swoistego typu „rozrywką”stają się narkotyki. Problem ten jednak nie dotyka tylko i 

wyłącznie ludzi młodych, a równieżtych, którzy czują się niedowartościowani, sfrustrowani, cierpiąna niedostatek albo, 

którym brak odnalezienia siebie w istniejących realiach. 

 Mimo ogromnych starań i wysiłków w zakresie edukacji publicznej, stan wiedzy społeczeństwa na temat 

narkotyków i narkomanii pozostawia wiele do życzenia.Wobec powyższego osoby zażywające narkotyki bardzo często 

są odrzucane i zarazem spychane na margines egzystencji społecznej, choć niezależnie od wszystkiego mogą oni 

skutecznie brać udział w rozwoju społeczeństwa. Przecież wiele znanych osobistości, które miały wpływ na 

ukształtowanie i rozwój dzisiejszego świata oraz tworzenie genialnych arcydzieł, czerpało swoją inspirację i pogląd na 

otaczający „świat”, będąc w „odmiennym stanie umysłu” (innej sferze percepcji), wywołanym najczęściej środkiem 

narkotycznym. Jednak niezaprzeczalnym jest, że nadużywanie tych substancji ma pejoratywne oddziaływanie na 

człowieka, lecz odepchnięcie i napiętnowanie takiej osoby jest niedopuszczalne. Społeczeństwo, a w szczególności 

przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mają obowiązek niesienia pomocy i wspierania uzależnionej jednostki w 

dążeniu do wyjścia z nałogu. Bowiem z problemem trzeba walczyć, a jest tym większy, iż w ostatnich latachznacznie 

wzrosła liczba osób zażywających narkotykiw Polsce. Specyfiki te spotykamy praktycznie wszędzie; na osiedlach, 

gdzie mieszkamy, w dyskotekach, pubach, innych lokalach, jak i w szkole, na uczelni, a nawet w pracy. Nie wiadomo, 

czy to właśnie łatwość dostępu oraz wszechobecność środków narkotycznych sprawia, że w szczególności nieletnii 

dojrzewający ludzie nie mogą oprzeć się pokusie zażycia narkotyku raz, a potem kolejny raz i tak dalej. 

 Przedstawiony stan rzeczy jest okazją dla koncernów farmaceutycznych na zrobienie „dobrego interesu”, tak 

jak i dla producentów oraz dystrybutorów narkotyków.Postęp uzależnienia naszej cywilizacji stał się jej nierozłącznym 

składnikiem. Zagadnienia tego nie możemy lekceważyć, ani też, jak wspomniano, definitywnie zniwelować. Niezbędne 

są przedsięwzięcia uświadamiające ludziom jakie ryzyko niosą za sobą substancje narkotyczne i działania, które 

pomogą tego ryzyka uniknąć, a wręcz je unicestwić. Co prawda nie wszystkie narkotyki mają tak niszczący wpływ na 

człowieka, jak na przykład uzależniające i wyniszczające organizm − opiaty, ale mimo to istnieje konieczność ukazania 

ludziom różnic w ich działaniu, destrukcyjnym oddziaływaniu na stan zdrowia fizycznego oraz psychicznego, aby ich 

ustrzec od stereotypów i mitów na ich temat. 

 Podsumowanie 

 Środki narkotyczne spowszedniały. Zażywanie ich przestało być „wybrykiem”, stało się składnikiem 

codzienności. Wątek ten nie jest już kwestią tabu – jest po prostu tematem powszednich rozmów. Nikt go nie ukrywa, 

tak wypowiadają się młodzi ludzie eksperymentujący z narkotykami, jak i liderzy młodzieżowi czy dojrzali już dorośli. 

Wszędzie– w szkole, na uczelni, w grupie rówieśniczej; większość wie, kto i co zażywa, jak często, jak też z kim. Mało 

kto potępia ani nie wyszczególnia osób biorących narkotyki. One, jak napisałam, spowszedniały i rozmawia się o nich 

„normalnie”, jak o innych sprawach. Temat ten nie jest jużw ogóle podniecający, ani też wstydliwy. Znaczy to, iż jako 

norma w wielu środowiskach funkcjonuje pewien stereotyp, tj. poziom przyzwolenia dla zażywania i dla samych 

zażywających. Nawet doszło do zmianw Polsce na płaszczyźnie językowej, tzn.środki narkotyczne kwalifikowane są w 

kategorii „używek”, podobnie jak papierosy i alkohol. 

 Wszystkie substancje narkotyczne wpisują się negatywnie w historię naszej cywilizacji, pomimo starań bardzo 

wielu organizacji oraz instytucji zwalczających proceder narkotykowy. Wskazuje to na słabość człowieka w stosunku 

do szczególnych doznań, jakie oferują narkotyki. Trudno to potępiać, ale czy jesteśmy w stanie ustalić, jaki jest czynnik 

sprawczy w dążeniu do tego rodzaju zadowolenia i jemu się przeciwstawić. Szybkie tempo życia, dążenie za wszelką 

cenę do dóbr materialnych, wywołuje upadek moralny i duchowy jednostki. Bardzo często w tempie dzisiejszego życia 

człowiek nie ma chwili wytchnienia, zatrzymania się, przemyślenia, refleksji czy zadumy. Wtedy wkraczają narkotyki, 

które są jednym z najłatwiejszych narzędzi na znaczną zmianę samopoczucia w krótkim czasie. To jest właśnie 
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przyczyna eskalacji ich popularności i zarazem wpływu na społeczeństwo, a w szczególności na młodych i 

niedoświadczonych jeszcze życiowo ludzi. 

 Między innymi przyjęta nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii [2] −ma za zadaniepołożyć nacisk 

na zwiększenie dostępności różnych form pomocy i leczenia osób młodych, jak również kształtowanie postawy 

niesienia pomocy osobom dotkniętym problemem narkomanii. Do takich działań, z różnym skutkiem, włącza się także 

polska Policja z jej prewencyjnym wkraczaniem w środowiska kryminogenne i „napiętnowane” tym problemem, a 

głównie przezzwalczanie przestępczości narkotykowej. Przecież często do wielu zdarzeń kryminalnych dochodzi pod 

wpływem zażycia substancji psychotropowej, stąd tym bardziej powinno się wykazywać dbałość o zażegnanie 

piętrzącym się trudnościom z udziałem „narkotyków”.  

 Moim zdaniem ogromny jest to problem, tak na świecie, jak i w Polsce, dlatego rodzime jednostki rządowe 

oraz pozarządowe podejmują działania w zakresie wspierania rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego 

ludności, z naciskiem na pojedynczą jednostkę. Istotne są zarówno ww. działania, a przy tympermanentne wdrażanie 

nowelizowanychczęsto ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii. Co jest oczywiście zależne od zmieniających się w 

obrocie handlowym środków narkotycznych, ich produkcji, dystrybucji, szkodliwości na organizm, ilości zejść 

śmiertelnych, etc. Rzeczywiście wprzeciągu ostatnich kilku lat w Polsce kilkakrotnie nowelizowano ustawę o 

przeciwdziałaniu narkomanii, choć wiadomo, że zmiana samych przepisów prawnych niczego nie załatwi, gdy nadal 

będą ponoszone zbyt małe kwoty na prewencyjne działania (wychowawcze, edukacyjne, informacyjne, profilaktyczne), 

ale przynajmniej zmieni to podejście izwróci uwagę społeczeństwa na skalę problemu. Choć w Polsce nieco spadła,nie 

liczba, a śmiertelność osób przyjmujących narkotyki, leczprodukuje się u nas ich duże ilości, a z racji lokalizacji w 

Europie staliśmy się krajem tranzytowym, przez który wiodą „szlaki narkotykowe”.  

Jako funkcjonariusz Policji zdaję sobie zatem sprawę z konieczności skutecznego zatrzymania fali szerzącego 

się procederu, a tym samym przeciwstawia się tak dużemu problemowi, jakim jest zjawisko narkomanii. Tylko wspólny 

wysiłek i ścisła współpraca wielu osób zaangażowanych wpracę na uczelni, w służbie, szkole, instytucji 

kulturalnej−realizującej działania profilaktyczne w zakresie używania środków odurzających i substancji 

psychotropowych, może wpłynąć na zahamowanie tempa wzrostu liczby niedojrzałych małoletnich zażywających 

narkotyki. Młody człowiek będzie miał wtedy większe szanse na samorealizację i satysfakcjonujące pełnienie swojej 

roliw społeczeństwie. 
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Реформування Органів Внутрішніх Справ (ОВС) є доволі актуальною темою на сьогоднішній час адже 

наша держава потребувала змін в даній структурі ще з часів отримання Україною незалежності. Правоохоронні 

органи повинні були ще з перших років незалежності реалізувати реформу щодо вдосконалення та реалізації 

дій котрі були б направленні на забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних 

інтересів; запобігання правопорушенням та їх припинення; охорону і забезпечення громадського порядку; 

захист власності від злочинних та кримінально протиправних посягань; участь у поданні соціальної та правової 

допомоги громадянам. Дана реформа не була реалізована адже документи які містили дану пропозицію не мали 

чіткої структури реалізації перелічених засад у правоохоронній сфері, а також не враховувався економічний 

аспект.  

Питанням щодо підвищення ефективності ОВС займалися такі вчені як: О.М.Бандурка, А.С.Васильєва, 

О.І.Остапенко, О.В.Негодченко, О.П. Плішкіна  та ін. Теоретичні думки вчених-юристів слід враховувати при 

здійсненні реформуванні, але і вони в свою чергу повинні враховувати постійні зміни в даній сфері, та 

розвивати даний напрямок надалі. Необхідно відмітити що сьогодні найбільш важливими проблемами 

управління які стримують ефективність оперативно-службової діяльності та подальший прогресивний розвиток 

системи ОВС України ‒ недосконалість організаційно-штатної структури ‒ застарілі методи планування та 

контролю за діяльністю органів внутрішніх справ ‒ відсутність сучасної оцінки показників роботи підрозділів 

ОВС в сфері боротьби з правопорушеннями ‒ відсутність взаємодії між підрозділами системи МВС та іншими 

правоохоронними органами ‒ незадовільний стан матеріально-технічного забезпечення службової діяльності та 

відсутність соціального захисту працівників ОВС ‒ застаріла система початкової підготовки кадрів та 

підвищення їх кваліфікації ‒ професійна деформація та емоційне вигорання працівників ОВС.  

http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_93236_EN_EMCDDA_AR2009_EN.pdf
http://www.wiley-vch.de/stmdata/pdf/flyer/Flyer_DesDrugs2010.pdf
http://www.wiley-vch.de/stmdata/pdf/flyer/Flyer_DesDrugs2010.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dopalacze
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  Слід також зазначити що реформування необхідно провести і в слідчій діяльності правоохоронців, 

адже перенавантаження справами, низький рівень знань, відсутність необхідної кількості кадрів в даній сфері 

гальмує процес швидкого, повного і неупереджуваного розслідування справ. На сьогодні в період змін 

необхідно підкреслити, що йдучи шляхом реформування та прийняття іноземного досвіду виникає необхідність  

щодо належної підготовки осіб на посади органів внутрішніх справ, забезпечення в матеріальному і 

соціальному плані співробітників поліції. Реалізувати дані позиції слід використовувати іноземний досвід, 

шляхом зміни тих напрямів за якими працюють ОВС на такі як: зміна пріоритетів з державної діяльності на 

суспільну, тобто покласти за основу сервісне обслуговування, а також забезпечення правопорядку та охорона 

прав свобод людини [3] .  Напрям за якими працюють наші співробітники поліції,  не відповідають сучасним 

вимогам суспільства, адже світ не стоїть на місці і методи якими необхідно керуватися при вирішенні тих чи 

інших справ удосконалюються з кожним днем. Наприклад, Грін визначає що значна частина підрозділів поліції 

відчуває інформаційний голод не може чітко визначити проблему. Доволі часто працівникам поліції не 

вистачає адміністративної та культурної «еластичності» для миттєвої реакції на зміну обстановки. Нині наша 

держава стала на шлях реформування та перейняття іноземного досвіду – перетворення ОВС з карального на  

сучасне правоохоронне відомство європейського зразку, який в свою чергу покликаний служити та охороняти 

населення. Даний принцип почав впроваджуватися в Патрульній поліції.  Як результат ми можемо спостерігати 

за опитування громадської думки, що проводилося Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) за 

підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) українська міліція традиційно отримує низькі 

показники довіри (22%), при цьому новостворена поліція має набагато вищі показники довіри (52%).  

Процес люстрації корумпованих працівників ОВС має бути на першому місці для реалізації даної реформи. 

Впровадження люстрації має починатися з викладачів вищих навчальних закладів де проводиться навчання 

майбутніх  співробітників ОВС. Наприклад, у Грузії відбір кандидатів і підготовку поліцейських здійснює 

Академія Поліції в якій повністю було змінено професорсько-викладацький склад. Було звільнено 

корумпованих викладачів і тих, які не пройшли професійний відбір. Керівником академії призначили людину 

без досвіду роботи в міліції - співробітницю американської дослідницької організації Термін навчання в 

академії було скорочено з чотирьох років до трьох місяців, оскільки на службу в поліцію в основному йшли 

громадяни з вищою освітою. Отже, підводячи підсумок даної роботи хочеться відмітити, що в реформуванні 

ОВС необхідно дотриматися таких цілей: 

1. Створення муніципальної поліції котра  фінансувалася  органами місцевого самоврядування. 

Муніципальна поліція підпорядкувалася  Міністерству Внутрішніх справ.  та органам місцевого 

самоврядування. 

2. Підвищення економічного та соціального рівня працівників внутрішніх справ. 

3. Відповідна підготовка майбутнього працівника у вищих навчальних закладах, та постійна  

незалежна атестація знань співробітника ОВС. 

4. Створення органу (з високою заробітною платою)  по перевірці майбутніх кадрів та 

працівників ОВС на корупційну складову та не допущення  співробітників на посади котрі були задіяні в 

корупційних схемах. 
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Дистанційна форма навчання, як будь-яка інша форма навчання, не може бути ізольованою від 

загальної системи освіти. Дистанційне навчання – не досить розповсюджена форма освіти для України, саме 

тому багато незрозумілого й багато труднощів виникає в процесі її застосування. Загальновідомо, що 

дистанційне навчання можна застосовувати як у вищій школі та підвищенні кваліфікації, так і в середніх 

загальноосвітніх закладах. Нормативно-правова база повинна враховувати специфіку цих освітніх закладів.  

Дослідження в галузі управління в системі дистанційного навчання актуальні, оскільки обумовлюються 

http://www.niss.gov.ua/catalogue/13/0/1/
http://www.unian.ua/society/1151178-riven-doviri-do-novoji-patrulnoji-politsiji-bilsh-nij-udvichi-vischiy-nij-do-staroji-militsiji-opituvannya.html
http://www.unian.ua/society/1151178-riven-doviri-do-novoji-patrulnoji-politsiji-bilsh-nij-udvichi-vischiy-nij-do-staroji-militsiji-opituvannya.html
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соціальним замовленням на підготовку (перепідготовку) та підвищення кваліфікації спеціалістів за 

дистанційною формою навчання. Завданнями теоретичного дослідження управління в системі дистанційного 

навчання є: визначення основних етапів запровадження, визначення аспектів, які впливають на управління в 

системі дистанційного навчання, аналіз організаційно - педагогічного забезпечення дистанційного навчання.  

Теоретико-методологічний аспект застосування й затвердження дистанційної освіти обумовлений 

необхідністю концептуального обґрунтування цієї форми навчання, бо соціальні прогнози про позитивні 

результати застосування дистанційної освітньої технології для України очевидні Тут особливо важливе наукове 

теоретико-методологічне та системне обґрунтування психологічних, педагогічних і соціологічних програм 

дистанційного навчання. Управління передбачає насамперед взаємодію всіх систем, які забезпечують 

навчальний процес – це адміністративна система, яка забезпечуватиме маркетинг освітніх послуг, планування 

робіт, регулювання, контроль і моніторинг навчання. Програмно-технічне забезпечення повинна здійснювати 

лабораторія дистанційного навчання. Дидактичне забезпечення здійснюють викладачі, тьютори дистанційного 

навчання, розробники навчального матеріалу. 

Одним із головних завдань є створення матеріальної бази в навчальному закладі. Фінансово-

економічний аспект розвитку дистанційного навчання особливо актуальний для сучасної соціально-економічної 

ситуації. Враховуючи досвід інших навчальних закладів - можна зробити висновок, що система дистанційного 

навчання здатна самофінансуватися за рахунок платних освітніх послуг. Основні витрати – це придбання 

апаратних засобів і забезпечення каналу зв’язку, а також необхідно заохочувати і підтримувати експерименти і 

перші розробки в цій галузі. Якщо за дистанційною формою навчається невелика кількість студентів, то 

фінансові витрати будуть компенсуватися дуже повільно. Якщо кількість студентів почне збільшуватися, то 

ясна річ, виникнуть додаткові витрати на методичне та програмне забезпечення навчального процесу і на 

оплату роботи викладачів і допоміжного персоналу, які будуть задіяні в навчальному процесі, але низька 

собівартість дистанційного навчання досягається за рахунок використання концентрованого уявлення й 

уніфікації змісту, орієнтованості дистанційного навчання на велику кількість слухачів (студентів), а також за 

рахунок більш ефективного використання існуючих навчальних площ і технічних засобів.  

Перші й поточні витрати пов’язані з  

 витратами на апаратні засоби (hardware) і на програмне забезпечення (software);  

 засобами телекомунікаційного зв’язку (телебачення, супутниковий зв’язок та ін.);  

 профілактикою, ремонтом і модернізацією обладнання;  

 інфраструктурою – базовою мережею і телекомунікаційною інфраструктурою в освітньому закладі або 

регіоні;  

 розробкою, методичною й технологічною підтримкою навчальних матеріалів спеціалістами;  

 додатковими витратами, пов’язаними з необхідністю надійної роботи системи, включаючи 

адміністративні витрати, консультації, підтримку на регіональному рівні;  

 оплатою всіх спеціалістів, зайнятих у вказаних вище видах діяльності [1].  

Незважаючи на те, що спочатку витрати досить значні, але коли здійснити набір і якомога збільшити 

контингент, то витрати на навчальний процес знизяться, бо викладач зможе проводити заняття одразу з 

декількома аудиторіями або з великою кількістю студентів. Студенти будуть користуватися одними й тими ж 

методичними матеріалами, які не треба тиражувати. Якщо не вистачає аудиторних площ у навчальному закладі, 

то можна перевести деякі непрофілюючі навчальні курси на дистанційну форму навіть при стаціонарній формі 

навчання.  

Іншим важливим завданням є підготовка кадрового складу. Для вирішення цієї проблеми необхідні 

спеціальні курси для підготовки викладачів, які працюватимуть у системі дистанційного навчання. Не кожний 

викладач зможе працювати в цій системі, бо тут необхідно вміти трансформувати нові педагогічні технології з 

традиційного навчального процесу в процес дистанційного навчання. При навчанні викладачів необхідно 

організувати комплексну підготовку, у якій розкривається методика та дидактика дистанційного навчання, 

засоби інформаційних та комунікаційних технологій. Викладач дистанційного навчання повинен уміти 

проводити заняття як у традиційних умовах, так і в системі Інтернет, вміти готувати й коректувати навчально-

методичні посібники, вміти консультувати в режимі Інтернет, мати сертифікат, який дає право вести заняття зі 

студентами (слухачами) за дистанційною формою.  

Не менш важливою є підготовка управлінського персоналу, бо від цього залежить якість управління 

навчальним закладом як єдиним цілим, яке повинно бути скоординованим та послідовним, ураховувати якість 

інфраструктур внутрішнього та зовнішнього середовища і здійснюватися у взаємодії з оточуючим 

середовищем. Людські ресурси – це найголовніша умова для досягнення ефективної організації навчального 

процесу, у зв’язку з цим до персоналу пред’являються особливі вимоги щодо компетентності. У освітньому 

закладі повинна створена система менеджменту, розроблені посадові інструкції для осіб, які будуть брати 

участь у забезпеченні навчального процесу.  

При розробленні навчальних планів і програм необхідно враховувати вплив різних зовнішніх факторів. 

Відповідність цих програм та планів до державних стандартів має велике значення. Існуючий навчальний 

процес підготовки (перепідготовки) орієнтований на однорівневу (лінійну) структуру підготовки, а навчальні 

плани орієнтовані на послідовне вивчення дисциплін з урахуванням їх логічного взаємозв’язку. Результативне 

оцінювання і професійна кваліфікація здійснюється по закінченню програм підготовки (перепідготовки). 



260 
 

Освітній заклад повинен надати повний обсяг навчального навантаження слухачу (студенту) з кожної 

дисципліни. Для проведення передбачених навчальним планом лабораторних і практичних занять освітній 

заклад повинен надати можливість брати участь традиційним способом або дистанційним. Кількість годин 

аудиторних та в мережі Інтернет не повинна перебільшувати кількості годин, передбачених для традиційного 

навчання.  

Якість освіти визначається сукупністю показників, які характеризують різні аспекти навчальної 

діяльності. Контроль якості освітніх послуг – оцінка показників якості продукції, тобто знань студентів. 

Елементи якості із стандарту ISO-9004 сформовані в чотири групи: розподілення відповідальності (management 

responsibility); управління ресурсами (resource management); реалізація продукції та послуг (product and/ or 

service realization); вимірювання та аналіз (measurement, analysis, and improvement) [2]. Престиж освітнього 

закладу залежить від того, як працевлаштовуються його випускники. Тому необхідно постійно проводити 

тестування, анкетування та різні контрольні заходи. Але на управління якістю освіти впливає не тільки 

контроль знань студентів, а й контроль процесів навчання, організації, застосування освітніх технологій. На 

якість навчання значно впливає якісний склад педагогічних працівників, тому важливе значення має 

проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, що стосуються проблем 

дистанційного навчання.  

Законом України затверджені вимоги до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, 

наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з 

підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями. 

Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає:  

 Апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, 

сервери, обладнання для відео-конференц.зв’язку тощо), що забезпечують розроблення i використання веб-

ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії 

між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному i асинхронному режимах;  

 Інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів не менше 10 Мб/с, що надає 

всім суб’єктам дистанційного навчання Університету цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для 

реалізації навчального процесу у синхронному та асинхронному режимах;  

 Програмне забезпечення загального та спеціального призначення (у т. ч. для осіб з особливими потребами), 

яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами;  

 Веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), необхідні для забезпечення дистанційного навчання. [3].  

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення дистанційного навчання, необхідне для створення і 

підтримання веб-середовища, здійснюється придбанням, встановленням і обслуговуванням комп’ютерної 

техніки і засобів комунікації студентів. У дистанційному навчанні використовується матеріально-технічна база 

Університету та його структурних підрозділів, а також особисті апаратні засоби студентів. Придбання і 

обслуговування апаратних засобів, інформаційно-комунікаційне забезпечення доступу до Інтернет та веб-

сервісів, які забезпечують участь у дистанційному навчальному процесі в синхронному чи асинхронному 

режимах, здійснюється за рахунок коштів власника цих засобів, а саме: Університету, його структурних 

підрозділів, студентів. Розроблення веб-ресурсів відбувається за рахунок коштів Університету. 

Отже, на сучасному етапі розвитку країни, широко використовується велика номенклатура систем 

дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням як з відкритим кодом (умовно безкоштовних), 

так і платних, широковживаних та вузькоорієнтованих. Впроваджувати дистанційну систему навчання 

студентів необхідно вводячи в навчальний процес елементи системи дистанційного навчання. При цьому 

розробити навчальні матеріали, інструкції для студента, що дозволяють успішно виконувати поставлені перед 

ним завдання. 
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 Проблема правового нігілізму і правового ідеалізму в навчальній літературі з теорії держави і права 

досі не розглядалася. У науковому плані вона також у належній мірі поки не досліджена. Тим часом потреба в її 

вивченні давно назріла, тому що названі соціально-юридичні феномени широко поширилися у практичному 

http://www.niss.gov.ua/articles/1693/
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житті, свідомості людей, політиці, культурі, законотворчості, державної і громадської діяльності, серед 

юристів.  

Сучасне українське суспільство характеризується безліччю різних суперечностей, серед яких 

спостерігається і таке, як химерне переплетіння, з одного боку, тотального правового нігілізму, а з іншого, – 

наївного правового ідеалізму. Як на наш погляд, обидва ці явища, здавалося б несумісні, мирно уживаються і 

утворюють разом загальну безрадісну картину юридичного безкультур’я. 

У першому випадку закони відверто ігноруються, порушуються, не виконуються, їх не цінують, не 

поважають; у другому, навпаки, їм надається значення якоїсь чудодійної сили, здатної одним махом вирішити 

всі наболілі проблеми. Масова свідомість вимагає прийняття все нових і нових законів і мало не з кожного 

питання. Зазначені крайності – наслідок багатьох причин, без подолання яких ідея правової держави 

нездійсненна [1, 172]. 

Нігілізм взагалі (у перекладі з лат. – «Заперечення») висловлює негативне ставлення суб’єктів 

незалежно єкта (групи, класу) до певних цінностей, норм, поглядів, ідеалів, окремих, а під-час і всім сторонам 

людського буття. Це – одна з форм світовідчуття і соціального по-ведення. Нігілізм як течія суспільної думки 

зародився давно, але найбільше поширення  отримав в минулому столітті, головним чином в Західній Європі і в 

Україні. 

Він був пов’язаний з такими філософами ліворадикального напряму, як Якобі, Прудон, Ніцше, 

Штирнер, Хайдеггер, Бакунін, Кропоткін і ін. Нігілізм багатоликий, він може бути моральним, правовим, 

політичним, ідеологічним, релігійним тощо, у залежності від того, які цінності заперечуються, про яку сферу 

знань і соціальної практики йдеться – культурі, науці, мистецтві, етиці, політиці, економіці. Між ними багато 

відтінків, нюансів, взаємопереходів. Кожна з різновидів цієї течії має свою історію. 

Розгорнута характеристика соціального нігілізму, що поширився на початку XX століття в певних 

верствах українського суспільства, була дана в знаменитій збірці «Віхи», що вийшов в 1909 р, і що отримав 

згодом широкий громадський резонанс.  

Один з його авторів, а саме С.Л. Франк, з особливим пафосом підкреслював, що якби можна було 

одним словом визначити настрій нашої інтелігенції, то потрібно назвати його моралізмом. «Російський 

інтелігент не знає ніяких абсолютних цінностей, ніяких критеріїв, ніякої орієнтування в життя, крім морального 

розмежування людей, вчинків, станів на хороші і погані, добро і зло.  Моралізм цей є лише віддзеркалення її 

(інтелігенції – Н.М.) нігілізму». Під нігілізмом ми розуміємо заперечення або невизнання абсолютних 

об’єктивних цінностей. 
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Самоефективнісь та локус контролю особистості тісно пов’язані між собою, тому що від них залежить 

продуктивність її діяльності. Ефективність людини безпосередньо залежить від направленості її локусу 

контролю, тобто від того, наскільки вона екстернал, або інтернал. 

А. Бандура у 1990 році довів у своїх дослідженнях, що у людей є цілий комплекс почуттів і думок про 

самих себе, що визначає їх поведінку, настрій, самоповагу, рівень тривожності, схильність до депресії, 

впевненість у своїх силах. Люди більш наполегливі і впевнені у собі, не схильні до депресії і необґрунтованої 

тривожності в тому випадку, коли їм властива оптимістична віра у власні сили. Саме ця відкрита вченим 

закономірність була названа самоефективністю. Вона відрізняється від самоповаги і почуття власної гідності, 

формуючись у дитячому віці, особливо інтенсивно в молодшому шкільному віці, і залежить від того, як 

оцінюються результати зусиль дитини дорослими. Постійна критика не сприяє формуванню віри в себе. 

Самоефективність – це почуття власної компетентності, вмілості при вирішенні різноманітних життєвих 

завдань. А. Бандура розглядав самоефективність у зв'язку з поняттями відповідальності і придбаної 

безпорадності, які він об'єднав у загальну концепцію самоефективності як свого роду трактування мудрості 

позитивного мислення. 

Поняття відповідальності у зв'язку із зовнішнім або внутрішнім локусом контролю ввів в науковий обіг 

Джуліан Роттер (1953). Результати експерименту у клінічних умовах дало можливість припустити: «деяким 

людям властиве постійне почуття, що все, що відбувається з ними, визначається зовнішніми силами того чи 

іншого роду, в той час як інші вважають, що те, що відбувається з ними в значній мірі є результатом їх власних 

зусиль і здібностей» [3, с. 74].  Екстернальний локус контролю – це зовнішній локус, що базується на пошуку 

причин поза себе. Властивий людям невпевненим у своїх здібностях, неврівноваженим, тривожним, підозрілим 

і агресивним. Екстернали стверджують, що сила обставин, фактів і зовнішніх умов сильніше їх саміх. 

Особистості із зовнішнім локусом контролю діють на основі авторитарності і догматизму. У них часто 
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виникають психологічні проблеми, тому що вони занадто сильно піддаються соціальному впливу з боку 

інтерналів. Інтернальний локус контролю – це схильність людини приписувати результати діяльності 

внутрішнім факторам: зусиллям, умінням, навичкам, позитивним і негативним якостям самої людини. 

Інтернали почуваються господарями долі. Людям з внутрішнім локусом контролю властиві такі якості, як 

наполегливість, врівноваженість, товариськість, доброзичливість і незалежність. Часто вони приписують собі 

причетність навіть до тих подій, до яких не мають ніякого відношення. Дослідження в області локусу контролю 

показали, що чистих типів у природі не існує. В кожній людині присутня частка впевненості у своїх здібностях 

і силі, і частка психологічної залежності від обставин. 

Концепція самоефективності А. Бандури дуже близька за змістом до теорії Дж. Роттера [4, с. 203]. 

Розвиваючи ідею Дж. Роттера про локуси контролю, А. Бандура стверджує, що люди, які володіють високою 

особистою ефективністю, впевнені у собі і своїх силах. Такі люди вірять, що вони у змозі подолати будь-які 

перешкоди, і можуть підпорядкувати собі несприятливі обставини і події життя. Впевненість у своїх силах 

налаштовує людину на успіх, надає їй завзятості і наполегливості у досягненні мети. Внаслідок цього шанси на 

успіх у людини дійсно зростають. А досягнення хороших результатів при вирішенні складних завдань, в свою 

чергу, ще більше зміцнює у людини впевненість у собі і підвищує її ефективність [5, с. 274]. Люди з низькою 

самоефективністю, навпаки, спочатку налаштовані на невдачу. Невпевненість породжує у них почуття 

безпорадності й розгубленості в будь-якій складній життєвій ситуації. Перша невдала спроба впоратися з 

проблемою виявляється для них і останньою, оскільки через невіру в свої сили від подальших спроб її 

вирішення вони відмовляються. У людей з низькою самоефективністю, таким чином, постійно домінує 

переконання, що обставини вище їх, і від них нічого у цьому житті не залежить. 
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Кожна особистість є унікальною, завдяки індивідуальним рисам, що були сформовані, завдяки 

внутрішнім (біологічним) та зовнішнім (соціальним) факторам, що зображені на рисунку 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Фактори, що впливають на формування управлінських орієнтацій (власне опрацювання) 

Завдяки унікальному поєднанню як зовнішніх, так і внутрішніх факторів формуються управлінські 

орієнтації особистості. 

Генетичні чинники формування управлінських орієнтацій є основними на початкових етапах розвитку 

керівника, оскільки отримані ще при народженні. Спадкові особливості – це база для формування 

управлінських орієнтацій. Мова йде про такі генетичних якостях індивіда, як здібності, фізичні якості, тип і 

особливості нервової системи. Вони, природно, накладають відбиток на характер людини і спосіб його 

функціонування в навколишньому світі. Генетична спадковість буде багато в чому пояснювати індивідуальний, 

відмінний від інших стиль управлінської діяльності, оскільки не існує однакових суб’єктів з позиції спадковості 

[2]. 

За допомогою спадковості людині передається від батьків анатомофізіологічна будова, характер обміну 

речовин, ряд рефлексів, тип вищої нервової системи. Психофізіолог І. П. Павлов у своїй праці про типи вищої 

нервової діяльності поєднав темперамент з особливостями організму людини. Вчений припустив, що всі риси 

темпераменту залежать від особливостей вищої нервової системи . 

Темперамент це ті стійкі психологічні властивості людини, від яких залежить поведінка, яка формує 

індивідуально-психологічні особливості особистості керівника . 

Лише внутрішніх (біологічних) факторів недостатньо для повноцінного формування управлінських 

орієнтацій, тому важливим фактором є зовнішнє оточення [3] . 

Зовнішні фактори 

(унікальне сімейне середовище, 

вплив соціуму) 

Внутрішні фактори 

(генетичні, біологічні і фізичні 

особливості індивіда) 

Фактори, що впливають на формування управлінських орієнтацій 
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Важливим чинником формування управлінських орієнтацій є особливості виховання від якого залежить 

подальше сприйняття всього навколишнього середовища. Завдяки формуванню довіри в сім’ї, дитина переймає 

перші важливі компоненти організації родинного життя, формується позитивне ставлення до навколишнього 

середовища. Якщо формується недовіра до світу,  з’являються комплекси, які не дають позитивного підгрунття 

для формування управлінських орієнтацій [1].  

Найбільшу групу складають соціальні чинники формування особистості. Соціальне оточення впливає 

на процес соціалізації, завдяки якій індивід засвоює норми групи і відбувається формування свого «Я». У 

результаті створюється унікальний підхід кожної особистості до управлінської діяльності. Сутність впливу 

соціума полягає в наступному: кожен може потрапити у різноманітні ситуації, в ході яких виникає відчуття 

зовнішнішнього впливу. Послідовність подібних ситуацій сприймається по-своєму [4]. 

Отже, існують внутрішні та зовнішні чинники формування управлінських орієнтацій. До внутрішніх 

(біологічних) відносять генетичні, біологічні і фізичні особливості індивіда, до зовнішніх (соціальних) – 

унікальне сімейне середовище, соціальне середовище. У результаті проходження цих ситуацій кожна 

особистість  отримує негативний чи позитивний досвід. Таким чином формується особистий стиль 

управлінської діяльності. 
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ПРАВО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Гапула Ю.С., студ.   

Науковий керівник Прилипко В.М., викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Право на доступ до інформації є одним з базових прав людини і громадянина, вираженням 

демократичної політичної системи українського суспільства. Вільний доступ до інформації – передумова 

демократичного розвитку суспільства та країни. Передбачений правовими нормами порядок одержання, 

використання, поширення й зберігання інформації. 

Конституція України закріпила право на вільний доступ до інформації. Стаття 34 Конституції України 

гарантує громадянам право на свободу думки, право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати 

інформацію в усній, письмовій та іншими способами та засобами на власний розсуд інформації. 

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в цілях збереження національної безпеки, 

територіальної цілісності або громадського порядку, а також для охорони здоров’я населення, для захисту 

репутації або інших прав людей. Ця норма Конституції України базується на положеннях Європейської 

конвенції про захист прав та основних свобод людини, Міжнародного пакту про громадянські та політичні 

права. 

В наш час право на інформацію можна віднести до політичних прав, розглядаючи його в межах права 

на свободу думки та слова, що включає в себе деякі структурні елементи, зокрема: свобода кожного публічно 

висловлювати власні думки, ідеї, судження та поширювати їх будь-яким законним способом; свободу друку та 

інші засоби масової інформації; право на отримання інформації; Таким чином право на вільний пошук, 

збирання, зберігання, використання та поширення інформації усно або письмово – є важливою сферою 

особистих прав людини і громадянина. Також, останні тенденції розвитку науки конституційного права 

свідчить про те, що право на інформацію та вільний доступ до неї починають дедалі частіше розглядати як 

самостійне комплексне конституційне особисте право. 

Щодо права на доступ до інформації на сьогодні в Україні діє значна кількість правових актів, що 

регламентують питання створення й використання відкритих інформаційних ресурсів, актів, які регулюють 

доступ до відкритої інформації та відповідні права й обов’язки фізичних та юридичних осіб. Основоположним 

нормативно-правовим актом у цій сфері є Конституція України, її норми закріплюють право на інформацію, яке 

охоплює право на доступ до інформації. 

Також право на доступ до інформації регламентується законами України «Про інформацію», «Про 

доступ до публічної інформації». Згідно до закону «Про інформацію» встановлено, що кожен громадянин має 

право на: вільне одержання, використання, поширення, зберігання та захист інформації. Згідно до закону 

інформація визначається як будь-які відомості, дані, що збережені на матеріальних носіях. Реалізація даного 
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права не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні та інші права та свободи 

інших громадян та юридичних осіб.  

Також він чітко визначає основні принципи інформаційних відносин: гарантованість прав на 

інформацію; відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією; достовірність та повнота 

інформації; правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації; захищеність 

від втручання в її особисте життя; 

Відповідно до цього закону право на інформацію охороняється законом та держава гарантує всім 

суб’єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації. Також ніхто не може 

обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених 

законом.  Суб’єкт інформаційних відносин може вимагати усунення будь-яких порушень його права на 

інформацію. 

Згідно до закону «Про доступ до публічної інформації» визначається порядок здійснення та 

забезпечення права кожного на доступ до інформації, що становить суспільний інтерес. Публічна інформація 

виступає задокументованою та відображеною на будь-яких носіях інформацією, що була отримана або створена 

в процесі виконання суб’єкта повноважень, своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством.  

Отже, в Україні право на вільний доступ до інформації гарантується та регламентується Конституцією 

України, законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації». Відповідно до них 

кожен громадянин має право на вільний пошук, збирання, використання та поширення інформації в усній або 

письмовій формі, якщо це не становить загрози державному суверенітету та правам та свободам інших 

громадян. Основоположним нормативно-правовим актом у цій сфері є Конституція України, її норми 

закріплюють право на інформацію. 
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Термін «професійна компетентність» фахівців різних галузей набуває все більшого поширення, а 

проблема визначення структури професійної компетентності стала об’єктом дискусій між психологами, 

педагогами, спеціалістами-практиками. Аналіз наукових досліджень з означеної проблеми свідчить, що і 

науковці і спеціалісти-практики, не мають одностайної думки та підходів щодо їх трактування. 

Енциклопедичні, філософські, педагогічні та інші джерела дають різні визначення дефініції 

«компетентність» та по-різному розкривають її сутність. 

Узагальнення визначень дефініції «компетентність» у «Словнику іншомовних слів», «Великому 

тлумачному словнику російської мови», «Новому тлумачному словнику української мови», «Енциклопедії 

освіти» та інших дозволяє стверджувати, що в них «компетентність» (competentia – належний по праву) 

розглядається з точки зору «…володіння знаннями, що дозволяють судити про що-небудь, висловлювати 

вагому, авторитетну думку, обізнаність, авторитетність у певній галузі».  

У європейських документах «Європейській кваліфікаційній рамці навчання протягом життя» до 

«компетентності (компетентностей)» віднесено «відповідальність й автономність», тобто здатність фахівця 

працювати і в автономному режимі вирішувати професійні завдання [7], «Кваліфікаційна рамка європейського 

простору вищої освіта» поняття «компетентність» представлено як «динамічне поєднання знань, розуміння, 

умінь і здатностей» [8]. 

І. Зимня вважає, що компонентами компетентності є предметні + операціональні знання, уміння и 

навички (ЗУНи) + здатність і готовність до їх використання у діяльності + впевненість у діяльності та 

відповідальність за її результати. При цьому ЗУНи входять у компетентність у виді цінного «багажу», 

необхідного для використання в діяльності [4]. 

Такої думки дотримується М. Головань, який зазначає, що поняття  компетентності ширше за поняття 

знання, уміння, навички; воно містить їх у собі, але відміну від функціональної грамотності, дозволяє 

розв’язувати цілий клас задач; на відміну від навички є усвідомленою; на відміну від уміння є здатною до 

перенесення, удосконалюється не шляхом автоматизації та перетворення на навичку, а шляхом інтеграції з 

іншими знаннями, уміннями, навичками; через усвідомлення загальної основи діяльності зростає 

компетентність; на відміну від знання існує у формі діяльності (реальної чи мисленнєвої), а не інформації про 

неї [2].  

Узагальнюючи підходи науковців до поняття «компетентність», Н. Волкова та В. Полторак зазначають, 

що компетентність – складне й багатогранне явище, яке характеризує здатність людини застосовувати знання та 

вміння у різноманітних соціальних, професійних ситуаціях, кваліфіковано виконувати певну діяльність, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
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зокрема професійну [1, с. 33]. 

Українська дослідниця Л. Дибкова, у дисертаційному дослідженні об’єднує компетентності у два 

основні блоки: особистісний розвиток; професійні знання та вміння. На думку науковця, розвиненість 

особистісної сфери дасть людині можливість набути таких компетентностей, як самоефективність, впевненість 

у собі, толерантність, відповідальність та ін. А сформованість цих компетентностей сприяє оволодінню 

студентами під час навчання у вищій школі фундаментальними знаннями та вміннями, що загалом визначить 

ефективну професійну діяльність у майбутньому [3, с. 19]. 

Вивчаючи визначення поняття «компетентність» різними науковцями М. Головань зазначає, що в 

існуючих визначеннях підкреслюються наступні сутнісні характеристики компетентності: ефективне 

використання здібностей, що дозволяє плідно здійснювати професійну діяльність згідно вимогам робочого 

місця; володіння знаннями, уміннями і здібностями, необхідними для роботи за фахом при одночасній 

автономності і гнучкості в частині рішення професійних проблем; розвинена співпраця з колегами і 

професійним міжособистісним середовищем; інтегроване поєднання знань, здібностей і установок, 

оптимальних для виконання трудової діяльності в сучасному виробничому середовищі; здатність робити що-

небудь добре, ефективно в широкому форматі контекстів з високим ступенем саморегулювання, саморефлексії, 

самооцінки; швидкою, гнучкою і адаптивною реакцією на динаміку обставин і середовища [2].  

У наведених тлумаченнях поняття «компетентність» йдеться про особу, яка здатна вирішувати певні 

завдання, виносити рішення та судження у певній галузі, а компетентність виступає як якість, характеристика 

особистості. Основою цієї якості є знання, обізнаність, досвід професійної діяльності людини. Цим самим 

підкреслюється інтегративний характер поняття «компетентність». Таке розуміння компетентності стало 

базисним в багатьох теоретичних і прикладних дослідженнях, педагогічних теоріях. З опорою саме на нього 

вивчалися конкретні властивості компетентності як умови професіоналізму, механізми її формування. 

Отже, поняття «компетентність» науковці пов’язують з певною сферою професійної діяльності та 

наявністю у фахівця не стільки значного обсягу знань і досвіду, скільки вмінь актуалізувати накопичені знання 

і вміння у потрібний момент і використати їх у процесі реалізації своїх професійних функцій.  

Поняття «професійна компетентність» увійшло в термінологію у 80-ті роки минулого століття з праць 

Ю. Бабанського, В. Сластьоніна і вважалось складовою професіоналізму. З позицій системного підходу 

професійна компетентність розуміється як певна система, що інтегрує знання, уміння, навички, професійно 

значущі якості особистості, яка забезпечує виконання особистих професійних зобов’язань [6].  

На думку науковців, професійна компетентність це : знання та вміння з різнобічних сфер 

життєдіяльності людини, що необхідні для формування вмінь здійснення діяльності творчого рівня [6]; 

«інтегративна характеристика ділових і особистісних якостей фахівця, що відображає рівень знань, умінь, 

досвіду, достатніх для досягнення мети з певного виду професійної діяльності, а також моральну позицію 

фахівця»; загальні або ключові вміння, базові вміння, фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації, 

крос навчальні вміння або навички, ключові уявлення, опори, або опорні знання [5, с. 19]; системне інтегральне 

явище щодо суб’єкта професійної діяльності, що включає не тільки його професійні та фахові знання, навички, 

вміння, професійно важливі якості, професійний і фаховий досвід, але і мотиваційну готовність і позитивне 

ставлення до цілей, завдань, змісту, методик, технологій, засобів і результатів своєї професійної діяльності; 

«здатність ефективно використовувати набуті знання, вміння і навички; вміння вирішити ту чи іншу проблему, 

здійснити активний пошук нового досвіду і визначити його самостійну цінність, наявність вмінь і навичок 

самостійності в плануванні, організації, контролі власної діяльності; креативність, здатність до саморозвитку, 

самоаналізу, саморегуляції, самоорганізації, самоконтролю» [3, с. 19]. 

Отже, узагальнивши різні визначення можна констатувати, що професійна компетентність будь-якого 

фахівця є складним інтегральним психологічним, професійним, фаховим і суб’єктним утворенням, яке 

формується в процесі набуття професійної освіти, актуалізується, розвивається і вдосконалюється у процесі 

практичної професійної діяльності, ефективність її здійснення залежить від теоретичного, практичного та 

психологічного видів підготовленості фахівця до неї, здатності та готовності до її здійснення, суб’єктних, 

професійно важливих та індивідуально-психічних якостей фахівця, сприйняття ним цілей, цінностей, змісту, 

результатів та особливостей цієї діяльності. Враховуючи визначення дефініцій «компетентність» та 

«професійна компетентність» та узагальнивши думки науковців щодо структури професійної компетентності, 

можна констатувати, що основними структурними компонентами професійної компетентності фахівця будь-

якої галузі є: ціннісно-мотиваційний компонент, що передбачає наявність мотивів, цілей, потреб, ціннісних 

установок актуалізації в професійній компетентності, стимулює творчий прояв особистості; гностичний або 

когнітивний компонент, що характеризує наявність необхідних професійних знань; функціональний компонент, 

що дозволяє використовувати наявні професійні знання, вміння і навички для вирішення професійних завдань; 

рефлексивно-статусний компонент, який дає право за рахунок визнання авторитетності діяти саме так; 

комунікативний компонент, необхідність якого обумовлена тим, що багато видів професійної діяльності завжди 

здійснюється в умовах ділового спілкування і взаємодій. 
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Пріоритетне  місце  в  системі  основних соціальних прав і свобод л юд ин и  і громадянина посідає 

право на працю. Т ак, ста  ття 43 К о нституції України визна чає, що к ожен має право на працю, що включає 

м о жливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає  або  на  яку  вільно  погоджується. Право на 

працю включає право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату , не нижчу від визначеної 

законом. Поряд із цим у К онституції У країни встановлено певні обмеження для окремих видів праці, зокрема, 

забороняється використання примусової праці. При цьому не вважається примусовою працею військова або 

аль тернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка вик  онується особою за вирок ом чи іншим 

рішенням су ду або відповідно до зак онів про воєнний і надзвичайний стан.  

Забороняється  використання  праці  жінок  і неповнолітніх  на  небезпечних  для  їхнього здоров’я 

роботах. Це положення є втіленням у національному законодавстві змісту ст  . 23 Загальної декларації прав лю 

дини. Аналізуючи  поняття  та  зміст  права  на працю, не можемо поза увагою залишити питання гарантій 

реалізації цього права, адже о д н і є ю  з найважливіших ознак правової держави, розвинутої демократії є 

реальне забезп ечення прав людини і громадянина загалом, та права на працю, зокрема. Т а к ,  гарантії прав і 

свобод  людини і громадянина  як  загальне  поняття  є  передусім основними умовами, способами і засобами, 

за  допомогою  яких  кожна  особа  має  можливість  реалізувати  свої  права.   

      Традиційно гарантії  прийнято  поділяти  на  загально-соціальні та юридичні. Але в умовах правової 

держави всі гарантії слід визначати як правові, що поділяються на нормативно-правові та  організаційно-правові  

гарантії.  Також величезне значення в реалізації прав та свобод людини і громадянина відіграє система 

міжнародно-правових  гарантій.  Відповідно, право  на  працю  також  гарантується  системою вищезгаданих 

правових гарантій. Під юридичними гарантіями слід розуміти  передбачені  Конституцією  та  іншими законами  

України  організаційно-правові  і нор  м а  тивно-правові гарантії. Пріоритетним  видом  юридичних  гарантій є 

нормативно-правові гарантії, під якими слід розуміти систему норм із реалізації прав та свобод людини і 

громадянина, тобто норм, що  передбачають  юридичну відповідальність,  юридичні  обов’язки  та  

процесуальні норми. Пріоритетним видом норм а тивних гарантій є норми-принципи, зокрема ті, що 

забезпечують права і свободи лю дини і громадянина (ст . 21, 57–64 К онституції), насамперед щодо 

невідчужуваності, непорушності, невичерпності, рівності, необмежуваності к онституційних прав і свобод 

людини і громадянина,  рівності  громадян,  презумпції невинуватості  особи,  принципу  неприпустимості 

зворотної дії закону або іншого норм а тивно-правового акта в часі, крім випадків, к оли вони пом’якшують 

або скасовують відповідальність особи тощо. До нормативно-правових гарантій належать також юридичні 

обов’язки та юридична відповідальність. Ще  однією  складовою  нормативно-правових гарантій є  юридична 

відповідальність за  порушення  прав  і  свобод  людини  і  громадянина.  Юридична  відповідальність  як вид  

соціальної  відповідальності  є  основою гарантування,забезпечення реалізації та захисту о сновних соціальних 

прав і свобод людини і громадянина. Наступним  видом  юридичних  гарантій  із забезпе чення прав та свобод 

людини і громадянина, загалом, та права на працю, зокрема, є організаційно-правові гарантії прав і свобод 

людини і громадянина в Україні, а саме діяльність державних органів та громадських організацій щ о до 

забезпечення, реалізації та охорони прав і свобод лю дини і громадянина в У країні. 

У  демократичному,  правовому  суспільстві значення організаційних гарантій у реалізації прав та 

свобод людини і громадянина зростає  і  подальшого  розвитку  набувають їхні форми  і методи. Вихо дячи  з 

вищезгаданої характеристики організаційно-правових  гарантій,  можемо їх  визначити  як  систему  органів  
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державної влади,  організацій,  держави  та всіх її органів, посадових осіб, громадських організацій  зі  

створення  сприятливих  умов для  реального  користування  громадянами своїми правами та обов’язками. 

Система  організаційно-правових  гарантій основних соціальних прав і свобод, і, в тому числі права на працю, 

закріплена Конституцією України.  

Отже,  визначене  Конституцією  України право  на  працю  забезпечується  системою гарантій, що 

поділяються на організаційно-правові, нормативно-правові та міжнародно-правові. 
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Правопорушення є ключовим, основоположним поняттям теорії держави та права, яке за своїм 

правовим змістом відображає соціальну сутність чинного законодавства, його основних інститутів, а також 

державну політику у сфері боротьби зі злочинністю. Правопорушення за своєю природою порушує правові 

норми-заборони , тобто ті правила поведінки, які встановила держава в законі. 

Поняття правопорушення має конкретно-історичний зміст та визначається його суспільною природою, 

походженням, витоками, змістом, суспільним призначенням його законодавчого визначення. 

Оцінюючи вчинки людини через призму права, держава виділяє три основних варіанти її поведінки – 

юридично байдужу, правомірну і неправомірну. Більшість діянь у правовій сфері становлять правомірні 

вчинки. Вони визначають основу нормального функціонування суспільства. Про правомірну поведінку 

суб’єктів можна говорити лише в тій мірі, в якій його дії збігаються з їх моделлю, яка зафіксована в правовій 

нормі, яка служить як би основою і разом з тим критерієм правомірної поведінки особи або колективу. 

Правомірна поведінка знаходить вираження як у позитивній дії, так і в позитивній бездіяльності, коли людина 

утримується від вчинення дій, небезпечних для тієї або іншої соціальної спільності або конкретної особистості. 

Кожне правопорушення - конкретне, оскільки його чинить конкретний індивідуальний або 

колективний суб’єкт у певний час, у певному місці. Правопорушення - посягання не на закон, а на ті умови, які 

породили цей закон, на ті класові інтереси, які знайшли в ньому своє вираження, на ті суспільні відносини, які 

закріплюються і охороняються ним (правопорядок).  

Для досягнення поставленої мети необхідно перш за все визначити поняття «правопорушення», як одну 

з вихідних категорій, що підлягають дослідженню. На сьогодні відсутні однозначні підходи до теоретичного 

визначення поняття «правопорушення», що обумовлює розмаїття його тлумачень, змісту та ознак.  

Правопорушення - це соціально небезпечне або шкідливе, протиправне, винне діяння деліктоздатного 

суб’єкта (фізична чи юридична особа), яке передбачене чинним законодавством і за нього встановлена 

юридична відповідальність. 

Антиподом правомірної поведінки виступає протиправна поведінка. Протиправною поведінкою 

вважають поведінку, що характеризується порушенням норм права. Порушення приписів правових норм у 

будь-якому суспільстві носить масовий характер і створює йому досить відчутну моральну і матеріальну 

шкоду.  

Протиправність - юридичне вираження шкідливості правопорушень для інтересів пануючого класу чи 

всього народу. Проаналізувавши наявну літературу слід навести основні визначення поняття правопорушення. 

Правопорушення - це неправомірне (протиправне) суспільно-шкідливе винне діяння (дія чи 

бездіяльність) деліктоздатної особи, за вчинення якого особа може бути притягнута до юридичної 

відповідальності. 

Вина – це це психічне ставлення правопорушника до вчиненого ним діяння та його наслідків, це 

негативне, недбале чи легковажне ставлення правопорушника до інших осіб, до своїх обов’язків, інтересів 

суспільства та держави (правопорушник усвідомлює суспільно-небезпечний характер діяння, або не 

усвідомлює, хоча міг би це робити). Тому розрізняють дві форми вини: 

умисел – правопорушення вчинено з чітким усвідомленням та розумінням шкідливих наслідків 

поведінки, за наявності бажання настання цих наслідків (прямий умисел) або свідомого допущення їх настання 

(непрямий або евентуальний умисел); 

необережність – вчинене правопорушення не було бажаним, правопорушник свідомо не допускав 

виникнення шкідливих наслідків свого вчинку, але легковажно сподівався їм запобігти (самовпевненість) або 

не передбачав таких наслідків (недбалість). 
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Правопорушення – акт поведінки, який суперечить приписам, які містяться в юридичній нормі, що 

набула юридичної сили і вступила у дію. 

Тому не вважаються правопорушеннями  діяння, які зовні виглядають такими, однак вчинені особами, 

що не досягли віку з якого настає відповідальність, психічно хворими, неосудними тощо. 

Правопорушення розглядається переважно як правова категорія, але його можна розглядати і в інших 

значеннях, основними з них є історичне, соціальне, психологічне, кримінальне та кримінологічне розуміння. 

Таким чином, незважаючи на різноманітність причин, умов, суб'єктів і характеру вчинених 

протиправних діянь, всі вони мають загальні ознаки, що дозволяють віднести їх до одного соціального явища – 

правопорушення, яке є одним із видів протиправної поведінки. 

 

 

РЕКЛАМА В ДРУКОВАНИХ ЗМІ 

 

Коваленко В.В., студ. 

Науковий керівник Алексеєнко Н.М., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Реклама – це друковане, рукописне, усне або графічне повідомлення про особу, товари, послуги або 

суспільний рух, відкрито опубліковане рекламодавцем й оплачене з метою збільшення обсягів збуту, 

розширення клієнтури, одержання голосів або суспільної підтримки. 

Рекламна інформація необхідна споживачеві, бо він є головною рушійною силою процесу продажу і від 

нього залежить, відбудеться процес купівлі чи ні. Реклама надає покупцеві інформацію про те, що існує товар 

певної марки, що він має певну споживчу характеристику, інформує чим відрізняється цей товар від інших, де 

його можна придбати та за якою ціною. 

Реклама друкованих засобів масової інформації на сьогодні є найпоширенішою у світі формою 

реклами. На друковану рекламу припадає 93 % рекламних витрат – у Швеції, 83% – у Голландії, 75% – у 

Німеччині, 64% – у Великобританії і 53 % – у США. Згідно з даними досліджень, у середньому 87 % читачів 

газет звертають увагу на рекламу, однак назву торгової марки або логотип помічають лише 34 %. Зарубіжні 

науковці дослідили, що інформація в газетах сприймається як найдостовірніша, натомість телевізійну рекламу 

вважають надокучливою та недоказовою. Приблизно 19% людей читають половину або весь текст рекламного 

звернення, тобто 44 % тих, що помітили рекламу, знайомляться з її змістом [1,с. 204]. 

 Переваги рекламної інформації в пресі – це доступність в будь-який час повторно звернутись і 

осмислити зміст рекламного оголошення, що важко зробити в рекламі телебачення та радіо. Реклама в пресі 

набагато інформативніша, до того ж вона утримує увагу читача набагато довше. Рівень запам’ятовування 

реклами при 100 GRP на телебаченні становить 4%, у той час як у пресі – 11,5%, спостерігається більш високий 

рівень розуміння рекламного повідомлення.  

Важливо викликати інтерес у споживача, заставити його вчитатися в оголошення. При швидкому 

прочитанні реклами будь-хто читає тільки перші сім слів тексту. Тобто читатиме далі потенційний покупець чи 

ні залежить саме від цих семи слів. Як тільки споживач зосередить свою увагу на рекламі, рекламне 

оголошення повинно знайти підхід до його вже існуючих поглядів на цей товар. Реклама повинна бути 

правдивою і переконливою, сучасною і грамотною, зрозумілою і дохідливою. Запам’ятовують рекламу красиву 

і потворну, дурну і розумну. Не запам’ятовується тільки сіра, посередня реклама.  

Рекламу в пресі умовно можна розділити на дві групи: рекламні оголошення й публікації оглядово-

рекламного характеру, до яких відносяться різні статті, репортажі, що несуть іноді пряму, а іноді непряму 

інформацію. 

Аналізуючи друковані засоби масової інформації Кременчука було з’ясовано, що на сторінках деяких 

газет розміщено дуже багато реклами. Як правило її розміщують на першій чи останній сторінці та всередині 

газети. Але зустрічаються випадки, коли реклама розміщена на кожній сторінці. Необхідно пам’ятати, що 

найкраще місце – правий верхній куточок правої полоси сторінки газети, найгірше – лівий нижній кут лівої 

полоси. Для виділення рекламного оголошення необхідно зробити все можливе: взяти в рамку, залишити 

вільний простір, підібрати виразний шрифт, малюнок. Ефект контрасту допоможе переключити увагу на ваш 

матеріал. Надмірне використання реклами перетворює газету на комерційний продукт. Видавці газет і журналів 

дуже зацікавлені в одержанні замовлення на рекламні оголошення, оскільки за їх рахунок покривається до 80% 

витрат на видання газети чи журналу.  

Щодо правил рекламування було виявлено, що керівництво деяких газет не дотримуються норм 

законодавства України, щодо розміщення реклами лікарських засобів. Реклама не містить рекомендацій щодо 

обов’язкового ознайомлення з інструкцією на лікарський засіб. Немає тексту попередження такого змісту: 

«Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я», що займає не менше 15 відсотків площі всієї 

реклами [2]. 

Отже, проблема полягає в тому, що газетна реклама є найбільш економним засобом, її почали забагато 

використовувати. Адже розмістити рекламу в пресі набагато простіше і дешевше, ніж в інших ЗМІ. Особливо 

цим користуються малі і середні підприємства, які не мають великих коштів для більш дорожчої реклами. 
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Питання в тому, чи буде вона ефективною, якщо одночасно публікуються ідентичні рекламні оголошення 

кількох підприємств, адже у зв'язку з цим вплив реклами на людину помітно знижується. 

Завдяки тому, що обсяг рекламної продукції в друкованих засобах масової інформації визначається 

керівниками самостійно, вплинути на її зменшення неможливо. Це вигідно як замовникам реклами так і тим, 

хто її розповсюджує. 
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Преса Кіровоградщини почала розвиватися з другої половини XIX століття та під впливом політичних 

подій зазнала радикальних змін. Отже, дослідження розвитку преси регіону є досить актуальним, оскільки 

аналіз тематичного наповнення друкованих радянських ЗМІ  дає змогу краще дослідити концепцію формування 

світогляду громадян за допомогою пропаганди нових ідеалістичних цінностей тогочасною пресою.  

  На початку ХХ століття в Кіровограді  видавалися газети – «Красный путь» (орган повітового 

виконкому), що  була перейменована у «Червоний шлях» 1924 року та «Зиновьевский пролетарій» (орган 

повітового комітету ВКП(б)). Головна тематика газет – це новина, а також міжнародні події. Наприклад,  

головною темою 1921 року була допомога голодуючим Поволжя, а 1922 року – боротьба з голодом на Півдні 

України. У газетах обов’язково  обговорювалися пленуми ЦК, з’їзди партійних делегатів та інші важливі 

новини [1]. 

Разом з тим матеріали газети «Червоний шлях» містили інформацію про розповсюдження нових 

агротехнічних прийомів, сприяли поширенню агрономічних, економічних знань для селян, а також пропагували 

переваги сільськогосподарської кооперації у формі колективних господарств, критикували куркулів та 

священиків різноманітних конфесій. «Зиновьевский пролетарій» приділяв увагу розповсюдженню економічних 

та юридичних знань для робітників[2]. 

            Однією з головних газет в регіоні була газета «Кіровоградська правда», яка друкувалася під 

назвами «Известия», «Красный путь», «Червоний шлях», «Соціалістичний наступ», «Кіровська правда», а 

від 20 січня 1939 року має теперішню назву. Протягом 1970–1980-х років «Кіровоградська правда» виходила 

шість разів на тиждень, що свідчить про бажання влади здійснювати постійний вплив на читача, тримаючи його 

свідомість під постійним контролем [3]. Про це свідчать наведені нижче деякі з назв статей в газетах 

Кіровограда: «Увічнений у бронзі» (про пам’ятник В. І. Леніну в Кіровограді) – «Зоря комунізму», 1974, 23 

квітня, «З щирою любов’ю» (до 90-річчя з дня народження С. М. Кірова) – «Кіровоградська правда», 1976, 25 

березня, «Буревісник» (до 100-річчя з дня народження Артема) – газета «Молодий комунар», «Напиши про 

цього діда» (про перебування Д. Бєдного у 1918 р. в дивізії В. І. Чапаєва) –  «Кіровоградська правда», 1984, 13 

травня, «Заодно з робітниками» (події на Кіровоградщині у 1905 – 1907 рр.) – «Зоря комунізму», 1985, 23 

березня, «Нескорені заводчани» (про партійно-комсомольську підпільну групу заводу «Червоний профінтерн») 

–  «Кіровоградська правда», 1986, 13 липня, «Делегат більшовиків Єлисаветграда» – «Кіровоградська правда», 

1986, 23 квітня, «На службі революції» (про В. К. Таратуту) – «Кіровоградська правда», 1986, 8 червня, «Під 

червоним стягом» (про І. С. Компанійця) – «Кіровоградська правда», 1986, 12 лютого, «Арсенал червоної 

гвардії Єлисаветграда» – «Кіровоградська правда», 1987, 16 липня, «Здійснили історичну справу» – газета 

«Правда і наш край» 1987, 5 травня [4]. 

             З другої половини ХХ століття видавалися такі друковані ЗМІ Кіровограда: «Серп і молот» 

(Знам’янська районна газета, 1969–1974), «Молодий Комунар», «Кіровоградська правда», «Вечірня газета», 

«Україна центр». Перелічені газети позиціонувалися як обласні кіровоградські газети, друкувалися часто і 

систематично, починаючи з 1982 року. Крім того, в Кіровоградському районі функціонувала радіогазета «Голос 

хлібороба». 

Отже, преса Кіровоградщини ХХ століття розвивалась під впливом багатьох політичних та 

економічних факторів. Відомо, що засобам масової інформації заборонялося правдиво висвітлювати деякі події, 

що мали місце в країні чи зарубежем. Україномовна радянська періодика підмінила національну пресу, 

витіснила її із суспільно-політичного життя. Періодика використовувалася як потужний механізм впливу на 

маси. Архівні партійні документи містять прямі відомості про сприяння преси репресіям. Редакції тогочасних  

газет часто фабрикували відгуки і оцінки читачів, формуючи громадську думку.  
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На сьогоднішній день існує велика кількість проблем, пов’язаних із викладанням іноземних мов, зокрема 

англійської, стрімко стала широковживаною, обов’язковою і необхідною в усіх сферах суспільного життя та 

вдалого працевлаштування. Оскільки це, наразі, мова міжнародного спілкування, для педагогів дуже важливо 

навчитися уникати помилок аби забезпечити своїм учням успішну комунікацію, а собі репутацію успішного, 

вмілого, та досвідченого викладача [2, с. 22–23]. 

Однією з таких суттєвих проблем при викладанні інформації стосовно так званих «проблемних слів» 

(Confused Words). Під цим поняттям розуміють слова, переклад або вживання яких, може бути ускладнене 

контекстуальною полісемічністю слова, омофонами або омографами. Так, зокрема:слово “field” із його великою 

кількістю значень(лук, поле, місце народження, арена для поєдинку, сфера діяльності, поле бою, фон картини, 

спортивний майданчик, поле бою), або будь який з багатозначних англійських дієслів:tokeep, totake, 

toget,tohave, tomakeта багато інших.А незрівнянну кількість омофонів годі й намагатися перерахувати 

повністю:accessary - accessory; close - cloze; coign - coin;  heard - herd; pail – pale та сотні інших[2, с.57–59]. 

Вищевказані проблеми у викладанні іноземних мов розглядали у своїх працях С. Тер-Минасова, Г. 

Китайгородська, та Н. Бонк. Усі ці вчені, а також багато інших, досить ретельно й прискіпливо  ставилися до 

типових помилок у викладанні іноземних мов, зокрема англійської, з її чисельними  так званими проблемними 

темами та сферами. 

Актуальність питання  помилок у методах викладання теми Confused Words у курсі навчання англійської 

мови  залишається незмінною, адже сотні педагогів нашої країни допускають вище проаналізовані помилки  

майже щораз у, стикаючись із даною темою.  

Однією з найпоширеніших помилок серед викладачів, особливо у середній школі або під час 

неспеціалізованого викладання іноземних мов, є звичка вказувати лише те значення полісемічного слова, яке 

необхідно у контексті окремого завдання або стосується теми лише одного конкретного уроку. З одного боку 

учень/студент не переобтяжується додатковими значеннями, але як виявляється частіше за все призводить до 

ускладнень з подальшим запам’ятовуванням інших значень. Отримавши і завчивши таке слово з одним 

значенням учні або студенти досить часто «гублять» не можуть запам’ятати додаткові значення що 

подаватимуться в подальшому. 

Так само неуважність педагога до омофонів може призвести до складних ситуацій особливо під час 

аудіювання або усної комунікації. Подаючи нові слова вчитель обов’язково промовляє їх, аби учні змогли вірно 

вимовити їх орієнтуючись не лише на письмову транскрипцію, а й звукове сприйняття. [1, с. 92–94 ] Суть 

педагогічної помилки у тому, що досить часто вони забувають попередити учнів аби ті не плутали вказане ними 

слово з його омофоном, адже їх значення можуть відрізнятися кардинально. Зазвичай учні можуть одразу не 

запам’ятати значення «аудіо-двійника» але таке просте нагадування застереже їх від можливих конфузів у 

перекладі, виконанні завдань або комунікації. Таким чином думка: здається це інше слово з таким самим 

звучанням, стимулює значно краще ніж: не знаю чому це тут, воно ж зовсім не те означає. 

Отже, оскільки саме вживання такої групи слів як Confused Words є досить складним завданням, що 

потребує особливої уваги, то й навчання використання їх має бути не просто ще одним навчальним уроком, а 

кропіткою, старанною та відповідальною працею педагога. 
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РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ ЗА ШЛЮБНО-СІМЕЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 

(1918–1939 рр.) 

 

Льопа М.С., викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

З метою вивчення міжнародного досвіду щодо реєстрації актів цивільного стану, зокрема реєстрації 

розірвання шлюбу, Управлінням у справах цивільного стану громадян Мінюсту, згідно з міжнародними 

договорами України про правову допомогу у цивільних і сімейних справах та відповідно до Конвенції про 

правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, підписаної державними 

членами СНД у Мінську 22.01.1993, окремим іноземним державам надіслано прохання щодо надання 

інформації про порядок розірвання шлюбу згідно чинного законодавства, а також про те, який документ 

підтверджує розірвання шлюбу. Так, розірвання шлюбу у Республіці Польща здійснюється лише у судовому 

порядку і регулюється Сімейним та опікунським кодексом від 25.02.1964 року та Цивільно - процесуальним 

кодексом від 17.11.1964 року. 

Отже, процедура розірвання шлюбу на теренах Другої Речі Посполитої (далі – ДРП) здійснювалася на 

основі національного польського законодавства, чинного на польських землях різних за своїм історичним та 

правовим минулим, традиціями, досвідом. Крім того, ця процедура регулювалася церковними канонами 

відповідно до віро-сповідання подружжя. Співвідношення державних законів і релігійних приписів у шлюбно-

сімейних відносинах у кожному регіоні було різним, згідно з специфікою кожної території. Головним чином, 

відмінність стосувалася трьох моментів: форми укладення шлюбу, здійснення судочинства у сімейних справах 

та допустимості розірвання шлюбу. Порядок розірвання шлюбу на кожній території ДРП мав певні особливості. 

Вони були пов’язані з місцевістю проживання або перебування подружжя, їх віросповіданням та наявністю 

причин для розірвання шлюбу.  

Цю проблематику досліджували переважно польські правознавці зазначеного історичного періоду, які 

займалися проблемами цивільного та сімейного права, зокрема: Ф. Золл, С. Голуб, В. Абрахам, Е. Маргуліс, Х. 

Конік, З. Мандел та ін., а також українські правники тієї доби С. Дністрянський, К. Левицький, С. Федак, М. 

Шухевич. Проте вказана проблематика залишається відкритою для наукових досліджень в контексті 

поглиблення євроінтеграційних процесів.  Основну увагу у цьому контексті, на мою думку слід приділити 

особливостям здійснення процедури розірвання шлюбу шляхом сепарації на основі низки законодавчих актів, 

які діяли на території Другої Речі Посполитої. До таких актів належали: Польський цивільний кодекс 1825 р., 

Положення про шлюб 1836 р., Австрійський цивільний кодекс 1811 р., Німецький цивільний кодекс 1896 р., 

Звід законів Російської Імперії 1830 р. та Угорський закон про шлюб 1894 р. Хоча Польський цивільний кодекс 

не містив поняття розірвання шлюбу, із аналізу його тексту випливало, що розірвання шлюбу (rozwуd) – це 

повне припинення особистих і майнових відносин подружжя, здійснене у встановленому законом порядку, із 

визначенням подальшого правового статусу дітей, а також майна, нажитого у шлюбі. У законодавстві 

тогочасної Польщі, а саме Положенні про шлюб, ПЦК та АЦК, визначалося таке поняття, як сепарація, тобто 

часткове припинення особистих і майнових відносин подружжя із забороною вступати у повторний шлюб, що 

пояснюється значним впливом канонічного права на світське. Сепарація відповідно до релігійних норм римо-

католицького віросповідання наставала за таких причин: 1) подружня зрада (прелюб) - чоловік не мав права 

вимагати сепарації з приводу подружньої зради, якщо сам примусив дружину здійснити такий злочин; 2) тяжка 

образа одного з подружжя; 3) у випадку вчинення однією із сторін злочину чи правопорушення та схиляння до 

протиправних діянь своєї половини. 

Розірвання шлюбу (розлучення) допускалося не на всій території ДРП, до того ж враховувалося 

розмаїття чинного шлюбно-сімейного законодавства. Так, на території колишнього Конгресового Королівства 

для осіб римо-католицького віросповідання розірвання шлюбу не допускалося, а існувала лише сепарація, яка 

мала усі ознаки розірвання шлюбу, крім можливості сторін вступати у новий шлюб. Для усіх інших 

віросповідань розірвання шлюбу було допустимим, якщо дозволяли релігійні норми. Таким чином, для євреїв, 

мусульман, греко-католиків, православних, євангелістів розлучення здійснювалась у встановленому законом 

порядку. Розмаїтість норм шлюбно-сімейного законодавства та судової системи дещо спростовувалася 

прийняттям польською владою „Міждільничого закону” 1926 р. Закон передбачав приналежність до місця 

проживання. 

В даний час в країнах ЄС ще не склалося єдиної судової практики з питань вибору застосовного права у 

сфері шлюборозлучних відносин.  

Отже, можна зробити висновок, що розірвання шлюбу за шлюбно-сімейним законодавством другої речі 

посполитої (1918–1939 рр.) є недосконалим. Неоднозначність питання містить велику кількість нюансів та 

пояснень, які потребують глибокого аналізу та розгляду.  
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ПРАВО СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ 

 

Ляшко В.Ю., студ. 

Науковий керівник Литвиненко Д.А., к.і.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградького 

 

До найдавніших джерел єгипетського права належать звичаї, тісно пов'язані із міфічними приписами та 

релігійними нормами. За легендою початок давньому законодавству Єгипту поклав бог Тот, що передав 

єгипетським жерцям 42 священні книги. Велике значення як джерела права мало законодавство фараонів, яке 

було рухливим, а фараон був постійним діючим джерелом своїх законів. Зводи давньоєгипетського права було 

складено за чотирьох фараонів: Менесі (к. IV тис. до н. е.), Сазіхісі в епоху Стародавнього царства, за Рамзеса II 

Великого та за фараона Бокхоріча (720-715 роки до н. е.). 

Право власності. Ще у давнину єгипетські закони містили докладні приписи про право власності, її 

форми (царська, храмова, громадська, приватновласницька), володіння та розпорядження нерухомістю. 

Відносин щодо землі, худоби, рабів вчинялися за ритуалом, участю свідків, у т.ч. жерців. Такі контракти 

зазвичай складалися в суді. Договори і умови купівлі-продажу викладалися письмово з надзвичайною точністю 

і деталями. Потім скріплялися підписами свідків. Відсотки під позиченої суми не мали  перевищувати суму 

боргу. Спочатку власність передавалася на підставі усної домовленості та в присутності офіційних осіб 

(місцевих чи столичних), а потім оформлялася за допомогою переписувача особливим записом та за платню. 

Згодом передавання власності стало супроводжуватися особливим ритуалом. 

Родинне право.  Цікавим уважається положення жінок у Стародавньому Єгипті, яке було більш 

незалежним порівняно із положенням жінок в інших країнах того часу. Жінка посідала високе становище, тому 

в Єгипті був поширений шлюб-партнерство з правом голосу вільної жінки при укладенні шлюбного контракту і 

можливістю вільно ініціювати розлучення. Якщо розлучення починалося за ініціативою чоловіка, дружині 

поверталися частина посагу та частина майна, нажитого спільно; якщо з ініціативи дружини – вона мала право 

на частину посагу. Удова могла вільно користуватися всім майном, але продавати чи дарувати лише свою долю. 

Батьки брали найактивнішу учать у  обранні гідних «кандидатів» для шлюбу і згоди молодят не завжди 

запитували. Шлюб між кревними родичами заборонявся, але фараони могли одружуватися на сестрах і навіть 

доньках. Разом з тим закони і звичаї фіксували перевагу голови родини. Чоловік міг побити палкою дружину, 

брат - сестру, однак у "розумних межах". Невірність чоловіка не каралася, йому дозволялося мати наложниць. 

Невірність дружини каралася смертю.   

Злочин і покарання. Карне право Стародавнього Єгипту, що зароджувалося, знало такі види злочинів: 

1) державні - зрада, змова, заколот, розголошення державної таємниці; 2) релігійні - вбивство священних 

тварин, чаклунство; 3) проти особи - вбивство, відступлення від правил лікування у разі смерті хворого; 4) 

проти власності - крадіжка, обмірювання, обважування; 5) злочини проти честі та гідності - перелюбство, 

зґвалтування. Основною метою покарання було залякування. Вид покарання залежав від становища злочинця та 

тяжкості злочину. Учасники повстання підлягали поголовному знищенню. Жорстокі страти передбачалися 

стосовно грабіжників царських гробниць. За повернення речі власник сплачував викрадачу 4-ту частину її 

вартості. Підроблення документів каралося відсіканням руки. На початковому етапі Стародавнього царства 

злочини проти родичів розбирав голова родини, пізніше ця функція перейшла до судді, але були відгуки про 

представників суддівського стану за їх крутійство, упередженість.. 

Спадкове право. Спадкування здійснювалося за законом: власність зазвичай переходила старшому 

сину. Були часи, коли діти отримували рівні спадкові частки. За відсутності дітей дружина ставала єдиною 

спадкоємицею. У стародавніх єгиптян була також можливість обійти приписи закону шляхом складання 

особливого заповіту, що офіційно підлягав реєстрації на користь тих чи інших своїх дітей, у т.ч. дочок. На дітей 

накладалися витрати на поховання батьків та догляд за їх могилами.(для цього використовувався  матеріальний 

фонд) 

Процес. Особливе місце у праві Стародавнього Єгипту посідає процес. Головною метою судового 

розгляду та його рішень, було запобігання можливості повторного злочину. Єгиптяни встановили важливе 

правило – правосуддя слід чинити милостиво, і воно повинно бути однаковим і для бідних, і для багатих. 

Процес розпочинався за скаргою потерпілого і мав характер змагання з усними виступами сторін, письмовими 

та усними свідченнями. Головою судової влади був фараон. 

Можна  зробити висновок, що право Стародавнього Єгипту позитивно вплинуло на розвиток та 

формування права інших зарубіжних країн, так як Єгипет – перша держава, яка утворилась на Сході. Тому 

доцільно вважати, що інші правителі брали приклад саме з цієї правової культури. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

 

Прокопенко О.Г., студ. 

Науковий керівник Латишева В.В., к.ю.н., доц. 
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На сьогодні,  Державний земельний кадастр (далі ДЗК) України має велику кількість проблем,  

пов’язаних з невизначеністю правового статусу земельно-кадастрових відомостей, недостатньою повнотою 

існуючої земельно-кадастрової інформації, майже повною  відсутністю  реєстраційних даних щодо обмежень у 

використанні земель, незадовільною автоматизацією та інформатизацією кадастрово-облікових процедур тощо. 

Таким чином, дослідження порядку ведення ДЗК полягає у проведенні комплексної систематизації наявних 

проблем з метою їх ефективного подолання. 

Багато експертів вважають, що сформована в Україні система введення ДЗК містить значні корупційні 

ризики, які переважно пов’язані з суб’єктивним фактором Державного земельного кадастру. 

Вирішення проблем ведення ДЗК займалися такі вчені, зокрема:  А.П. Вервейко, Р.П. Возняк, М.О. 

Володін та ін. На особливу увагу заслуговують дослідження указаної сфери  А.Г. Мартин. Вчений визначив 

підходи щодо вдосконалення земельно-кадастрового обліку як необхідної передумови розвитку ринкових 

земельних відносин.  

Ми вважаємо, що проблему вдосконалення ДЗК варто розглядати у двох напрямках, зокрема, 

ефективний розвиток ДЗК можливий за умови нерозривного розвитку двох складових – нормативно-правової 

бази та професійності кадрів у сфері ведення ДЗК.  

Основу нормативно-правової бази становлять Закон України «Про Державний земельний кадастр» та 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру». 

Зокрема визначено, що  ДЗК ведеться на електронних та паперових носіях. Відповідно, важливого значення 

набуває покращення геоінформаційної системи, а саме, впровадження 3D-кадастру в Україні. Питання 

переходу земельного кадастру на наступних рівень  є актуальним завданням. Створення 3D-кадастру сприятиме 

отриманню чіткішої, об’єктивнішої, достовірнішої, наочнішої земельно-кадастрової інформації про об’єкти 

нерухомості. Причинно-наслідковим результатом впровадження 3D-кадастру виступатиме удосконалення 

нормативно-правової бази системи державного обліку об’єктів нерухомості.  

ДЗК є одним із основних функцій управління, але він не є досконалим. Проте, реалізація правових 

механізмів залежить від суб’єктів, діяльність яких пов’язана з їх реалізацією. Внесення відомостей до ДЗК і 

надання таких відомостей у складі центрального огляду. Центрального органу виконання влади з питань 

земельних ресурсів та його територіальних органів здійснюються державними кадастровими реєстраторами. 

Згідно ст. 9 п. 2 Державні кадастрових  реєстратор  є держслужбовцем. Державні кадастровим  реєстратором 

можуть бути громадянин  України, який має вищу землевпорядну або юридичну освіту та стаж землевпорядної 

та юридичної роботи не менше як два роки. Та все ж виникають проблеми через некомпетентність професійних 

кадрів (немає досвіду роботи, недостатні знання в цій галузі). Мабуть, це найбільша проблема, так як саме від 

професійності людини залежить якість роботи ДЗК. Кадастровий реєстратор несе адміністративну та 

кримінальну відповідальність за дії під час роботи, він повинен діяти чітко вказаній інструкції, відповідно до 

ЗУ «Про ДЗК», ст..23 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», ст..ст.193-204 ЗКУ, ПКМ 

«Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових ресурсів», ПКМ «Про інформаційну взаємодію 

органу, що здійснює ведення ДЗК, та органу державної реєстрації прав», ПКМ «Про затвердження Порядку 

ведення ДЗК», наказ Держкомзему, Мінфіну України та Мінекономіки України «Про затвердження Розмірів 

оплати земельно-кадастрових робіт та послуг».  

Отже, ми встановили, що сучасний ДЗК є недосконалим. Оскільки земельно-кадастрові системи є 

невід'ємною частиною управління, без їх створення неможливе формування ринку землі та нерухомості, а 

також розвиток інвестиційного процесу. На нашу думку, вдосконалення системи державного кадастрового 

обліку земельних ділянок можливе за на ступних умов: продовження робіт з розробки та прийняття 

нормативно-правової бази; професійності кадрів; створення інфраструктури державного кадастрового обліку, 

включаючи організаційний розвиток системи. 
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 На даний час, забезпечення захисту прав людини є найголовнішим з питань на які потрібно звертати 

увагу. У нашій державі прийнято значну кількість законів, які мають забезпечувати право кожного громадянина 

на належний правовий захист. З кожним роком у нашій державі все більше людей переконується у тому, що 

реалізація норм права, які містяться у приписах законів, нормативно-правових актів та інших джерелах 

(формах) права перебувають в інертному положенні. Вони не лише не дають того результату за для якого  
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створювалися, а ще більше породжують негативних наслідків, які з часом переростають у масові незадоволення 

людей, що виражаються у вигляді протестів. Правопорядок у країні базується на правомірній поведінці її 

громадян. Правомірна поведінка громадян залежить від реалізації норм права, які мають бути досконалими та 

відповідати даному суспільству.  

Проблемами реалізації норм права займалися багато науковців, які у своїх роботах приділяли значну 

увагу визначенню реалізації норм права та взаємодії держави і суспільства під час їх застосування. Проте, на 

нашу думку, проблема ефективності реалізації норм права безпосередньо пов’язана з суб’єктами права, а саме, 

її вираження у таких формах, які покликані сприяти правомірній поведінці учасників. Отже, доцільно провести 

дослідження реалізації норм права з врахуванням саме впливу права на поведінку суб’єктів.   

Реалізацію норм права, у такому випадку, можна розглядати як дві складові – як процес та як кінцевий 

результат. Необхідно пам’ятати, що право – це система загальнообов’язкових норм правил поведінки, які 

виражають загальні та індивідуальні особливості, волю населення країни, є регулятором суспільних відносин, 

виражається та охороняється державою та забезпечується усіма заходами державного впливу в тому числі 

заходами державного примусу. Безпосередня реалізація норм права, буде залежати від того, як саме вони 

будуть дотримані та застосовані на практиці. Ми вважаємо, що громадяни які власний спосіб життя 

спрямовують на реалізацію принципів верховенства права та верховенства закону, доцільно означити як 

правомірне суспільство. Таким чином, правомірне суспільство – це населення країни, яке існує (розвивається) в 

рамках правової площини, в центрі якої знаходиться норма права, яка реалізовується відповідними суб’єктами 

шляхом дотримання заборон, використання суб'єктивних права і виконання юридичних обов’язків на основі 

вольової поведінки самих суб’єктів, яка не суперечить основним принципам права і гарантується державою.   

Реалізація норм права – це здійснення приписів правових норм у практичній діяльності суб’єктів права. 

Здійснюється реалізація норм права на підставі дотримання таких принципів: законності – основний принцип, 

який полягає в тому, що реалізація норм права буде застосована лише в тому випадку, якщо з боку державних 

органів та посадових осіб, буде неухильне дотримання закону; обґрунтованості – відбувається реалізація 

виключно відповідної норми права, з ретельною перевіркою юридичного факту; доцільності – застосовується 

найбільш оптимальний та ефективний варіант реалізації правових вимог; соціальної справедливості – базується 

на врахуванні інтересів суспільства в цілому, а не врахування становища чи рангу окремої особи чи групи осіб.    

Існує безліч форм реалізації норм права, але всі вони мають одну мету –  створення правомірного 

суспільства. Відповідно до цього, форми реалізації права класифікують за складністю та за спрямованістю дій 

суб’єкта. Таким чином, виділимо дві основні складові: 

1. Яка не пов’язана з участю держави – проста, безпосередня форма. До неї відносять такі 

способи безпосередньої реалізації, зокрема: додержання – характеризується пасивною поведінкою суб’єкта 

права без врахування його бажань; виконання – характеризується активною поведінкою суб’єкта права, не 

залежно від його бажань; використання – поєднує в собі можливість використовувати як пасивну так і активну 

поведінку. Характерним є використання можливостей (дозволів) наданих правовими нормами, здійснення 

суб’єктивних прав для задоволення власних інтересів (наприклад, право на навчання, право на належні умови 

праці та ін.). 

2. Яка здійснюється за участю держави – складна, опосередкована форма. До неї відносять такий 

спосіб реалізації як застосування, який має найбільш розширену систему дій, оскільки, зазвичай підкріплюється 

втіленням з боку органів державної влади. Вказана форма реалізації норм права має організаційний, державно-

владних характер, який здійснюється у процедурно-процесуальному порядку. Застосування норм права 

виступає особливою формою право-реалізації. 

Таким чином, на підставі проведеного дослідження ми встановили, що для здійснення ефективної 

реалізації норм права повинен функціонувати дієвий механізм реалізації громадянами їхніх конституційних 

прав та свобод. Указаний механізм має бути направлений на створення правомірного суспільства і  повинен 

базуватися на логічній взаємодії між усіма суб’єктами права.  

 

 

ПІДСТАВИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРОКУРОРОМ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА В 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВА НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ 

 

Редькіна Н.А., студ. 

Науковий керівник Шаповал В.Д., к.ю.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Основним завданням будь-якої демократичної держави є захист прав та свобод людини, їх утвердження 

та забезпечення. Стаття 59 Конституції України гарантує право на правову допомогу кожному громадянину 

України [1]. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Підставою для реалізації 

права на правову допомогу є порушення її прав та свобод, при цьому не має значення чи є особа громадянином 

України, іноземцем або особою без громадянства. 

Конституція України визначила прокуратуру України як єдину систему. Викладення основних 

положень про прокуратуру в окремому розділі (VII) Основного Закону України зумовлено тим, що виконання 

покладених на органи прокуратури функцій і повноважень є самостійним видом державної діяльності. Такий 
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висновок підтверджують також як специфічні функції та характер діяльності прокуратури, так і принципи їх 

організації, єдність завдань цього незалежного централізованого державного органу.  

Відповідно до положень ст. 121 Конституції на прокуратуру України покладено: підтримання 

державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

визначених законом; нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, 

дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

справах, а також, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян [1]. 

14 жовтня 2014 року із прийняттям нового Закону «Про прокуратуру», який набрав чинності 15 липня 

2015 року, представництво інтересів громадянина та держави в суді набуває нової форми реалізації. Відповідно 

до статті 23 Закону представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні 

процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або держави [2]. 

Проте, прокурор здійснює таке представництво не у всіх випадках. Так, представництво в суді інтересів 

громадянина допускається, якщо така особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані 

права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену 

дієздатність, а законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та 

інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист. 

Як свідчить практика, прокурор представляє інтереси, якщо заінтересована особа: 

− не може або для неї вкрай важко захистити свої права (наприклад, заяви в інтересах неповнолітніх, 

недієздатних, старих, важкохворих громадян); 

− не вживає заходів для захисту свого права, але інтереси інших громадян, державні, суспільні 

інтереси вимагають такого захисту (наприклад, регресні позови в інтересах державних підприємств) [3]. 

Сьогодні представництво прокуратурою України інтересів громадянина в суді полягає у здійсненні 

прокурорами від імені держави процесуальних дій, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або 

держави у випадках, визначених законом. Приводом для представництва прокурора в суді є саме звернення у 

прокуратуру фізичних осіб, тобто рішення самої особи про необхідність її захисту прокуратурою.  

Представництво прокурором інтересів громадянина спрямоване на: захист прав і законних інтересів 

громадян; сприяння суду у виконанні вимог закону про всебічний, повний та об’єктивний розгляд справ і 

ухвалення судових рішень, що ґрунтуються на законі; своєчасне вжиття заходів щодо усунення порушень 

закону, від кого б вони не виходили, керуючись при цьому принципами законності, незалежності суддів, 

рівності фізичних осіб перед законом і судом [4]. 

Таким чином, необхідно зробити висновок, що діяльність прокурора у сфері представницької 

діяльності у забезпеченні права на правову допомогу, спрямованої на захист громадян, має певні особливості: 

по-перше, прокурорське представництво ґрунтується безпосередньо на нормі Конституції України, тоді як інші 

види представництва здійснюються на підставі доручень або інших законодавчих актів; по-друге, відмінністю 

прокурорського представництва є те, що його здійснює орган, який завжди виступає гарантом дотримання прав 

та свобод громадян в Україні.  
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ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 
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Науковий керівник Скрипник В.Л., к.ю.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Кожна людина протягом свого життя володіє, користується та розпоряджається власністю, 

результатами своєї творчої та інтелектуальної діяльності. Проте, непоодинокими є випадки, коли особа 

стикається з проблемою реалізації захисту своїх прав. Конституцією України (ст.41) закріплений принцип 

охорони власності. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не 

може бути протиправно позбавлений права власності [1].  

Головною функцією держави є захист та охорона власності шляхом встановлення відповідальності у 

разі порушення права власності, що виражені в передбачених законом цивільно-правових засобах, які 

спрямовані на відновлення майнових інтересів їх суб’єктів. Стаття 16 Цивільного кодексу визначає перелік 

основних способів захисту цивільних прав, в тому числі й права власності [2]. З наведеного вище твердження 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://www.rada.gov.ua/
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випливає, що «захист та охорона власності» ототожнюється із «способами» його захисту, однак, природа 

останніх не передбачає  його становлення. 

Проблематика питання щодо способів захисту права власності була предметом дослідження таких 

вчених, як І.О. Дзера, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, О.А. Підопригора, Є.О. Суханов, Є.О. Харитонов та ін. 

І.О.Дзера відзначала, що термін «засоби» в процесуальному законодавстві означає  «які докази» має встановити 

суд для обґрунтування чи заперечення вимог сторін, а термін «способи» забезпечення доказів дає відповідь на 

питання яким чином (тобто яким способом) суд може забезпечити зібрання необхідних фактів (доказів) [3]. 

За характером порушення права власності й інших речових прав наука виділяє такі види способів їх 

захисту як: речові-правові, зобов’язально-правові та спеціальні. Речово-правові способи захисту застосовують у 

разі безпосереднього порушення права власності та інших речових прав особами, що не перебувають в 

договірних правовідносинах, тобто є учасниками абсолютних відносин (віндикаційний позов, негаторний 

позов, позов про визнання права власності).  

Зобов’язально-правові способи  спрямовані на захист інтересів власника, який був стороною договору 

стосовно майна, тобто учасником зобов’язальних відносин, на відновлення речового права, внаслідок 

виконання певного зобов'язання. 

Об’єктом захисту можуть бути будь-які речі та майнові права. 

Науковці виділяють договірні та не договірні ( позадоговірні) зобов’язально–правові способи захисту. 

Договірні зобов’язання виражаються у формі розірвання договору,  захисту уповноваженою особою свого 

права власності шляхом примусу боржника виконати обов’язок в натурі, застосування мір відповідальності 

(наприклад, повернення сторонам майна, переданого ними на виконання договору, повернення майна, 

переданого власником у орендне чи інше тимчасове користування). 

 Позадоговірні зобов’язання виникають без взаємної згоди сторін, а також за одностороннім 

виявленням. Недоговірні зобов’язання  складають: ведення чужих справ без доручення, запобігання загрози 

шкоди чужому майну, публічна обіцянка винагороди, заподіяння шкоди, створення небезпеки (загрози) життю 

та здоров’ю фізичних осіб, а також їхньому майну та майну юридичних осіб.  

Порівнюючи договірні та позадоговірні зобов’язання ми відслідковуємо основу характеру майнових 

відносин останніх. Договірні зобов’язання засновані на угоді учасників, їх вільному волевиявленні, 

позадоговірні – опосередковують зобов’язання не характерні для усталеного плину життя. Наприклад, 

відносини, пов’язані з завданням шкоди чи знищення майна власника особою, яка не є стороною договірних 

відносин з приводу даного майна. 

Крім того,  позадоговірні зобов'язання відрізняються від договірних з підстав їх виникнення: вони 

виникають не з волі, а переважно всупереч волі їх учасників, через юридичні факти, зазначені у законі. 

Найчастіше вони виникають із неправомірних дій, але підставою їх виникнення можуть бути і дії правомірні, 

якщо вони вчинені помилково. Так, ЦК України передбачає, що особа, яка завдала шкоди, зобов'язана 

відшкодувати її (п. 1 ст. 1064).  

Позадоговірні зобов'язання виникають незалежно від волі не тільки того, хто заподіяв шкоду або 

безпідставно збагатився, а й від волі іншого боку - потерпілого. Інша річ, що потерпілий може не реалізувати 

свої права, що виникли з такого зобов'язання, що відповідатиме принципу автономії волі, характерному для 

цивільного права. 

Згідно з Національною стратегією з прав людини, затвердженою Указом Президента від 25 серпня 2015 

року, захист права власності громадян сьогодні не розглядається державою, хоча є ключовим для зрушень. За 

результатами дослідження Української Гельсінської спілки з прав людини (2004 рік), рівень захисту права 

власності в Україні залишається досить низьким, невирішена проблема неефективності діяльності виконавчої 

служби, оскільки чверть рішень не виконується [4].  

Дієві гарантії, справедливий і ефективний судовий захист права власності є важливими складовими для 

розвитку правової демократичної держави. Проте, зараз не має підстав стверджувати, що законодавство 

України забезпечує реальні гарантії прав власників та вдосконалило питання регулювання власності. Перш за 

все, це стосується судового захисту прав власників та виконання судових рішень, рішень, які захищають 

власність. Оскільки це одна з основних гарантій права на мирне володіння своїм майном.  

У 2013 році, за даними дослідження "Міжнародний індекс захисту прав власності" Україна посіла лише 

113-е місце з 131 країн. В  2015 році Україна посіла 70 позицію з-поміж 102 країн світу за рейтинговою оцінкою 

дотримання принципів верховенства права в країні. Міжнародні експерти відзначають обсяг недоліків та  

неефективності судового захисту. 

«Урядові установи неефективні у сфері дотримання виконання законів (91-е місце серед усіх 

досліджуваних країн і друге з кінця серед країн з доходами нижче середнього). Суди, попри те, що доступні є 

неефективними і корумпованими. А захист права власності слабкий», – йдеться в Індексі [5]. 

Громадяни, які звертаються до суду не розуміють різниці в розмежуванні різних між собою способів 

захисту права власності, особливо індикаційного й негаторного позовного провадження. Це призводить до 

одночасного пред’явлення цих позовних вимог. Суд допускає помилки в неправильному застосуванні норм 

матеріального права, вчиняють процесуальні порушення щодо незабезпечення позову. Зокрема, у справах, що 

стосуються захисту права власності, часто позивач просить заборонити відповідачеві чи третім особам вчиняти 

певні дії щодо його майна, наприклад, будувати будинок (іншу нерухомість) на спірній ділянці, вирубувати 

дерева, зносити огородження тощо, проте такі заяви всупереч процесуальному закону залишаються судом без 
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реагування. Це спричиняє порушення права власності і неможливість його подальшого захисту, навіть у разі 

позитивного рішення для цієї особи. 

Вирішення судом справ щодо захисту права власності добросовісного набувача,а саме - його 

ідентифікування як добросовісного, передбачають такі критерії:  

-   інтелектуальний ( набувач володіє майном відкрито, не знав і не повинен був знати, що відчужував 

не має права на її відчуження) ; 

-   часовий (  добросовісний володілець не знає про незаконність заволодіння річчю) ; 

- квазі-титул ( набувач має підстави вважати себе законним власником, відсутнє злочинне 

самоуправство при заволодінні чи утриманні майна). 

Судді часто виражають однобоку позицію у вирішенні справ щодо захисту прав власників. Зокрема, у 

випадках протистояння комунального підприємства і споживача його послуг. Частіше  судді не приймають 

рішення, яке було б правомірним, але нанесло б фінансові збитки підприємству. Кількість звернень українців 

до Європейського суду з прав людини з приводу затягування виконання рішень національних судів невпинно 

зростає. 

Таким чином,  наявна відсутність єдності судової практики у справах щодо власності та порушення 

«розумних» строків розгляду справ, невиконання або тривалого виконання судових рішень, що значною мірою 

впливає на ефективність, всебічність, об’єктивність, актуальність захисту.  
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Норми моралі – правила, що виникають із духовної потреби узгодити інтереси особи з особою і 

суспільством та урегулювати поведінку людей відповідно до понять добра і зла, забезпечуючи її особистими 

переконаннями, традиціями, вихованням, силою громадської думки. 

Мораль має історичний характер, за всіх часів критерієм моральних норм виступають категорії добра і 

зла, чесності, порядності, совісті. «Золоте правило» моралі в євангельському формулюванні звучить так: «В 

усьому, якщо хочете, щоб з вами поводилися люди, так поводьтесь і ви з ними»[1, 76]. 

Загальні ознаки норм права і норм моралі: 

1) є соціальними нормами; 

2) мають єдину мету – встановлювати і підтримувати порядок у суспільстві; 

3) мають однакові функції – впливати на поведінку людей, регулювати їх відносини, формувати 

масштаби (еталони, стандарти) поведінки; 

4) мають однакове коло адресатів – є правилами поведінки загального характеру; 

5) мають єдиний оцінювальний стрижень – справедливість, через яку встановлюється міра свободи і 

рівності. 

Вплив норм моралі на нормотворчу діяльність виявляється в такому: 

1) норми права створюються з урахуванням норм моралі, що панують у суспільстві, виступають як 

формальне (офіційне) визначене вираження справедливості, тому право в широкому розумінні є моральним 

явищем;  

2) норми права змінюються і розвиваються під впливом норм моралі;  

3) норми права скасовуються у разі невідповідності вимогам норм моралі, що панує в суспільстві 

(скасування страти в Україні). 
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Особливі (відмінні) риси норм моралі і норм права: 

Норми моралі Норми права 

за способами встановлення: 

Складаються в суспільстві стихійно 

на підставі уявлень людей про добро 

і зло, справедливість і не  

мають державного закріплення 

Формуються не в суспільстві,  

а формуються (створюються або 

визначаються) державою, тобто  

офіційно закріплюються 

за сферою дії: 

Регулюють внутрішнє усвідомлення  

людиною  своєї поведінки в усіх  

сферах суспільних відносин; 

Регулюють зовнішню форму  

поведінки людини в тих  

сферах суспільних відносин, що 

піддаються регулюванню; 

за змістом: 

Виступають як узагальнене  

безособове правило поведінки у 

вигляді ідей і принципів 

(дотримуватися слова, бути чесним, 

справедливим тощо); межа між 

моральним і аморальним є відносною 

Є конкретним варіантом поведінки 

суб'єкта, у якому чітко визначені 

його юридичні права й обов'язки, як 

можливі та належні; встановлена 

конкретна межа між правомірним і  

неправомірним учинками 

за формою вираження: 

Не закріплюються у спеціальних 

актах, містяться у свідомості людей; 

набувають обов'язкового значення 

у міру визнання більшістю  

членів суспільства; 

Закріплюються в юридичних актах 

(законах, указах, постановах,  

нормативних договорах та ін.); після 

набуття законної сили стають 

обов'язковими для осіб, що  

перебувають у сфері їх дії; 

за методом забезпечення: 

Дотримуються добровільно, 

забезпечуються внутрішнім переконанням, совістю 

людини, 

а також суспільною думкою 

(результат – почуття сорому  

каяття) 

Забезпечуються, крім інших способів, 

державним примусом, застосуванням 

заходів юридичної відповідальності 

(іноді результатом застосування до 

правопорушника санкцій закону є 

обмеження його у правах) 

Вплив норм моралі на правореалізаційну діяльність:  

1) норми права оцінюються громадянином, який їх реалізує, з погляду моралі; 2) норми права 

тлумачаться посадовою особою, яка здійснює правозастосовну діяльність, відповідно до норм моралі, що 

панують у суспільстві; 3) ухвалення правозастосовного акта, як і весь правозастосовний процес, здійснюється з 

урахуванням норм моралі[2, 25]. 

Отже, зворотний вплив норм права на норми моралі: сприяють затвердженню прогресивних моральних 

уявлень, розвивають нові моральні норми; виступають як засоби охорони та захисту норм моралі. Зв'язок між 

правом і мораллю в демократичній державі визначається не стільки наявністю конституції, що містить 

посилання на моральні критерії, не стільки тим, що право має якийсь конкретний моральний зміст, скільки 

усвідомленою необхідністю його тлумачити і застосовувати з погляду критичної моралі. 
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Однією з передумов успішного розвитку будь-якої держави є забезпечення нею свого майбутнього. Для 

цього, зокрема, потрібно створити ефективну й сучасну систему освіти. Конституція України у ст. 53, гарантує 
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кожному громадянинові право на освіту. Під поняттям «кожен», розуміється, що будь-яка людина незалежно 

від її статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних 

переконань, належності до партій, ставлення до релігії, стану здоров'я та інших обставин. 

Що ж стосується міжнародної законодавчої бази, так  у ст. 26 Загальної декларації прав людини 

закріпила обов’язковість, загальнодоступність, безоплатність початкової освіти, позначивши мету освіти у 

світовому масштабі: «Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги 

до прав людини і основних свобод. Освіта повинна сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між 

народами, расовими або релігійними группами». 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права також стверджує право кожної людини 

на освіту: обов'язковість і безкоштовність для всіх початкової освіти, відкритість і доступність середньої освіти 

в його різних формах (включаючи професійно-технічну освіту), вищої освіти (на основі здібностей кожного) з 

поступовим введенням його отримання на безоплатній основі. 

В Україні існує ціла низка нормативно правових актів, які регулюють право людини на освіту, серед них: Закон 

України «Про освіту», Закон України «Про загальну  середню освіту», Закон України «Про професійно-

технічну», Закон України «Про вищу освіту» та інші. 

Вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки встановлюються державними 

стандартами освіти. Так, з метою забезпечення певного рівня освіти в Україні,  Конституція встановлює вимогу 

щодо і обов'язкового отримання повної загальної середньої освіти. Держава бере на себе обов'язок щодо 

забезпечення доступності і безоплатності дошкільної, повної загальної середньої та професійної освіти в 

державних і комунальних навчальних закладах. Це здійснюється шляхом створення різних типів дошкільних, 

середніх загальноосвітніх, професійно-технічних закладів, які в залежності від свого призначення надають 

можливість отримати освіту всім дітям незалежно від віку, фізичного і розумового стану, життєвого рівня сім'ї 

а також забезпечують виховання і навчання дітей-сиріт, дітей і підлітків, що потребують соціальної реабілітації. 

Особливо обдарованим дітям держава надає підтримку і заохочення (стипендії, направлення на навчання і 

стажування до провідних вітчизняних і закордонних освітніх, культурних центрів і т. ін.). 

Забезпечення конституційного права на освіту забезпечується діяльністю державних органів, органів 

місцевого самоврядування, громадських організацій, судових та правоохоронних органів, контрольно-

наглядових, які наділені досить широкими і різноманітними повноваженнями, що дозволяють своєчасно 

виявити й оперативно реагувати на найрізноманітніші порушення права на освіту, що виникають з вини 

державних органів, їх посадових осіб, громадян. Основне їх призначення в процесі діяльності – це усувати 

причини та умови, що породжують правопорушення, зокрема в освітній сфері. 

Повноваження органі державної влади та органів місцевого самоврядування, які стосуються реалізації 

конституційного права громадян на освіту, закріпленні в Законі України «Про освіту». Так згідно ч. 2 ст. 12 

вище згаданого Закону, до повноважень центральних органів виконавчої влади належать: забезпечує підготовку 

та видання підручників, посібників; здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням 

вимог стандартів вищої освіти; здійснює контроль та бере участь у моніторингу якості підготовки учнів та 

студентів; вивчає стан організації виробничої практики учнів і студентів, працевлаштування випускників 

вищих і професійно-технічних навчальних закладів; забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, 

фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в навчальних закладах усіх типів і рівнів акредитації, здійснює 

науково-методичне забезпечення цієї роботи в ході навчального процесу і в поза навчальний час та інші. 

Можна стверджувати що центральні органи виконавчої влади створюють базу для підпорядкованих їм органам, 

які безпосередньо реалізують право громадян на освіту. 

В свою чергу, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування реалізують 

конституційне право громадян, згідно ст. 14 Закону України «Про освіту» через наступні повноваження: 

здійснюють соціальний захист працівників освіти, дітей, учнівської і студентської молоді, створюють умови 

для їх виховання, навчання і роботи відповідно до нормативів матеріально-технічного та фінансового 

забезпечення; організовують облік дітей дошкільного та шкільного віку, контролюють виконання вимог щодо 

навчання дітей у навчальних закладах; організовують професійне консультування молоді та продуктивну 

працю учнів та інші. Але на практиці, на жаль, не завжди вдається реалізувати дані повноваження, здебільшого 

це пов’язано з низьким фінансуванням даної сфери. 

У  ч. 4 ст. 53 Конституції України закріплено одне з немало важливих питань, що стосується освіти 

національних меншин на території України. Згідно з цим положенням, громадянам, які належать до 

національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення 

рідної мови  державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства .  

Розвиваючи демократичні здобутки в чинному законодавстві,  було прийнята Декларації прав 

національностей України від 1 листопада 1991 р., де гарантується створення належних умов для розвитку всіх 

національних мов і культур, право вільного користування рідними мовами в усіх сферах суспільного життя, 

включаючи освіту, та закону "Про національні меншини в Україні" від 25 червня 1992 року, ст. 6 якого гарантує 

користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови представникам національних меншин у 

державних навчальних закладах або через національні культурні товариства. Тобто Конституцією встановлено 

положення, яке можна розцінити більш демократичним у порівнянні з міжнародно-правовими угодами, що 

здебільшого містять тільки вимоги щодо забезпечення права національних меншин використовувати свою мову 

в приватному житті.  
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Європейська Конвенція про захист прав людини і основних свобод говорить, що «нікому не може бути 

відмовлено в праві на освіту». Дане формулювання підтверджує право кожної людини на освіту, накладає 

заборону на яку б то не було дискримінацію у праві на освіту. 

Отже, конституційне право громадян на освіту регулюється безліччю нормативно правових актів, як 

національної так і міжнародної системи законодавства. Органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, через свої повноваження реалізовують світові та державні стандарти у сфері освіти та 

забезпечують реалізацію кожній людині право на освіту незалежно від національності. 

 

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 
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Науковий керівник Білоус Р.М., к.психол.н., доц. 
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Нинішнє суспільство внаслідок свого активного розвитку вимагає від особистості умінь і навичок 

ефективної роботи з інноваціями в економічній та технологічній сферах, що загострює проблему знеособлення 

людини у взаємодії з соціальним середовищем, вирішення якої залежить від розвитку здатності до активної 

соціокультурної адаптації. Тому зараз значна увага приділяється вивченню особливостей соціального інтелекту 

сучасної молоді в умовах глобалізації суспільства.  

Соціальний інтелект – це здібність людини розуміти і передбачати поведінку інших людей у різних 

життєвих ситуаціях, а також уміти розпізнати почуття, наміри й емоції за їх вербальними та невербальними 

якостями. Це поняття було введено в 1920 р. Е. Торндайком. Вивченням соціального інтелекту займались такі 

вчені, як Г. Айзенк (відокремив соціальний інтелект від загального інтелекту, створивши трьохкомпонентну 

схему взаємовиключних видів інтелекту), М. О. Амінов, М. І. Бобнєва, Г. Гарднер, Дж. Гілфорд (вперше 

створив тест, що вимірює рівень соціального інтелекту), Ю. М. Ємельянов, В. М. Куніцина, М. В. Молоканов, 

Г. Оллпорт, М. Саллівен, Р. Стернберг, Л. І. Уманський, Д. В. Ушаков (у своїй книзі «Соціальний інтелект як 

вид інтелекту» надав різнопланову характеристику соціального інтелекту та сформулював структурно-

динамічну теорію соціального інтелекту).  

Насамперед із соціальним інтелектом пов'язують успішність професійної діяльності (у діяльності, де 

важливе значення має взаємодія з людьми); його вважають одним із компонентів творчості (як здатність 

висловлювати свої ідеї). Соціальний інтелект має складну багатовимірну структуру, в яку входять: 

комунікативно-особистісний потенціал (комплекс властивостей, які полегшують або утруднюють спілкування, 

на їх основі формуються інтегральні комунікативні властивості – психологічна контактність і комунікативна 

сумісність); характеристика самосвідомості (відчуття самоповаги, свобода від комплексів, забобонів, 

пригнічених імпульсів, відкритість новим ідеям); соціальна складова (соціальна перцепція, соціальне мислення, 

соціальна уява, соціальне уявлення, здатність до розуміння і моделювання соціальних явищ, розуміння людей і 

мотивів, що спонукають до дії); енергетичні характеристики (психічна та фізична витривалість, активність, 

слабка виснаженість). Д. В. Ушаков виділяє ряд характерних структурних особливостей соціального інтелекту: 

континуальний характер (розглядається як суб’єктивне сприйняття інформації); використання невербальної 

репрезентації (міміка, жести, пантоміміка); втрата точності соціального оцінювання при вербалізації 

(діяльність, побудована на рефлексії, виявляється менш ефективною; формування в процесі імпліцитного 

навчання (знання, яке виникає в процесі взаємодії людини з оточуючим світом); 

використання «внутрішнього досвіду» (соціальний інтелект має в основі життєвий досвід людини). Саме 

використання внутрішнього досвіду допомагає кращому функціонуванню соціального інтелекту, тому так 

важлива постійна міжособистісна взаємодія. Але підчас зростання значення комп'ютерних технологій і систем 

телекомунікацій, безпосередня міжособистісна взаємодія почала стрімко зменшуватися.  

За останні роки в області інформаційних технологій відбувся якісний стрибок, що проявився в процесі 

формування і функціонування Інтернету, який перестав бути просто системою зберігання і передачі величезних 

обсягів інформації. Інтернет стає новим елементом нашої повсякденної реальності і сферою життєдіяльності. 

Невід’ємну частину Інтернету складають соціальні мережі, які впливають на спілкування великої кількості 

людей. З одного боку, тепер легше підтримувати відносини на великій відстані, з іншого боку, електронна 

комунікація породжує ряд проблем: відрив від реальності, від спілкування з близькими людьми, брак живого 

спілкування, втрату бажання працювати та навчатися. Величезною перешкодою для формування соціального 

інтелекту у сучасної молоді є заміна реального спілкування на віртуальне. Таке спілкування найчастіше 

призводить до труднощів встановлення  міжособистісних відносин. У мережі спілкування є опосередкованим, а 

взаємини носять неповноцінний характер. Важливим моментом у віртуальному спілкуванні є відсутність 

емоцій, жестів, співрозмовники не бачать міміку один одного. Внаслідок цього відсутнє накопичення 

внутрішнього досвіду, як основного компоненту соціального інтелекту. 

Таким чином, соціальний інтелект являє собою складну специфічну здатність особистості, що 

забезпечує успішну взаємодію людини з іншими людьми, набуту в процесі життєдіяльності особистості, її 

безпосередньої взаємодії з оточуючим світом. Г. Оллпорт описує соціальний інтелект як особливу здатність 

правильно судити про людей, прогнозувати їх поведінку і забезпечувати адекватне пристосування в 
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міжособистісних взаємодіях. Особистість, яка володіє добре розвиненим соціальним інтелектом, здатна 

отримати максимум інформації про поведінку людей, розуміти мову невербального спілкування, висловлювати 

швидкі та точні судження про людей, успішно прогнозувати їх реакції в заданих обставинах, проявляти 

далекоглядність у відносинах з іншими. Але під час комп’ютеризації суспільства молоді складно спілкуватись в 

умовах реального світу, вони більшу частину свого часу приділяють спілкуванню в соціальних мережах, де 

неможливе набуття індивідуального досвіду спілкування. І це серйозна проблема нашого суспільства, адже 

саме в цьому віці людина найбільш чутлива до впливу інформаційних і комунікаційних технологій. 

 

 

МОТИВАЦІЯ ВСТУПУ ДО ШЛЮБУ У МОЛОДІ 

 

Матвієць В.В., студ. 

Науковий керівник  Беспарточна О.І., к.пед.н., доц.   

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Проблема дослідження мотивації вступу до шлюбу є значимою для сучасного суспільства. Її 

актуальність обумовлена тим, що сімейне життя для людини відкриває можливості для особистісного 

зростання, щастя, але в той же час являє для нього багато вимог. Готовність молодих людей вступати в шлюб є 

одним з найважливіших факторів, що визначають стабільність молодої сім'ї. 

Проблеми мотиву та мотивації досліджували такі вчені як В. Вілюнас,С. Каверін, К. Леві, А. Маслоу. В 

сучасній психології дослідження з проблеми мотивації вступу у шлюб зображені в працях В. П. Кравця, М. 

М.Обозова, Л. Б. Шнейдер та інших. Проблеми підготовки молоді до сімейного життя вивчали Т. В. Говорун, І. В. 

Гребеннікова, С. В. Ковальова, А. Г. Харчева.   

Поняття шлюбної мотивації включає в себе  систему мотивів, що утворюють певну ієрархію, в рамках якої 

можна говорити про мотиви-спонукачі при вступі в шлюб. Про психологічну готовність до шлюбу юнаків і дівчат 

можна стверджувати лише при наявності підстав для вступу в шлюб, та сформованості мотивів шлюбного союзу. 

Так, мотиви можуть бути спрямовані на досягнення (прагнення завжди бути поруч з коханою людиною) і 

спрямовані на уникнення (уникнути самотності). На мотивацію вступу до браку, також впливають фактори, що 

підвищують ризик розлучень, а саме: конфліктні відносини; спільне проживання з батьками; пізній або ранній вік 

вступу у шлюб; деіделізація партнера; висока особистісна конфліктність; нерівний рівень освіти чи соціального 

статусу; “бі-кар’єрна сім’я”; вимушене роздільне проживання подружжя;  зради, відсутність довіри; безпліддя; 

дошлюбна вагітність; народження дитини у перші 1-2 роки шлюбу; вживання алкоголю чи наркотиків. 

Загальна мотивація сімейного союзу, на думку С.В, Ковальова, включає чотири провідні мотиву,серед них  

господарсько-побутові, морально-психологічні, сімейно-батьківські і інтимно-особисті. На думку автора, головне в 

сім'ї - це добре налагоджений побут, бажання знайти вірного друга і супутника життя, прагнення знайти бажаного й 

улюбленого партнера для любові; головною функцією сім'ї є народження і виховання дітей. 

Е. Тійт виділив три групи цілей вступу в шлюб: спільне виховання дітей, розвиток подружжя як 

особистостей (включаючи захоплення на дозвіллі і інтенсивне і змістовне внутрішньосімейне спілкування), 

створення своєї домівки з наданням йому своєрідності і затишку [1]. 

Є.Г. Ейдеміллер і В.Юстіцкіс виділили такі мотиви як: втеча від батьків, вступ в шлюб через почуття 

обов'язку, самотність, слідування традиціям (ініціативи батьків), любов, престиж, пошук матеріальних благ, 

помста [3]. 

Т.А. Андрєєва зазначає, що в шлюбах по розрахунку чоловіки більше орієнтовані на житлоплощу 

майбутньої дружини, а жінки – на матеріальну забезпеченість майбутнього чоловіка. 

А.Б. Добровіч виокремив групу мотивів, які спонукають молоду людину вступати в шлюб, які частіше 

за все не усвідомлюються. До них автор відносить спільне  акторство, коли молоді люди грають романтичні 

ролі;  спільність інтересів, коли збіг інтересів, спільне захоплення приймають за спорідненість душ; вражене 

самолюбство, яке спонукає досягти «заповітного» за всяку ціну; інтимна удача, коли успіх в сексуальних 

відносинах зводиться до передбачення хорошого шлюбу; взаємна легко доступність, що дуже приваблює в 

дошлюбних відносинах;  вигода, коли людина знаходить за допомогою шлюбного союзу притулок; фінансове і 

матеріальне благополуччя; помста, коли вибір партнера і вступ в шлюб здійснюють «на зло кривднику»; боязнь 

самотності, коли шлюб виступає в ролі порятунку своїх проблем від самого себе [2]. 

Таким чином, в рамках педагогічного і психологічного спрямування психологічна готовність до шлюбу 

розглядається як результат підготовки до шлюбу, в якому одним з важливих показників є мотиваційна 

готовність до вступу в шлюбні відносини. Якщо люди не обманюють самі себе, наміри їх серйозні, а 

відповідальність за сімейне життя приймається в повному обсязі, є шанс, що їхній шлюб буде успішним. 
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В сучасному світі людина з раннього дитинства опиняється в оточенні техносфери, вагомою частиною 

якої являються засоби масової комунікації, що грають важливу роль в житті людини. При чому, на перші місця 

вийшли так звані електронні засоби. 

За допомогою технічних засобів відбувається розповсюдження повідомлень, інформації, що містять 

певні ідеї для подальшого формування (або впливу на формування) установок, оцінок, думок та поведінки 

людей. Нерідко в такому випадку засоби масової інформації виконують не стільки інформаційні та 

культурологічні, скільки ідеологічні функції. 

Досить поширеним є уявлення про те, що політична свідомість і поведінка людей суттєво залежить від 

інформаційного поля, яке створює ЗМІ. Мас - медіа виступає психологічним підсилювачем повідомленого. 

Населення схильне більше довіряти інформації, що проходить через ЗМІ, ніж тій, що передається із уст в уста. 

При цьому у ЗМІ використовують інформаційні технології, які ґрунтуються на застосуванні способів 

резонансної комунікації, які базуються на активізації у людини вже наявних уявлень і спрямовані не на 

пояснення подій, а на зараження людини прикладом розв'язання аналогічних проблем, не на розкриття 

соціального змісту того, що відбувається, а на відмежування від цього, деідеологізуючи по суті події, що 

відбуваються у житті суспільства [1]. 

Скажімо, за результатами соціологічних досліджень, серед чинників, що, на думку опитаних, 

впливають на формування їхніх політичних уподобань, перше місце посідають засоби масової інформації 

(56,6%), на другому місці — соціально – економічні умови (45,1%), на третьому — діяльність політичних 

партій (32,2%). Майже третина опитаних (28,6%) серед чинників зазначили сім’ю, 19,5% респондентів 

назвали політичних лідерів, а 14,7% — друзів. Як бачимо, в сукупності ключові фігури політичного процесу 

(політичні лідери й партії) поступаються за ступенем впливу на формування політичних переваг засобам 

масової інформації. 

Використання засобами масової інформації агресивно спрямованих технологій і поширення негативної 

інформації зменшує рівень довіри до них з боку населення і, як результат, призводить до зниження виборчої 

активності в країні. Поширення Інтернету та його сегмента вУкраїні, де відносно високий рівень свободи слова 

і обмежений адміністративний контроль із боку влади, а також життєва необхідність для молоді оволодіння 

комп’ютерними технологіями стимулюватимуть роль інформаційних систем щодо можливості впливу на 

електоральні орієнтири молодого покоління. 

Тож ураховуючи риси політичної свідомості та види впливу на неї, можна виділити методи впливу на 

політичну свідомість, що виникли чи суттєво еволюціонували у період глобалізаційних змін: політична 

реклама; політичний PR; ідеологізація (включаючи пропаганду). 

У практиці ЗМІ широко використовуються методи підсвідомого впливу, коли ставлення суспільства до 

тих чи інших явищ навколишнього світу формується за допомогою стереотипних уявлень, які вводяться до 

потоку новин, автоматично викликаючи в масовій свідомості або негативну, або позитивну реакцію на 

конкретну подію [2]. 

ЗМІ впливають на різні компоненти свідомості людини та її поведінки, проте головним залишається їх 

вплив на систему цінностей особистості, перетворення інформації в частину цієї системи. Ця проблема набуває 

особливого значення в сучасних умовах, коли в суспільстві йде процес докорінного перегляду сформованих 

цінностей і від діяльності ЗМІ значною мірою залежить формування нового бачення соціальної дійсності. 
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Проблема старіння в сучасних умовах розвитку українського суспільства стоїть досить гостро, вона 

спрямована на пошук шляхів ефективного використання існуючих соціальних структур, психологічних 

процедур і ресурсів з метою поліпшення умов життя та самопочуття людей похилого віку. Ставлення людини 

до навколишнього світу, до інших людей, до самої себе та до результатів своєї діяльності відображається в 

емоціях. Специфіка емоційної сфери людини в старості багато в чому визначається підсумком кризи, що 

переживається нею, як правило, в період закінчення трудової діяльності.  

Згідно з новими уявленнями, похилий вік – один з етапів продовження емоційного росту; тобто 

емоційне благополуччя людини занепадає тільки в період, передуючий смерті, «в точці, де когнітивні і 

фізіологічні проблеми серйозно зачіпають життєдіяльність людини». Різні аспекти методологічної та 

теоретичної геронтопсихології, особливостей життя людей похилого віку розглядали: О.В. Краснова, 

А.Г. Лідере (особливості розвитку особистості в період похилого віку), М.В Єрмолаєва (структура емоційних 

переживань), Н.В.Чепелєва, М.Л. Смульсон (наративна психологія людей похилого віку). Як свідчить аналіз 

наукової літератури, проблема психологічних особливостей та психічних розладів у людей похилого віку, ще не 

знайшла належного вирішення. 

Велика різноманітність в оцінці одних і тих же характерологічних рис людини похилого віку створює 

суперечливу картину. Багато характерних рис людей похилого віку обумовлено поширеними в суспільстві 

стереотипами, які суттєво впливають на формування відношення до себе. Зміни при старінні відбуваються і на 

біологічному і на психологічному рівнях. Змінюється зовнішність, рухливість, а також робота сенсорних систем 

– слух, зір, смак і нюх, як правило, з віком починають працювати менш ефективно. Тобто, основу стану і 

динаміки особистісних змін складають, передусім, природні фізіологічні процеси старіння організму, що 

неминуче викликає зміни емоційно-вольової сфери особистості. Згідно з даними численних емпіричних 

досліджень похилий вік супроводить наростання занепокоєння, тривожності, появи або посилення таких рис, як 

недовірливість, дратівливість, черствість. Найважливішою характеристикою пізнього віку є прагнення до 

осмислення життя, підведення підсумків своєї діяльності. Похилий вік так само, як і будь-який інший віковий 

етап онтогенезу людини, має нерівномірність змін і гетерохронність фаз розвитку. У пізній період життя 

людини спостерігається специфічне співвідношення між збереженням психофізіологічних функцій, дій, 

мотивації та особливостями особистості. Зниження психічного тонусу, сили і рухливості складає основну 

вікову характеристику психічного реагування в старості. Люди похилого віку можуть відчувати емоції, не 

знайомі їм в період їх молодості. Емоції (від лат. Emovere – порушувати, хвилювати) - стани, пов'язані з 

оцінкою значимості для індивіда діючих на нього факторів і виражаються насамперед у формі безпосередніх 

переживань задоволення або незадоволення його актуальних потреб. Під емоцією розуміють або внутрішнє 

почуття людини, або прояв цього почуття. Часто найсильніші, але короткочасні емоції називають афектом, а 

глибинні і стійкі – почуттями. Емоція – це психічний процес імпульсивної регуляції поведінки, заснований на 

чуттєвому відображенні потребісної значимості зовнішніх впливів, їх сприятливості чи шкідливості для 

життєдіяльності індивіда 

У емоційній сфері з’являються неконтрольовані посилення афективних реакцій (сильне нервове 

збудження зі схильністю до смутку, слізливості). Доведено, що для більшості людей похилого віку характерні 

тривожність, невротична депресія, фрустрація, астенія, істеричний тип реагування та вегетативні порушення.  

Отже, відношення до власного старіння є важливою складовою психічного життя в старості. І якщо 

людина похилого віку вважає фізичні і психічні зміни, які з нею відбуваються, цілком природними для цього 

віку, це ставить людину на новий рівень самосвідомості. Похилий вік супроводжується наростанням 

занепокоєння, тривожності, появи або посилення таких рис, як недовірливість, дратівливість, неадекватність 

самооцінки у бік завищення, змінюється темперамент. Людина похилого віку більше звертає увагу на себе, 

знижується ініціативність, зростає пасивність. 

При неадекватному відношенні до старості, що часто виділяється в українському суспільстві, у людини 

похилого віку виникає відчуття незадоволення життям, зубожіння почуттів, що разом із хронічним 

погіршенням здоров’я і прогресуючою втратою інтересу до оточуючого провокує негативні зміни особистості у 

формі «загострення» особистісних рис. Ця нова позиція більшою мірою залежить від самої людини похилого 

віку. 
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Утвердження української державності, демократизація суспільства вимагають нових підходів до 

процесів формування політичної зрілості молоді. Протиріччя та конфлікти перехідного стану українського 

суспільства, поширення нових політичних цінностей створюють реальну загрозу для світогляду молодої 

людини. Тому особливої уваги заслуговує дослідження політичної свідомості молоді, соціалізація якої протікає 

в умовах економічної нестабільності й проявів соціальних конфліктів. 

Суб'єктивна сторона політичного життя знаходить своє віддзеркалення в політичній свідомості. 

Політична свідомість здатна справляти значний вплив на політичне життя, на динаміку політичної культури 

суспільства. 

Оскільки політична свідомість формується і функціонує в процесі життєдіяльності суспільства, його 

політичних інститутів і суб’єктів політики, то вона тісно пов’язана з реальними потребами й інтересами 

громадян, а тому досить динамічна, залежна від впливу різноманітних факторів – як позитивних, так і 

негативних 

Формування політичної культури студентської молоді пов’язане з цілою низкою чинників: 

індивідуально-психологічними (інтелектуальні особливості, особистісні риси, ціннісні орієнтації), соціально 

психологічними (вплив батьків, друзів, закладів освіти, ЗМІ), соціально-економічними (економічне становище 

як країни в цілому, так і конкретної особистості зокрема). 

У молодіжному середовищі останнім часом спостерігається переоцінка суспільних та культурних 

цінностей попередніх поколінь, переривання послідовності у передачі соціокультурного та політичного 

досвіду, що призводить до загальної ціннісно-нормативної кризи та ідеологічного вакууму. Все це висуває 

підвищені вимоги до молодої людини як суб'єкта соціально-політичного буття, тому виникає необхідність у 

створенні нових моделей політичної поведінки та власної системи цінностей. 

Г.Новичкова наголошує на зв’язку між рівнем політичної активності та рівнем соціального інтелекту. 

Інші ж акцентують увагу на такому факторі, як політичні орієнтації батьків. Причин політичного відчуження 

сучасної молоді може бути багато, але головне на данному етапі вирішити проблему мотивації, заохочення 

молоді до участі у політичному житті, тобто запровадження системи ціннісних мотивів політичної 

залученності. 

Нині в Україні молодь поки що не має помітного впливу на суспільно-політичні процеси, не презентує 

свої власні інтереси, а використовується для обслуговування інтересів інших соціальних груп та суспільних 

прошарків. За даними соціологічних опитувань лише 15,1 % респондентів від загальної кількості опитаних 

оцінюють власну участь у політичному житті країни як вищу за середню (з них лише 2,4 % як високу), 80,1 % - 

як досить низьку, із них 43,2 % зовсім не беруть участі в політичному житті [3]. 

Особливістю свідомості сучасної української молоді є те, що вона формувалася пере важливо уже в 

умовах, коли існувала незалежна Українська держава, коли ідеї національного відродження уже сприймались як 

домінуюча в суспільстві ідеологія. Більшість соціально активної молоді спрямовує свою активність на 

підтримку і розвиток Української держави, на реалізацію принципів, котрі покладені в основу ідеології 

національно-державного відродження [2]. 
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Питання взаємозв’язку, взаємовпливу, взаємовідповідності права і моралі досить актуальне у науці 

теорії держави та права. Саме відповідність права і моралі стають критеріями оцінки закону як правового та 

справедливого. У цьому контексті особливого значення набувають питання впливу права на моральну сферу, 

моральне середовище, моральні норми, моральні відносини в певному суспільстві у конкретних темпорально-

просторових вимірах. Отже, на особливу увагу заслуговує аналіз морального «насичення» законодавства.  

Питання взаємовпливу правових і моральних установок не можна віднести до числа маловивчених у 

вітчизняній юридичній літературі. Увага правознавців при розробці зазначеної теми в основному 
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сконцентрувалася на аналізі впливу моральності на право, правову свідомість, зворотна ж сторона впливу не 

одержала належного висвітлення. Проте, вивчення аспекту правового впливу на моральну свідомість, моральну 

переконаність (як одного з можливих способів формування високих моральних принципів життєдіяльності 

сучасних людей) актуальне, зокрема у зв’язку з визначенням місця і значення права в духовному прогресі. 

Мораль нового суспільства є одним із важливих засобів формування духовного світу особистості, її 

творчих здібностей. Жодні тенденції, жоден правовий процес не можна зрозуміти, не звертаючись до людей – 

носіїв цих тенденцій. Нерішуча боротьба з негативними явищами, уседозволеністю, «круговою порукою», 

ослабленням дисципліни, відомчістю, націоналістичними виявами не могли не позначитися на моралі.  

Право виступає як ефективний засіб орієнтації людей у питаннях змісту і цілей життя, у формуванні 

системи цінностей. Воно впливає на рівень моральної свідомості, формуючи почуття відповідальності за 

дотримання своїх обов’язкових зобов’язань громадянами. У нормі права держава моделює належні, необхідні з 

державного погляду форми діяльності. У силу цього норми права виступають джерелом необхідної інформації 

для прийняття людиною рішення про конкретний спосіб дій у тій чи іншій ситуації. Право, уособлюючи вимоги 

вищої соціальної справедливості, дає про неї певне уявлення у своїх нормах і принципах. Упроваджуючи ці 

уявлення у свідомість особистості в процесі її повсякденного життя і діяльності, право сприяє формуванню 

духовного світу людини, розвитку необхідних суспільству рис і подоланню соціально шкідливих якостей. 

Іншими словами, норми програмують поведінку людей відповідно до закладеної в нормі ідеальної моделі 

суспільних відносин. Впливаючи на моральність, право вимагає перетворення вимог суспільства, його власних 

вимог у внутрішню потребу особистості, внутрішню установку і позицію суб’єкта. Дотримання норм права 

формує потребу і звичку поводитися певним чином, виробляє внутрішній мотив морального поводження, 

формує моральну свідомість людини. Проте, між нормами моралі та права можуть існувати і суперечності. 

Відомо, що мораль і право «виростають» на загальній соціально-економічній основі, звідси їхня принципова 

єдність. Однак реальне життя є багатим з будь - якого його відображення, у тому числі відображення і 

нормативних систем. З часом право і мораль, як соціальні регулятори, можуть не збігатися за результатом свого 

впливу на суспільні відносини. Очевидний конфлікт найчастіше спостерігається в результаті неправильного 

використання закону, вільно витлумаченого, «вихопленого» з правової системи. Конфлікт може виникнути і 

тоді, коли не використано всі можливості права, коли у разі його застосування не виходять з основних 

принципів, зафіксованих у точних формулюваннях закону, а шукають правову норму, яка дозволила б 

використовувати її в певному випадку всупереч загальному змісту законодавства. Це визначається тим, що 

моральна свідомість динамічніша, вона більш чуйно здатна реагувати на соціально-економічні відносини, що 

відбуваються в суспільстві. Право, у свою чергу, характеризується формальною визначеністю його норм, 

їхньою фіксованістю в нормативних актах, статичним елементом. Подібні закономірні суперечності зумовлені 

природними особливостями правових і моральних правил та існують, як правило, протягом усього періоду 

їхнього спільного буття. 

У зв’язку з вищевикладеним є цікавим питання про методи, можливості, межі впливу на моральну 

свідомість. Методи впливу права на моральну свідомість являють собою шляхи, канали цілеспрямованого 

формування визначеного ціннісного ставлення до явищ громадянського життя, зокрема моральної практики і 

відповідного фактичного поводження.  

Саме моральні джерела є засадовими для будь-якого права. Вони трансформуються у нього в мінливих 

формах і за різними рівнями адаптації, а тому, звичайно, справляють дійовий вплив на формування 

властивостей та якостей нормативно-правових актів. 

Таким чином, сьогодні існує конфлікт і суперечність між нормами права та моралі в українському 

законодавстві, оскільки ці норми не відповідають одна одній. А ті, які відповідають не мають необхідного 

впливу та ефекту, оскільки повність ігноруються, як судами, посадовими особами, державними службовцями, 

так і самими громадянами. Шлях виходу із цієї  невідповідності – це надання законодавству більш морального 

змісту та пристосування його до потреб людини. 
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Перетворення, що відбуваються в політичній і культурній сфері сучасної української держави, 

висувають необхідність корінних змін у системі освіти. Важливим моментом для національної освіти є фактор 

контролю отриманих знань, як один з методів стимулювання і регулювання в навчальному процесі. 

Питання контролю в організації системи навчання мають глибоке історичне коріння. Його вивчали в 

античні часи такі великі філософи, як Гіппократ, Платон, Сократ, що віддавали основну перевагу попередньої 

діагностики здібностей претендентів на навчання. 

Протягом кількох століть педагогічний контроль розглядався багатьма відомими дидактами                   

І. Гербартом, А. Дистервегом, Я. Коменським, М. Ломоносовим, І. Песталоцці, К. Ушинським та іншими, як 

невід'ємний компоненту процесу навчання, без якого неможливе існування інституту комплексної освіти. 



286 
 

У даний час ведеться серйозна дослідницька та практична робота з розробки та апробації різних систем 

педагогічного моніторингу. Необхідність реформування оціночної діяльності визнається і знаходить 

відображення у працях багатьох вітчизняних вчених: А. Алексюка, Ш. Амонашвілі, Б. Ананьєва,                        

С. Архангельського, В. Беспалька, Н. Бордовської, О. Вишневського, В. Звоннікова, Т. Канівця, М. Кулібаби,      

Ф. Костильова, М. Левіної, М. Мазалової, Е. Перовського, А. Сманцева, Н. Тализіної, І. Харламова, Г. Щукіної 

та ін. 

Поглиблене вивчення історії контролю дає базовий комплекс інформації для аналізу і вибору 

оптимального варіанту організації контролюючої системи при її впровадженні в навчальний процес. 

Важливість даної проблеми полягає в тому, що використання різних інтенсивних методів навчання приводить 

до нових пошуків в області підвищення якості та ефективності педагогічного контролю і виникнення його 

нових форм. 

Необхідність вивчення історії контролю підтверджується і сьогоденним усвідомленням необхідності 

об'єднання сучасних різноманітних систем контролю в єдину глобальну загальнозрозумілу систему. 

Отже, дана проблема надзвичайно актуальна для сучасної вітчизняної освіти. 

Аналізуючи наукову літературу, що розкриває проблему історії педагогічного контролю, приходимо до 

висновку, що протягом всього розвитку, від моменту виникнення (близько п'яти тисяч років тому) і до наших 

днів, багато вчених робили спробу висвітлити дане питання. 

У процесі аналізу робіт відомих вчених були виділені конкретні періоди  історії розвитку педагогічного 

контролю та їх особливості. 

Період вивчення питань контролю в освіті Стародавнього світу (IV - III тисячоліття до н. е. - VI ст.       

н. е.) вивчався у роботах Г. Галицина, М. Дандамаева, У. Дюбуа, Г. Жураківського, Т. Келлі, Е. Шюре. Даний 

період вони ототожнювали з періодом розквіту у стародавньому Китаі, Єгипті, Греції, Римі, де контроль в освіті 

розглядався як різного роду перевірка вивчених знань, та  стимулювання засновані на  фізичному покаранні. 

Специфіка вивчення контролю в середньовічний період (VII - XVI ст.) розкрита у працях Н. Абаєва,    

В. Аванесова, В. Вороб’йова. Розвиток освіти середньовіччя асоціюється зі становленням системи оцінювання. 

Період Нової історії (XVI – XX ст.) і сучасності був описаний в роботах Ш. Амонашвілі, С. Барта,             

О. Вишневського, Ю. Ємельянова, В. Полонського, М. Смолвуда, К. Ушинського та багатьох інших. 

Педагогічний контроль у новій історії ідентифікується з введенням бальної шкали оцінювання, її подальшою 

трансформацією і суперечками вчених про доцільність її використання. 

Розглядаючи процес розвитку освіти в Україні, можна зробити висновок, що формування оціночної 

системи в вітчизняних навчальних закладах відбулося в XVI ст., під впливом релігійно - національних братств. 

Першою примітивною методикою оцінювання була рейтингова система розподілу учнів за успішністю. 

Надалі, з розвитком наукового підходу до оцінки знань, в якому необхідно зазначити роботи Я. Коменського, 

М. Ломоносова, К. Ушинського, до розподілу учнів за розрядами додалися і індивідуальні словесні критерії 

досягнень. 

До цифрової системи оцінювання, в національній освіті, прийшли дещо пізніше, ніж в Європі. 

Починаючи з XVII ст. форма оцінок в навчальних закладах зазнавала постійних змін: словесні характеристики 

змінювалися бальними оцінками, оцінювання кульками замінювалося письмовими відгуками. 

Далі, аж до середини XIX ст. система оцінювання в навчальних закладах була розрізнена і зазнавала 

неодноразових змін і трансформацій. Датою початку загальнодержавної стандартизації освіти та систематизації 

контролю в усіх навчальних закладах можна вважати 15 лютого 1846 року, коли була введена 12 - ти бальна 

система оцінювання. У XIX ст. велися суперечки про необхідність існування бального оцінювання, але в 

основному дискусія зводилася до обговорення переваги: трьох -, шести -, десяти -, дванадцяти -, сто - бальної 

системи, цифрової або словесної. До моменту більшовицького перевороту в 1917 р. поширення набула п'яти - і 

семи - бальна шкала оцінювання, яка доповнювалася словесними характеристиками. Потім був 

п'ятнадцятирічний період без оцінювання знань, після якого  відновлено історично перевірену  п'ятибальну 

систему. Вона проіснувала аж до 2000 року, коли, у зв'язку з усвідомленням багатогранності критеріїв в підході 

до оцінювання, була трансформована в дванадцятибальну. 

Сучасна вітчизняна система оцінювання знань, завдяки, досягнутій шляхом історичної модернізації, 

багатогранності і ємності педагогічного контролю, має великий потенціал для підняття на якісно нові рубежі 

рівня освіти. 

 Модернізація систем оцінювання на рубежі XX ст. набула особливого значення в багатьох країнах. 

Старт перетворенням був дан процесом глобалізації та інтеграції світового освітнього простору. Удосконалення 

підходів до оцінювання результатів навчання в різних країнах набуває пріоритетний статус досліджень. 

У даний час відбувається процес вивчення і розробки таких основних критеріїв: поняття бази 

оцінювання, засоби перевірки знань, забезпечення якості оціночного процесу. 

Успішне вирішення даних питань дозволить створити єдину систему оцінки рівня отриманих знань і 

стане серйозним етапом для переходу на якісно новий рівень освіти. 

Різні освітні системи використовують типові підходи до оцінювання. Види оцінки успішності учнів 

однакові за формою (усна, письмова, тестування), за рівнем (внутрішнє і зовнішнє), за частотою проведення 

(постійне і періодичне), по етапах оцінювання (вихідне, розвиваюче і підсумкове), при порівнянні досягнень 

щодо певного еталону ( нормативне та критеріальне). 
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На сьогоднішній день в світовому освітньому співтоваристві існує велика кількість оціночних систем. 

Не тільки звичні нам чотирьох -, дванадцяти - і сто - бальні, а й поширені в Німеччині та Фінляндії шести - 

бальні, в Ірландії і Великобританії семи - бальні, Ісландії та Голландії десяти - бальні. Існують також і 

тринадцяти -, двадцяти -, шістдесяти - бальні критерії оцінювання. Слід так само відзначити, що поряд з 

бальних оцінюванням у багатьох країнах існує паралельно процентне і (або) літерне. 

Історія розвитку педагогічного контролю відіграє важливу роль у формуванні різних оціночних систем 

сучасності. У ході аналізу приходимо до висновку, що існуючі проблеми і протиріччя можна подолати за 

рахунок перетворення сучасних оціночних систем в одну глобальну, єдину для всіх систему, з типовими 

критеріями і єдиної шкалою оцінювання, що поліпшить моніторинг якості навчальних досягнень та освіти 

загалом.  

 

ЩОДО ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ  

 

Чепурний Б.І., студ. 

Науковий керівник  Латишева В.В., к.ю.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Однією з актуальних проблем  регулювання земельних правовідносин є проблема визначення складу 

суб’єктів права власності на землю. Український народ як особливий учасник відносин власності виокремлений 

на конституційному рівні. Стаття 13 Основного закону до об’єктів права власності Українського народу 

відносить землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах 

території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони. 

Кожний, з названих в Конституції, природних об'єктів права власності Українського народу має особливий 

правовий режим, який визначається нормами земельного, природоресурсного, екологічного законодавства 

України. При цьому ні в Земельному кодексі, ні в інших законодавчих актах України не дається визначення 

поняття «земля як об'єкт права власності Українського народу».   

Аналізуючи норми Конституції України, а також норми Земельного та Цивільного кодексів, у першу 

чергу, постає питання співвідношення власності народу та власності громадян, юридичних осіб, держави, 

територіальних громад. Земельним законодавством, на відміну від Конституції України, окрема форма права 

власності на землю – право власності Українського народу, не передбачена. Земля в Україні, відповідно до 

частини 3 статті 78 Земельного кодексу України, може перебувати у приватній, комунальній та державній 

власності. До складу суб’єктів права власності на землю, згідно зі статтею 80 Земельного Кодексу України 

належить громадяни та юридичні особи, територіальні громади та держава. Чинним цивільним законодавством 

також визначається суб’єктний склад землевласників. Відповідно до частини 1 статті 374 Цивільного кодексу 

України, суб’єктами права власності на землю (земельну ділянку) є фізичні особи, юридичні особи, держава, 

територіальні громади. Визначаючи суб’єктів права власності на землю, ця стаття, на відміну від норм 

Земельного кодексу України, не пов’язує суб’єктний склад землевласників із певними формами власності на 

землю, але, як і стаття 80 Земельного кодексу України визнає суб’єктами права власності на землю фізичних та 

юридичних осіб, державу та територіальні громади. Отже, законодавчі підходи щодо визначення суб’єктного 

складу землевласників, які закріплені земельним та цивільним законодавством, є тотожними, та не включають 

до переліку суб’єктів Український народ. Однак, незважаючи на положення статті 374 Цивільного кодексу 

України, стаття 324 вказаного кодифікованого акту практично дублює статтю 13 Конституції України, 

породжуючи суперечності між статтями одного інституту цивільного права. 

Окрім законодавчо закріплених, на сьогодні, існують також доктринально визначені підходи до 

співвідношення права власності Українського народу та права власності інших учасників земельних 

правовідносин. Однією з причин диференціації підходів є не закріплення в галузевому (земельному та 

цивільному) законодавстві окремої форми права власності на землю – права власності Українського народу. 

Деякі науковці вважають народ не лише окремим, але й єдиним суб'єктом права власності на землю. В.І. 

Андрейцев та В.В. Костицький притримуються більш поміркованих поглядів, розділяючи державну, 

комунальну та народну власність на землю. Досліджуючи питання співвідношення права державної власності 

на землю і права власності на землю Українського народу, В. І. Семчик приходить до висновку, що це 

не тотожні юридичні категорії. Український народ, за твердженням науковця, є суб’єктом права власності на всі 

землі, що  становлять територію країни, відмежовану кордоном від  інших держав, на  яку поширюється 

суверенітет України, незалежно від  форм власності на землі, які мають місце на території України. В.В. Носік 

пропонує і розвиває конструкцію «дворівневої власності на землю», за якої право власності держави, 

юридичних осіб та громадян (право нижчого рівня) є похідним та залежним від права власності Українського 

народу (права вищого рівня). На думку M.B. Шульги, народ не може повсякденно здійснювати правомочності 

власника, адже за своєю економічною природою власність Українського народу на землю є фактично 

державною, а народ і держава як суб'єкти права власності не можуть протиставлятися. 

Погоджуючись з вищевказаним висловлюванням, вважаємо, що право власності українського народу – 

досить загальне поняття, яке зазвичай втілюється або у формі державної, або у формі комунальної власності 

через фактичну неможливість здійснення Українським народом своїх правомочностей у ролі самостійного 

суб’єкта права власності на природні об’єкти. Саме тому заслуговує на увагу твердження І.І. Каракаша про 
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доцільність юридичного закріплення права народного надбання замість права власності народу, під яким він 

розуміє все те, що освоювалося, облагороджувалося та натуралізовувалося і підлягає передачі майбутнім 

поколінням народу. Окрім проблеми співвідношення власності народу та власності громадян, юридичних осіб, 

держави, територіальних громад, залишається відкритим питання конституційних гарантій застосування 

дієвого та прозорого механізму реалізації права власності Українським народом.  

Вищевикладене дає змогу зробити висновок про те, що існує неузгодженість між нормами Конституції 

України щодо правового статусу Українського народу як суб’єкта права власності на землю, суперечності між 

положеннями різних галузевих законодавчих актів у частині земельних правовідносин, що засвідчує брак 

єдиних принципів і науково обґрунтованих основ ефективного землекористування, які б забезпечували 

гарантію права власності на землю Українського народу та використання земельних ресурсів в інтересах усіх 

громадян України. 

 

ПОНОВЛЮВАЛЬНЕ ПРАВОСУДДЯ − НОВИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ 

 

Шоколова К. В., студ. 

Науковий керівник Литвиненко Д.А., к.і.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Криза ювенальної юстиції, характерна для другої третини XX сторіччя, почала долатися у 70-х роках у 

результаті корекції призначення і принципів ювенальної юстиції у відповідному законодавстві. Було прийнято 

нові закони: у Канаді – Закон «Про малолітніх правопорушників» (7 липня 1982 р.), у Новій Зеландії – Закон 

«Про дітей, молодь і їхні сім'ї» (1989р.). Зазначені закони вперше в історії ювенальної юстиції доповнили її 

принципом необхідності захисту суспільства від протиправної поведінки молоді і відповідальності 

правопорушників. 

Ці принципи безумовно стали певним протиставленням принципам ювенальної юстиції, проголошеним 

на самому початку її утворення. Однак у сукупності вони дали поштовх новому етапу розвитку ювенальної 

юстиції, звільнивши її від невиправданих або необумовлених соціально-економічними та культурними 

чинниками крайнощів. 

Гармонійне існування «старих» і «нових» принципів ювенальної юстиції, втілене у законодавстві, дає 

впевненість у перспективному майбутньому ювенальної юстиції. Прикладом такого нормативного 

співіснування зазначених принципів може слугувати канадський Закон «Про малолітніх правопорушників»: 

1. Підлітки в жодному разі не повинні бути прирівняні до дорослих у тому, що стосується рівня 

їхньої відповідальності і наслідків їхніх учинків; разом із тим малолітні правопорушники повинні нести 

відповідальність за свої правопорушення; 

2. Суспільство повинно застосовувати розумні міри, щоб запобігти злочинній поведінці 

неповнолітніх, воно має бути здатним захистити себе від будь-якої незаконної поведінки; 

3. Становище неповнолітніх правопорушників потребує нагляду, дисципліни та турботи; при 

цьому, враховуючи стан залежності, в якому вони знаходяться, ступінь їхнього розвитку і зрілості вони мають 

специфічні потреби і потребують допомоги і поради; 

4. Ресоціалізація малолітнього правопорушника кожен раз, коли це можливо, націлена на захист 

суспільства, що є однією з основних цілей кримінального права стосовно молоді; здобути ресоціалізацію 

можливо тільки з урахуванням потреб неповнолітнього і обставин, здатних пояснити його поведінку; 

5. Якщо неповнолітнього правопорушника вирішено притягнути до відповідальності, слід 

розглянути можливість замість судової процедури, передбаченої з метою захисту суспільства, застосувати 

альтернативні заходи.  

Таким чином відповідальність правопорушника розглядається як виникнення внаслідок злочину 

обов'язку по відшкодуванню шкоди, а не як покарання. 

Поява таких принципів стала можливою з розробкою нової парадигми – поновлювального 

(компенсаторного, реконструктивного) правосуддя. Існують, як відомо, дві моделі правосуддя: каральне 

(«легістське») та поновлювальне. Каральне правосуддя втілене в сучасну систему правосуддя. Його перевага 

полягає в тому, що воно базується на правах людини і авторитеті закону. Недоліком є орієнтація на покарання і 

тому воно відхиляє дійсну відповідальність з боку злочинця, залишає за межами судового процесу жертву 

злочину, не бере до уваги її потреби. 

Альтернативний підхід до правосуддя базується на інших цінностях. Відповідно до них основне 

завдання правосуддя полягає в зобов’язані по відшкодуванню заподіяної шкоди. Потреби і права потерпілого є 

центром уваги поновлювального правосуддя. Злочинець має усвідомити заподіяну шкоду і свою 

відповідальність за неї. Поновлювальне правосуддя впроваджується за допомогою різноманітних програм і 

проектів. Кожне суспільство і культура, носієм якого воно є, має знайти притаманні лише йому форми, котрі 

відповідають його потребам і традиціям. 
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Останнім часом значну роль в сучасному суспільстві займає поінформованість громадян, з приводу всіх 

сфер життя в своїй країні та у світі в цілому. Доступ до екологічної інформації також не виключення. Таке 

питання завжди є актуальним, оскільки люди повинні бути завжди достатньо обізнані про можливі загрози та 

наслідки, спричинені станом навколишньою екологією для свідомого вибору своєї поведінки. 

В Конституції України, а саме в ч. 2 ст. 50 чітко вказується, що кожному громадянину гарантується 

право на вільний доступ до інформації про стан довкілля , про якість харчових продуктів і предметів побуту, а 

також на право вільно поширювати таку інформацію. Ще слід зазначити, що ст. 9 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» йдеться про те, що будь-який громадянин України має право на 

вільний доступ до інформації, окрім обмежень, встановлених законом. В свою чергу у п. 3. 6. Положення про 

порядок надання екологічної інформації сформульовано норму: «У запиті про надання екологічної інформації 

може бути відмовлено, якщо вона становить державну таємницю», а це суперечить ст. 50 Конституції України. 

З цього випливає, що певні обмеження громадян щодо екологічної інформації є неконституційними. 

Доступ до інформації також надає право громадян на отримання достовірних даних не лише з приводу 

екологічного аспекту, а також і про стан свого здоров’я, здоров’я населення, про можливі і наявні фактори 

ризику встановлено в Законі України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». 

Відкритість і доступність інформації, пов’язаної з використанням ядерної енергії, право громадян на 

захист та одержання від відповідних підприємств, установ та організацій повної та достовірної інформації щодо 

безпеки ядерної установки чи об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, за винятком 

відомостей, що становлять державну таємницю, гарантовано Законом України «Про використання ядерної 

енергії та радіаційну безпеку». 

Отже, право на доступ до екологічної інформації – це право громадян вільно користуватись даними про 

навколишнє середовище, яке закріплене в Конституції України, а також норма, за якою така інформація не 

може бути ніким засекречена. 

У світі право на екологічну інформацію, передбачено Конвенцією про доступ до інформації, участь 

громадськості в процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська 

конвенція), а саме ст. 4 цієї Конвенції. 

У ній зазначено, що державні органи сторін у відповідь на запит про надання екологічної інформації 

повинні надавати громадськості таку інформацію в рамках національного законодавства, включаючи, при 

необхідності і можливості, копії фактичних документів, які містять або охоплюють таку інформацію.  

Всі дані з приводу екологічної інформації повинні надаватися в найменші строки, але не пізніше одного 

місяця після подання запиту. 

На відміну від ст. 50 КУ, про вільний доступ до екологічної інформації, в Конвенції прописано, що в 

наданні таких даних може бути відмовлено, якщо надання такої інформації може негативно вплинути на: 

конфіденційність діяльності державних органів, міжнародні стосунки, національну оборот або державну 

безпеку, відправлення правосуддя, конфіденційність комерційної та промислової інформації, права ін-

телектуальної власності, конфіденційність особистих даних, інтереси третьої сторони, яка надала інформацію; 

навколишнє середовище. 

Порівнявши трактування поняття «екологічна інформація», поданих в Орхуській конвенції та Законі 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», з’ясували, що визначення екологічної 

інформації, подане у Законі, є значно вужчим, оскільки виключає інформацію про безпеку людей належному 

вигляді, умови життя людей, стан об’єктів культури і споруд тією мірою, якою на них впливає або може 

вплинути стан складових навколишнього середовища. 

Таким чином, ми обґрунтували, що в чинному законодавстві України, є низка недоліків з приводу 

вільного доступу громадянами до екологічної інформації. Необхідно внести деякі зміни та доповнення до 

діючих нормативно-правових актів, або взагалі створити новий законом, де будуть більш чіткіше визначені 

права громадян на вільний доступ по екологічної інформації. 
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Проблема вивчення емоційного інтелекту є значимою для сучасного суспільства. Її актуальність 

обумовлена тим, що з особливою силою й чіткістю емоційні проблеми проявляються в людей із низьким рівнем 

емоційного інтелекту, не керовані емоції можуть перешкоджати здійсненню намірів, порушувати 

міжособистісні стосунки, не давати змоги належним чином виконувати службові та сімейні обов’язки, 

ускладнювати відпочинок, погіршувати стан здоров’я.  

Поняття емоційного інтелекту вперше було використане у 1990-му році американськими психологами 

Джоном Маєром та Пітером Соловеєм. Воно об’єднало в собі вміння людей розбиратися у своїх власних 

думках, почуттях та контролювати свої емоції. Специфіка та структура емоційного інтелекту ґрунтовно 

досліджувалася в роботах зарубіжних учених, таких як: Г. Айзенк, Х. Гарднер, Дж .Гілфорд, Д. В. Люсін, 

Дж. Мейєр, П. Селовей. В Україні вивчення емоційного інтелекту набуло значного поширення у зв’язку з 

дослідженнями І. Ф. Аршави, О. І.  Власової, Н. В. Ковриги, Е. Л. Носенко. 

Теоретичні підходи до розуміння структури емоційного інтелекту значно відрізняються у різних 

авторів. Дж. Майєр та П. Саловей виділили чотири компоненти емоційного інтелекту: ідентифікація емоцій – 

здатність помічати наявність емоцій, ідентифікувати їх, адекватно виражати та розрізняти справжні 

переживання та їх імітацію; використання емоцій для підвищення ефективності мислення та інтелектуальної 

діяльності, спрямування уваги на важливі події, уміння стимулювати переживання, що сприяють вирішенню 

завдань; розуміння емоцій – здатність розуміти взаємозв’язок між емоціями, думками і поведінкою; можливість 

усвідомити цінність емоцій; причини виникнення емоційних переживань; управління емоціями – здатність до їх 

контролю, зниження прояву та інтенсивності негативних емоцій, уміння стимулювати прояв позитивних 

емоційних переживань [1]. 

Кожний виділений компонент вміщує в себе когнітивні здібності, спрямовані не тільки на розуміння 

власної емоційної сфери, але й на розуміння емоцій інших людей. 

У змішаній моделі, емоційний інтелект розглядається як сукупність розумових і особистісних якостей. 

Американський психолог Р. Бар-Он виділив п’ять компонентів емоційного інтелекту, кожен із яких містить 

певні особистісні якості: cамопізнання – усвідомлення своїх емоцій, впевненість у собі, самоповага, 

самореалізація, незалежність; навички міжособистісного спілкування – емпатія, соціальна відповідальність, 

взаєморозуміння; адаптаційні здібності – вміння вирішувати проблеми, реально оцінювати ситуацію, 

пристосовуватися до нових умов; управління стресовими ситуаціями – стресостійкість, контроль за 

імпульсивними спалахами; домінування позитивного настрою, відчуття щастя, оптимізм [2]. 

Транзактний аналітик К. Стайнер запропонував концепцію «емоційної грамотності».Для пояснення суті 

поняття «емоційна грамотність» К. Стайнер використовує поняття «емоційний інтелект». Емоційний інтелект 

має чотири головні складові: самосвідомість, самоконтроль, емпатія та навички відносин. Усвідомлення 

власних емоцій, управління ними, уміння ставити себе на місце іншого і приймати його почуття, проявляти 

дружнє ставлення до людей при роботі з ними – це основа кращого розуміння світу, засіб самопізнання, 

саморозвитку, успішної самореалізації. Емоційний інтелект має ієрархічну будову. Найнижчому рівню 

відповідає емоційне реагування на ситуативно зумовленому сенсорно-перцептивному рівні. Поведінка 

характеризується реактивністю, модальність емоцій є конгруентною зовнішнім подразникам. Середній рівень 

характеризує довільне здійснення активності під контролем мислення, що потребує вольового зусилля і 

супроводжується відповідними переживаннями. Найвищий рівень емоційної розумності передбачає наявність 

розвиненого внутрішнього світу людини і ґрунтується на її установках щодо доцільних форм реагування у 

цілому класі подібних ситуацій, що породжує почуття психологічного благополуччя, свободи при виборі 

стратегій поведінки в критичних ситуаціях [3]. 

Отже емоційний інтелект нами розуміється як здатність особистості розпізнавати, контролювати, 

регулювати власні емоції та емоції інших і використовувати ці здібності для досягнення важливих цілей. 
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ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
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Кременчуцький національний університету імені Михайла Остроградського 

 

Девiацiї в пiдлiтковому та юнацькому вiцi виникають як вiдповiдь на неспроможнiсть особистостi 

реалiзувати своiї особистiснi тенденцiї до самоактуалiзацiї. Тому профiлактика та подолання девiацiй можливi 

шляхом навчання людини способам самореалiзацiї, якi б стали джерелом особистiсного зростання та 

позитивностi Я-концепцiї, що в цiлому сприятиме психологiчному благополуччю пiдлiтка або молодої людини. 

Пiд девiантною поведiнкою розумiють систему вчинкiв чи окремi вчинки, якi суперечать прийнятим у 

суспiльствi нормам i виявляються у виглядi незбалансованих психiчних процесiв, неадаптованостi, порушеннi 

процесiв самоактуалiзацiї та ухиленнi вiд морального й етичного контролю особистостi над власною 

поведiнкою. До порушень поведiнки й виникнення шкiдливих звичок у пiдлiткiв можуть призвести 

несприятливi мiкросоцiальнi, соцiально-психологiчнi й iндивiдуально-бiологiчнi чинники. 

Першопричиною, яка призводить до вiдхилень у поведiнцi, є iгнорування особливостей цього вiкового 

перiоду, недооцiнка дорослими глибоких вiкових суперечностей у розвитку пiдлiтка. Дослiдження девiантної 

поведiнки у свiтовiй психологiчнiй лiтературi представленi достатньо широко, а в сучаснiй вiтчизнянiй 

психологiї i педагогiцi є визначальними, тому що саме девiантна поведiнка перешкоджає соцiалiзацiї 

особистостi, її становленню й формуванню, розвитку її громадянської самосвiдомостi.Проблема полягає в тому, 

що бiльшiсть деструктивних форм девiантної поведiнки пiдлiткiв носить латентний характер, а це, безумовно, 

ускладнює процес дослiдження. У свою чергу, трансформацiя аддиктивної поведiнки у делiквентну та 

кримiнальну зумовлює потребу визначення їх спiльних рис, особливостей i детермiнант. Ситуацiя ускладнена 

тим, що девiацiї стали характерною, а подекуди й унормованою рисою пiдлiткової та молодiжної субкультур. 

Суспiльство завжди докладало зусилля в боротьбi з небажаними формами поведiнки з метою 

збереження стабiльностi i порядку. Пiд профiлактикою рiзних форм девiантної поведiнки розумiється вплив 

суспiльства, iнститутiв соцiального контролю, окремих громадян на причини девiантної поведiнки. 

Удосконалюючи новi профiлактичнi програми, їхнi органiзатори звернули увагу на таку особливiсть 

пiдлiткового вiку, як автономiзацiя вiд дорослих, високий рiвень довiри пiдлiткiв авторитетним однолiткам. 

Активне залучення пiдлiткових лiдерiв, якi будуть надавати їм необхiдну iнформацiю про здоровий спосiб 

життя та своєю поведiнкою утверджувати власнi переконання стосовно невiдповiдностi негативної ризикованої 

поведiнки виявилося ефективним методом «рiвний-рiвному». 

Вчителi, психологи, соцiальнi працiвники та лiкарi, якi безпосередньо працюють з дiтьми та пiдлiтками 

повиннi бути достатньо пiдготовленими.Також однiєю з сучасних форм роботи з молоддю є залучення 

волонтерiв iз груп ризику до проведення занять iз формування навичок здорового способу життя. 

Програми профiлактики повиннi закликати пiдлiткiв до впевненостi у собi, почуття гордостi за свої 

досягнення. Потрiбно спонукати їх до прагнення контролювати свою поведiнку, не перекладаючи 

вiдповiдальнiсть за свої шкiдливi звички на iнших. Дуже ефективна тактика – вселяти молодi думку про 

престижнiсть пiдтримання хорошої фiзичної форми. Бiльш ефективною, нiж проведення багаторазових акцiй, є 

тривала та постiйна профiлактична робота з молодими людьми на усiх стадiях формування їх особистостi. 

Девiантна поведiнка розглядається як особистий виклик пiдлiтка соцiальному середовищу, який 

породжено неузгодженiстю мiж її особистiсними домаганнями й суспiльними вимогами та виявляється в таких 

соцiально-поведiнкових дiях i вчинках, що не схвалюються чи засуджуються близьким оточенням або 

суспільством. Для профілактики і подолання негативних наслідків деструктивної поведінки потрібно 

удосконалювати нові профілактичні програми з залученням підліткових лідерів, які будуть впливати своєю 

поведінкою і своїми переконаннями на підлітків з групи ризику. 

 

 

ІМІДЖ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ І ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ 

 

Горбунова К.Р., студ. 

Науковий керівник Саранча В.І., к.і.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

В сучасному світі важливе місце у сприйнятті будь-якого явища, людини, організації відіграє їх імідж. 

Він є важливою рушійною силою в ринковій сфері, активними суб’єктами якої є й вищі навчальні заклади (далі 

– ВНЗ). Специфічні послуги вимагають особливих засобів позиціонування ВНЗ на освітньому ринку.  

Актуальність заявленої теми зумовлена тим, що в світі інформаційних технологій імідж є ресурсом  і 

потенціалом, який впливає не тільки на зовнішні відносини з громадськістю, а й на затребуваність навчального 

закладу тощо.  

Метою даної роботи є  визначення основних чинників що впливають на формування іміджу ВНЗ та 

розглянути інформаційну складову цього питання. 

Предметом дослідження є інформаційна складова формування іміджу вищих навчальних закладів. 



292 
 

Корпоративний імідж ВНЗ – це загальне уявлення, що складається із набору переконань та відчуттів, 

які формуються у споживачів освітніх послуг про навчальний заклад.  

Як відомо, основною цільовою аудиторією в іміджуванні вишів є абітурієнти, тому вдало сформований 

імідж закладу є гарантом його успішного функціонування і популярності серед даної соціальної категорії. Імідж 

ВНЗ служить підтримкою його авторитету на освітній арені, а його позитивний образ дає більші можливості 

для просування та реалізації інтересів.  

На формування іміджу вищого навчального закладу впливає багато чинників. Як правило, він містить у 

собі сукупність усіх знань про освітній заклад і оціночну складову, яка формується завдяки індивідуальному 

досвіду, ціннісним орієнтаціям, загальноприйнятим нормам і моральним принципам. ВНЗ доносить до цільової 

аудиторії (абітурієнтів) інформаційне повідомлення, яке через призму власних  логічних міркувань і розумових 

процесів людини перетворюється на імідж – певне уявлення кожного індивіда про той чи інший заклад.  

Керування розумовими процесами людини не входить до інструментарію іміджмейкінгу, але існує 

низка засобів донесення інформаційного повідомлення до потенційних споживачів. Цей вплив може 

здійснюватися на основі маркетингової складової у просування освітніх послуг з використанням інформаційних 

систем і технологій. 

Важливу роль у донесенні до споживачів інформації, яка б формувала позитивний іміджу, відіграють 

рекламні ходи, PR-заходи й акції. Зазвичай ВНЗ починають свою рекламну діяльність у період набору 

абітурієнтів, та часто через небажання співпрацювати із професіоналами у PR-сфері припускають ряд 

серйозних помилок в інформаційних аспектах цього питання.  

Однією із серйозних помилок є проведення рекламної кампанії, яка мотивує абітурієнтів вступати до 

конкретного ВНЗ виключно через комерційні міркування. У той же час ефективний PR-фахівець запропонує 

стосунки із споживачами освітніх послуг у вигляді діалогу на взаємовигідних умовах.  

Працівники з PR-технологій виділяють 3 групи дій по здійсненню паблік рілейшнз, які націлені на: 

досягнення позитивного іміджу ВНЗ, створення прихильності  до нього з боку споживачів освітніх 

послуг з метою розширення його функціонування; 

як мінімум утримання поставленої планки, а краще підвищення репутації закладу шляхом виявлення і 

відмови від упереджень та звичаїв що вступають у протиріччя із суспільною думкою; 

продуктивні внутрішні відносини у ВНЗ, заохочення студентів до освітнього життя та налагодження 

стосунків із ними. 

Також дуже важливим є розвинення двох основних напрямів: зовнішнього та внутрішнього PR. Саме 

розвинення обох цих напрямів дає можливість збалансованого розвитку та зростанню іміджу ВНЗ. 

Зовнішній напрямок PR-діяльності включає в себе безпосередній вплив на абітурієнтів, налагодження 

взаємовигідних відносин із різними структурами що не відносяться до ВНЗ (професійні асоціації, наукові 

спільноти тощо).  

Основна задача зовнішнього PR це налагодження дружніх відносин із основною публікою, 

абітурієнтами та їх батьками, підтримка зацікавленості їх у виші, підтримка ВНЗ з боку різних установ та влади 

тощо. Внутрішній PR охоплює зв’язки із «власною» аудиторією, тобто із людьми що вчаться, працюють або 

раніше вчилися у виші.  

Думка і поведінка студентів, випускників та викладачів відповідно до свого вишу є величезною 

рушійною силою прогресу зростання іміджу, тому проведення внутрішнього PR є вкрай необхідною складовою 

творення іміджу ідеального вишу. 

Таким чином, зв’язки з громадськістю в освіті – це спроба створення ідеального іміджу навчального 

закладу, що безумовно буде пробуджувати інтерес до ВНЗ і його освітніх послуг. PR-технології у ВНЗ є 

невід’ємною частиною інформаційного аспекту побудови іміджу. Саме завдяки цим технологіям можна 

створити справжній «бренд» на ринку освіти.  
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Проблема постановки людиною свідомої мети є однією з ключових психологічних проблем. Умови 

життєтворчості людини ускладнюються суспільною нестабільністю, динамікою трансформаційних процесів у 

сфері суспільних цінностей та ідеалів. У молодіжному середовищі спостерігається переоцінка суспільних і 

культурних цінностей попередніх поколінь, ускладнення передачі соціокультурного досвіду, що призводить до 

загальної ціннісно-нормативної кризи. Усе це висуває підвищені вимоги до молодої людини як суб’єкта 

соціального буття і вимагає від неї зрілого, реалістичного розуміння сенсу свого життя, свого майбутнього. 

Життєве цілепокладання заломлюється через процеси самопізнання, самоусвідомлення, самопрогнозування, які 

є особливо актуальними для молоді, оскільки центральною потребою і рушійною силою розвитку молодої 

людини стає потреба знаходження свого місця у різних сферах життя.  

Фундаментальні дослідження у вивченні механізмів цілепокладання здійснювали як зарубіжні 

(А. Адлер, Е. Берн, Ш. Бюллер, Р. Еммонс, Е. Еріксон, К. Левін, С. Мадді Р. Мей, Дж. Роттер, В. Франкл, 

Ф. Хоппе, К. Юнг), так і вітчизняні вчені (О. Н. Арестова, Б. С. Братусь, В. Г. Гребенніков, О. М. Леонтьєв, 

Б. Ф. Ломов, М. Г. Макаров, Н. Ф. Наумова, Л. О. Регуш, С. Л. Рубінштейн, О. К. Тихомиров, 

В. Е. Чудновський, Ю. М. Швалб). Міждисциплінарні аспекти цілепокладання вивчали І. М. Гавриленко, 

В. П. Казміренко, В. В. Олійник, О. М. Семашко, Є. І. Суїменко, М. М. Слюсаревський, О. І. Яценко. 

Більшість  дослідників  підходять  до  вивчення  цілепокладання як  до  інтелектуально-діяльнісної  

характеристики  особистості,  що пов’язана зі створенням моделі бажаного результату та роботою над його 

досягненням. Згідно  із  системним  підходом (Ч. Бернард, Т. Пітерс),  здібність  до  цілепокладання  являє 

собою динамічне системно-структурне утворення, яке інтегрує в єдине ціле такі компоненти, як наполегливість, 

гнучкість, самостійність у постановці цілей, пропрацьованість образу цілі, процесу її досягнення, наслідків 

реалізації, стратегічність, реалістичність та спрямованість.  

Аналіз теоретичних праць з психології дозволяє визначити структуру життєвого цілепокладання, яка 

складається з таких компонентів:  

1) когнітивний відображає рівень усвідомлення цілей та характеризується спектром сфер, у яких 

здійснюється цілепокладання, тривалістю і диференційованістю часової перспективи, узгодженістю та 

ієрархічністю цілей; зв'язком цілей з теперішнім часом, їх реалістичністю;  

2) конативний відтворюється в активності позиції досліджуваного, в досягненні мети, здатності долати 

перешкоди, брати на себе відповідальність;  

3) емоційно-вольовий реалізується в ставленні до свого майбутнього та в бажанні досягти поставлених 

цілей. 

Цілі людини різняться віднесеністю в часі: одні – спрямовані на найближчу перспективу, другі – на 

віддалену, треті – концентруються на сьогоденні. Існують й індивідуальні відмінності, пов’язані з далекими та 

близькими цілями. Ефективність процесу цілепокладання забезпечується гармонійністю просторово-часової 

структури життєвого світу. Її гармонійність представлена неконфліктною системою цінностей як на рівні 

переконань, так і в реальній поведінці, що обумовлює високу міру саморозкриття, прояв своїх потенцій, 

просування шляхом самоактуалізації зі швидкістю, що задовольняє людину, дає їй відчуття реалізованості. 

Таким чином, життєве цілепокладання – це складне, чутливе до нових смислів, динамічне й 

контекстуальне утворення, що має у своїй структурі когнітивний, конативний та емоційно-вольовий 

компоненти. Воно є найбільш усвідомленою і суб’єктною формою структурування майбутнього та дієвим 

механізмом самореалізації.  

На процес цілепокладання студентської молоді впливає саморегуляційний чинник, зокрема 

сформованість, усвідомленість та взаємопов’язаність регуляторних ланок (планування, програмування, 

моделювання, оцінювання результатів). Адекватна оцінка своїх можливостей, бажань та обмежень у реальних 

умовах життя, уміння коригувати свої дії відповідно до внутрішніх установок та соціального контексту дає 

підстави для домагань на такий рівень складності життєвих цілей, який забезпечує самоповагу та задоволення 

собою. 

 

СПІВВІДНОШЕННЯ СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ 

 

Кононенко К.С., студ. 

Науковий керівник Білоус Р.М., к.психол.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Свобода та відповідальність поряд із добром і злом є основними взаємопов’язаними полюсами 

морального та духовного простору життя людини, складовими соціалізації особистості. Одночасно теорія 

управління, соціологія, екологія та організаційно-економічна психологія підкреслюють важливість високого 
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рівня відповідальності для виживання людства. Передумовою відповідальності є вибір індивідом можливої 

поведінки, що визначається життєвою позицією особистості, в основі якої лежать моральні імперативи. Усі 

дії, пов'язані з вибором, передбачають активність особистості, незалежно від добровільності прийняття 

відповідальності. 

Вихідним пунктом визначення міри відповідальності у загальнофілософському аспекті в усі епохи було 

вирішення питання про співвідношення свободи та необхідності, яке полягає, перш за все, у розширенні зони 

відповідальності, що дає можливість вступити у взаємовільні відносини з правом вибору та врахуванням 

інтересів оточуючих.  

Співвідношення свободи та відповідальності − одна з актуальних проблем сьогодення. На    

психологічному    рівні відповідальність розглядається як одна із генералізуючих якостей, що є результатом 

інтеграції всіх психічних функції особистості, суб'єктивного сприйняття нею навколишньої 

дійсності (М. В. Савчин);  як емоційне ставлення до обов'язку (О. В. Алексєєва); як умова організації діяльності 

людини та регулятор її життєвих виборів, учинків, цілей, який пов’язується із набуттям людиною соціального 

досвіду та виробленням ціннісних орієнтацій, потрібних для виконання соціальних ролей (Е. Еріксон).  

Основними структурними компонентами відповідальної поведінки є: 

1. когнітивний компонент (розуміння суті та предмета відповідальності, розширення та поглиблення 

знань про норми, правила відповідальної поведінки та усвідомлення того, наскільки вони є важливими на рівні 

соціуму, групи, а також індивідуальної необхідності); 

2. емоційно-ціннісний компонент (емоційні переживання, які розкривають суб’єктивне ставлення 

особистості до оточуючих, довкілля і до самих себе, що здійснюється, насамперед, через емоційно позитивне 

сприйняття); 

3. мотиваційний компонент (цілі та мотиви, які спонукають, спрямовують, регулюють актуальну 

поведінку та сформованість мотиваційної основи відповідальної поведінки); 

4. практичний компонент (виконання обов’язків, дотримання норм, морально-етичних вимог, 

зобов’язань; активні дії щодо відповідального ставлення до навчання, до себе, до інших, за доручені справи; 

активна участь у суспільно-корисній праці; уміння брати відповідальність на себе, виявляти ініціативу та 

творчість, приймати обґрунтовані рішення у складних ситуаціях, відповідати за них, доводити розпочату справу 

до логічного завершення і досягати при цьому високої результативності та якості роботи). 

Відповідальність    тісно    пов'язана    з   такими    психологічними характеристиками особистості, як 

самоконтроль, внутрішній та зовнішній інтернальний локус контролю (Дж. Роттер); емпатія (К. Роджерс).  

Соціалізація особистості утверджується як новоутворення онтогенетичного етапу розвитку індивіда у 

період соціальної зрілості. У контексті сучасних моделей соціалізація розглядається як процес становлення 

особистості на основі навчання, виховання, засвоєння, ідеалів і норм (Ч. X. Кулі, Дж. П. Мід, Р. Уолтерс); 

набуття людьми соціального досвіду та ціннісних орієнтацій, потрібних для виконання 

соціальних ролей,  внаслідок чого людина стає членом суспільства з політичними, економічними і культурними

параметрами (Б. К. Маліновський, Ж. Баос, Дж. Г. Доллард). 

Людина як активний суб'єкт є вихідним пунктом усього суспільного руху в його соціальний формі: 

суспільство творить людину, а вона – суспільство. Перебуваючи у зв'язках з іншими людьми, природою та 

суспільством, особистість відтворює себе за допомогою процесів усвідомленої саморегуляції, яка є здатністю 

людини керувати собою на основі сприймання й усвідомлення актів власної поведінки. 

Відповідальність органічно пов'язана зі свободою прийняття рішень, вибору цілей, способів, методів і 

стилів її досягнення, так як право вибору надає можливість індивіду робити своє життя справді прекрасним, 

врятувати себе і свою душу, знайти мир і спокій. 

Отже, становлення соціальної відповідальності як особистісної риси відбувається за умови формування 

у людини прагнення до свободи, це вільні вчинки та дії людини, що не залежать від зовнішніх причин, а ніби 

розширюють межі її свободи. Усвідомлення свого життя як вчинку є початком формування себе як вільної і 

відповідальної особистості у процесі соціалізації.  

Перспективами подальшого дослідження є вивчення особливостей взаємовпливу свободи та 

відповідальності, рівнів та мотивів відповідальної поведінки, підвищення ефективності соціалізації особистості 

в умовах сучасності. 
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Компонентом належної правової процедури, яка гарантується ст. 2 КПК (“Завданнями кримінального 

провадження є … і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова 

процедура”) є правильна судова практика, яка може виправляти недоліки законодавства. 



295 
 

Як зазначається у повідомленні ДФС від 13.03.2015р., з початку року застосовуючи «податковий 

компроміс» були закриті кримінальні правопорушення щодо ухилення від сплати податків, а також супутніми 

їм – підроблення офіційних документів та внесення в них завідомо неправдивих відомостей, що стали 

підставою для недоотримання державним бюджетом грошових коштів. 

Під час розслідування кримінальних проваджень, службові особи суб’єктів господарської діяльності 

виявили бажання скористатись податковим компромісом, внаслідок чого зі 140 мільйонів гривень заподіяної 

шкоди ними сплачено до бюджету 5 відсотків від податкового зобов’язання, тобто, понад 7 мільйонів гривень. 

Як наслідок, кримінальні провадження були закриті на підставі пункту 9 статті 284 Кримінально-

процесуального кодексу України. Оскільки стосовно кримінальних проваджень були прийняті процесуальні 

рішення у зв’язку з досягненням податкового компромісу, то інкримінований період діяльності, з метою 

недопущення тиску на суб’єктів господарювання, не підлягає перевірці в майбутньому. 

Так, один із найбільших імпортерів України, зареєстрований у м. Києві, ухилившись від сплати податку 

на додану вартість на суму понад 61 мільйон гривень, у зв’язку з досягненням податкового компромісу по 

додатково нарахованим зобов’язанням сплатив до бюджету понад 3 мільйони гривень [1]. 

Розглянемо найсвіжіші новини про процедуру податкового компромісу, розміщені ДФС. Як повідомляє 

заступник начальника ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Ю. Корженко на брифінгу для 

представників районних ЗМІ в податкову інспекцію надійшло 38 заяв від 32 платників податків Деснянського 

району, якими було добровільно сплачено до бюджету 4022,5 тис. грн., в тому числі 1971,7 тис. грн. податку на 

додану вартість та 2050,7 тис. грн. податку на прибуток. 

Також доповідач акцентував та тому, що за підсумками січня - квітня 2015 року від платників 

Деснянського району столиці в Державний бюджет надійшло 259586,9 тис. грн., що на 65225,7 тис. грн. 

перевищує надходження за аналогічний період минулого року. При цьому 46% надходжень до Державного 

бюджету припадає на ПДВ, а 22% - податок на прибуток. Ю. Корженко зазначив, що на даний час органи 

Державної фіскальної служби України та бізнес є стратегічними партнерами, які працюють заради однієї мети – 

розвитку підприємництва в країні та, відповідно, підтримання стабільної економічної ситуації в державі в 

цілому [2]. Н. Баляс доповіла, що з 17 січня по 16 квітня 2015 року платники податків мали змогу скористатися 

правом та подати відповідні документи на уточнення податкових зобов’язань. За цей період, платниками 

податків до ДПІ Солом’янського району подано 172 заяви про намір досягнення податкового компромісу: 81 

заява щодо уточнення розрахунків та 91 заява щодо податкових повідомлень-рішень. 

Крім того за словами Наталії Петрівни, добровільно сплачено до бюджету майже 22,9 млн. грн., в тому 

числі близько 14 млн. грн. податку на додану вартість та 8,8 млн. грн. податку на прибуток. По 32 заявах 

платникам відмовлено у використанні права на застосування податкового компромісу [3]. 

За період дії застосування механізму податкового компромісу до столичних органів Державної 

фіскальної служби України надійшло 1 700 заяв. У зв’язку з досягненням податкового компромісу було закрито 

125 кримінальних проваджень, зокрема, за кримінальними правопорушеннями щодо ухилення від сплати 

податків, а також супутніми їм підроблення офіційних документів та внесення в них завідомо неправдивих 

відомостей, що слугували підставою для недоотримання державним бюджетом грошових коштів платників 

податків. В ході розслідування кримінальних проваджень, службові особи суб’єктів господарської діяльності 

виявили бажання застосувати податковий компроміс, внаслідок чого із 955 мільйонів гривень заподіяної шкоди, 

було сплачено до бюджету 5 % від податкового зобов’язання, тобто, майже 48 мільйонів гривень. 

Загалом, у результаті досягнення податкового компромісу у Києві до бюджету (станом на 18.05.2015) 

надійшло 230 мільйонів гривень, в т. ч. 119 мільйонів гривень податку на додану вартість та 111 мільйонів 

гривень податку на прибуток [4]. 

Розглянемо декілька рішень національних судів. Так, 03.04.2015 р. Печерський районний суд міста 

Києва постановив ухвалу [5] про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із досягненням 

податкового компромісу. 

Фабула справи: 25.03.2015 року до Печерського районного суду м. Києва від прокурора надійшов 

обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, відносно вчинення ОСОБА_1 злочину, 

передбаченого ч.3 ст.212 КК України. 26.03.2015 року ухвалою судді вказане кримінальне провадження 

призначене до підготовчого судового засідання. 03.04.2015 року ухвалою судді вказане кримінальне 

провадження призначене до судового засідання. 

Під час судового засідання обвинуваченим заявлено клопотання про звільнення обвинуваченого від 

кримінальної відповідальності в зв'язку з досягненням податкового компромісу, прокурор не заперечував проти 

закриття кримінального провадження. Судом, з метою забезпечення істинності та добровільності позиції 

обвинуваченого, роз'яснено обвинуваченому ОСОБА_1, що суд, за наявності підстав, передбачених п.9 ч.1 

ст.284 КК України, може закрити кримінальне провадження у зв'язку із досягненням податкового компромісу, 

звільнити особу від кримінальної відповідальності. Разом з тим, оскільки звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв'язку із досягненням податкового компромісу означає визнання факту вчинення особою 

злочину, закон надає йому право заперечувати проти закриття провадження і в такому разі судовий розгляд 

продовжується у загальному порядку. Обвинувачений ОСОБА_1 заявив суду, що зміст правових наслідків 

закриття провадження у зв'язку із досягненням податкового компромісу йому цілком зрозумілий та проти 

закриття провадження з відповідних підстав не заперечує. 
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Доводи суду: Згідно обвинувального акту ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що в період з 01 січня 

2013 року по 31 березня 2014 року не сплатив до державного бюджету грошові кошти на загальну суму 3 425 

838 грн., що більше ніж в одну тисячу разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто 

вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.212 КК України. 

Положення ч.4 ст.12 КК України визначає тяжкий злочин, за який передбачене основне покарання у 

виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Кримінальний злочин, передбачений ч.3 ст.212 КК України, містить санкцію, згідно якої передбачено 

покарання менш суворе, ніж позбавлення волі, штраф як основне покарання який не перевищує двадцяти п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. 

Згідно ч.7 ст.284 КПК України закриття провадження у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної 

відповідальності не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує. 

Судом обвинуваченому ОСОБА_1 належним чином роз'яснені підстави та наслідки закриття 

провадження у зв'язку із досягненням податкового компромісу, безумовної можливості продовження судового 

розгляду провадження з його вирішенням по суті, і останній не заперечував проти закриття провадження з 

відповідних підстав. 

У відповідності до ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод кожен має право на 

справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, 

встановленим законом, який встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього обвинувачення. 

Суд приходить до висновку про те, що обвинувачений, розуміючи зміст процесуальних дій, що 

відбувались під час судового засідання, маючи безумовне та гарантоване законодавством право на судовий 

розгляд провадження та перевірку судом обґрунтованості обвинувачення у вчиненні ним кримінального діяння, 

таким правом не скористався та не заперечував проти закриття провадження. 

З урахуванням викладеного, суд вважає, що під час судового засідання встановлено наявність законних 

підстав для закриття провадження зі звільненням обвинуваченого ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності 

в зв'язку із досягненням податкового компромісу. 

Отже, суд, у даному випадку, вчинив правильно, роз'яснивши особі наслідки звільнення від 

кримінальної відповідальності за цією підставою. 

Цікавою є Ухвала Дарницького районного суду м. Києва від 12.03.2015р. [6]. 

Фабула справи: 27 лютого 2015 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшов 

обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань № 32014100020000005 від 10 січня 2014 року за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. 

У судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_2 заявив клопотання про закриття 

кримінального провадження щодо ОСОБА_3 на підставі п. 3 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв'язку з досягненням 

податкового компромісу. Вказане клопотання підтримав обвинувачений та просив його задовольнити. 

Прокурор підтримав заявлене клопотання, зазначивши про наявність законних підстав для його задоволення. 

Доводи суду: Згідно обвинувального акту ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором ТОВ 

«Надо ЛТД», діючи з корисливих мотивів, усупереч інтересам ТОВ «Надо ЛТД», без мети отримання вказаним 

товариством прибутку, ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету 

коштів у розмірі 789918 грн., що більше ніж в тисячу разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян та є значним розміром. 

Згідно з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право 

закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або 

частиною другою статті 284 цього Кодексу. 

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом якщо 

досягнуто податковий компроміс у справах про кримінальні правопорушення, передбачені статтею 212 КК 

України, відповідно до підрозділу 9-2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України. 

Відповідно до п. 8 підрозділу 9-2 розділу XX "Перехідних положень" Податкового кодексу України, 

податковий компроміс уважається досягнутим після сплати платником податків узгоджених податкових 

зобов'язань згідно із цим підрозділом. 

Так, у судовому засіданні захисником ОСОБА_2 було надано рішення, з якого убачається, що ДПІ у 

Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві було досягнуто податкового компромісу по податкових зобов'язаннях 

встановлених в межах зазначеного кримінального провадження. 

Крім того до суду стороною захисту було надано заяву директора ТОВ «Надо ЛТД» ОСОБА_3 до ДПІ 

У Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві про застосування процедури досягнення податкового компромісу, 

платіжні доручення № 2232, № 2233 від 19 лютого 2015 року про сплату ТОВ «Надо ЛТД» до Держбюджету 

податку на прибуток згідно заяви про податковий компроміс в розмірі 19241 грн. 60 коп. та 18877 грн. 40 коп. 

Ураховуючи викладене, суд уважає, що є всі законні підстави для закриття кримінального 

провадження. 

Суд ухвалив: клопотання захисника ОСОБА_2 задовольнити. 
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Кримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 

32014100020000005 від 10 січня 2014 року за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 

1 ст. 212 КК України, – закрити. 

Речові докази по справі, а саме: договір № 31 від 20 червня 2013 року між ТОВ «Надо ЛТД» та ТОВ 

«ТД «Новотрейд», податкові накладні № 15 від 21 червня 2013 року, № 19 від 22 липня 2012 року, № 3 від 2 

грудня 2013 року, № 10 від 23 грудня 2013 року, залишити зберігати при матеріалах справи; товари, які, 

відповідно до ухвал Дарницького районного суду м. Києва, передано ТОВ «Афіціо», ТОВ «Акрополь Україна», 

ТОВ «Надо ЛТД», залишити останнім за належністю. 

От що є достатньо цікавим! Речові докази у справі суд ухвалив залишити зберігати при матеріалах 

справи! Питання знову таки піднімаються: чи є вони належними? 

Оскільки судова практика щодо осіб, яким було відмовлено у застосуванні податкового компромісу ще 

тільки починає формуватися, важко сказати в якому руслі піде практика. Чи будуть визнаватися докази 

недопустимими, що буде з контрагентами — поки що достеменно не відомо. 

Міжнародна судова практика 

У цьому підпункті буде досліджено правові позиції Європейського суду з прав людини (далі — ЄСПЛ) 

щодо застосування норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [7. Давайте звернемо 

увагу на належну правову процедуру та концепцію “плодів отруєного дерева”. 

“Плоди отруєного дерева” — концепція, що прийшла до нас з англо-саксонського права за 

посередництвом ЄСПЛ. Відповідно до нього доказ визначається недопустимим, якщо його втримано на підставі 

іншого доказу, добутого з порушенням закону. якщо на підставі незаконно добутих доказів отримані інші 

докази, то вони виключаються з розгляду справи, тому що є похідними від незаконно отриманих доказів. 

Найчастіше за цим правилом визнаються недопустимими докази, отримані на підставі проведеного з 

порушенням закону вилучення різних предметів, що є речовими доказами [8]. 

У нашому контексті постає питання про те, чи можна з точки зору “fruit of poisonous tree doctrine” 

вважати, що докази, які були отримані органами ДФС внаслідок початку процедури податкового компромісу, є 

допустимими, якщо у його застосуванні було відмовлено. Вважається, що ні. Адже, можемо говорити про 

незаконність їх отримання – оскільки кожна особа має свободу від самовикриття [9] (яку чомусь не 

роз'яснюють особам, які хочуть застосувати процедуру податкового компромісу), то всі докази, які вона 

добровільно надає органам ДФС, у разі їх майбутнього використання проти платника податків, мають 

визнаватися недопустимими. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Повідомлення ДФС від 13.03.2015р. Режим доступу: http://kyiv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark.  

2. Повідомлення ДФС від 14.05.2015р. Режим доступу: http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv. 

3. Повідомлення ДФС від 19.05.2015р. Режим доступу: http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv. 

4. Повідомлення ДФС від 20.05.2015р. Режим доступу: http://kyiv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark. 

5. Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 03.04.2015. Справа № 757/10535/15-к Режим 

доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43507807. 

6. Ухвала Дарницького районного суду м. Києва від 12.03.2015р. Справа № 753/4204/15-к  Режим 

доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43080179. 

7. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. 

8. Новый УПК и право на справедливый суд. Режим доступа: http://racurs.ua/227-novyy-upk-i-pravo-na-

spravedlivyy-sud. 

9. Case of Todorov v Ukraine. Application no. 16717/05. 

 

 

ЖІНОЧА РЕЦИДИВНА ЗЛОЧИННІСТЬ 
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Жіноча злочинність -  це сукупність злочинів, що вчиняються особами жіночої статі на певній території 

за певний проміжок часу.В Україні спостерігається збільшення кількості злочинів, учинених жінками: за 

останні десять років вони зросли удвічі 

Рецидивна злочинність - частина загальної сукупності повторних злочинів, становить одну з різновидів 

злочинності як соціального явища в суспільстві.У свою чергу проблема жіночої рецидивної злочинності 

складна в сенсі соціально-психологічного та індивідуально-психологічного аспектів [1].  

Рецидивна злочинність жінок  існувала завжди за будь-якого історичного періоду, політичного режиму. 

Жіночому  рецидивізму, котрий, на думку багатьох учених, є самостійною проблемою, приділяється недостатня 

увага, незважаючи на те, що жіноча рецидивна злочинність суттєво відрізняється від кримінального 

рецидивізму чоловіків та неповнолітніх. За статистикою з кожним роком, починаючи з 2002 р., чисельність 

жінок-рецидивісток зростала майже на 1%, а чоловічий рецидивізм знижувався на 1%. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2015_03_08/pravo1/T012341.html?pravo=1#_blank
http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/Pages/search.aspx#_blank
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Найбільшу чисельність серед злочинів, учинених рецидивістками, становлять злочини проти власності 

(майже 54%) – це крадіжки, грабежі та розбої. Друге місце посідають злочини у сфері незаконного обігу 

наркотичних засобів, що вчиняються жінками-рецидивістками, пов’язані із вживанням цих речовин  та 

поширенням ними наркотичних засобів з метою отримання прибутку. Жіноча рецидивна наркотична 

злочинність становить 28 – 30%, при цьому чоловіча лише 11–14%. Третю позицію займають злочини проти 

життя та здоров’я іншої особи [2]. 

За даними опитування опитування 32% рецидивісток заявили, що провідним мотивом вчинення ними 

свого першого злочину стали матеріальні труднощі. Саме малозабезпеченість і незабезпеченість сімей, члени 

яких і самі часто є безробітними, стають провокуючим приводом до вчинення злочинів. 

Побічними свідченнями репрезентативності отриманих відповідей є той факт, що після відбування 

першого покарання 38,5 % жінок не змогли знайти роботу і це призвело до погіршення і без того скрутного їх 

матеріального становища. 

З огляду на необхідність надання всебічної допомоги раніше засудженим особам, в Україні Верховною 

Радою прийнято Закон від 17.03.2011р. «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у 

виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк». Відповідно до цього Закону слід запровадити 

комплексну систему психолого-педагогічного впливу на засуджених із застосуванням аутогенних тренувань, 

індивідуальних програм самовиховання, заняттями у споріднених групах, проводити бесіди, дискусії, лекції з 

правових питань тощо. Ix завданням є самопізнання засудженої, виробити уміння володіти ϲʙїми емоціями, 

створити позитивні установки. Це сприятиме зниженню тривожності й агресивності, адаптації до умов установ 

відбування покарання, потягу до переосмислення ϲʙєї ролі і місця у подальшому житті. В основі всієї 

профілактичної роботи мають бути повага, чуйність і доброта [3]. 
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Суспільно-економічні умови життя в сучасній Україні вимагають виховання активних, небайдужих, 

свідомих громадян, здатних включитися в процеси розбудови держави. Це потребує виховання у дитини 

стійких суспільнозначущих способів поведінки, володіння собою, подолання агресивності та конфліктності 

поведінки. Особливе значення це має для дітей підліткового віку, які прагнуть бути дорослими, але не мають 

сформованого досвіду такої поведінки. Актуальність дослідження підсилюється сучасним соціальним 

напруженням, що ускладнює процес адаптації підлітків до життя в мінливому суспільстві, їхню орієнтацію в 

нестандартних суспільних ситуаціях.  

Конфлікти займають суттєве місце в нашому повсякденному житті. Вчені розробили й обґрунтували 

значний арсенал методів розпізнавання, опису та розв’язання конфліктів.  

У психології конфлікти вивчаються досить ґрунтовно і різноаспектно. Багато досліджень присвячено 

вивченню типології конфліктів (Дона Гелрігела, Джона Склокума Річард Вудман та Сью Бренінг), розробці 

стратегій і способів розв’язання конфліктів (А. Я. Анцупов, А. Бандура, М. Й. Боришевський, І. В. Ващенко, 

Н. В. Грішина, О. А. Донченко, В. Л. Зливков, Г. В. Ложкін, В. С. Медведєв, Л. А. Петровська, Н. І. Пов’якель, 

В. А. Семиченко та ін.). Дослідження М. Й. Боришевського, Є. П. Верещака, Н. В.Грішиної, Є. В. Єгорова, 

В. М. Кушнірук, Г. В. Ложкіна, В. О. Моляко, В. А. Семиченко, В. А. Сосніна пов’язані з аналізом, з одного 

боку, онтогенезу конфліктів та спробою максимально охопити всю можливу феноменологію явища, а з 

іншого – з визначенням характеристик учасників конфліктної взаємодії, особливостями її перебігу та 

можливими наслідками [2]. Поняття конфліктність досліджувалося у контексті аналізу соціальних стосунків та 

міжособистісної взаємодії (І. В. Ващенко, В. І. Ілійчук). 

Аналіз праць зазначених науковців [1, 2] дозволяє зауважити, що конфліктна поведінка розглядається 

як результат внутрішніх і зовнішніх протиріч між суспільством, мікросередовищем і самою людиною; між 

потребою в самоствердженні та можливістю її задоволення; між самооцінкою і оцінкою групи; між вимогами 

групи і власними установками і переконаннями [2]. Конфліктна поведінка виступає як схильність людини до 

конфлікту при взаємодії особистісних чинників і чинників зовнішнього середовища. Отже, узагальнення праць 

щодо вивчення конфліктної поведінки та конфліктності дозволяє визначити конфліктність як перманентну рису 

особистості. Вона має здатність акумулюватись за допомогою природних задатків та соціального досвіду особи 

http://zakon.rada.gov.ua/go/3160-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/3160-17
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[3]. Аналіз психолого-педагогічних досліджень [1, 2, 3] дозволяє виявити три види психологічних детермінантів 

підліткової конфліктності: 

1) причини, пов’язані з психофізіологічними особливостями розвитку (перенесені травми мозку 

або інфекції, спадкові хвороби, особливості нервової системи, статеві особливості); 

2) психологічні – особливості особистості (самооцінка, акцентуації характеру); 

3) соціальні – фактори мікро- і макросередовища (соціальний досвід підлітка, соціальна 

некомпетентність ситуація внутрішньо-сімейного розвитку [3]. 

Виявляється конфліктність у підвищенні рівня психічної напруженості. Він може бути різним для 

різних людей, що пов’язано з рівнем їх психологічної стійкості. Підлітки – вікова група, яка характеризується 

емоційною нестійкістю, нестабільністю, що зумовлено процесами дорослішання, які впливають на формування 

моральності і життєвих установок у юнаків і дівчат досліджуваного вікового періоду. Конфліктна поведінка 

зумовлює формування певних рис характеру та якостей особистості підлітка, як: нетерпимість до недоліків 

інших, знижена та завищена самооцінка, імпульсивність до агресивної поведінки, неуважності до людей, 

егоїзм. 

Теоретико-методологічний аналіз дозволяє розробити програму емпіричного дослідженя конфліктності 

підлітків, яка передбачає виявлення психологічно-соціальних чинників на основі використання тесту 

К. Н. Томаса для вивчення особистісної схильності до конфліктної поведінки; методики діагностики показників 

і форм агресії за А. Бассом та А. Даркою; дослідження самооцінки за методикою Дембо-Рубінштейна. 

Таким чином, ґрунтовне дослідження чинників, які впливають на формування конфліктності підлітків є 

надзвичайно важливим для її попередження.  
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Сьогодні особливої уваги заслуговує вивчення проблематики, пов’язаної із становленням особистості у 

підлітковому віці, впливом егоцентричних особливостей на її розвиток. Егоцентризм – це певна міра 

зосередженості індивіда на самому собі, на власних думках, інтересах, яка проявляється у семантичному змісті 

сфери свідомості та має відношення до орієнтування і регуляції соціальної поведінки особистості під час 

взаємодії з іншими людьми та неспроможність індивіда, зосередженого на власних інтересах, змінити вихідну 

пізнавальну позицію по відношенню до певного об’єкта, думки чи уявлення призводить до порушення 

взаємовідносин між людьми та стає причиною неефективної взаємодії при виконанні спільної діяльності. 

Підлітковий вік знаменує перехід від дитинства до дорослості; це період напруженого внутрішнього 

життя людини. У цьому віці відбувається зміна ставлення особистості як до себе, так і до оточуючих людей. 

Вступ дитини в підлітковий період супроводжується якісними змінами в розвитку самосвідомості, оскільки в 

підлітка починає формуватися позиція дорослої людини. Поява такої позиції (хоча така нерідко не відповідає 

реальному становищу) свідчить про наявність факту суб’єктивного перебування підлітка у нових взаєминах з 

дорослими, зі світом їхніх цінностей та активним їх засвоєнням. У підлітковому віці, як зазначає С Рубінштейн, 

розвиток самосвідомості проходить кілька етапів – від повного незнання себе до все більш заглибленого 

самопізнання, яке згодом проявляється у самооцінці. Центр тяжіння для підлітка все більш переноситься від 

зовнішнього до внутрішнього, від відображення більш-менш випадкових рис до характеру в цілому. 

З’являється потужна потреба у прояві себе, обстоюванні власної думки, запереченні заздалегідь правильних 

тверджень.  

Проблема егоцентризму у підлітковому віці – одна з актуальних проблем сьогодення, вивченню якої 

займалися зарубіжні та вітчизняні науковці. Дослідженню особливостей розвитку егоцентризму в різних 

вікових періодах становлення особистості присвятили праці Дж. Брунер, Д. Інельдер, Дж. Флейвелл, Г. 

Цукерман та інші; проблему критичного ставлення до наявності егоцентризму дитячого мислення вивчали П. 

Гальперін, М. Доналдсон, Дж. Фодор; дослідженням сутності та специфіки егоцентричного мовлення 

займалися Л. Виготський, А. Лурія та ін.; психологічна природа егоцентризму описана у працях М. 

Вертгеймера, Д. Елкінда, Г. Крайга, Л. Обухової, Т. Пашукової, Ж. Піаже, К. Платонова, О. Поліванової, Ф. 

Райса; вплив егоцентризму на діяльність особистості відзначали К. Абульханова-Славська, Д. Ельконін, М. 

Жамкоч’ян,  Т. Лисянська, А. Маслоу, В. Недоспасова, Н. Пов’якель, Л. Столяренко,  Л. Фрідман, М. Холодна.  

Підлітковий егоцентризм являє собою неадекватно сильну сконцентрованість на власній особистості. 

Егоцентричні підлітки відрізняються переоцінкою своїх здібностей і можливостей, надлишковим 
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честолюбством, надмірними і необумовленими очікуваннями у ставленні до оточуючих. Так, у взаєминах з 

оточуючими в егоцентрика спостерігається перебільшена сконцентрованість на собі, яка виявляється у почутті 

власної виключності і завищеній самооцінці, які досягають ступеня гротеску. Він може виявляти нечутливість 

до близьких, гостро реагувати на критику, заздрити успіхам оточуючих. Для його самооцінки властиві часті 

коливання між переоцінкою себе і відчуттям неповноцінності. У переважної більшості підлітків егоцентризм 

має тимчасовий характер і не досягає значної виразності, але в декого може загострюватися. Особистісний 

егоцентризм у соціально-психологічному значенні є властивістю особистості, яка проявляється під час 

спілкування та спільній діяльності з оточуючими людьми і має специфічне змістове забарвлення. Особистісний 

егоцентризм є фіксованою установкою людини на власних думках, хвилюваннях, уявленнях, діях, цілях, 

якостях тощо. Він є виразом індивідуально-психологічних особливостей особистості й відображається у 

поведінці, міркуваннях, семантиці мови у вигляді еготизму. 

Причини виникнення егоцентризму здебільшого пов’язані з особливостями виховання та навчання 

дитини в сім’ї та школі. Розвитку егоцентризму сприяє підлаштовування батьків і близьких людей до дитини, 

що часто відіграє основну роль у формуванні егоцентричного типу особистості із яскравою зосередженістю на 

собі, своєму внутрішньому світі, потребою безкомпромісного задоволення усіх бажань та врахуванні її думок і 

намірів. 

Зважаючи на те, що підлітковий період – важливий переломний моментом у житті особистості, головну 

смислову спрямованість у ньому треба вбачати у подоланні егоцентризму. Прояви егоцентризму долаються 

шляхом прививання правил соціальної взаємодії, демонстрацією важливості норм взаємодопомоги і тим самим 

вихованням альтруїстичної направленості особистості, кооперативних установок і дружелюбної прихильності 

до людей. Егоцентризм долається під час зіткнення рівноправних позицій, що підкреслює значимість групової 

форми роботи з підлітками. Зіткнення позиції суб’єкта з іншої точкою зору має породжувати не спроби 

знецінення або спотворення свого чи чужого розуміння світу, а необхідність пошуку шляхів співвіднесення, 

можливостей спільності в розумінні явищ світу (у тому числі, соціального). Тому завданням психологічної 

допомоги стає корекція розуміння підлітком себе та інших, чому, в свою чергу, служать розвиток рефлексії, 

навичок розуміння мотивів власної поведінки і совладання з собою, зменшення гостроти внутрішніх проблем, 

нав’язливості психологічних конфліктів, мотиваційні зміни. Відкриття підлітку можливості побачити себе 

іншим, у тому числі іншим у соціальному відношенні – одна з найважливіших завдань психологічної допомоги. 

У випадках, коли впливати на підлітків складно, існує психотерапевтична і психокоректувальна допомога. 
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Проблема асоціальної поведінки залишається актуальною протягом усього існування людства. У 

процесі соціалізації,  людина постійно стикається з необхідністю вибору однієї з альтернатив поведінки. Від неї 

завжди очікується прояв нормальних реакцій у взаємодії з соціумом. Дестабілізація економіки, спад 

виробництва, зниження життєвого рівня в країні, руйнування старої системи цінностей і стереотипів, що 

регулювали відносини особи з суспільством, - все це хворобливо переживається населенням, відображаючись 

на його соціальному самопочутті [3.c.128]. Соціальні кризові процеси, що відбуваються в сучасному 

суспільстві, негативно впливають на психологію людей, породжуючи тривожність, напруженість, озлобленість, 

жорстокість і насильство.  

Є уявлення, що асоціальна поведінка має виключно біологічне походження, воно пов'язане переважно з 

вадами виховання та культурою країни. Прогресуюча відчуженість, підвищена тривожність, духовна 

спустошеність людей, їх цинізм і лють є результатом можливої агресивності.  

Вивченням цієї проблеми займалися різні дослідники. Так, за останні роки психологами і педагогами 

було проведено низку досліджень з вивчення, діагностики та попередження асоціальної проблеми. Аналіз 

дослідницьких праць показав, що асоціальну поведінку пов’язують із: конфліктністю (Л.С. Алексєєва, В.І. 

Ілійчук, С.Б. Кузькова, В.М. Радчук, В.С.Филипчук), зниженням успішності (М.І. Дідора, З.Г. Зайцева, О.М. 

Коропецька, С.Д.Максименко), адиктивною поведінкою (Н.Ю. Максимова, С.В. Толстоухова), акцентуаціями 

характеру (А.А. Вдовиченко, З.С. Карпенко, А.Е. Лічко), агресивними діями (О.Б. Бовть, В.В. Іванова, Н.Д. 

Левітов, Т.В. Палько, С.Г. Шебанова), дезадаптацією (І.А.Белінська, Г.М. Федоришин), виникненням 

правопорушень (Б.Н. Алмазов, Л.А.Грищенко, В.Д. Єрмаков, І.В. Козубовська), фрустрацією (М.І. Єнікеєв, 

В.П. Москалець, М. В. Савчин), девіаціями та маргінальністю (Н.Ю. Максимова, Л.Е. Орбан–Лембрик) [ 2 ]. З 

огляду на психолого-педагогічні дослідження, асоціальна поведінка розглядається як результат взаємодії двох 

чинників: умов мікросередовища та індивідуальних особливостей індивіда. 

Асоціальна поведінка - це зовнішньо - детермінований і викликаний потребами особистості 

мотивований процес, який знаходить своє виявлення у здійсненні вчинків, що порушують соціально-

нормативний порядок і не сприяють нормальному функціонуванню та розвитку соціуму. Потреби і їх 

задоволення є вихідними елементами внутрішньої психологічної структури поведінки, вони спонукають, 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8
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регулюють та спрямовують активність особистості. Між соціальними детермінантами, індивідуальними 

потребами особистості, існує причинно-наслідковий зв’язок [1,c.54-95]. Психологічною основою асоціальної 

поведінки можуть виступати будь-які потреби особистості – антисуспільні, гіпертрофовані.  

Емоційно-когнітивна система взаємодії людини з різними явищами дійсності, визначається характером 

його ціннісно-нормативних уявлень, змістом морально-мотиваційної сфери, ціннісними орієнтаціями. Поряд із 

ціннісно-мотиваційними уявленнями важливе значення у поясненні причин асоціальної поведінки відіграє 

здатність до саморегуляції і самовиховання, рівень розвитку самосвідомості і самокритичності. При цьому 

саморегуляція розглядається як одна з важливих умов психолого-педагогічного подолання асоціальної 

поведінки особистості, як усвідомлений вплив людини на саму себе, що виражається у 

стимулюванні і гальмуванні своїх дій.  

Асоціальна поведінка виникає на тлі таких явищ, як зміни у характері стосунків , що виражаються у 

підвищеній конфліктності з різними людьми, з батьками, друзями,  ровесниками, група яких виступає 

референтною і відіграє провідну роль у формуванні ціннісно-нормативних уявлень людини. 

 Одже, сутність асоціальної поведінки полягає у сукупності послідовно здійснюваних поведінкових 

актів, які спричиняють деструктивні зміни в оточуючому середовищі та в особистості. Це процес, що 

розгортається у просторі і часі та включає не лише асоціальні дії, але й попередній вплив на особистість, 

психологічні явища, які визначають генез асоціального вчинку. 
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Сучасне редагування належить до сфери суспільно-культурної професійної діяльності, що спрямована 

на аналіз і вдосконалення мовних творів під час їх підготовки до відтворення засобами поліграфії, або до 

трансляції (коли ідеться про роботу редактора на радіо і телебаченні). Справжнє редагування – це перш за все 

уважний і прискіпливий аналіз, який повинен бути багатоаспектним. На даному етапі розвитку редагування є 

громадською діяльністю і літературно-творчим практикумом, що містить у собі всі аспекти роботи над 

рукописом. Редагування художньої літератури визначають як єдиний творчий процес, що включає аналіз теми, 

перевірку та виправлення її викладу із загальної та фактичної точки зору та літературну обробку тексту [1, 

с.32]. 

Актуальність обраної теми обумовлена розвитком жанрової системи сучасної літератури, яка 

характеризується значною динамікою, що спричиняє появу нових стилів та жанрів української літератури, їх 

інтеграцію та модифікацію. 

Жанр – історично сформований внутрішній підрозділ у всіх видах мистецтва; тип художнього твору в 

єдності специфічних властивостей його форми і змісту. У письменництві жанр визначається на основі 

приналежності до літературного роду, переважно естетичної якості, обсягу твору і способу побудови образу [2, 

с. 156]. 

Для того, щоб уникнути помилок у підготовці твору до друку, редактор повинен не просто вміти 

розрізняти літературні жанри, а й розуміти написане і навіть ненаписане. Визначити, до якого жанру належить 

твір, означає глибше і точніше його зрозуміти [3, с. 205]. Специфіка художньої літератури як виду мистецтва 

зумовлює не тільки певні критерії оцінки твору, методику аналізу тексту, а й залишає свій відбиток на всіх 

етапах редакторської діяльності. При редагуванні різних жанрів літератури варто пам'ятати про їх особливості, 

нехтування якими стає причиною випуску неякісних видань. Наприклад, твір Анатолія Собченка «Хуторянка» 

у виданні позиціонується як віршована сатирично-гумористична байка, що є неправильним як щодо жанрової 

приналежності самого твору, так і до визначення жанру. 

Працюючи над авторським оригіналом перед редактором постають специфічні запитання, відповідь на 

які можна знайти лише володіючи знаннями про відмінні риси кожного жанру, його задачі та властивості. 

Загальні критерії оцінки та методичні прийоми редакторського аналізу модифікуються, уточнюються в 

залежності від специфіки обраного автором жанру. Літературне редагування  має справу з так званими 

первинними формами вираження змісту. Це мова, правопис, елементи архітектоніки твору (абзаци, заголовки 
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тощо). Суть редакторського аналізу полягає в осмисленні загального задуму, теми, структури, жанру, реалізація 

їх через сюжет, композицію, мову, стиль, героїв. 

Основні методичні вимоги до аналізу  і стилю твору: визначення загальних і специфічних особливостей 

стилю тексту; уникнення суб’єктивності у стилістичних оцінках, виправленнях і зауваженнях ; обережність у 

використанні правил і рекомендацій нормативної стилістики; знання прийомів аналізу, що допомагають 

помічати і видаляти типові нормативно-стилістичні помилки. 

Залучення редактора до роботи над твором викликане об’єктивною потребою глянути на текст не 

авторським, а стороннім, читацьким оком і в ході цього огляду переконатися, чи всі деталі авторської думки 

читач зрозуміє так, як їх розуміє автор, чи всі складники викладу доступні йому. 

Усі зміни в тексті, які можна віднести до негрубих помилок чи класифікувати як покращення, 

пропонуються редактором в примітках. Завдяки цьому автор має право самостійно вирішити влаштовує його 

такий варіант чи ні. Дбайливе ставлення до задуму та авторського стилю входить до основних обов'язків 

редактора. 

Як і будь-якому читачеві, редактору притаманні індивідуальні особливості сприймання, власні симпатії 

та антипатії. Він має певний запас знань і свій особливий життєвий досвід. Усе це певною мірою відбивається 

на його ставленні до тексту. 

Розуміння редакторської діяльності як праці, спрямованої на аналіз і підготовку авторського рукопису 

до друку (редактор «виправляє, опрацьовує, готує до друку текст, рукопис»), вводить до переліку завдань 

редактора опанування технологією редакторської праці, вивчення структури редакторської діяльності, 

оволодіння предметом редагування. 
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 Дослідження даної теми є досить актуальним,  оскільки  журналістська освіта потребує створення для 

студентів сприятливих педагогічних умов для стимулювання їх саморозвитку та вдосконалення їхніх 

професійних навичок, засвоєння принципів і правил, якими необхідно керуватись у професійній діяльності – 

все це неможливо без формування професійної культури, яка необхідна для становлення студента як 

висококваліфікованого фахівця. 

Професіоналізм журналіста – це спосіб сприйняття реальності, вміння оперативно і творчо реагувати на 

події життя. Майбутні журналісти повинні мати спеціальну підготовку, розвивати творчі та комунікативні 

здібності для того, щоб займатись професійною журналістською творчістю. Саме освіта і творчі здібності 

забезпечують формування  професіоналізму та високу ефективність майбутньої журналістської діяльності.  

У культурологічному словнику зазначено, що «професійна культура характеризує рівень і якість професійної 

діяльності, які залежать від соціально-економічного стану суспільства й сумлінності в оволодінні певними 

знаннями,навичками конкретної професії та їх практичному використанні»[1; с. 173]. 

Щодо структури професійної культури журналіста, то вона включає в себе професійну свідомість, 

самосвідомість і професійну діяльність. Виділяють два рівні професійної культури журналіста: рівень 

професійної ідеології та  рівень професійної буденної свідомості. 

Формування професійної культури майбутніх журналістів передбачає розвиток психічних 

властивостей, пов’язаних з розвитком професійно значущих якостей та ціннісних орієнтацій. У цьому разі 

відбувається активна якісна зміна внутрішнього світу особистості. Під час професійної підготовки у студентів 

повинні формуватися основи конкурентоздатності, усвідомлена готовність до постійного саморозвитку, творчої 

самореалізації і професійного самовдосконалення. Цьому процесові сприяють педагогічні умови,  що 

передбачають створення творчої атмосфери, спеціального журналістського середовища, максимально 

наближеного до виробничо-професійного. Конкурентоспроможність майбутнього журналіста залежить не лише 

від фахової комунікативної компетентності, а й від рівня професійної культури, від готовності до 

самовираження[2;с. 98]. 

Робота майбутнього журналіста орієнтована на взаємодію не лише з аудиторією, а й з інформаційними 

ресурсами, відтак доцільним бачиться впровадження системності у використанні інноваційних методик і 

технологій в навчальному процесі, що дозволить студентам отримати повніше уявлення про закономірності 
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спілкування й комунікації, допоможе майбутнім журналістам підготуватися до успішної професійної 

діяльності. Журналіст повинен не тільки правильно говорити, коректно спілкуватись, здобувати знання, а й 

розвивати свій творчий потенціал, самовдосконалюватись, шліфувати свою майстерність, виробити власний 

стиль тексту, розмови, інтерв’ю, власні манери ведення репортажу, які відповідають його психологічним та 

особистісним, фізіологічним  якостям (як темперамент, характер, зовнішність, тембр голосу, швидкість 

мовлення та інші)[3;с. 12]. 

Закладаючи основи професіоналізму майбутніх журналістів під час навчального процесу треба 

акцентувати увагу на формуванні в них професійної культури, що є необхідною складовою професіоналізму 

журналіста, як і наявність в особи певних психологічних і моральних якостей. Студент має бути професійно 

готовим до всебічного інформування громадськості про реальні події та явища, а також поєднання 

технологічної грамотності з бездоганним виконанням соціальних ролей і професійних функцій з постійним 

почуттям відповідальності, оскільки журналіст відповідальний за професійно-творчу самореалізацію, за 

самовдосконалення і розвиток  власної особистості. 
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Одним з головних кроків в житті кожної молодої людини є вибір професії. Цей період є найбільш 

вирішальним у житті людини, коли остаточно складається фундамент ціннісних орієнтацій, вимальовується 

проекція головних напрямків пошуків самореалізації. Необґрунтований вибір професії може поставити людину 

перед фактом, що у неї відсутні передумови до виконання трудових функцій за обраною професією. А це 

викликає незадоволення потреби самореалізації та негативно позначається на суспільстві в цілому. 

 Проблемам мотивації присвячено велика кількість концепцій і теорій. Серед найбільш відомих 

змістовні (А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Мак Кленланд) і процесуальні (В. Врум, П. Лаулер). Найбільших успіхів 

у розробці теорій мотивації досягли Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв, Б.Ф.Ломов, В.А.Ядов. Ці праці стали 

основою для розробки методологічного інструментарію дослідження мотивації вибору професії 

старшокласниками [1]. 

Мета дослідження  полягає у виявленні домінуючих мотивів вибору професії і ієрархії ціннісних 

структурних компонентів.  

Об’єктом дослідження є мотиваційна сфера старшокласників. Предмет дослідження - потреби і мотиви 

особистості як складова мотивації. 

Дослідження проводилося на базі Малокаховської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Каховського 

району Херсонської області. Кількість респондентів -30 старшокласників (9-10 клас): 15 хлопців та 15 дівчат.  

Для проведення дослідження нами були використані: методика визначення основних мотивів вибору 

професії (Є.М. Павлютенков), методика вивчення мотивів навчальної діяльності (у модифікації А.А. Реана та 

В.А. Якуніна), методика «Мотиви вибору професії». 

Дослідження дозволило нам зробити висновки: 

Для більшості хлопців домінуючими мотивами вибору професії є: матеріальні – 80,0 %, пізнавальні – 

66,7 % та утилітарні (бажання керувати людьми, робота в місті, чистота та легкість праці, орієнтація на вуз) – 

60,0 %. Дівчата ж при виборі професії керуються такими мотивами, як: пізнавальні (намагання оволодіти 

спеціальними знаннями, пізнання змісту конкретної діяльності) – 53,3 % та соціальні (бажання своєю працею 

сприяти суспільному прогресу, соціальна спрямованість на вищі загальнолюдські цілі та потреби) – 46,7 %.  

У більшості з досліджуваних хлопців (53,3 %) домінуючими при виборі професії є внутрішні соціально 

значимі мотиви, які орієнтовані на високе почуття відповідальності, можливість для росту професійної 

майстерності, реалізацію здібностей до керівної посади та одержання миттєвого гарного результату праці для 

інших [3]. Дівчата найбільш керуються внутрішніми індивідуально значимими мотивами професійного 

самовизначення (86,7 %), що характеризуються потребою у спілкуванні з різними людьми, професія має 

відповідати здібностям, сприяти розумовому та фізичному розвитку, бути привабливою, а також давати великі 

можливості проявити творчість [2]. 

Позитивним є показник, що дуже малий відсоток хлопців та дівчат (по 6,7 %) керуються при виборі 

професії зовнішніми негативними мотивами, що несуть у собі вподобання батьків, можливість обмежитися 

обладнанням, престиж професії, єдино можливий вибір за певних обставин та вплив друзів [1]. 
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У більшості з досліджуваних серед хлопців переважають такі мотиви навчальної діяльності, як: 

отримати диплом – 86,7 %, стати висококваліфікованим спеціалістом – 73,3 %, успішно навчатися, здавати 

екзамени на «добре» та «відмінно» – 66,7 %, успішно продовжувати навчання на наступних курсах – 53,3 %, 

здобути глибокі та сталі знання – 53,3 % [4]. Для дівчат провідними мотивами навчання є: здобути глибокі та 

сталі знання – 66,7 %, забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності – 66,7 %, стати 

висококваліфікованим спеціалістом – 53,3 %.  

Таким чином, ми можемо стверджувати, що певні соціально-психологічні фактори та окремі мотиви 

навчальної діяльності зумовлюють становлення мотиваційної сфери щодо вибору майбутньої професії. Мотив 

стати висококваліфікованим спеціалістом, що є одним із домінуючих у навчанні і для хлопців, і для дівчат, 

зумовлює розвиток внутрішніх соціально значущих мотивів для хлопців та внутрішніх індивідуально значимих 

мотивів для дівчат, що позитивно впливає на майбутній професійний вибір старшокласників. Тому, в 

навчальному закладі профорієнтаційну роботу доцільно спрямувати на розвиток в учнів стати спеціалістом. 
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ПАСИВНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЗАСТАРІЛІ СЛОВА (ІСТОРИЗМИ ТА АРХАЇЗМИ) 

 

Вауліна А.С., студ. 

Науковий керівник Кантемирова Р.М., викладач  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Словниковий склад українськоїмови весь час перебуває в еволюційномурусі. Нажаль, він поступово 

втрачає окремі слова, які повільно виходять з активного вжитку або й зовсім забуваються. Цей процес 

надзвичайно складний. Причини, через якіслово йде з активного вживання, буваютьрізними. 

Втрата лексемою того чи іншого значення або вихід її з ужитку – це результат тривалого процесу. У 

кожній мові є застарілий пласт лексики, яку сприймають як невідповідну сучасному стану літературної мови і 

використовують рідко або й зовсім не вживають, але склад архаїчного лексикону неоднорідний [4, c 112]. 

Одні слова архаїзуються, оскільки зникають із життя суспільства позначувані ними предмети, події, 

явища, поняття. Інші забуваються носіями мови через витіснення їх рівнозначними словами, що з певних 

причин виявляються більш прийнятними для називання тих самих предметів, подій, явищ. Такі мовні процеси 

зумовлюють поділ застарілої лексики на дві групи: перші звичайно називаються історизмами, а другі – 

архаїзмами (від грецького archaios – старовинний, давній). [1, с. 223]. 

Наведемо приклади таких слів: буй – «нерозумний» (Остр, єванг.), вазнь – «щастя», «удача» (Зб. 

Святослава 1073 р.), галити – «радіти», гатати – «угадати», «передбачити», говядо – «худоба», гудьба – 

«музика», гудець – «музикант», зело – «дуже», потяти – «вбити», тать – «злодій» та под. Слід сказати, що 

існують ще такі застарілі слова, які вживаються рідкоале їх значення ще залишається зрозумілим. Наведемо 

приклади таких слів: кутя, гетьман, рать, гонець, корчма, свита, уста, паливода таін [2, c. 48]. 

До історизмів належать, наприклад, назви речей одягу, які носили колись, а тепер зовсім не носять 

(жупан, намітка, кирея, запаска, плахта, очіпок), назви зниклих побутових понять (досвітки, світилка, піст, 

спас), забутих знарядь праці (соха, ступа), назви старовинної зброї (лук, меч, рогатина, сагайдак), старовинних 

мір (корець, пасмо, гони, верства), монет (гривеник, шеляг), назви колишніх професій (гутник, саночник), 

представників не існуючих тепер соціальних груп населення (боярин, дворянин, шляхтич, хлоп, поміщик, 

челядь, кріпак), установ (земство, сенат, зборня), адміністративних посад (губернатор, соцький, урядник, 

гетьман, хорунжий, обозний, земський начальник, волосний старшина).Історизми, або матеріальні архаїзми, 

використовуються лише в творах, написаних на історичні теми [5, c. 110]. 

Власне архаїзми – слова, які називають предмети і явища, що існують і тепер, але витіснені з активного 

вжитку іншими синонімічними словами. Наприклад: чадо «дитина», лицедій «артист», атрамент «чорнило», 

марець «березень» [3, c. 12].  

Історизми не мають синонімів у сучасній мові. Історизми використовуються у текстах для відтворення 

історичного колориту певної епохи, у творах на історичну тематику, а архаїзми – для створення піднесеного і 

зниженого стилів. Як правило, історизми виконують номінативну функцію в історичних працях (науковий 

стиль), а також в художньо-белетристичних творах, де по-справжньому відтворюють характеристику людей, 

суспільства, політичного устрою, цілої епохи. Інколи можуть виконувати стилістичну функцію урочистості при 

зображенні героїчних подій чи вчинків людей [7].  
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Архаїзми у номінативній функції не вживаються, а виступають як стилістичний засіб у художньо-

белетристичному та публіцистичному стилях. Як правило, це старослов’янські чи староукраїнські елементи. 

Зрідка вони використовуються в науковому стилі. Окремі – в офіційно-діловому. У невідповідному контексті, 

архаїзми набувають гумористичного звучання [6]. 

Отже, ступінь застарілості слова залежить від тривалості його використання: Чим довгіше вживалося 

слово, тим менше торкається його процес старіння.  
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ 

 

Хамаршех А.Ш., студ.  

Науковий керівник Солошич І.О., к.пед.н., доц. 

 

Суспільні й екологічні перетворення в Україні, динаміка розвитку держави постійно висувають нові 

вимоги до функціонування системи вищої освіти та екологічної освіти, зокрема. Визнання, підписання та 

ратифікація Україною цілої низки міжнародних договорів та конвенцій щодо покращення екологічного стану 

вимагає підготовки нового покоління майбутніх фахівців-екологів (МФЕ), які мають досконало володіти 

англійською мовою (АМ) як робочою мовою Європейського союзу. Однак дослідники не зосереджуються на 

проблемі формування екологічної культури в процесі викладання іноземної мови (англійської) на різних етапах 

навчання, що викликає протиріччя між теорією та об’єктивними потребами екологічного виховання студентів. 

Аналіз навчальних планів бакалаврів за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування» [2], дає підстави стверджувати, що 

формувати ПСАК у МФЕ можливо при вивченні дисципліни «Іноземна мова», яка вивчається на 1 курсі, 1 та 2 

семестрах. В подальшому елементи розробленої методики формування ПСАК пропонуємо здійснювати у циклі 

предметів з професійної та практичної підготовки. 

Сучасні вимоги до ПСАК МФЕ і його лінгвістичні особливості актуалізують проблему пошуку 

альтернативних засобів навчання мови та дають підстави вбачати подальше вирішення проблеми формування 

ПСАК у використанні такого навчального Інтернет-ресурсу як веб-квесту (ВК). В нашій роботі ми 

розглядатимемо веб-квест як засіб формування ПСАК, що містить професійно спрямоване проектне завдання, 

яке: 1) базується на результатах аналітичного дослідження певної проблеми у професійній сфері; 2) має чітке 

логіко-композиційне оформлення; 3) виконується із використанням відібраних інформаційних ресурсів 

Інтернету; 4) націлене на результат, що отримується в процесі ділової гри. Результат роботи над ВК 

представляється у формі мультимедійної презентації, функція якої – відобразити дослідницьку діяльність 

студентів та її результати.  

Під час розробки вправ з використанням ВК ми, за Е. Г. Арванітопуло [1], спирались на такі методичні 

принципи побудови системи навчальних вправ: принцип адекватності основних видів вправ, а також принцип 

урахування позитивного впливу різних видів мовленнєвої діяльності в навчальному процесі. Виходячи із 

вищезазначеного, задля досягнення цілей формування ПСАК у МФЕ пропонуємо типологію вправ (на основі 

класифікації Н. К. Скляренко [3]): за спрямованістю (рецептивно-репродуктивні, репродуктивні, рецептивно-

продуктивні, продуктивні); за ступенем комунікативності (умовно-комунікативні, комунікативні); за рівнем 

керованості з боку викладача (повністю керовані, частково керовані, мінімально керовані); за наявністю опор; 

за наявністю рольового/ігрового компоненту; за способом організації (парна, групова, фронтальна, 

індивідуальна робота); за характером виконання; за місцем виконання; за наявністю аргументації. 

Задля перевірки ефективності розробленої методики було проведено констатуючий та формуючий 

експерименти. Отримані у ході експериментів дані свідчать, що використання розробленої системи навчальних 

вправ для формування ПСАК формує здатність аналізувати трансформувати та інтерпретувати матеріал, 

використовувати для створення мультимедійних презентацій, власної веб-сторінки і веб-сайту. Подальше 
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вдосконалення ПСАК в говорінні відбувається в усному виступі або демонстрації презентації із обговорення 

певної проблеми або групи питань в процесі ділової гри. 

Виконане дослідження не вичерпує всіх проблем формування ПСАК у МФЕ. Подальшої розробки 

потребують такі завдання: обґрунтування та розроблення моделі формування ПСАК при вивченні професійно-

орієнтованих дисциплін. 
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Передумови виникнення й розвитку тоталітаризму в політичній практиці пов´язують з індустріальною 

стадією розвитку суспільства, з наявністю засобів масової інформації, колективістського світогляду, 

могутнього державного апарату, особливостей соціальної психології (певної ідеологічної та міжособистісної 

ситуації). Завдяки ЗМІ проводиться ідеологічна обробка населення, насаджуванняуніфікованих стандартів 

побутового і загальнолюдського характеру, нівелювання загальноцивілізаційних і особистісних цінностей.  

Засоби масової інформації є потужним інструментом впливу на людину та її свідомість. Виражаючи і 

формуючи громадську думку, ЗМІ, з одного боку, акумулюють досвід і волю мільйонів, а з другого – 

впливають не тільки на свідомість, а й на вчинки, групові дії людей [4,45с.]. Преса залежна від будь-якого 

політичного режиму, а особливо - тоталітарного. Засоби масової інформації можуть виступатив ролі жертви 

певного політичного режиму або бути його засобом. 

Тоталітарний режим заперечує існування опозиційних чи непідконтрольних йому ЗМІ. Вийти у світ 

мали можливість лише ті засоби масової інформації, які пройшли ретельну перевірку. Не була виключенням і 

преса колишнього радянського союзу, яка підлягала цензуруванню та ідеологічному та пропагандистському  

контролю. 

До нашого часу збереглися документальні свідоцтва придушення свободи преси і слова в СРСР. У 

брошурі П. Винокурова "Про деякі методи ворожої роботи у пресі", виданій Партіздатом у 1937 році було 

зазначено: 

«Серед значної кількості партійних керівників та працівників більшовицької преси до останнього часу була 

поширена одна брутально помилкова теза. Вони вважали, що вороги народу,  

троцькістсько-бухарінські шпигуни, шкідники й диверсанти, агенти фашизму прагнуть до різних підприємств 

та організацій, але оминають пресу…Факти спростовують цю найшкідливішу гнилу теорію. Факти свідчать 

про те, що вороги народу, ... використовуючи притуплення пильності працівників преси та відрив партійних 

комітетів від газет, журналів, видавництв, проникали до преси та чинили там свою чорну справу.». 

Тоталітарний режим у Німеччині у своїх найсуттєвіших рисах не мав принципової різниці з 

диктатурою одного класу СРСР.Обидві диктатури проводили в галузі журналістики політику уодноманітнення. 

На початку 30х рр. преса Третього рейху підлягала такому ж контролю та цензурі як і радянська. У працях 

польського дослідника історії гітлерівської преси АнджеяЧарнікапроілюстровано безліч прикладів розправи 

над журналістами та редакторами видань. Одним із багатьох журналістів, які зазнали репресій  був Головний 

редактор католицької «ГерадеВег» доктор Герліх, який під час захоплення приміщення газети бойовиками СА 9 

березня 1933 року був побитий шефом преси та нацистом з членським білетом № 3 Максом Аманном, який 

наказав знущатися й над іншими присутніми в редакції журналістами. Герліх тривалий час був під арештом, а 

потім його відвезли до концтабору Дахау, де його розстріляли в середині 1934 року.  

Як висновок можна зазначити, що преса періоду тоталітаризму була повністю підпорядкована 

партійно-державному механізму. На ЗМІ покладалось завдання інформаційно-пропагандистського 

обслуговування режиму. За таких умов преса не могла бути  самостійною ланкою політичної системи 

суспільства. Преса була інструментом у руках влади, який впливав на громадську думку, формував певну 

ідеологію в масах, залучав до політичних ідей різні групи осіб. Історія доль журналістів ще чекає на глибокі 

дослідження, проте, можна сказати, що репресії обох режимів мали місце та були кривавими та жорстокими. 
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СЕКЦІЯ № XIV 
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Науковий керівник  Кондрашова О.В., викладач 
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  Мовознавство (лінгвістика) – це наука про мову, її суть і суспільні функції, внутрішню структуру, 

закономірності функціонування й розвитку. Предметом мовознавства є природна людська мова, а об’єктом 

дослідження лінгвістів виступає мовлення як конкретний вияв мови. Мовознавство є теоретичним, а не 

практичним знанням мов.  

Конкретне мовознавство вивчає окремі мови або групу споріднених мов – слов’янські, германські, 

романські, балтійські тощо. Загальне мовознавство вивчає загальні особливості мови абстраговано від 

конкретних мов. До них належать суть мови, її природа, походження, закони розвитку тощо. Воно вивчає також 

структуру й закономірності функціонування всіх мов світу. 

У мовознавстві сформувались два основні підходи до вивчення явищ мови. Їх основоположниками 

вважаються Іван Олександрович Бодуен де Куртене і Фердинанд де Соссюр. Перший метод - синхронний (від 

гр. synchronos “одночасний”). цей підхід ґрунтується на дослідженні стану мови як цілісної системи 

взаємопов’язаних і взаємозумовлених елементів на певному етапі розвитку (не обов’язково на сучасному). 

Другий метод- діахронний (від гр. dіа “через” і chronos – “час”) підхід ґрунтується на вивченні окремих мовних 

явищ, розвитку системи мови у цілому в їх історичній послідовності. 

Кожна наука формує комплекс спеціальних методів дослідження. Лінгвістичний метод                        

(від гр.methodes – шлях дослідження, спосіб пізнання) – це спосіб (прийом) або система прийомів, 

використаних для вивчення мови. Основні методи лінгвістичних досліджень: 1) описовий (планомірний 

послідовний аналіз мовних одиниць, їх інвентаризація та систематизація; з’ясування особливостей будови й 

функціонування мовних одиниць і мови в цілому); 2) історичний (вивчення процесу розвитку фонетичної, 

морфологічної, синтаксичної та інших систем мови в результаті зіставлення структурних елементів, які 

змінюються, встановлення причин цих змін); 3) порівняльно-історичний (система наукових прийомів виявлення 

чи реконструкції незафіксонаних мовних фактів минулого шляхом порівняння відповідних фактів пізніших 

етапів історичного розвитку двох чи кількох споріднених мов або їх діалектів. На цьому методі ґрунтується 

генеалогічна класифікація мов); 4) зіставний (зіставлення двох або більше мов (неспоріднених) із метою 

з’ясування їх схожості й відмінності. на цьому методі базується типологічна класифікація мов); 5) структурний 

(вивчення мови, що передбачає її пізнання як цілісної структури, елементи й частини якої співвідносні та 

пов`язані чіткою системою лінгвістичних відношень; метод передбачає розробку системи категорій і визначень 

тільки на основі цих зв’язків, взаємовідношень і протиставлень внутрішньої мовної системи); 6) статистичний 

або кількісний (пізнання та вивчення мови з кількісної точки зору). 

Методи дослідження підвели нас до розглядусновних проблем загального мовознавства.Загальне 

мовознавство присвячене людській мові загалом. Воно визначає окремі мови або групу споріднених мов. Кожна 

мова має свою структуру, власні норми, неповторну історію.  Загальне мовознавство вивчає загальні 

особливості, властивості, закономірності мови, а також вияви і реалізацію їх у конкретних мовах, формулює і 

розв'язує спільні проблеми мов, установлює загальні закони будови й розвитку мов на базі вивчення окремих 

мов.  Загальне мовознавство створює лінґвістичну теорію, тому його часто називають теоретичним. Сучасне 

мовознавство розв’язує такі важливі проблеми як з’ясування сутності мови, адже в науці немає єдиного 

розуміння цієї проблеми і різні напрями та школи по0різному її трактують); походження мови, дослідження 

особливостей і причин розвитку мови, тобто розгляд закономірностей і рушійних сил розвитку мови, зміни та 

фактори, які спричиняють їх, вивчення внутрішніх і зовнішніх факторів мовних змін, визначення структури 

мови, особливостей її організації, з’ясування місця існування мови, встановлення джерела життєвої сили 

мови,класифікація мов світу за походженням і будовою, шляхи й методи вивчення мовного матеріалу, зв’язок 

мовознавства з іншими науками тощо.     

 

PRONOUNCIATION: THE TRUE KEY TO COMMUNICATION 

 

Oblog A. student,  Bigdan M., senior lecturer 
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Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

 

The subject of correct English pronunciation is such an important subject that it has even inspired key 

moments of Oscar winning films. Anyone who has seen ‘My Fair Lady’ will never forget Rex Harrison's excitement at 

Eliza Doolittle suddenly learning how to pronounce ‘the rain in Spain’ correctly. Or more recently Colin Firth's 

portrayal of George VI as he grappled with his speech whilst addressing the country of impending war. What lessons 
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can be taken from these struggles, of native speakers trying to pronounce correctly, and applied to the novice English 

speaker. This article aims to give an overview of the importance of correct pronunciation of English for the novice 

speaker. In both of these examples the main protagonists were struggling to pronounce their English correctly and as a 

result they were at risk of not being taken seriously by their intended audience. This is a significant risk for the novice 

English speaker when speaking to a native speaker. Although the sentences the novice speaker uses maybe 

grammatically correct and the vocabulary is suitable, poor pronunciation may lead to the following incorrect 

perceptions: a person has low competence, low intelligence and rude behaviour. It also leads to problems with making 

oneself understood which leads to frustration on both sides. 

The main purpose of language is so that we as a species can communicate with each other. Learning another 

language is a way of being able to communicate with people from other countries and cultures, opening us up to a range 

of new experiences. It also allows for businesses to expand with international trade and networking being a prime focus. 

However for language to be effective people have to be able to be understood. Traditionally people spend a lot of focus 

on learning all the grammar rules and lists of vocabulary 'parrot fashion'. This makes someone very effective at written 

communication, however if they spend very little time focusing on how the words sound they become very ineffective 

at communicating to the outside world when required to speak to someone. Therefore, when confronting a native 

speaker in a verbal conversation one can know all the grammar rules and be armed with a dictionaries worth of 

vocabulary, but if you cannot pronounce the words correctly you will fail to be understood. Firstly the majority of jobs 

will require a verbal interview. It is in this interview that the first impression is achieved. Poor pronunciation can affect 

that first impression leading to unfair preconceptions about the person (i.e. it may be perceived that the person has low 

intelligence or a rude nature). In the sphere of business pronunciation is becoming even more important. As our society 

is becoming more globalised it is becoming more and more common to see teams being built which uses employees 

based in different countries. Some of the projects are highly complicated and technical therefore clear communication is 

necessary. If non-native speakers in the team have poor pronunciation it becomes a challenge for them to influence their 

fellow team mates. This means that their potentially good ideas become lost as fellow team mates ignore them. 

One of the main issues with the novice speaker is with the natural accent of their country. English, like all 

languages, has very specific ways of saying words. It is a language with a lot of local dialects, however in general most 

words are pronounced in a similar way. If a person was on a holiday to England it is very likely that at some point they 

will have to either ask for directions, buy items in a shop, buy a ticket for the train, etc. Although the person knows the 

correct words to use and the perfect sentence structure, if they cannot pronounce the words correctly it is likely that 

there will be a lot of difficulties. It is highly likely that the native speaker will not understand what the non-native 

speaker is trying to ask. The non-native speaker, thinking they are asking correctly, will start to get frustrated and 

begins to make more mistakes. At best the non-native speaker will have asked a very patient person who will help but 

they still not actually get what they want. However, the most common outcome is that both speakers will get frustrated 

and the problem will not resolved. Typical examples of poor pronunciation are: incorrect pronunciation of words (e.g. 

soup and soap) and the incorrect  emphasis within a sentence which can lead to a polite request sounding like a rude 

demand. 

In teaching English pronounciation  there are approaches that can be very effective at ensuring that the students 

display correct pronunciation. Implementing a proactive approach to teaching pronunciation is a way that these 

challenges can be met head on.  Historically the teaching pronunciation is a reactive process; the student makes a 

mistake and the teacher corrects the student. Unlike grammar and vocabulary pronunciation is rarely the focus of a 

lesson and is certainly much lower on the list of priorities. Therefore, building the lesson plan around pronunciation is 

an approach that language teachers should adopt. Failure to teach how a word is pronounced or how a sentence should 

be spoken is not giving the student the full picture of the language and as such it is making them ill-equipped to deal 

with the real world. Therefore, the teacher should look at the focus of the lesson and determine how the teaching of 

pronunciation can be delivered. The reactive form of teaching should not be ignored however, as this still has its place 

in ensuring that bad practice does not become habit. 

As discussed earlier English is a language of many dialects (i.e. regional dialects with England, Australian 

English, American English, etc.) and as such there are many different ways of pronouncing it. This begs the question; 

what pronunciation should be taught? Historically the answer to this has been to teach Received Pronunciation 

(commonly know as the Queen's English). However, less than 3% of the English population speak this way and it is 

becoming less common. There are a few approaches to selecting the correct form. 

Consider the target audience, if everyone is seeking American English then American English should be 

studied 

If the teacher is a native speaker then it is likely their accent will have an effect on the how they teach, but they 

should be open to allow the students to experiment with different forms of pronunciation. 

If the teacher is a non-native speaker themselves it is the opinion of this author that the Received Pronunciation 

approach should be the main approach. Although, not common now will at least give the novice speaker an excellent 

chance of being understood. 

Throughout the course of this article it has become evident that pronunciation is a very important part of 

learning the English language. It is also shown that there are ways in which teachers can put more emphasis on this 

important aspect of teaching. Therefore, like our friends Eliza and George VI earlier the novice speaker, with some hard 

work, can overcome their difficulties in pronunciation and open up a new world. 
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Білінгвізм (двомовність) - здатність тих чи інших груп населення висловлюватися на двох мовах. 

Людей, які володіють двома мовами, називають білінгвами, більше двох - полілінгвамі, понад шість - 

поліглотами. Так як мова є функцією соціальних угруповань, то бути білінгвом - означає належати одночасно 

до двох різних соціальних груп.  

Слово «білінгвізм» походить від двох латинських слів: bi - «подвійний», «двоякий» і lingua - «мова». 

Таким чином, білінгвізм - це здатність володіння двома мовами. Звідси, білінгв - людина, яка може розмовляти 

на двох і більше мовами. 

У психолінгвістиці по-іншому позначають придбання і володіння черговості мов: М1 - перша мова або 

рідний і М2 - друга мова або придбаний. Друга мова іноді згодом може витісняти першу, якщо вона є 

домінантною в даному мовному оточенні. Розрізняють два види білінгвізму: 

1) природний (побутовий); 

2) штучний (навчальний). 

Природний білінгвізм виникає у відповідному мовному середовищі, яка включає в себе радіо і 

телебачення при спонтанної мовній практиці. Усвідомлення специфіки мовної системи може не відбуватися. 

Друга мова при штучному білінгвізм освоюється в навчальній обстановці, при цьому необхідно використання 

вольових зусиль і спеціальних методів і прийомів. 

Білінгвізм корисний для розвитку мозку. Дослідження показують, що у людей, які володіють і активно 

користуються двома мовами, більш гнучке мислення, вище концентрація уваги, більш розвинені загальні мовні 

здібності, здатність до вирішення проблем. Останні дослідження показують, що вивчення нової мови, стимулює 

пам'ять, зростання і виживання нових клітин мозку. 

Відомо, що опанувати іноземну мову - значить навчитися мислити на цій мові. Ряд досліджень по 

психології білінгвізму показав, що, або у двомовних людей відсутнє відчуття їх двомовності (це просто факт 

їхнього життя) або вони бачать більше переваг, ніж незручностей в тому, щоб жити з двома (або більше) 

мовами. Білінгви найбільше цінують уміння спілкуватися з людьми з різних мовних і культурних меншин. 

Недоліки у білінгвів включають такі аспекти, як мимовільне змішування мов, вимушеність 

пристосовуватися до різних культур, почуття втрати однієї мови. 

Цікаво порівняти відносини монолінгвів до двомовності, оскільки вони надзвичайно різноманітні, 

починаючи від дуже позитивного ставлення (наприклад, дивуюся, що деякі з двомовних людей можуть 

розмовляти і писати на двох або більше мовами) або дуже негативне ставлення (наприклад, дивно, що багато 

хто з білінгвів не володіють досконало жодною мовою і не можуть автоматично переводити з однієї мови на 

іншу, і т. д.) Слід зазначити, що більшість думок монолінгвов про білінгвів складено на основі соціально-

економічних і культурних міркувань, а не лінгвістичних чинників. Сучасні білінгви все частіше і частіше 

стикаються з «необхідністю як зовнішніх, так і внутрішніх спонукань» вивчення другої мови. 

Отже, бути білінгвом дуже корисно для розвитку загального інтелекту і окремих здібностей, 

уповільнення процесу старіння і попередження втрати пам'яті. Коли ви володієте двома мовами, у вас в голові 

наче два мозки, дві особистості, що дозволяє вам бути більш гнучким, креативним, краще адаптуватися в нових 

умовах і швидше думати. Як то кажуть, одна голова добре, а дві краще. Якщо бажаєте стати розумнішими і 

успішнішими в житті, вчіть другу мова. 

 

ІННОВАЦІЙНІ НАВЧАЛЬНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

  

Флакей. Т.В., cтуд. 

 Науковий керівник  Лаврик-Слісенко Л.П., викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Потреби нашої держави у висококваліфікованих спеціалістах, здатних до встановлення ділових 

контактів та ділового співробітництва з іноземними партнерами, спеціалістах, що володіють іноземною мовою 

на фаховому рівні, знаходять відображення в робочих навчальних програмах ВНЗ країни. 

Метою навчання іноземної мови в вищій школі на сучасному етапі є оволодіння студентами 

комунікативними компетенціями, що дозволять реалізувати їхні знання, уміння, навички для розв’язання 

конкретних комунікативних завдань в реальних життєвих ситуаціях. Іноземна мова виступає як засіб 

комунікації, спілкування з представниками інших націй. 

В умовах реформування вищої школи мають змінюватися також і освітні технології викладання 

іноземних мов. Сама мовна освіта теж поступово модернізується через впровадження модульно-рейтингової 

системи навчання іноземних мов, міждисциплінарна інтеграція, демократизація та економізація освіти викликає 

до життя інновацій складові викладання іноземних мов. 
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Якісна мовна підготовка студентів не можлива без використання сучасних освітніх технологій. Сучасні 

технології в освіті – це професійно-орієнтоване вивчення та прийоми контролю рівня володіння іноземною 

мовою , проектна робота в навчанні, застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій, робота з 

навчальними комп’ютерними програмами з іноземних мов (система мультимедіа), дистанційні технології в 

навчанні іноземних мов, створення презентацій в програмі Power Point, використання інтернет-ресурсів, 

навчання іноземної мови в комп’ютерному середовищі (форуми, блоги, електронна пошта), новітні тестові 

технології (створення банка діагностичних матеріалів з курсу навчального предмета «Іноземна мова» для 

проведення комп’ютерного тестування з метою контролю ЗУН студентів). 

До інноваційних навчальних методів можна віднести: навчання з комп’ютерною підтримкою (CALL), 

метод сценарію (story line method), метод симуляцій, метод каруселі, метод навчання по станціям, метод 

групових пазлів, метод рольової гри, метод «кейз-стаді» (робота над проблемними ситуаціями, студенти 

розглядають проблему, аналізують ситуацію, представляють свої ідеї та варіанти розв’язання проблеми в ході 

дискусії). 

В методиці розрізняють традиційні та альтернативні методи контролю знань. 

Під поняттям альтернативні методи групується цілий ряд різноманітних підходів, прийомів, способів 

передачі мови. Існують такі альтернативні методи, як метод повної фізичної реакції (Total Physica lResponse), 

сугестивний метод, драматико-педагогічний метод, мовчазний метод, груповий метод. 

На даному етапі розвитку методичної науки основними методами навчання іноземних мов є 

комунікативний (навчальна ціль: оволодіння комунікативною компетенцією) та конструктивістський метод 

(навчальна ціль: в основі методу перебуває власне активне навчання студентів) 

Отже, можна зробити висновок, що в сучасному ВНЗ не має бути місця для таких процесів, як 

«зазубрювання», бездумне завчання текстів на іноземній мові, не є ефективними методами та прийомами 

контролю рівня володіння іноземною мовою, тому що  вони не мають практичної цінності для майбутньої 

життєдіяльності студентів. Студенти мають бути підготовлені на основі якісного сучасного аутентичного 

навчального матеріалу до свідомого використання іноземної мови в подальшому житті та роботі. Адже гарне 

знання іноземних мов є зараз і продовжуватиме залишатися надалі однією з провідних вимог роботодавців. 

 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ УСНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ У ВНЗ 

Крупник Я.І., студ 

Науковий керівник Олефіренко С.В., старш. викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Розвиток навичок усного мовлення на заняттях з англійської, як і будь якої іншої іноземної мови, 

здійснюється за допомогою навчання монологічного та діалогічного мовлення, що в свою чергу, реалізується 

через методики презентації і проекту.  

Монологічне мовлення, у сучасній лінгвістиці, розглядається як активна мовленнєва діяльність, що 

розрахована на пасивне та опосередковане сприйняття. Для монологічного мовлення характерні значні по 

розміру частини тексту, що містять структурно та за змістом пов’язані між собою висловлювання, які мають 

індивідуальний композиційний зміст та відносну смислову завершеність.  

Монологічне мовлення оформлюється за допомогою лексичних та граматичних засобів, які його 

характеризують. У свою чергу, ступінь прояви цих характеристик залежить від жанрової та функціонально-

комунікативної належності.  

Кожний монолог, у тій чи іншій мірі, має елементи діалогу. Він містить звернення, риторичні питання 

тощо, тобто прагнення того, хто говорить підвищити активність адресату.  

Монологічне мовлення можна розвивати за допомогою наступних вправ:  

І З опорою на питання: 1) вправи на з’єднання чи роз’єднання речень; 2) запам’ятовування фраз та їх 

трансформацію; 3) розширення, звуження чи заміна речень; 4) повідомлення описового характеру; 5) оцінка 

матеріалу, який прочитано чи прослухано;  

ІІ Без опори на питання: 1) складання логічно-синтаксичної схеми послідовності фраз; 2) опора на 

ситуацію: а) з планом; б) без плану; 3) з опорою на текст; 4) з опорою на наочність.  

Граматичне оформлення: структура речення, структура запитань.  

Діалогічне мовлення – це обмін висловлюваннями-репліками, на мовний склад яких впливає 

безпосереднє сприйняття, що активізує роль адресату у мовленнєвій діяльності адресанту. Для діалогічного 

мовлення типовими є зв’язки: питання/відповідь, доповнення/пояснення; згода/заперечення; формули 

мовленнєвого етикету та інші.  

Мовленнєва діяльність активізується наступним чином: 1) обмін враженнями/думками; 2) за 

допомогою дискусії; 3) розпитування про ситуацію чи випадок, що відбувся.   

Створення мовленнєвої ситуації. 1) наведені питання, питання, що виявляють ситуацію та уточнюють 

її; 2) провокаційні питання, перепитування; 3) накази, вимоги, прохання, поради та інше;  

Граматичне оформлення: модальні дієслова, типи питань.  
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Методика навчання: 1) діалог-модель; 2) основи покрокового складання діалога; 3) ведення діалога 

шляхом штучно створеної ситуації (рольова гра).  

Засобами навчання усної іншомовної комунікації можуть стати презентація і проект.  

Презентацію можна визначити як логічний чітко побудований виступ на задану тему. Презентація з 

іноземної мови відбувається у вигляді доповіді, повідомлення або матеріалу з позааудиторного читання, що 

представлено за допомогою мультимедійних засобів з опорою на ключові слова, малюнки, схеми, графіки та 

план. 

Студенти, які самостійно працюють над підготовкою презентації-доповіді,  опрацьовують матеріали 

підручників, читають статті, монографії, ведуть пошук в Інтернеті. Інформація, яку вони отримують, має бути 

цікавою, значною мірою відповідати їх інтересам. У процесі переробки отриманої інформації, знаходження 

нових зв’язків між фактами та явищами, встановлення їх взаємозумовленостей, у студентів формується 

понятійне мислення. Воно стає більш критичним, глибоким і гнучким. На його основі засвоюються знання, 

зростає відповідальність у ставленні до успішного дослідження. Пізнавальні інтереси стають більш широкими і 

багатогранними, закріплюється інтерес до практичного оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування. 

Спостерігається розвиток навичок правильної організації тактики публічного мовлення, що сприятиме 

ефективності викладення матеріалу, який презентується.  

Проект – це сукупність засобів мовленнєвої діяльності, що дозволяють розвинути пізнавальну 

діяльність студентів певної послідовності, що підлягає чіткій логіці дій. Проект – це групова форма роботи з 

розподілом завдань між учасниками.  

Прийоми, що застосовуються для технології проекту:  

1) Монопроект включає теми країнознавчої, соціокультурної, історичної спрямованості тощо. 

Наприклад: «Культурні традиції англомовних країн».  

2) Міжпредметний проект включає 2–3 предмета; тематика: культурне спілкування, єдиний 

мовленнєвий простір, сфери спілкування, професійне спілкування. Наприклад: «Одиниці виміру маси, об’єму, 

довжини у Великій Британії та США», «Абревіатури у спеціальній англійські літературі».  

3) Проект з відкритою координацією викладачем;  

4) Проект з прихованою координацією.  

На початку проекту необхідна чітка визначеність теми і кінцевої мети проекту, літератури або джерела 

інформації, плану роботи, часу виконання.  

Під час роботи над проектом використовуються наступні дослідницькі методи: визначення проблеми та 

завдань її дослідження; висунення гіпотези та шляхів їх вирішення; обговорення методів дослідження; 

оформлення кінцевих результатів. 

 

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ  НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Алєксєєнко А.С., студ. 

Науковий керівник Олефіренко С.В.,  старш. викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства обсяг та складність інформаційних потоків досить великий і з 

кожним роком збільшується. Тому традиційна система навчання у закладах освіти потребує постійного 

удосконалення на основі сучасних досягнень науки та техніки, що пов'язано з покращенням методики 

організації та проведення навчального процесу.  

Використання технічних засобів навчання надає навчально-методичній роботі з учнями більш 

насичений, динамічний, творчий та інтенсивний характер. 

Оволодіти комунікативною компетенцією англійської мови, не перебуваючи в країні досліджуваної 

мови, справа дуже важка. Тому важливим завданням вчителя є створення реальних і уявних ситуацій 

спілкування на уроці іноземної мови, використовуючи для цього різні методи і прийоми роботи (рольові ігри, 

дискусії, творчі проекти тощо). При вирішенні даної проблеми величезну роль відіграють технічні засоби 

навчання, які дозволяють дати учням більш повну і точну інформацію по темі, що вивчається, підвищують 

наочність навчання і викликають прагнення до подальшого вдосконалення мовної культури.  

За даними ЮНЕСКО, коли людина слухає, вона запам'ятовує 15% мовної інформації, коли дивиться - 

25% видимої інформації, коли бачить і слухає - 65% одержуваної інформації. 

Отже, в англомовних країнах медіаосвіта займає значне місце в курсі англійської мови. На уроках з 

англійської мови як іноземної медіа передусім виконують функцію технічних засобів навчання. Наприклад, на 

курсі інтенсивної англійської мови при Університеті Центральної Флориди широко використовують метод 

CALL-Computer Assisted Language Learning, що припускає самостійну роботу учня з програмою, в той час, як 

учитель може вивести на свій монітор те, над чим працює в даний момент кожен студент, відповісти на його 

питання, виправити або просто підкреслити допущену помилку. 

Медіаосвіта, на мій погляд, має багато спільного з вивченням англійської мови, що стає особливо 

актуальним у сучасному світі. Джерелом переважної більшості інформації, з якої учні черпають знання про 

іноземну мову та культуру, є медіа. Деякі українські школярі та студенти мають можливість регулярно 



312 
 

відвідувати країну, мову якої вивчають. Здебільшого школярі та студенти подорожують віртуально, 

використовуючи телебачення, відео або комп’ютер.  

У XXI столітті з’явився новий цікавий метод роботи на уроці іноземної мови - мобільне навчання. 

Термін «мобільне навчання» належить до використання мобільних і портативних ІТ-приладів, таких як 

кишенькові комп’ютери, мобільні телефони і планшетні ПК у процесах викладання та навчання. Мобільне 

навчання тісно пов’язане з електронним та дистанційним навчанням, відмінністю якого є використання 

мобільних приладів. Але, незважаючи на доступність мобільних телефонів серед учнів та студентів, мобільне 

навчання недостатньо використовується у процесі здобуття знань. Під час вивчення іноземної мови портативні 

та мобільні прилади використовують не лише для отримання та обробки інформації, а й для постійного 

навчання, наприклад, використання електронних словників, книг, надання аудіо- та відеопідтримки та інших 

засобів для вивчення мов. Основні переваги:учні можуть взаємодіяти один з одним та з учителем, а не ховатися 

за великими моніторами;кишенькові ПК та електронні книги легші і займають менше місця, ніж файли, папери, 

підручники;мобільні прилади можуть бути використані в будь-якому місці, в будь-який час;нові технічні 

прилади приваблюють молодь, яка, можливо, втратила інтерес до навчання. 

Серед недоліків та проблем мобільного навчання є відносно короткий термін дії батареї, розмір екрана, 

можливості відстеження результатів і правильне використання інформації, технічна та методична підтримка. 

Мобільний прилад забезпечує доступ до Інтернету на сайти з інформацією навчального характеру - 

застосовують як одну із форм дистанційного навчання. Одним із найпоширеніших способів використання 

мобільного телефону в навчальному процесі є доступ до глобальної мережі. 

Мобільний телефон - це засіб відтворення звукових, текстових, відео- та графічних файлів, які містять 

навчальну інформацію. Для навчання використовують спеціальні програми для платформ стільникових 

телефонів, що здатні відкривати файли офісних програм, таких як Office Word, PowerPoint, Excel. 

Мобільний телефон і його функціональні можливості дозволяють організувати навчання з 

використанням адаптованих електронних підручників, навчальних курсів та файлів спеціалізованих типів з 

навчальною інформацією - навчальні посібники розробляють безпосередньо для платформ мобільних 

телефонів. 

Наукові дослідження можливостей мобільних технологій та умов їх реалізації у системі освіти активно 

продовжуються, розробляються шляхи та методи впровадження їх у систему освіти.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

  

 Галбург И.Г.,  студ. 

 Научный  руководитель  Лаврик-Слисенко Л.П., преподаватель 

Кременчугский национальный университет имени  Михаила Остроградского 

 

В любом человеческом обществе люди имеют дело с языком как средством общения. Вся жизнь 

человека с раннего возраста до глубокой старости связана с языком. Язык имеет право быть самостоятельной 

наукой, потому что обладает такими признаками и свойствами, которых нет ни у одного другого явления: 1) 

обладает такой сущностью, индивидуальными чертами, которых нет ни у одного явления в природе, а именно: 

язык является средством общения людей. 2) имеет свою структуру, т.е. строение, которого не имеют другие 

объекты, а именно: обладает звуковой системой, грамматическим строем и словарным составом. Такого 

строения нет ни у одного явления. 3) язык не только устроен по-своему, но и живет и развивается по своим 

законам, вскрыть которые неспособны ни психология, ни логика, ни другие дисциплины. 

Итак, язык является объектом самостоятельной науки - языкознания или лингвистики.  

Основные проблемы общего языкознания 

1) проблема сущности языка - что такое язык, для чего он нужен людям, каково его назначение. 

2) проблема возникновения языка – когда, и при каких обстоятельствах он возник, почему 

говорят только люди, теории происхождения языка. 

3) проблема развития языка - как развивается язык, его отдельные стороны. 

4) строение языка - в языке выделяют три главные стороны: звуковая система, грамматический 

строй, словарный состав. Звуковая сторона изучается фонетикой, грамматическая - грамматикой, словарный 

состав изучается лексикологией.  Кроме этих разделов, в языкознании имеются и другие, например, 

диалектология - изучает местные наречия, диалекты и говоры; словообразование, графика - изучают алфавит и 

соответствие между буквами и звуками, орфография, пунктуация, стилистика и др. 

5) проблема методов изучения языка - их более 20.  

Кроме проблем языкознания существуют проблемы преподавания иностранных языков в учебных 

заведениях. 

Проблема преподавания языка состоит в следующем: 
1) Низкий авторитет предмета из-за не оптимальности нынешней методики преподавания,  

соответственно низкая мотивация со стороны учащихся. 

2) Низкая интенсивность речевой деятельности учащихся. 

3) Поверхностность в формировании базовых умений . 
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4) Высокая степень забывания учебного материала за время каникул и других перерывов в    

обучении. 

5) Отсутствие хороших практических рекомендаций по устранению и предупреждению пробелов 

в знаниях и умениях учеников. 

6) Навязывание детям 10-12 летнего возраста сложных информационно-грамматических и, 

одновременно, мало употребляемых систем. 

7) Ограниченные возможности выбора учебных пособий. 

Таким образом, можно сделать взвод, что языкознание самостоятельная и тяжелая для изучения наука. 

В результате изучения и преподавания языка возникает множество проблем и сложностей, которые были 

представлены выше.  

 

 

ПРОБЛЕМИ МОВОЗНАВСТВА ТА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

 Білик В.О., студ. 

Науковий  керівник Лаврик-Слісенко Л.П., викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

           Мовознавство-це наука про мову, її суспільну природу і функції, внутрішню структуру, закономірності 

функціонування та історичного розвитку. Мова – система фонетичних, лексичних, граматичних засобів, яка 

розвивається і забезпечує потреби людини у спілкуванні та пізнанні. 

          Об’єктом мовознавства є природна,тобто людська мова. Предмет мовознавства: природа й сутність мови, 

її будова, структура, встановлення системи мови, походження мови, зміни в мові, фактори цих змін, 

виникнення та розвитку письма, його види, встановлення зв’язку між мовою та письмом, виникнення 

алфавітного проблеми графіки і орфографії, класифікація мов, типологія мов, встановлення близькості мов, їх 

контрастності, виділення мовних сімей, родин. Мовознавство досліджує людську мову загалом і всі існуючі 

конкретні мови як різноманітні її вияви, індивідуальні втілення. Нині мовознавство є не просто єдиною наукою, 

а сукупністю споріднених наук, які мають спільний предмет вивчення – мову, але розглядають цей предмет з 

різних точок зору або вивчають різні його компоненти. 

          Основні проблеми загального мовознавства. 

Загальне мовознавство присвячене людській мові загалом. Воно визначає окремі мови або групу споріднених 

мов. Кожна мова має свою структуру, власні норми, неповторну історію.  Загальне мовознавство вивчає 

загальні особливості, властивості, закономірності мови, а також вияви і реалізацію їх у конкретних мовах, 

формулює і розв'язує спільні проблеми мов, установлює загальні закони будови й розвитку мов на базі 

вивчення окремих мов.  Загальне мовознавство створює лінґвістичну теорію, тому його часто називають 

теоретичним. Сучасне мовознавство розв’язує такі важливі проблеми як з’ясування сутності мови, її 

походження, дослідження особливостей і причин розвитку мови, тобто розгляд закономірностей і рушійних сил 

розвитку мови, вивченні внутрішніх і зовнішніх факторів мовних змін, визначення структури мови, 

особливостей її організації, з’ясування місця існування мови, встановлення джерела життєвої сили мови тощо. 

          А щоб вивчення іноземних мов було цікавим, викладач має: 

- показати головні компоненти теорії сучасного навчання іноземних мов у середніх навчальних заставах й на 

цій основі навчити студентів використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань; 

- ознайомити студентів із сучасними тенденціями в навчанні іноземних мов як у нашій стране, то й за 

кордоном; 

- розкрити суть складових частин й засобів сучасної методики, як науки; спрямувати студентів на творчій 

пошук под годину практичної діяльності у школі; 

- сформувати студентів под годину практичних й лабораторних зайняти професійно-методичні вміння, 

необхідні для плідної роботи в галузі навчання іноземних мов; 

- залучити майбутніх учителів до опрацювання спеціальної науково-методичної літератури, що має статі 

джерелом підвищення рівня професійної кваліфікації. 

Особливими елементами спеціальності є технічні, тобто фахові терміни. Під структурами мислення за 

спеціальністю розуміють певні конвенціоналізовані, логічні операції, які в свою чергу визначені 

винахідницьким та пізнавальним інтересом до даної спеціальності, що реалізується в специфічних 

інформаційних структурах. Тільки маючи у розпорядженні відповідні елементи, структури мислення і 

комунікації, можна гарантувати предметну систематизацію. Виходячи з цього, викладання повинно включати 

необхідні морфологічні, лексичні, синтаксичні і структурні заходи. При цьому передусім потрібно правильно 

розробити стратегію викладача, направлену на чітку постановку цілей перед слухачами, які відповідали б рівню 

їх підготовки. Така стратегія забезпечує: обмірковане визначення навчальних цілей; відповідну послідовність у 

викладенні навчального матеріалу; раціональну організацію навчального процесу. 

      Традиційно вважається, що успіх педагогічної діяльності залежить від знання педагогіки, свого предмета, 

від володіння його методикою. Психологи ж в останні десятиліття довели, що частина успіху залежить від 

уміння викладача створювати атмосферу взаєморозуміння, довіри, що сприяє контактам, розвитку, творчого 
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спілкування. Викладачі працюють, покладаючись в основному на інтуїцію, довіряючи своєму педагогічному 

дару. Але навіть найталановитіші іноді відчувають безпорадність і засуджують себе. 

         Професійні діяльності викладача будь-якого предмета властиві такі функції: розвиваюча; виховна; 

комунікативна; конструктивно-плануюча; організаторська. 

 
ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ВНЗ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Соляник К.І., студ.,  

Науковий  керівник Дніпровська Т.В., викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

В умовах розвитку ринкових відносин, а також з посиленням економічних і політичних зв’язків між 

країнами, все більшого значення набуває знання іноземної мови сучасним суспільством. З кожним роком 

підвищуються вимоги не тільки до професійних знань та вмінь, але й до володіння іноземною мовою. Щоб 

задовольнити ці потреби, необхідно вдосконалювати викладання іноземної мови професійного спрямування у 

вищих навчальних закладах. 

Дослідження наукової літератури свідчить про те, що проблема удосконалення методів викладання 

залишається однією з найбільш актуальних проблем освіти. Дана проблема знайшла своє відображення у 

працях багатьох психологів і педагогів, таких як С. Агапова, Н. Ф.Бориско, Дж. Брунер, Є. М. Верещагін, П. 

Гальперін, М. Гузик, В. Г. Костомаров, О. Леонтьєв, І. Лернер та інших.  

Викладання англійської мови в вищих навчальних закладах в сучасному освітньому середовищі має 

ряд особливостей. Вони мають досить обмежене число класів, для того, щоб освоїти англійську мову; різний 

рівень володіння студентів іноземною мовою; різний рівень мотивації студентів.  

Практика викладання демонструє, що середній студент-першокурсник, показує досить незначний 

рівень володіння мовою, далекий від висунутих вимог. Середньостатистичний студент-першокурсник не може 

вести бесіду англійською мовою. Його лексичний запас мінімальний, а наявні слова він не може коректно 

вжити в розмові, що створює досить вагому проблему для подальшого вивчення. У такому випадку важливим 

фактором для вирішення даної проблеми є введення загальних рівнів володіння іноземною мовою. Це 

дозволить викладачам чітко визначити прогалини (тобто різниця між початковим і цільовим рівнем володіння) 

у знанні англійської мови. 

У такій ситуації, доводиться говорити про недостатню кількість годин навчального навантаження, хоча 

у ВНЗ сьогодні є можливості її збільшувати, як в рамках навчального плану (факультативи, спецкурси, курси за 

вибором і т. п.), так і за рахунок послуг додаткової освіти (наприклад, вивчення іноземної мови з репетитором), 

але останнє пов’язане з проблемами фінансування, саме тому це може дозволити собі не кожен студент. 

Саме тому вагомим завданням навчального процесу з іноземної мови в сучасних умовах є надання 

можливостей кожному студентові вивчити мову як для особистих цілей, так і для відповідності потребам 

сучасного суспільства [1]. Від майбутніх громадян вимагається фахове оволодіння іноземною мовою з метою 

здійснення процесів спілкування та співпраці між країнами в різних галузях і з різними фахівцями тих країн, які 

є носіями різних мов та культур.   

Для того, щоб покращити процес викладання іноземної мови та підвищити зацікавленість студентів, 

необхідно приділяти увагу застосуванню новітніх технологій, наприклад, мультимедійних. Вивчення 

дисципліни з використанням інформаційно-комунікативних технологій дає студентам можливість для роздумів 

і участі в створенні елементів, що сприяють розвитку інтересу студентів до предмета. 

Таким чином, можна припустити, що мультимедійні засоби навчання дозволять: 

- Підвищити інформативність наданого матеріалу; 

- Стимулювати мотивацію навчання; 

- Підвищити наочність навчання; 

- Здійснювати повторення найбільш складних моментів; 

- Реалізовувати доступність сприйняття інформації візуально; 

- Створювати викладачеві комфортні умови роботи. 

Використання мультимедійних технологій у навчанні іноземних мов значно підвищує ефективність 

викладання, основною метою якого є вдосконалення навичок повсякденного і професійного спілкування.  

Разом з тим, доречно створювати комунікативну обстановку, яка б мобілізувала активну осмислену 

діяльність, щоб інтереси студентів ВНЗ концентрувалися навколо зацікавленості своєю майбутньою професією. 

Розвиток самостійної, пізнавальної та творчої діяльності студентів буде успішним, якщо викладач 

залучатиме їх до активного процесу аналізування та розкриття їхньої власної точки зору з приводу певної теми, 

яка розглядається, через це заняття перетворюється на діалог, всебічне мислення колективу. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що вивчення іноземної мови у ВНЗ потребує 

вдосконалення системи організації викладання, застосування новітніх технологій, форм і методів навчання, які 

могли б забезпечити мотивацію студентів для оволодіння низкою знань і на цій основі  буде спостерігатися 

досить вагоме підвищення рівня знання іноземної мови. 
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Особливістю іноземної мови як учбового предмету є те, що мова виступає і засобом, і 

метою навчання. Студент засвоює найбільш легкі мовні засоби, опановує різні види мовленнєвої діяльності, які 

до певного моменту виступають метою навчання, а потім використовуються ним для опанування складніших 

мовних дій, тобто є вже засобом навчання. 

Наступною специфічною рисою даної учбової дисципліни є її «безпредметність»: на відміну від інших 

дисциплін, вона не дає людині знань про реальну дійсність, оскільки мова є засобом формування, існування і 

вираження думок про навколишній світ. Специфіка предмету полягає також в його «безмежності». 

Однією з важливих проблем сучасного мовознавства є також варіантність, яка недостатньо досліджена. 

Варіантність передбачає співіснування в мові певної одиниці принаймі в двох модифікаціях, не пов'язаних зі 

зміною її семантичної функції. 

Під "варіантом" розуміють такі різновиди однокореневих словоформ, які не зачіпають їх внутрішньої 

сторони (план змісту) і, охоплюючи всі рівні мови, виявляються на певному етапі мовного розвитку. 

Варіанти мовних одиниць - це видозміни, паралельні форми існування мовної одиниці, що модифікують різні 

аспекти її вираження (фонемний, морфемний або лексичний склад, місце наголосу, парадигму відмінювання, 

порядок слів і т.ін.), але не порушують принципу її тотожності . 

Опанування іноземної мови і її використання передбачає знання соціокультурних особливостей носіїв 

мови, що вивчається, широкий спектр вербальної і невербальної комунікації. На немовних факультетах вузів 

це пов'язано, перш за все, з вивченням сучасного життя і історії країни, мова якої вивчається, мистецтва і 

літератури, звичаїв і традицій народу. 

Соціокультурний компонент у змісті навчання іноземній мові відіграє істотну роль в 

розвитку студента, оскільки дає можливість не лише ознайомитися із спадщиною культури країни мови, що 

вивчається, але і порівняти її з культурними цінностями своєї країни, що сприяє формуванню загальної 

культури студента. Даний компонент покликаний розширити загальний, соціальний, культурний 

кругозір студентів, стимулювати їх пізнавальні і інтелектуальні процеси. 

Соціокультурні знання допомагають адаптуватися до іншомовного середовища, слідуючи канонам 

ввічливості в середовищі іншої культури. Слід при цьому відзначити, що головним є не виховання з позиції 

норм і цінностей країни мови, що вивчається, і не зазубрювання фактів, а уміння порівнювати соціокультурний 

досвід народу, що говорить іншою мовою, з власним досвідом. 

Резюмуючи сказане вище, можна визнати соціокультурні знання обов'язковим компонентом змісту 

моделі професійно-орієнтованому навчанню іноземній мові студентів немовних факультетів вузів. 

Варіантність є неминучим явищем мовної еволюції. Поява варіантності в літературній мові, як стверджують 

деякі вчені, пов'язана з соціально-професійним розрізненням, функціональними різновидами і розгалуженою 

системою стилів літературної мови, потребою окремих жанрів художнього мовлення (наприклад, поезія). 

К.С.Горбачевич таку думку не поділяє. Оскільки ці чинники не породжують варіювання, а лише підтримують 

його. А основними причинами варіантності є: вплив територіальних діалектів, контакти з іншими мовами. 

Для розвитку сучасного мовознавства характерним є інтерес мовознавців до проблеми синкретизму, що 

визначається як синтез в одному члені речення диференційних ознак різних членів речення, різних її функцій. 

Цей синтез може бути як у плані змісту (у значенні другорядних членів речення), так і в плані вираження 

(спосіб вираження, вид зв'язку, засоби зв'язку, характер залежності), а також у плані змісту і в плані вираження 

одночасно. Поштовхом до синкретизму є зрушення у співвідношенні форми і змісту. 

Синкретизм – це «поєднання (синтез) диференційних структурних і семантичних ознак одиниць мови 

(деяких розрядів слів, значень, речень, членів речення тощо) протиставлених одна одній і поєднаних між собою 

явищами перехідності. 

Найбільш детально поняття синкретизму дослідили В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова, І.Р.Вихованець. 

Науковці причину появи синкретизму вбачають у явищі так званих «вторинних синтаксичних функцій«. У 

словоформі як члені речення існує два типи граматичних значень: категоріальне (значення слова як частини 

мови) і синтаксичне (типове значення речення). 
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У сучасному українському суспільстві змінюються акценти у формулюванні стратегічної мети 

навчання іноземних мов. Вона трактується сьогодні значно ширше і не обмежується лише формуванням 

комунікативних умінь іншомовного спілкування у чотирьох видах мовленнєвої діяльності. У Державних 

Стандартах базової і повної середньої освіти зазначається, що головна мета навчання іноземних мов у 

загальноосвітніх навчальних закладах полягає у розвитку «здібності учнів використовувати іноземну мову як 

інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу» [1]. Іншими словами, завдання школи – сформувати 

в учнів здатність і готовність до міжкультурної комунікації. 

Навчання іноземних мов здійснюється з опорою на такі теоретичні положення (принципи): 

- комунікативної спрямованості навчання;  

- ситуативності й тематичної організації навчального матеріалу; 

- діяльнісного характеру навчання;  

- соціокультурного спрямування навчання; 

- домінуючої ролі вправ і завдань; 

- взаємопов'язаного навчання видів мовленнєвої діяльності. 

Організація навчання за принципом комунікативної спрямованості забезпечує належний рівень 

практичного оволодіння іноземною мовою в усній і письмовій формах. Учителю слідорганізовувати роботу 

учнів у парах, трійках та «ланцюжком». При цьому учням необхідно давати «завдання контрольованого 

говоріння», під час яких вони вчитимуться починати розмову, використовуючи ініціативну репліку, правильно 

й швидко реагувати на ініціативну репліку співрозмовника та підтримувати бесіду. 

Принцип ситуативності та тематичної організації навчального матеріалу забезпечує умови для 

реалізації комунікативного підходу до навчання. Оволодіння мовою за змістом відбувається в межах тем, 

визначених програмою, а основною формою в організації спілкування є мовленнєва ситуація. Учителям 

вартовибудовувати спілкування учнів відповідно до ситуацій у таких сферах:  

- соціально-побутова (родина, уподобання членів родини, їхні професії, допомога старшим, сімейні 

традиції, будинок і квартира, домашні обов'язки тощо);  

- освітня (школа, розклад занять, предмети, канікули тощо). 

Завдяки реалізації цього принципу учні набувають навичок невимушено вступати в діалог на будь-яку 

тематику. 

Принцип діяльнісного характеру навчання полягає вцілеспрямованому оволодінні учнів мовленнєвими 

діями з метою їх подальшого використання на практиці. Розв'язання комунікативних завдань забезпечує 

мовленнєву взаємодію між учнями, формує їхню комунікативну компетентність, розвиває навички спілкування 

іноземною мовою, активізує лексичний запас тощо. 

Використання відповідних автентичних матеріалів (текстів, ілюстрацій тощо) дає змогу реалізувати 

принцип соціокультурного спрямування навчання. Завдяки цьому принципу учні 5-х класів мають оволодіти 

лінгвокраїнознавчими знаннями, удосконалити навички й уміння, необхідні дляспілкування з носіями іноземної 

мови й розуміння автентичних текстів, зокрема: вивчати власні імена, назви міст, а також тварин, рослин, 

типові для країни, мову якої вивчають; державну символіку; дитячий фольклор (пісні, ігри, лічилки, прислів'я і 

приказки) в послуговуватися формами мовного етикету; в ознайомлюватися з популярними іграми однолітків 

країни, мову якої вивчають, і з правилами цих ігор; порівнювати звичаї країни, мову якої вивчають, зі звичаями 

рідної країни. 

Усе це сприятиме посиленню мотивації учнів до вивчення іноземної мови [2]. 

У навчанні іноземних мов головне — досягти належного рівня сформованості в учнів навичок і вмінь 

завдяки правильній організації інтенсивної тренувальної діяльності. У цьому полягає принцип домінуючої ролі 

вправ і завдань. Відповідно до комунікативного підходу до навчання іноземних мов пріоритет необхідно 

надавати завданням і вправам, що забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування. Мовні вправи, що 

сприяють засвоєнню нормативності мовлення у фонетичному, лексичному й граматичному аспектах, мають 

бути комунікативно спрямованими, відігравати допоміжну роль. їх використовують у контексті з 

комунікативними завданнями та підпорядковують їм. 

Оволодіння іншомовною граматикою має відбуватися спочатку в усному мовленні. Засвоєння 

граматичних структур слід починати зі з'ясування форми, значення й застосування граматичної структури. 

Тренування потрібно проводити спочатку усно на вправах, що передбачають відтворення готового зразка, 

підстановку в ньому нових елементів, трансформацію і репродукцію. 

Принцип взаємопов'язаного навчання видів мовленнєвої діяльності базується на спільних 

психологічних механізмах засвоєння іноземної мови і використанні максимальної кількості відповідних 

фізіологічних аналізаторів для досягнення належного рівня сформованості в учнів навичок і вмінь [3]. 

Нині існує чимало методик, що навчають мистецтва запам'ятовування. Корінням вони сягають ще 

Давньої Греції, де широко практикували метод топологічної мнемоніки. Згідно з цим методом для 
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запам'ятовування достатньо уявити і запам'ятати розміщення певних предметів у знайомому просторі та за 

потреби «знаходити» їх. 

Мнемотехніка (від грец. mneme – пам'ять та techne – мистецтво) є сукупністю прийомів, що сприяють 

полегшенню запам'ятовування і збільшенню обсягу пам'яті за допомогою утворення штучних асоціацій. 

Використання прийомів мнемотехніки спрощує процес засвоєння іноземної мови та сприяє її 

ефективному вивченню. З одного боку, ці прийоми доволі різноманітні, що дає змогу змінювати діяльність, 

сприяє емоційному піднесенню учнів, появі в них яскравих асоціацій, а з іншого — є простими і доступними у 

використанні[4]. 

Як відомо(за С.Спрингером та Г.Дейчем), ліва півкуля головного мозку відповідає за аналізування та 

синтезування інформації, логіку мислення. Права — за сприймання форми, кольору, звуків, створення образів 

та асоціативних зв'язків між ними, тобто є своєрідною «студією творчості». Завдання вчителя — активізувати 

обидві півкулі задля творчого засвоєння учнями матеріалу. 

Сучасні прогресивні методики та новітні технології допомагають викладачу ефективно вирішувати 

практичні, загальноосвітні та розвиваючі задачі, створювати, викликати та підтримувати мотивацію. Вони 

забезпечують процес самоосвіти під керівництвом компетентного викладача та надають студентам змогу 

оволодіти практичними вміннями та поступово увійти у світ професійного письмового та усного спілкування. 

Окремої уваги заслуговує спеціалізоване програмне забезпечення Moodle – платформа підтримки дистанційної 

освіти. Працюючи на основі платформи Moodle, викладач поступово отримуєціле коло безперечних переваг 

Moodle, серед яких необхідно зазначити наступні: 

- безкоштовне розповсюдження; 

- інтенсивність програмної та технічної підтримка; 

- можливість використання різноманітних баз даних; 

- неможливість користування паролем без дозволу викладача; 

- відсутність потреби додаткового програмного забезпечення ; 

- простий для розуміння та користування; 

- можливість створення різноманітних оформлень веб-сайту або окремих дистанційних курсів; 

- вбудований візуальний редактор. 

Отже, у процесі викладання іноземних мов професійного спрямування опановується та 

використовується величезний потенціал Moodle у формі необмежених ресурсів та активних елементів 

платформи [5]. 

Одним із прогресивних методів навчання є використання блогів. Блоги набувають все більшої 

популярності у галузі освіти. Викладачі, які використовують такі дидактичні журнали для забезпечення 

процесу навчання, відчувають їх безперечні переваги, що зумовленіяк технологічними можливостями, так і 

особистою зацікавленістю.Використання блогів посилює інтерес до процесу навчання, а новизна технологій є 

мотивуючим фактором [6]. 

Таким чином, сучасний етап розвитку методики навчання іноземних мов характеризується створенням 

умов для впровадження комунікативного підходу до навчання, реформуванням змісту, форм та методів 

навчання та вимірювання рівня навчальних досягнень учнів згідно з загальноєвропейськими рекомендаціями з 

мовної освіти, створенням навчально-методичних комплексів, які б дозволяли забезпечити ефективність 

навчання всіх видів мовленнєвої діяльності, об’єднанням зусиль науковців, вчителів, організаторів освіти, 

зарубіжних фахівців щодо забезпечення потреб громадян в отриманні якісної підготовки з іноземних мов [7]. 
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ПРОБЛЕМИ МОВОЗНАВСТВА ТА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Третьякова М.О., студ. 

Науковий керівник  Лаврик-Слісенко Л.П., викладач  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Мовознавство, або лінгвістика (від лат. lingua "мова"), - наука про природну людську мову загалом і мови 

світу як її представників. 

На земній кулі існує понад п'ять тисяч мов. Кожен етнос розмовляє власною мовою. Однак можна 

стверджувати, що люди світу розмовляють єдиною мовою, бо всі мови мають дуже багато спільного. Так, 

зокрема, у всіх мовах для вираження думки використовують звуки, зі звуків будують слова, а зі слів - речення. 

Спільні ознаки, властиві всім мовам світу, називають універсаліями (від лат. universalis "загальний"). 

Кожна мова є надбанням певного народу. Вона не тільки найпотужніший засіб спілкування, знаряддя 

думки (мислення), а й дух народу, його історія і водночас необхідна умова існування не лише культури народу, 

а і його самого. Мова є засобом духовного формування особистості. У ній зафіксовано історичний досвід 

попередніх поколінь, неповторний менталітет етносу, його духовні надбання. Вона допомагає краще зрозуміти 

людину в її минулому і сьогоденні. Мова, крім цього, є важливим державотворчим чинником, засобом 

консолідації народу. Саме тому кожен свідомий етнос дбайливо ставиться до рідної мови, оберігає її. 

Виникнення мовознавства, як і будь-якої іншої науки, зумовили практичні потреби (навчання грамоти, 

оволодіння культурою усного та писемного мовлення, вивчення іноземних мов тощо). Згодом воно розвинулося 

в розгалужену систему дисциплін. 

Розрізняють конкретне (часткове) і загальне мовознавство.Конкретне мовознавство вивчає окремі 

(конкретні) мови, як, наприклад, українську, польську, англійську, китайську або групу споріднених мов - 

слов'янські, германські, романські, балтійські, іранські, тюркські тощо. 

Кожна мова має своєрідну структуру, власні норми, неповторну історію. Так, зокрема, в кожній мові є 

специфічні звуки (англ. [8], [б], болт. [*ь]), морфеми, слова, синтаксичні конструкції. Окремі мови різняться 

ступенем унормованості, стилістичною диференціацією мовних засобів, багатством словника тощо, що 

зумовлено різними історичними й суспільними чинниками. Такі особливості стосуються однієї, а не всіх мов. 

Загальне мовознавство вивчає загальні особливості мови абстраговано від конкретних мов. До них 

належать суть мови, її природа, походження, закони розвитку, зв'язок із мисленням, культурою тощо. Воно 

вивчає також структуру й закономірності функціонування всіх мов світу. Отже, предметом загального 

мовознавства, з одного боку, є мова як засіб людського спілкування, а з іншого - загальні особливості всіх мов 

(тобто воно є ніби узагальненням конкретних мовознавств). Загальне мовознавство створює лінгвістичну 

теорію, тому його часто називають теоретичним. Теоретичне мовознавство протиставляється прикладному. 

Прикладне мовознавство вивчає застосування мовознавчої теорії на практиці (у викладанні рідної та 

іноземної мов, у практиці перекладу, при створенні алфавітів для безписемних мов, для удосконалення 

правопису, навчання письма, читання, культури мови, для уніфікування термінології, анотування й 

реферування інформації, забезпечення спілкування людини з комп'ютером природною мовою тощо). 

Мова виконує кілька функцій (від лат.fипtіо - обов'язок, коло діяльності, призначення), життєво важливих 

для суспільства, окремих груп і кожної людини. Головними є комунікативна і мислетворча, а ряд інших 

(експресивна, гносеологічна, ідентифікаційна, номінативна, естетична тощо) є похідними від них. 

Мова – загальнонародне явище. Народ - творець і носій мови. Одна особа безсила будь-що змінити в мові, 

бо мова розвивається за своїми об'єктивними законами. Наприклад, Тарас Шевченко є основоположником 

української літературної мови. Однак це не означає, що він створив нову мову. Навіть геніальна особистість не 

здатна змінити мову, а може лише виявити її приховані можливості, показати, як ефективно можна використати 

те, що в мові вже існує. 

 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Макаров А.І., студ. 

Науковий керівник  Дніпровська Т.В., викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

В умовах глобалізації міжнародних контактів, англійська мова відіграє роль важливого засобу 

спілкування. Сучасне інформаційне суспільство потребує використання новітніх тенденцій у навчанні, щоб 

підвищити якість викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах країни. Модернізація освіти 

навчальних закладів потребую детального вивчення та проведення широкого кола наукових досліджень і 

розробок, створення новітніх технологій та сучасних підходів, а особливо у процесі професійного вивчення 

іноземних мов, [1]. 

Сучасні реалії вимагають від студентів ВНЗ професійно і досконало вивчати іноземні мови, зокрема 

англійська, за для майбутнього працевлаштування у престижних та високооплачуваних компаніях та фірмах на 

теренах України та закордоном. На даний момент, значно активізувався пошук новітніх шляхів і засобів 
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якісного та ефективного процесів навчання іноземних мов, особливо для підготовки висококваліфікованих 

кадрів. Вітчизняні та зарубіжні учені приділяють велику увагу проблемам пошуку новітніх ефективних підходів 

щодо викладання іноземних мов у ВНЗ. Проте постійна зміна та еволюція суспільного замовлення, зумовлює 

необхідність впровадження різних підходів та специфіки дослідження теоретичних основ у процесі навчання 

студентів. [2]  

Отже, у нашому сьогоденні виділяють такі головні підходи до викладання іноземних мов у ВНЗ: 

 

Таблиця 1 – Основні підходи до викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах [3] 

Назва підходу Сутність даного підходу 

Комунікативний 

Поєднання свідомих та підсвідомих елементів у процесі вивчення іноземної мови, тобто 

ознайомлення з правилами оперування іншомовними моделями з одночасним оволодінням 

їхньою комунікативно-мовленнєвою функцією. 

Інформаційний 

Полягає у точному та конкретному описі теоретичних знань. Одним з елементів являється 

символічний підхід (символи) – розуміння когнітивної системи людини щодо оперування 

над дискретними елементами інформації. 

Біхевіористський 

Формує реакцію на іншомовні стимули шляхом вивчення традицій та цінностей іншої 

країни, релевантно відображаючи знання під час комунікації, залучення студентів до 

повноцінного інтерактивну. 

Інтуїтивно-

свідомий 

Оволодіння іноземною мовою з врахуванням моделі в інтенсивному режимі з поступовим 

усвідомленням їхнього значення та правил оперування ними. 

Свідомо-

пізнавальний 

Здійснюється студентом завдяки свідомому конструюванню висловлювань, шляхом 

засвоєння правил лексико-граматичних моделей. 

Когнітивний 
Сучасний підхід спрямований для ефективного вивчення іноземної мови, шляхом 

використання знань людини та об’єктів навколишнього середовища. 

Прагматичний 
Повинен враховувати той факт, що в реальній комунікації будь-яке висловлювання є 

частиною структури мовного зв’язку. 

Підхід-інновація 

(нетрадиційний) 

Сприяє розвитку творчої особистості, забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань з 

усіх предметів, формує активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер та 

стійкий інтерес до предмета. 

Тематичний 
Полягає у модифікації тем, наданні їм творчого характеру, шляхом перетворення їх на 

реферати, доповіді тощо, для самостійного опрацювання. 

Індивідуальний 
Стимулює студентів до виконання індивідуальних завдань розвитку монологічного 

мовлення, самостійне удосконалення навичок і вмінь. 

 

Отже, враховуючи сучасний євро інтеграційний курс України, викладання іноземних мов у ВНЗ 

вимагає радикальних змін та застосування сучасних технологій у навчанні, використання окремих підходів для 

професійного освоєння іноземних мов. У зв’язку з цим, важливо використовувати вищезазначені підходи, котрі 

допоможуть вдосконалити та покращити процес викладання іноземних мов, спрямувати та наблизити сучасну 

освіту до реальних умов сьогодення. 
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Сучасний процес реформування системи освіти в Україні передбачає підготовку кваліфікованих 

спеціалістів з високим рівнем знання іноземної мови. Інтеграція України до світового співтовариства змінила 

вимоги ринку праці до фахівців галузі управлінської діяльності, професіоналізм яких залежить від рівня 

сформованості їхньої професійної іншомовної комунікативної компетенції. В мінливих реаліях сьогодення 

можливість спілкування іноземною мовою стає суттєвим компонентом професійної діяльності, особливої 

значущості при цьому набуває виховання нового типу професіонала–управлінця, здатного до постійного 

розвитку, спроможного адекватно реагувати на постійні зміни в суспільстві та вирішувати різного роду 

суперечності в сфері управлінської діяльності. Питання професійно–орієнтованого навчання іноземної мови 
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досліджувались багатьма авторами, але її актуальність не втрачається й у наш час, тому вимоги до майбутнього 

фахівця, незалежно від його спеціальності, надзвичайно зростають [1]. 

Результати практичних та теоретичних досліджень свідчать, що іноземна мова має великі можливості 

для формування професійно-етичного потенціалу в майбутніх управлінців. У галузі викладання іноземної мови 

професійного спрямування досягнуто значні успіхи, про що свідчать роботи вітчизняних і зарубіжних вчених: 

C. Кожушко, О. Тарнопольського, Г.Уідоусона, У. Літлвуда, С. Крашена, С. Савіньона, З. Корнєвої, І. Онісина 

Е. Мірошніченко, М. Мігнерона, М. Задорожної,  Н. Клауда, Е. Хамаяна тощо. Розвиток міжкультурної 

комунікації та міжнародних ділових контактів, зміна соціально–політичної ситуації у країні, розширення 

міжнародного співробітництва в сфері управлінської діяльності ставлять завдання володіння іноземною мовою 

як засобом міжкультурного спілкування спеціалістів будь–якого профілю. Така потреба пов’язана з орієнтацією 

на міжнародні стандарти і на партнерство із зарубіжними країнами. Основна функція управлінця полягає в його 

ефективному керуванні, під яким розуміють свідомий вплив на об’єкти, процеси та людей, котрі приймають в 

них участь, що здійснюється з метою спрямування діяльності в потрібному напрямку для отримання бажаних 

результатів. Навчання іноземної мови з використанням відповідно підібраних матеріалів сприяє усвідомленню 

майбутніми керівниками загальнолюдських цінностей, формує в них уявлення про морально–етичні традиції і 

норми. 

Прихильники різних підходів до вивчення даного питання вважають, що процес засвоєння іноземної 

мови відбувається, коли її використовують свідомо та мотивовано для досягнення певної мети. Управлінець 

користується іноземною мовою не лише в процесі пошуку та обробки нової професійно значущої інформації, 

але й при роботі з фаховою літературою, періодичними виданнями, монографіями, статтями, тому переважна 

більшість пошуково–бібліотечних баз даних та інформаційних ресурсів Інтернет є іншомовними. В сфері 

управлінської діяльності іноземна мова необхідна для забезпечення обміну інформацією у ситуаціях 

обговорення проблем професійного характеру на конференціях, семінарах, та у процесі наукової співпраці. 

Тому комунікативне навчання іноземної мови є умовою організації процесу навчання та здійснення діяльності в 

майбутньому як моделі спілкування, при цьому загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти дозволяють 

розглядати нову концепцію вивчення іноземної мови, яка передбачає розвиток особистості протягом всього 

життя, здатної розвивати в неї критичне мислення, автономність навчання, відкритість до сприйняття інших 

культур [2]. 

Сучасні реалії економічного і соціального розвитку країн світу, зміни в управлінні та нові тенденції 

розвитку засвідчують, що вимоги до управлінців постійно зростають і будуть зростати в майбутньому. 

Сьогоднішній етап розвитку суспільства, яке дедалі швидше інтегрує у міжнародний простір, вивчення 

англійської та інших іноземних мов стає надзвичайно важливим. Незважаючи на глобальні перетворення у 

людському суспільстві, європейські дослідники звертають увагу також і на зростаючу неоднорідність груп осіб, 

які вивчають ту чи іншу іноземну мову з метою професійного спілкування. Особливо це стосується майбутніх 

управлінців, економістів, фінансистів, які в силу нинішньої актуальності своєї професії покликані не лише 

проявляти високий професіоналізм, але й мати можливість співпрацювати з іноземними партнерами, 

інвесторами, що є надзвичайно важливим для їх подальшої діяльності. Виходячи з особливостей професійної 

діяльності менеджера–управлінця, які полягають у тому, що він виконує специфічні функції керування та 

організації процесу виробництва, віддаючи накази своїм підлеглим, на нашу думку, вирішення професійно 

значущих завдань залежить від високого рівня сформованої у нього мовної культури, яка виступає як важливий 

компонент особистісно–професійної майстерності. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства обсяг та складність інформаційних потоків досить великий і з 

кожним роком збільшується. Тому традиційна система навчання у закладах освіти потребує постійного 

удосконалення на основі сучасних досягнень науки та техніки, що пов'язано з покращенням методики 

організації та проведення навчального процесу.  

Використання технічних засобів навчання надає навчально-методичній роботі з учнями більш 

насичений, динамічний, творчий та інтенсивний характер. 
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Оволодіти комунікативною компетенцією англійської мови, не перебуваючи в країні досліджуваної 

мови, справа дуже важка. Тому важливим завданням вчителя є створення реальних і уявних ситуацій 

спілкування на уроці іноземної мови, використовуючи для цього різні методи і прийоми роботи (рольові ігри, 

дискусії, творчі проекти тощо). При вирішенні даної проблеми величезну роль відіграють технічні засоби 

навчання, які дозволяють дати учням більш повну і точну інформацію по темі, що вивчається, підвищують 

наочність навчання і викликають прагнення до подальшого вдосконалення мовної культури.  

За даними ЮНЕСКО, коли людина слухає, вона запам'ятовує 15% мовної інформації, коли дивиться - 

25% видимої інформації, коли бачить і слухає - 65% одержуваної інформації. 

Отже, в англомовних країнах медіаосвіта займає значне місце в курсі англійської мови. На уроках з 

англійської мови як іноземної медіа передусім виконують функцію технічних засобів навчання. Наприклад, на 

курсі інтенсивної англійської мови при Університеті Центральної Флориди широко використовують метод 

CALL-ComputerAssistedLanguageLearning, що припускає самостійну роботу учня з програмою, в той час, як 

учитель може вивести на свій монітор те, над чим працює в даний момент кожен студент, відповісти на його 

питання, виправити або просто підкреслити допущену помилку. 

Медіаосвіта, на мій погляд, має багато спільного з вивченням англійської мови, що стає особливо 

актуальним у сучасному світі. Джерелом переважної більшості інформації, з якої учні черпають знання про 

іноземну мову та культуру, є медіа. Деякі українські школярі та студенти мають можливість регулярно 

відвідувати країну, мову якої вивчають. Здебільшого школярі та студенти подорожують віртуально, 

використовуючи телебачення, відео або комп’ютер.  

У XXI столітті з’явився новий цікавий метод роботи на уроці іноземної мови - мобільне навчання. 

Термін «мобільне навчання» належить до використання мобільних і портативних ІТ-приладів, таких як 

кишенькові комп’ютери, мобільні телефони і планшетні ПК у процесах викладання та навчання. Мобільне 

навчання тісно пов’язане з електронним та дистанційним навчанням, відмінністю якого є використання 

мобільних приладів. Але, незважаючи на доступність мобільних телефонів серед учнів та студентів, мобільне 

навчання недостатньо використовується у процесі здобуття знань. Під час вивчення іноземної мови портативні 

та мобільні прилади використовують не лише для отримання та обробки інформації, а й для постійного 

навчання, наприклад, використання електронних словників, книг, надання аудіо- та відеопідтримки та інших 

засобів для вивчення мов. Основні переваги:учні можуть взаємодіяти один з одним та з учителем, а не ховатися 

за великими моніторами; кишенькові ПК та електронні книги легші і займають менше місця, ніж файли, 

папери, підручники;мобільні прилади можуть бути використані в будь-якому місці, в будь-який час;нові 

технічні прилади приваблюють молодь, яка, можливо, втратила інтерес до навчання. 

Серед недоліків та проблем мобільного навчання є відносно короткий термін дії батареї, розмір екрана, 

можливості відстеження результатів і правильне використання інформації, технічна та методична підтримка. 

Мобільний прилад забезпечує доступ до Інтернету на сайти з інформацією навчального характеру - 

застосовують як одну із форм дистанційного навчання. Одним із найпоширеніших способів використання 

мобільного телефону в навчальному процесі є доступ до глобальної мережі. 

Мобільний телефон - це засіб відтворення звукових, текстових, відео- та графічних файлів, які містять 

навчальну інформацію. Для навчання використовують спеціальні програми для платформ стільникових 

телефонів, що здатні відкривати файли офісних програм, таких як Office Word, PowerPoint, Excel. 

Мобільний телефон і його функціональні можливості дозволяють організувати навчання з 

використанням адаптованих електронних підручників, навчальних курсів та файлів спеціалізованих типів з 

навчальною інформацією - навчальні посібники розробляють безпосередньо для платформ мобільних 

телефонів. 

Наукові дослідження можливостей мобільних технологій та умов їх реалізації у системі освіти активно 

продовжуються, розробляються шляхи та методи впровадження їх у систему освіти.  
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The world is becoming more of a global community through business and academic travelling. This is making 

the need to increase understanding and improve communication among all citizens more urgent. An international 

exchange of ideas addressing crucial issues is essential.  

For this reason, more and more individuals need to improve their English language skills for highly specific 

academic or professional reasons. English for Specific Purposes (ESP) courses are designed to meet the specific 

academic or professional needs of learners. Each curriculum of such course should be centered on the language and 

culture specific to the field, while teaching grammar, vocabulary, communication style, and study skills. 

Teaching and learning English for Specific and Academic Purposes is a challenge for both teachers and 

students. A teacher that already has experience in teaching English, can exploit his/her background in language 
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teaching. He/She should recognize the ways in which her teaching skills can be adapted for the teaching of ASP. 

Moreover, it will be need to look for content specialists for help in designing appropriate lessons in the subject matter 

field is taught. ESP is different from general English language courses in some crucial aspects: the English words and 

sentences learned, the subject matter discussed, all relate to a particular field or discipline; the courses make use of 

vocabulary and tasks related to the field, such as negotiation skills and effective techniques for oral presentations; ESP 

programs use materials that are specially designed to meet the needs of a specific group of learners. 

Proficiency and productivity describe how good a learner is at the language. The level of proficiency in ESP 

that learners want to reach varies considerably and depends on the reasons and motivations for study. Many learners say 

they want a very high level of proficiency but need to be guided by teachers to identify the level they really need, and 

also the areas they need to be proficient in. The productive skills are speaking and writing, because learners doing these 

need to produce language. They are also known as active skills. They can be compared with the receptive skills of 

listening and reading. 

Teaching proficient and productive ESP it is recommended to: 

1. Set learning goals and then transform them into an instructional program with the timing of activities. 

One of main tasks will be selecting, designing and organizing course materials, supporting the students in their efforts, 

and providing them with feedback on their progress. Arrange the conditions for learning in the classroom and set long-

term goals and short-term objectives for students achievement. Knowledge of students' potential is central in designing 

a syllabus with realistic goals that takes into account the students' concern in the learning situation; 

2. Create a professional learning environment: Act out scenes. Create a script of a situation. Use pictures 

to help the students understand the scenes. Write simple dialogue. Your dialogue should include the vocabulary words 

that you have already taught. Ask your students to act out the scenes; 

- Pair work. One of the main motivations to encourage pair work in the English language classroom is 

to increase the opportunities for learners to use English in the class. The learners are answering comprehension 

questions in pairs after reading a text. This allows them to compare answers, and clarify problems together using 

English. 

- Use flashcards. Put words on flashcards and label items in the classroom or labs with the flashcards. 

This is another method to teach vocabulary. 

- Watch movies with English subtitles. Continually rewind the movie and ask the students to read the 

text in English. 

- Read books. Use scientific fiction and English workbooks and textbooks with activities to teach 

grammar and word relationships. Students can complete homework assignments out of the books to practice reading 

and writing English; 

- Practice English every possible moment and ask students to practice at home, at the conference, 

online. 

- Project. Project work is work which focuses on completing a task. Project work normally involves a 

lot of resources - time, people and materials - and learners practise a range of skills and language systems. In the 

classroom project work may provide many opportunities to meet a variety of learning aims but it requires strong 

classroom management skills. Learners need independence in planning and realizing the work but they also need the 

teacher to act as a driver in ensuring it is carried out in a way that meets learning aims. 

3. Evaluate  students. The teacher is a resource that helps students identify their language learning problems and 

find solutions to them, find out the skills they need to focus on, and take responsibility for making choices which 

determine what and how to learn.  

Students acquire language when they have opportunities to use the language in interaction with other speakers. 

Being their teacher, you may be the only English speaking person available to students, and although your time with 

any of them is limited, you can structure effective communication skills in the classroom. On the other hand, what if 

your students know a lot more than you do? Students who are expert in a certain field should understand your role is to 

teach English, not teach them something new in their field. You should understand this most of all. Be prepared to use 

their expertise to your advantage and don’t feel bad about not being the expert in a specific professional or academic 

field. 
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Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується розширенням міжнародного 

співробітництва, поглибленням економічних та політичних відносин з країнами Європи, саме тому все більш 

актуальним постає питання підготовки висококваліфікованих фахівців-економістів, які мають володіти 

іноземними мовами на професійному рівні. Це вимагає вдосконалення існуючих методик та пошуку 

інноваційних підходів до викладання іноземних мов у студентів економічних спеціальностей. 



323 
 

Інноваційне навчання іноземної мови передбачає відмову від переказу навчальних текстів та інших 

репродуктивних методів навчання та перехід до рівноправного діалогічного спілкування, моделювання 

реальних життєвих ситуацій, впровадження інтерактивних видів роботи: методу проектів, мозкової атаки, кейс-

методу, рольових ігор тощо. Воно сприяє формуванню критичного мислення студентів та здатності 

застосовувати отримані знання в конкретних ситуаціях [1]. 

Особливої уваги заслуговують інноваційні підходи до навчання іноземних мов фахівців Ґете-Інституту, 

замість традиційних лекцій, семінарських і практичних занять, там застосують активні форми і методи 

навчання, що дають змогу імітувати професійну діяльність, наближуючи навчальних процес до реальності. 

Таким чином, формування іншомовної компетенції у студентів відбувається набагато ефективніше.  

До професійно і фахово-орієнтованих технологій в навчальному процесі належать організація роботи і 

часу, візуалізація, презентація, ведення розмови/дискусії та/або керування ними, аналіз професійних ситуацій, 

метаплан, майнд-меппінг тощо. Зазначені технології можуть знайти своє застосування насамперед у таких 

формах організації занять як проектна робота та ділові ігри. Останні відкривають можливості для творчої та 

експериментальної діяльності і навчання, якими керують самі студенти [2]. 

Ділові ігри допомагають формувати навички діалогічного та монологічного мовлення за допомогою 

моделювання професійних умов діяльності фахівців-менеджерів. Такі ділові ігри є досить ефективними 

методами навчання, так як дозволяють на практиці застосовувати отримані знання та розвивати комунікативні 

навички у студентів. 

Проектна робота є об'єднаною навчально-пізнавальною творчою діяльністю студентів-партнерів, які 

мають спільну проблему, мету, способи діяльності, узгоджені методи, спрямовані на досягнення загального 

результату сумісної діяльності, а метод проектів є тим методом, в основі якого лежить розвиток пізнавальних, 

творчих навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному 

просторі, розвивати своє критичне мислення [3]. 

Застосування таких підходів до формування комунікативної компетенції у студентів допомагають 

підготувати їх до професійного спілкування іноземною мовою у різноманітних ситуаціях та сформувати 

висококваліфікованого фахівця, як творчу та соціально-активну особистість. 

Також особливої уваги заслуговують інтернет-технології під час вивчення іноземної мови студентами 

економічного профілю, одним із таких засобів є веб-квести. Веб-квести – це міні-проекти, що засновані на 

пошуку інформації в Інтернеті. Таке навчання виступає автономним процесом, що допомагає студентам 

самостійно підходити до вирішення проблем, засвоювати стратегії та технології навчання, застосовувати 

отримані знання у інших сферах діяльності. Веб-квести допомагають розвивати критичне мислення та 

підвищують ефективність навчання іноземній мові, так як студенти сприймають завдання як реальне і корисне. 

Також у процесі вивчення іноземної мови доцільно використовувати інтерактивні технології: ігри, 

подкасти, відеоматеріали, інтерактивні вправи, різноманітне програмне забезпечення, що дають змогу зробити 

навчальний процес сучасним, ефективним та цікавим для студентів економічних спеціальностей. 

Отже, на сьогоднішній день практика викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах вимагає 

модернізації та пошуку новітніх підходів. Підготовка фахівців-економістів, які володіють іноземною мовою на 

професійному рівні можливе лише за допомогою застосування інноваційних підходів, які необхідно включати у 

навчальний процес. 
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               Мовознавство – це наука про природну людську мову, яка слугує універсальним засобом спілкування, 

знаряддям творчості та вираження думок. Це наукова дисципліна , що займається дослідженням природи мови, 

її структури , функціонування та розвитку. Разом з терміном для позначення науки про мову використовують 

термін  «лінгвістика» (від лат. «мова») . Але найбільш вживаним в українськомовному науковому суспільстві 

став термін «мовознавство».  

              Залежно від проблем і мети вивчення мовного матеріалу мовознавство поділяється на загальне і 

часткове. Загальне мовознавство – це теорія науки про мову, що спирається на філософське розуміння природи 

і суті мови; вивчає : 1) проблему предмета лінгвістики; 2) проблему місця мовознавства в системі наук; 3) 
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методи проведення лінгвістичного дослідження ; 4) проблему класифікації існуючих мов світу; 5) систему та 

структуру мови. Часткове мовознавство – це наука про конкретну мову. Успішне розв’язання перелічених 

проблем немислиме без знання фактів конкретних мов. 

               Однією із проблем мовознавства є проблема походження мови. Дана проблема є дуже складною. 

Припущення про походження мови робляться умоглядно шляхом міркувань, бо первісна мова не має пам’яток 

письма. 

                Коли і як з’явилася мова, якою вона була на перших етапах розвитку людства цікавить людей із 

найдавніших часів, однак до наших днів немає загальноприйнятої відповіді на них. 

   В античні часи (V- IVст.)  проблема походження мови порушувалася в межах філософський дискусій 

про сутність мови. Представники школи Платона вважали, що назви предметам даються не довільно, а 

відповідно до їх природи. Представники школи Демокріта стверджували, що назви зовсім не пов’язані з 

природою речей, що жоден предмет не потребує її.  

У XVII- XIXст. з’явилося кілька гіпотез походження мови: 

- звуконаслідувальна( мова виникла шляхом наслідування людиною звуків природи, звірів) – Вільям 

Уїтні (1827-1894). Прийняти таку гіпотезу неможливо, бо згідно з нею мова виникла випадково, а не за 

необхідністю. Слів, утворених шляхом звуконаслідування, дуже мало,а от найуживаніші слова(вода, земля, 

небо, рука, пити) не мають нічого спільного зі звуконаслідуванням. Отже, серйозно сприймати цю гіпотезу 

немає підстав; 

- ономатопоетична(гр. «ім’я ») , підтримували цю гіпотезу Готфрід Вільгельм Лейбніц (1646-1716), 

Гумбольт, Олександр Потебня (1835-1947). Згідно з цією теорією між почуттями й емоціями людини і звуками 

є певний зв’язок. Звуками людина передає свої враження про навколишній світ; 

- вигукова (суть її в тому, що предмети навколишнього світу викликали в людині певні почуття, і вона 

мимоволі вимовляла звуки, які й стали першими словами). Підтримували Ж.-Ж. Руссо, Д.М.Кудрявський(1867-

1920); 

- гіпотеза соціального договору( всі назви були за домовленістю); 

- гіпотеза трудових вигуків (Людвіг Нуаре, Карл Бюхер) – інстинктивні вигуки супроводжували 

колективні трудові дії; 

- гіпотеза жестів (відстоював Микола Якович Марр (1864-1934)) – суть у тому, що спочатку виникла 

мова жестів, а потім на її основі звукова мова. 

               Ще одною із проблем є те, що у  світі є дуже багато живих і мертвих мов. Неможливість точно 

визначити їх кількість пояснюється тим, що не всі мови відомі й вивчені. 

Труднощі відчуваються також у встановленні мертвих мов. Обліку піддаються ті з них, які дійшли до нас у 

писемних пам’ятках. Про окремі неписемні мови вчені дізнаються лише зі свідчень , написаних носіями інших 

мов. Що робити з ними: визнавати за окремі мови чи вилучати їх з переліку мов? І це питання стоїть на 

перешкоді   точного визначення  кількості мов. 

               Навіть зважаючи на всі проблеми мовознавства,  можна сказати, що мовознавство пов’язане з різними 

науками. Однак при всіх широких зв’язках з іншими науками мовознавство залишається самостійною наукою  

й надалі розвивається. 

 

ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
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Науковий керівник  Дніпровська Т.В.,  викладач 
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Відомо, що найпоширенішою мовою в світі є англійська, адже визнана офіційною мовою в 59 країнах. 

Міжнародні договори, перемови складаються та ведуться англійською мовою. Майже 57 % сайтів у всесвітній 

павутині складені на цій мові, що в свою чергу мотивує людей до вивчення англійської. [1]. В умовах євро 

інтеграційних процесів Україна має  на меті підвищити рівень життя населення, а рівень знання іноземних мов 

є безпосередньо інструментом для української трансформації та надання широкого спектру можливостей для 

українців у світі.   

Президент України Петро Порошенко під час виступу в університеті імені Івана Франка у жовтні     

2014 року у Львові заявив, що англійська повинна бути другою іноземною мовою, яку вивчатимуть у 

навчальних закладах. Крім того, цю мову повинні знати всі державні службовці. «Вимога до міністра має бути 

твердою – обов’язкове знання англійської мови. У перспективі такою самою повинна бути вимога до кожного 

державного чиновника, до кожного університетського ректора і декана», – підкреслив Президент, і зауважив, 

що між рівнем достатку і рівнем знання англійської мови громадянами країни існує зв’язок. Навіть результати 

досліджень демонструють, що рівень знання англійської підвищує ВВП на душу населення країни, збільшує 

потенціал експорту та спрощує роботу бізнесу. Мова міжнародного спілкування – англійська – на сьогоднішній 

день є каналом для залучення українського народу до цивілізаційного прогресу, що відбувається в усіх сферах 

життя людей. Оволодіння англійською мовою широкими колами громадян України стимулюватиме 

імплементацію в українське суспільство світових досягнень економічної, політичної, правової, моральної 
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культури, що конче необхідно для модернізації суспільного життя людей в Україні. Це безумовно сприяло б 

поліпшенню інвестиційного клімату й активізації участі української економіки на світовому ринку. 

Що ж стосується сьогоденної ситуації, то згідно з дослідженнями проведеними у 2013 році 

міжнародною організацією «Education First», Україна займає 27 місце у рейтингу з коефіцієнтом 53.09, що 

належить до категорії «Moderate Proficiency» – помірне знання. Не зважаючи на те, що українці відносно не 

багато подорожують, ніж громадяни Європейських країн та країн Азії, які вдало провели економічні реформи, 

здійснивши стрімкий стрибок в інформаційних технологіях, середній рівень володіння англійською в наших 

громадян майже однаковий з мешканцями Японії, з показниками індексу 53.09 проти 53.21. Також українці 

знають англійську краще ніж росіяни – 51.08, французи – 50.53 та італійці – 50.97, але відчутно гірше ніж 

поляки – 62.65, відповідно до розрахованого індексу володіння англійською мовою. 

Враховуючи роль цієї мови як мови міжнародного спілкування, з метою кращого сприяння її 

громадянами та розширення світових, економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які 

відкриває знання та використання англійської мови, забезпечення інтеграції України до європейського 

політичного, економічного і науково-освітнього простору, на підтримку програми Go Global, яка визначає 

вивчення англійської мови одним із пріоритетів стратегії розвитку, Президент України Петро Порошенко 

оголосив 2016 рік Роком англійської мови в Україні, що підкріплюється розробкою і затвердженням низки 

заходів спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови з метою створення для них 

можливостей її використання у сферах освіти, науки, культури, економіки та інших сферах.  

Таким чином, в умовах глобалізації економіки та постійного зростання ролі інформаційних технологій 

при веденні бізнесу, володіння найбільш уживаною мовою – англійською, відіграє все більшу роль при 

розширенні ринків збуту продукції, своєчасного отримання цінної інформації та для загального розвитку знань 

населення. Задля збільшення можливостей для  українського населення та розширення зовнішніх ринків збуту 

рівень знання англійської мови в Україні має збільшитися приблизно до 80 %. Саме за такого рівня знань 

Україна може стати однією з провідних країн Європи та світу.  
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У науковій літературі згадуються наступні форми спілкування: безпосереднє і опосередковане; 

вербальне і невербальне; усне і письмове; міжособистісне і масове спілкування; міжособове і рольове 

індивідуальне, групове і публічне; офіційне і неофіційне монологічне, діалогічне і полілогічне; професійне і 

побутове контактне і дистанційне; вільне і стереотипне; кооперативне і конфліктне; інформативне і фактичне. 

 Характерними рисами ефективного професійного спілкування є спільний предмет, рівноправність 

позиції всіх його учасників, визнання ними спільної орієнтації на «розуміння точки зору іншого 

співрозмовника».  

Професійне спілкування також визначають як спосіб певної корекції професійного бачення проблеми 

співрозмовником, оскільки будь-яке спілкування – це вплив на поведінку співрозмовника. Усне спілкування – 

це мовлення в усній формі, що складається з комплексного вміння розуміти мовлення, що звучить (аудіювання) 

і вміння продукувати мовлення в звуковій формі (говоріння). Аудіювання є рецептивним видом мовленнєвої 

діяльності, який на основі прогнозування того, що буде сказано, забезпечує розуміння інформації, що 

сприймається на слух. Користувач/студент сприймає текст мовця часто на відстані, і від нього не вимагають 

відповіді. Говоріння є продуктивним, в окремих випадках, репродуктивним видом мовленнєвої діяльності, 

пов'язаним з передачею усних повідомлень будь-яких видів від мовця до слухача. Воно є усним видом 

мовленнєвої діяльності, що складається з монологічного і діалогічного мовлення (ДМ) .Користувач/студент 

продукує усне повідомлення, яке може бути сприйняте, часто на відстані, слухачем, від якого не вимагається 

відповіді/реакції. Усне ДМ – інтерактивна діяльність у процесс іякої користувач мовою діє як мовець і слухач з 

одним або кількома співрозмовниками так, щоб побудувати спільне розмовне мовлення шляхом обміну 

значеннями за кооперативним принципом. Під час інтеракції постійно застосовуються рецептивні та 

продуктивні стратегії.  Користувач/студент вступає у безпосередній діалог зі співрозмовником.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/641/2015
http://cikavosti.com/top-10-naybilsh-poshirenih-mov-svitu/
http://infolight.org.ua/content/riven-znan-angliyskoyi-movi-sered-doroslogo-naselennya-krayin-svitu-2013
http://infolight.org.ua/content/riven-znan-angliyskoyi-movi-sered-doroslogo-naselennya-krayin-svitu-2013
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Текст діалогу складається з висловлювань продукованих та реципійованих кожною стороною. У 

інтеракції присутні також певні види когнітивних стратегій і стратегій співпраці, які також називаються 

стратегіями дискурсу та співробітництва і пов’язані з управлінням кооперацією та інтеракцією, такими як 

побудова 56 основного вихідного змісту, оцінювання рішення та пропозиції, перегляд та підсумок результатів 

досягнутих у дискусії тощо.  

В основі вмінь говоріння як здібностей орієнтуватися і будувати   оптимальні висловлювання 

відповідно до результатів орієнтації лежать знання, мовленнєві навички і мовн івміння. Вся система знань, 

навичок і вмінь, необхідних для усного спілкування – становить іншомовну комунікативну компетенцію в 

говорінні, найважливішою складовою якої є мовленнєва компетенція, тобто та, що власне забезпечує 

можливість мовлення. Під професійно орієнтованою компетенцію студентів технічних спеціальностей ми, 

слідом за М. Матієвою і Л. Єкшембеєвою, розуміємо суму знань, навичок і вмінь, за допомогою яких студенти 

технічних спеціальностей отримують здатність використовувати англійську мову (АМ) для отримання і 

передачі інформації в сфері майбутньої професійної діяльності і сфері наукових досліджень. У процесі 

навчання усного англомовного спілкування студентів технічних спеціальностей на IV курсі на перший план 

виступають мовленнєві навички, що представляють собою певний рівень досконалості виконання лексичних, 

граматичних і фонетичних операцій. 

 Під граматичними навичками ми розуміємо автоматизовані граматичні операції вибору синтаксико-

морфологічних структур пропозиції (стереотипів), а також їхньої реалізації (структурування) у відповідності зі 

стилістичними особливостями використовуваних засобів АМ. Лексичні мовленнєві навички в навчанні 

професійно орієнтованого спілкування становлять автоматизовані лексичні операції: а) вибору і виклику 

значення слів відповідно до ситуації спілкування і контексту; б) операції їхнього вживання в сполученні з 

іншими словами і відповідно до норм слововживання в даній мові при вираженні своїх думок. Фонетичні 

навички усного мовлення у студентів технічних спеціальностей IV курсу сформовані, тому в процесі навчання 

викладачеві необхідно створити умови для їхнього удосконалювання. Слід зазначити, що комунікативні уміння 

аудіювання і читання відіграють першорядну роль у ході підготовки до усного професійно орієнтованого 

спілкування, а уміння аудіювання і  говоріння – на етапі власне професійно орієнтованого спілкування. 

 

 

ПРОБЛЕМИ МОВОЗНАВСТВА ТА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Карнаухова М.Р., студ. 

Науковий керівник  Лаврик-Слісенко Л.П., викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Мовознавство досліджує «вічні проблеми», що є основою цієї науки. У підході до них щоразу 

з’являються нові аспекти, нові концепції – і розробка одержує нові стимули. Наприкінці ХІХ ст., після 

величезних осягнень порівняльно-історичного мовознавства, багатьом лінгвістам здавалося, що мовознавчу 

науку майже завершено. Однак несподівано заявив про себе швейцарський мовознавець Фердінанд де Соссюр 

(1857–1913) вченням про мовну систему, знаковість мови, чітку опозицію мови і мовлення — з’явився 

структуралізм, що запропонував нові проблеми для дослідження. Наприкінці ХХ ст. виник когнітивізм,який дав 

змогу пізнавати мову в нових аспектах. Розвиток лінгвістики засвідчує, що мова являє собою невичерпний 

об’єкт пізнання. 

Головні проблеми мовознавства стосуються не тільки всебічного вивчення мови, а й виходять за її 

межі, охоплюють пізнання людини, етносу, людства, всього світу. Адже мова є перевіреним, надійним засобом 

пізнання, і мовознавство має з’ясувати, як діє цей засіб. Мова являє собою також найвагомішу ознаку етносу, 

нації, тому мовознавство причетне до розв’язання широкого кола актуальних у сучасній Україні національних 

проблем. 

В останні роки зріс попит на викладання професійно орієнтованої мови (мови за фахом). Це стосується 

як англійської, так і німецької мови. Потрібно враховувати зростання попиту і в наступні роки. Це можливо 

пояснити тим, що в усьому світі скорочується кількість слухачів, які вивчають іноземну мову задля загальної, 

неділової та непрофесійної комунікації. Як міністерства освіти, так і дорослі слухачі все частіше приходять до 

висновку про доцільність практичного викладання та вивчення іноземної мови. Таким чином, збільшення годин 

професійно орієнтованої іноземної мови, тобто за фахом є потребою часу. 

Така орієнтація передбачає, однак, як позитивні, так і негативні моменти. Позитивним є той факт, що 

це приводить до збільшення числа зацікавлених слухачів і відповідно кількості годин викладання. З іншого 

боку, це породжує відповідну проблематику: професійно орієнтована іноземна мова повинна відповідати цілям 

усіх кіл слухачів — учнів загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, студентів технічних, гуманітарних, 

медичних, економічних вузів. Цільовою групою можуть бути слухачі, що планують свою освіту за кордоном, 

наукові працівники, котрі працюють за кордоном 

В чому ж зміст базової концепції викладання іноземної мови за фахом? Зміст і мета такого викладання 

полягає у тому, щоб активізувати діяльність слухача, в конкретному випадку студента, виробити у нього 

необхідні здібності для засвоєння мови. Під такими здібностями ми повинні розуміти спроможність студента 

під час занять сприймати та розуміти необхідну інформацію згідно з поставленою метою та задачею. Це 
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розуміння означає, що студент може одержати максимум інформації за допомогою тих мовних засобів, якими 

він володіє. До цього потрібно віднести також використання усіляких стратегій для роботи з текстами 

Мова професії зв’язана з манерою і соціалізацією того, хто розмовляє. У зв’язку з тим, що ті, хто 

користується письмовою та розмовною професійною мовою у межах однієї спеціальності, володіють різним 

ступенем соціалізації, переслідують у своєму спілкуванні різноманітні цілі та мають свій особливий стиль 

написання і розмови, можливі різноманітні засоби реалізації професійної мови всередині однієї і тієї ж 

дисципліни. 

Професійна письмова та розмовна мова мають різні ступені спеціалізації, що знаходить відображення у 

відповідному рівні складності текстів. Під складністю текстів розуміється їх рівень наповнення професійною 

мовою. Так виникає поняття «розшарування» професійної мови. Критеріями такого розшарування є рівень 

абстракції, зовнішня мовна форма, середовище та ті, що беруть участь у спілкуванні 

Потрібно враховувати, що можливості професійної мови, будь це «німецька технічна» чи «німецька 

економічна», обмежені. Але існує велика кількість окремих професійних мов, які використовуються в межах 

окремих дисциплін і приводять до горизонтального розшарування. Так, у технічній сфері поняття «природничі 

науки» і «техніка» в сучасному научному виробництві ідентифіковані і являють собою велику кількість 

дисциплін, які більшою чи меншою мірою розвивались окремо одна від одної. Існують, наприклад, такі різні 

дисципліни, як металургія, гірничовидобувна техніка, машинобудування, точна інформатика тощо. 

Якщо ми говоримо про природничо-наукову та технічну мову, то маємо на увазі конкретні професійні 

мови, які належать до окремих дисциплін. 

 

 

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ОДНІ З НАЙВАЖЛИВІШИХ ЗАСОБІВ 

МОТИВАЦІЇ  

 

Шкодінова І.О., студ. 

Науковий керівник Олефіренко С.В., старш. викладач 

Кременчуцький національний університет імені  Михайла Остроградського 

 

Зацікавлення іноземними мовами, бажання і потреба їх вивчати не тільки  в Україні, а й за її межами – 

це реалії сьогодення. Іноземні мови стають засобом ділових стосунків, мовою діалогу культур, мовою фаху. 

Усе це зумовлює потребу розвитку сучасних методів і прийомів навчання іноземних мов, докладного 

опрацювання теоретичних аспектів викладання та їх втілення в практику навчання. 

 Сьогодні володіння іноземними мовами - не розкіш, як це було раніше, а життєва необхідність. Серед 

молоді у віці від 10 до 30 іноземні мови, зокрема англійська, уже дуже поширені, що стосується людей 

старшого віку, то тут знання іноземних мов зустрічається рідше, але навіть люди літні люди, напевно, 

розуміють декілька найелементарніших фраз. І правильно – сьогодні без знання декількох мов далеко не підеш: 

ні високо оплачувану роботу не знайти, ні в  Інтернеті відшукати потрібну інформацію, ні 

з іноземцями поспілкуватися. Підсумовуючи вище сказане, можна з впевненістю сказати, що ця тема є 

актуальною.  

Метою роботи є дослідження методів викладання іноземних мов у мотиваційному контексті. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

-  визначити основні методи викладання іноземних мов; 

-  розглянути їх переваги та недоліки; 

-  дослідити їх мотиваційну ефективність. 

Мова у трактуванні сучасних мовознавців - це спосіб діяльності людини вербалізації й усвідомлення її 

досвіду, реалізації особистості, організації міжособистісного спілкування в процесі взаємодії людей. 

Одна з найважливіших прикладних аспектів лінгвістики є методика викладання іноземних мов, яка 

стала сьогодні полігоном для теоретичних досліджень і практичних додатків, адже саме завдяки правильно 

обраній методиці можна заохотити учнів до вивчення предмету. 

Викладацька діяльність може мати різні форми, залежно від того, як розуміється саме поняття «мова», 

як розкривається сам процес її навчання та ін. Це сприяло  утворенню різних методів навчання іноземних мов. 

Відповідно до критеріїв діапазону і корисності вирізняють методи традиційні і альтернативні. Перші 

вважаються більш універсальними і частіше використовуються на практиці, другі адресовані конкретній 

аудиторії слухачів і можливі до використання в специфічних умовах. Спільним між ними те, що при правильній 

подачі інформації слухачів можна легко зацікавити, підштовхнути, надати їм новий стимул, мотивацію. 

Чинників, визначальних динаміку розвитку домінуючих методів викладання іноземних мов, чимало. Їх 

можна згрупувати за найважливішим параметром об'єктивність та суб'єктивність. До об'єктивних чинників 

ставляться політичні, наукові, культурні, соціальні й т.п. Приміром, нова політична ситуація у Росії спричинила 

у себе зміни у шкільній практиці викладання іноземних мов – від перегляду сітки годин до створення нових 

программ навчання дітей і сучасних навчальних посібників. Потужним суб'єктивним чинником може бути 

симпатія з боку учнів до практики викладання, до відповідного методу, відбитком якого неминуче є улюблений 

чи «нікудишній» підручник  з іноземної мови. 
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Отже, найкращі рішення передової практики в методиці та методології вивчення іноземної мови це ті, 

які виявляються найбільш результативними в досягнені цілей, поставлених на основі аналізу індивідуальних 

потреб учнів в конкретній соціальній ситуаціїї. Результативність методів залежить від мотивації і 

характеристики  даної групи учнів, а також від поточних технічних і кадрових можливостей.  

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Матвієнко Т.Є., студ.  

Науковий керівник Олефіренко С.В., старш. викладач 

Кременчуцький національний університет імені  Михайла Остроградського 

 

 Принципові зміни у сучасному суспільстві диктують нові вимоги до вищої школи. Кваліфікований 

спеціаліст повинен володіти сучасними інформаційними технологіями і комунікативними уміннями, вміти 

трансформувати набуті знання в інноваційні технології і працювати в команді, самостійно отримувати знання і 

підвищувати кваліфікацію. У зв'язку з цим засвоєння студентами певної сталої системи знань і професійних 

умінь є недостатнім. Звідси постає необхідність здійснити перехід до навчання, за якого враховувалися б 

індивідуально-психологічні можливості кожного студента. Реалізація цієї мети передбачає у сучасній вищій 

школі організацію навчального процесу як самостійної праці студентів. Без самостійної роботи неможливо 

підготувати активну особистість, спеціаліста, необхідного сучасному суспільству і виробництву. Протягом 

останніх десятиріч проблема організації самостійної роботи студентів (СРС) привертає до себе пильну увагу 

педагогів, психологів, методистів. Загальні дидактичні аспекти цієї проблеми висвітлені у роботах С.І. 

Архангельського та ін.   

 Самостійна робота студента є однією з форм навчального процесу, на яку відводиться певна кількість 

часу в кожному семестрі. Співвідношення годин між аудиторною і самостійною роботами в наш час має 

тенденцію до зростання в сторону СРС, що викликає необхідність подальшого покращення організаційних 

форм СРС.  

 Традиційно у вузах існує дві форми СРС. Власне СРС – це робота, що планується викладачами для 

самостійного виконання завдань, але без безпосередньої участі викладача. Другий вид СРС - це запланована в 

розкладі самостійна робота, яка здійснюється під контролем викладача в аудиторії. Обидва види СРС у вузах 

проводяться, але потрібного ефекту з поглиблення знань, засвоєння умінь і навичок з дисципліни дають не 

завжди.  

 На сучасному етапі навчання активно розвивається проміжний етап СРС з більшою самостійністю 

студентів й індивідуалізацією завдань, результатом чого є зростання активності у набутті знань, умінь і 

навичок. При цьому подальше вдосконалення форм самостійної роботи студентів вимагає розширення 

матеріально-технічної й навчально-методичної баз.  

 Усвідомлення ролі іноземних мов для майбутньої професійної діяльності випускників технічних вузів 

створює передумови для постійного самовдосконалення і самоосвіти студента. Володіння іноземною мовою є 

невід'ємним компонентом професійної підготовки сучасного спеціаліста.  

 У сучасному технічному вузі студенти вивчають англійську мову за програмою багаторівневої 

підготовки. В основу даної програми закладена ідея багаторівневої іншомовної підготовки згідно з особистісно- 

орієнтованим підходом і міжнародними стандартами володіння англійською мовою як засобом міжкульгурної 

комунікації.  

 Самостійна робота студентів є важливою частиною навчального процесу з англійської мови. Вона може 

проводитися під керівництвом викладача, самостійно без допомоги викладача, індивідуально чи в групі, метою 

самостійної роботи є вдосконалення рівня володіння іноземною мовою як засобом міжкультурної комунікації.  

 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ 

 
Івасенко  Е.О., студ.  

Науковий керівник  Лаврик-Слісенко Л.П., викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Значення стабільної орфографії для духовної культури – велетенське, адже вона забезпечує міцність 

норми (кодексу) літературної мови, сприяє освіті й усталенню грамотності громадян. 

Орфографія є важливим складником етнічної культури і невід’ємним її атрибутом, тому царський уряд 

забороняв український національний правопис, а радянські функціонери прямо втручалися в справи орфографії. 

Єдиний правопис консолідує національну культуру, етнос. Розхитування орфографічних правил призводить до 

дестабілізації всієї норми літературної мови, дезорієнтує носіїв писемної мови, знижує грамотність населення, 

викликає елементи хаосу в словниках, у яких має бути чітко витримана алфавітна система.Державна мова  

повинна мати єдиний правописний кодекс, якого повинні дотримуватися всі громадяни й друковані органи. 
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Послідовні правописні варіанти, а тим паче – різні правописні системи не практикуються, як правило, навіть у 

найдемократичніших країнах світу. У складній ситуації, що утворилася в нашій орфографічній практиці, 

відбивається вся складність долі української писемно-літературної мови в ХХ ст. Як українська літературна 

мова взагалі, так і її правопис були і є предметом уваги політиків, суспільства. 

  Правопис має ґрунтуватися на лінгвістичній, науковій основі. Правопис кожної мови складається 

із трьох підсистем: графіки (літер, які передають звуки),орфографії (правил написання слів) і пунктуації(правил 

уживання розділових знаків).Кожен із цих розділів має свою історію. Українська графіка бере початок від 

старослов'янського письма. У сучасному українському алфавіті є тільки дві літери, яких не було в кирило-

мефодіївській абетці – ґ і ї. Решту літер, як стверджують мовознавці, давні українці знали ще з VII ст. н.е. 

Щоправда, у старослов'янському алфавіті були літери, які не відповідали жодним українським звукам, а тому із 

часом зникли.У 1708 році традиційну кирилицю було замінено «гражданкою» - спрощеним кириличним 

письмом. 

Формування правопису кожної мови безпосередньо залежить від ставлення держави до цього процесу. 

Тривала бездержавність української нації зумовила те, що становлення нашого правопису, особливо орфографії 

й пунктуації, було великою мірою стихійним. Так, протягом XIX ст. було створено близько 50 правописних 

систем - більш чи менш поширених, часом індивідуальних. Найвідоміші серед них - правописні системи 

О.Павловського, «Русалки Дністрової», П.Куліша, Є.Желехівського. Поступово було вироблено основний 

принцип українського правопису – фонетичний (відповідність між звуком і літерою: «як вимовляю, так і 

пишу»), який уперше було застосовано в 1873 р. в «Записках юго-западного отдела Русского географического 

общества». Проте вже в 1876 р. цей правопис було поставлено поза законом.У 1907 – 1909 рр. виходить 

знаменитий словник Бориса Грінченка - «Словник української мови» в 4-х тт., у якому було практично 

використано фонетичний принцип.  

Перший офіційний український правописний кодекс було видано лише в 1919 році під назвою 

«Головніші правила українського правопису». У його підготовці брали участь Іван Огієнко, Агатангел 

Кримський, Євген Тимченко. Проте багато правописних проблем було не вирішено. А тому в 1928 році в 

Харкові відбулася Всеукраїнська правописна конференція, яка схвалила новий, розширений український 

правопис. У ньому було збережено традиційну графіку, доопрацьовано орфографію (вона орієнтувалася на 

східноукраїнські й західноукраїнські традиції) і вперше внормовано пунктуацію. Проте цей правопис 

використовувався недовго: у 1933 р. його було заборонено як «націоналістичний» і замінено іншим, який 

орієнтувався лише на східноукраїнські традиції й російську мову. До 1939 року правопис 1928 року 

використовувався в Західній Україні, до сьогодні ним послуговується значна частина української діаспори. У 

радянській Україні правопис видавався також 1946 року (підготовлений під керівництвом академіка Л. 

Булаховського) та з невеликими змінами й доповненнями - у 1960 році (2-ге видання). 

Протягом наступних тридцяти років український правопис не перевидавався, незважаючи на потреби 

шкільної та вищої освіти, і став мало не бібліографічною рідкістю. Крім того, мова не стоїть на місці: 

з'являються нові слова, терміни, триває процес запозичання, розширюється сфера функціонування української 

мови. З огляду на це на початку 90-х років виникла гостра потреба в новому виданні правопису. Було створено 

представницьку Орфографічну комісію, яка підготувала свій проект українського правописного кодексу, що 

1990 року вийшов друком (3-тє видання). У 1991 року на Міжнародному конгресі україністів було прийнято 

постанову про потребу вироблення єдиного правопису для всіх українців, що проживають як в Україні, так і за 

її межами. Орфографічна комісія НАН України частково підтримала цю постанову, було враховано висловлені 

зауваження й у 1993 році вийшов новий "Український правопис". Це 4-те видання правопису, чинне на 

сьогодні.Таким чином, ситуація з українським правописом достатньо складна. 

 

ПРОБЛЕМЫ  ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Заиченко В.Ю., студ. 

Научный руководитель Днепровская Т.В., преподаватель 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского  

 

Изучение английского языка – не настолько сложная и невыполнимая задача, как может показаться на 

первый взгляд. Для того чтобы добиться желаемого успеха, необходимо правильно организовать рабочий 

процесс и постараться избегать распространенных ошибок. В данной статье мы рассмотрим причины, по 

которым даже наиболее старательные люди не достигают хороших результатов. 

Самая популярная и опасная ошибка. Исследования показывают, что слишком активное изучение 

только грамматики негативно сказывается на речевых способностях.  Английская грамматика может быть 

сложна для логического понимания, а общение в режиме реального времени отличается высокой скоростью. 

Получается, что у вас не будет достаточно времени, чтобы вспоминать сотни заученных правил просто для 

того, чтобы высказаться. Желательно, чтобы вы осваивали грамматику английского языка на подсознательном 

и интуитивном уровне. Наилучший способ – это активное общение с иностранцами и прослушивание 

правильной английской речи. Чтобы общаться на английском, нужно не только уметь говорить, но и понимать, 

что вам отвечают. Непонимание на слух – очень распространенная проблема. Даже люди, имеющие приличный 
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запас слов и знающие грамматику, сталкиваются с ней.Чтобы научиться думать на языке, нужно каждый 

кусочек теории, каждое слово отрабатывать до автоматизма. Тогда в вашей голове сразу будут возникать 

английские слова и складываться в правильные предложения. 

Многие любители особо быстрых методик изучения иностранных языков утверждают, что начинать 

говорить на английском нужно уже с самых первых занятий. Вряд ли из этого выйдет что-то толковое. Без 

определенного багажа знаний вы не получите ничего, кроме расстройства. Именно поэтому грамотные 

репетиторы сосредотачивают внимание учащегося на прослушивании аудиозаписей, подготовленных 

носителями языка. 

Изучая грамматическое правило, мы, как правило, опираемся на примеры его использования, а не на 

само правило. Мы все воспринимаем именно на практике, а не в теории. Редко встречаются учителя и 

преподаватели, которые когут объяснить сложные понятия так, чтобы это поняли все. А ведь нужно всего лишь 

использовать метод, при котором вся теорія подкрепляется примерами, ведь теория на словах – это сложно. А 

когда вам показывают как именно что-то делается, вы обязательно поймете, тем более, если увидите это не раз 

и не два, а много раз. Столько, сколько нужно для того, чтобы вы поняли. И вам понять, почему нужно делать 

именно так, а не иначе. 

Быстрее всего понять что-либо можно, спросив об этом кого-то и повторить за ним. Потом можно 

сделать и попросить его исправить вас, если что-то неправильно. Но учить теорию и при этом не пользоваться 

ей на практике - бессмысленно. 

О том, что произношение английского и русского языка значительно отличается,  наслышан каждый. 

Вы можете прекрасно знать грамматику, владеть хорошим лексическим запасом и даже уметь применять 

полученные знания на практике, но разговаривать с жутким акцентом. Причин такого неутешительного явления 

может быть масса: выбор некомпетентного репетитора, недостаточное выделение времени отработке 

произношения, игнорирование аудио-курсов, отсутствие живого общения на английском… Основная проблема 

состоит в том, что со временем искоренить ошибки произношения становится все сложнее. Таким образом, на 

пути к вершинам английского языка каждого человека ждет множество совершенно разных ошибок. И в этом 

нет ничего зазорного: их не допускает только тот, кто ничего не делает. Конечно, было бы замечательно, если 

бы в преодолении трудностей вам помог чуткий и опытный преподаватель. Справиться с проблемами 

самостоятельно возможно, но этот процесс займет немного больше времени. 

 

ДО ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЇ ДИСКУРСУ 

 
Артеменко Ю.О., к.філ.н.,  старш. викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Поняття дискурсу на сучасному етапі мовознавчих студій є провідним у когнітивно-комунікативній 

парадигмі лінгвістики. О. О. Селіванова дає чотири основних трактування цього терміна в наукових студіях [3, 

с. 119]: 1) зв’язний текст у контексті численних супровідних фонових чинників – онтологічних, 

соціокультурних, психологічних тощо. Сюди відносимо найцитованіше визначення дискурсу, згідно з яким він 

розглядається як мовлення, «занурене в життя» [1, с. 136–137]; 2) замкнена цілісна комунікативна ситуація 

(подія), складовими якої є комуніканти й текст як знаковий посередник, зумовлена різними чинниками, що 

опосередковують спілкування й розуміння (соціальними, культурними, етнічними і т. ін.); 3) стиль, підмова 

мовного спілкування; 4) зразок мовної поведінки в певній соціальній сфері, що має певний набір змінних. 

Очевидно, що на сьогоднішній день не існує єдиного визначення, яке б охоплювало всі контексти вживання 

цього терміна, і воно взагалі навряд чи є можливим, оскільки дослідники, які його використовують, можуть 

стояти на несумісних позиціях [4, с. 33]. 

Слідом за І. С. Шевченко та О. І. Морозовою, ми визначаємо дискурс як інтегральний феномен, 

когнітивно-комунікативну діяльність, що являє собою сукупність процесу і результату й містить 

екстралінгвальний та власне лінгвальний аспекти. В останньому, окрім тексту, виокремлюються пресупозиція і 

контекст, які обумовлюють вибір мовних засобів [4, с. 38]. Такий підхід дозволяє враховувати як діяльнісний 

аспект спілкування, так і його сталу складову – текст як продукт комунікації [6, с. 7]. Трактуючи дискурс у 

такий спосіб, можемо говорити про три його рівнозначні компоненти, а саме комуніканти, дискурсивний 

контекст і текст, за відсутності будь-якого з них дискурсу не існуватиме. 

На сучасному етапі мовознавчих студій важливе значення має також питання типології дискурсу. 

Єдиної класифікації типів дискурсу не існує з тієї самої причини, яка ускладнює кристалізацію єдиного 

визначення дискурсу для всіх галузей науки, які оперують цим поняттям, а саме різні напрямки інтересу 

дослідників [2; 5]. Але такий всебічний інтерес до проблем дискурсу лише сприяє активному науковому 

пошуку в цій царині й чинні його класифікації, як правило, не суперечать одні одній, а взаємно збагачуються. 

На наш погляд, найбільш продуктивним є глобальне розподілення типів дискурсу на два основні на базі 

соціолінгвістичних ознак когнітивно-комунікативної діяльності за критерієм адресата і ситуації 

функціонування, а саме на: 

 інституційний – політичний, юридичний, релігійний, науковий, рекламний, тощо; 
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 персонально-орієнтований – побутовий (повсякденне спілкування, яке кваліфікуємо як 

розмовний дискурс) і буттєвий (художні твори). Домінантними ланками у побутовому дискурсі вважаємо 

спілкування між друзями та в сім’ї. Щодо останнього, то тут розрізняємо матримоніальний (чоловіки й жінки) 

та парентальний (батьки та інші старші родичі й діти) дискурси, а також дискурс сіблінгів (брати й сестри). 

Уважаємо за доцільне виокремлення в межах цих типів різних підтипів дискурсу за формальним, 

комунікативним і соціальним критеріями, слідом за І.С. Шевченко й О.І. Морозовою [5, с. 235]: за критерієм 

форми – усний і письмовий; за типом мовлення – монологічний і діалогічний; за критерієм комунікативних 

принципів – аргументативний, конфліктний і гармонічний; за соціально-демографічним критерієм – дитячий, 

підлітковий тощо; за соціально-професійним критерієм – дискурс лікарів, музикантів, комп’ютерників тощо; за 

соціально-політичним критерієм – дискурс окремих політичних партій.  

Наведену класифікацію вважаємо відкритою. З урахуванням наукового інтересу дослідника, її можна 

розширювати та доповнювати, приміром, за етнографічним критерієм, або за критерієм стилю тексту, як одного 

з компонентів дискурсу, що не суперечить гнучкій природі типології. Наголосимо, що існування будь-якого з 

підтипів дискурсу у чистому вигляді є неможливим з огляду на багатоаспектну природу людської комунікації 

та безкінечний спектр ситуацій, у яких вона може здійснюватися. 
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АМЕРИКАНСЬКІ ЦІННОСТІ У ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
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Науковий керівник Артеменко Ю.О., к.філ.н.,  старш. викладач  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Знання іноземних мов є першоджерелом знань про національно-культурні особливості різних народів, 

формує міжкультурну компетентність, без чого неможливе досягнення взаємної поваги і розуміння [3, с. 28]. 

На рівні колективного свідомого, коли йдеться про соціальні норми життя, стосунки між людьми, предмети, 

ідеологію, політику, роботу і відпочинок, – усе має відповідну шкалу цінностей. Ціннісна картина світу – це 

комплекс найважливіших для нації та особистості оцінних суджень, що співвідноситься з правовими, 

релігійними, моральними кодексами, загальноприйнятими судженнями та уявленнями певної соціокультурної 

спільноти [2, с. 85]. 

Основними чинниками, які утримують цілісність концептосфери нації, є національні цінності. 

Концептосфера нації – це сукупність специфічних для певної національної лінгвокультурної спільноти 

концептів культури, які найповніше виражають її особливості [1, c. 91]. 

Національні цінності – це система життєвих орієнтирів, якої дотримуються самі представники певної 

культури і яка охоплює позитивні ціннісні домінанти. Сучасний американський соціолог Даніел Янкелович 

виокремив такі основні цінності (core values) мешканців США: 

1) «свобода» (freedom) – можливість здійснювати вільний вибір в основних сферах життя; 

американці особливо цінують політичні свободи, свободу слова, пересування, віросповідання та свободу від 

обмежень, що можуть загрожувати особистому щастю; 

2) «рівність усіх перед законом» (equality before the law) – однакові правила для всіх незалежно від 

соціального статусу, попередніх заслуг перед країною, статевої, расової чи національної належності; 

3) «рівність можливостей» (equality of opportunity) – практичне втілення свободи розвитку 

особистості в ринкових умовах. Саме цей чинник є ключовим для особливого американського концепту 

American Dream (американська мрія), що втілилась, наприклад, у біографії Джона Рокфеллера, якому в 

результаті наполегливої праці вдалося з простого хлопчика з багатодітної родини, де він розпочав свій бізнес із 

продажу індичок, які сам вирощував, стати всесвітньо відомим мільярдером; 

4) «справедливість» (hairness) – правило, згідно з яким кожен індивід отримує відповідно до його 
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праці та зусиль; 

5) «досягнення» (achievement) – віра в те, що освіта і тяжка праця – шлях до успіху; 

6) «патріотизм» (patriotism) – вияв лояльності до США та відданість ідеалам своєї країни; 

7) «демократія» (democracy) – віра в те,що основою правління має бути думка більшості; 

8) «особлива місія Америки» (American exceptionalism) – віра в особливий моральний статус та місію 

Америки. Американці переконані в тому, що історія їхньої країни може слугувати гарним прикладом для інших 

країн, що не досягли такого рівня економіки, політики і демократії, який мають США. Тому вони вважають 

своєю особливою місією допомогти іншим країнам у їх становленні; 

9) «турбота про інших» (caring beyond the self) – піклування про власну родину, а також громаду, 

довкілля; 

10) «релігія» (religion) – віра у вищі сили; 

11) «талан» (luck) – віра в те, що людині може будь-коли пощастити [2, c. 93–94]. 

Важливе значення мають й інші ціннісні концепти, передусім «приватність» (privacy), «лідерство» 

(leadership), «партнерство» (partnership), «безпека» (security), «сімя» (family), «здоров’я» (health). Російський 

публіцист Анатолій Дискін глибинним чинником, який скеровує соціальний розвиток особистості в США, 

вважав відчуття незалежності та самодостатності, втіленням якого є образ ковбоя. Молодь привчають приймати 

незалежні рішення. Після повноліття більшість американців залишає домівки батьків і не має від них 

матеріальної допомоги. Водночас і діти не почуваються зобов’язаними допомагати старим батькам, які 

переважно живуть окремо. В американців більше поваги  до ділових та енергійних людей, ніж в інших країнах, 

і забезпечені люди працюють до старості не через потребу в грошах, а дотримуючись традицій перших 

американських поселенців протестантів-пуритан, які не уявляли життя без праці [ 2, c. 95]. 

Американські цінності в сучасному світі трансформуються і поширюються серед інших країн і народів. 
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Постійне зростання ролі науки у житті людини є соціальною основою для інтуїтивного сприйняття 

носіями мови особливої ролі терміна у різних процесах комунікації. Терміни давно перестали вважатися 

винятковою приналежністю мови наукових текстів, де вони виконували свою загальнолексичну функцію – 

домінували як спеціальне поняття. Для виявлення та дослідження особливих функцій терміна необхідно, 

насамперед, визначити конкретні сфери його вживання. 

Лексико-стилістичний аспект – вивчення термінологічної лексики з точки зору її стилістичної 

приналежності та сфери функціонування – один з найважливіших напрямків дослідження в сфері сучасного 

термінознавства. Тому вивчення та дослідження медичної термінології саме з функціонально-стильової позиції  

є дуже актуальним. 

Медичні терміни, як і терміни інших наук, не існують ізольовано, а представляють собою елементи 

певної сукупності одиниць – термінологічної системи, вони існують у мові в складі певної термінології. 

Термінологія конкретної наукової галузі – це семіологічна система, тобто вираження певної системи понять, що 

відображає, у свою чергу, певне наукове світовідчуття [2]. 

Медичні терміни як системні елементи наукового стилю літературної мови одночасно поділяються на 

спеціальну та вузькоспеціальну термінологію. Елементи першої можуть вноситись у словники 

загальнолітературної мови, інколи з позначками їх системно-поняттєвої приналежності (наприклад, ангіна, 

антитіла, антибіотик, апендицит, сифіліс, скальпель, окуліст, туберкульоз, флюорографія, тощо). Елементи 

другої вносять в медичні енциклопедії, довідники, підручники та термінологічні словники (наприклад, хвороба 

Паркінсона, томографія, тахікардія, тощо). 

Головним чином за стилістичною приналежністю в сучасній лексикології терміни чітко 

протиставляються професіоналізмам. Різниця полягає в тому, що «терміни – це повністю офіційне, усталене та 

узаконене в даній науці» найменування, а професіоналізми – найменування, «розповсюджене (частіше в 

розмовній мові) серед людей якоїсь професії, спеціальності, але не є таким, що суворо закріплене, науково 

позначене поняття» [3]. 
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Іншими словами, вузькоспеціальний термін та професіоналізм марковані відповідно як «книжне» та 

«розмовно-просторічне» слова. Функціонально їх зближує те, що обидва не зрозумілі «пересічним» носіям 

мови. До медичних професіоналізмів, наприклад, відносяться слова та словосполучення: труба – інкубаційна 

трубка, стукнути – провести електро-імпульсивну терапію, дефібриляцію; посадити на трубу – перевести на 

штучну вентиляцію легенів тощо. 

Процес детермінологізації медичних термінів має місце в різних функціональних стилях, зокрема стилі 
масової інформації. Медичні терміни, завдяки процесу детермінологізації, починають функціонувати у нових 
контекстах, призначених уже не тільки для фахівців, але й для всіх носіїв мови. Так, наприклад, термін вакцина 
означає «медичний препарат, що забезпечує формування імунітету». З контексту «Вакцина «Пентаксин» є 
серійною вбивцею дітей!», термін вакцина не реалізує свою пряму номінацію. Термін десемантизується, 
набуває нових конотацій, а отже справляє на реципієнта негативне враження. 

Частою є ситуація, коли медичні терміни в текстах стилю масової інформації використовуються як 
основа каламбура, гри слів, що, власне, і веде до виникнення неологізмів (вакцина + вбивця = вакциновбивця, 
грип + економіка = грипономіка). 

Ще одна сфера функціонування медичних термінів – це художні твори. Коли термінологічне значення 

відіграє важливу для художнього повідомлення роль, автор користується прийомами внутрішньотекстового 

пояснення. Інколи координати терміна визначаються з більшим наближенням чи навіть помилково. Термін стає 

відірваним від його понятійної співвіднесеності: спостерігається максимально можливе наростання 

характеристик, непритаманних чи навіть “протипоказаних” терміну у сфері вихідної галузевої термінології 

[1,с.95]. 

Медичні терміни можуть широко вживатися в усіх функціональних стилях, що правда з урахуванням 

основних функціонально-стилістичних параметрів тієї чи іншої терміносистеми, зокрема медичної (для 

наукових текстів неприпустимим є вживання детермінологізованого терміна, а для мас-медійних текстів 

уживання метафори чи метонімії за допомогою терміна є природнім і допустимим). 
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Наявність метафори не лише у текстах художнього стилю, але й у фахових викликає значну 

зацікавленість даною мовною одиницею. Поняття метафори подає сучасний тлумачний словник української 

мови, визначаючи її як вживання слова або виразу в непрямому значенні – художній спосіб, побудований на 

подібності тих чи інших явищ та предметів, порівнянні, аналогії; а також самі слово або вираз, вжиті у такий 

спосіб [2, 264]. Метафора виходить за рамки мови, збагачуючи її. У мовознавстві існує велика кількість 

визначень поняття метафора. Так, доктор філологічних наук Селіванова О. О. визначає метафору як 

«найпродуктивніший креативний засіб збагачення мови, вияв мовної економії, семіотична закономірність, що 

виявляється у використанні знаків однієї концептуальної сфери на позначення іншої, схожої з нею в якомусь 

відношенні» [3, 326]. 

          Біблія та християнська писемність стали наріжним каменем в історії німецької мови, збагативши її 

номінативну систему лексичними, фразеологічними одиницями, значна частина яких утворена в результаті 

процесу метафоризації. Із плином часу біблійні метафори набули світського характеру, почали просочуватись у 

мову, збагативши її словами, які зберегли зв’язок із духовним першоджерелом. Дослідження генези і мовних 

особливостей цих одиниць становить одну з цікавих і актуальних проблем сучасної лінгвістики. Метафора – це 

скрите порівняння, функція якого полягає у застосуванні назви одного предмета до другого, виявляючи при 

цьому якусь важливу рису другого.  

          Ihr Männer, liebet eure Weiber, gleichwie Christus auch geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie 

gegeben [4, Brief an die Epheser 5:25]. 

         Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив Церкву [1, До Ефесян 5:25]. 

          В Євангелії часто використовуються метафори чи порівняння, які спрямовані безпосередньо до учнів 

Христа та їхньої діяльності. Однією з таких метафор виступає лексична одиниця «сіль». Сіль як один із 
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найважливіших продуктів, вважалася в давнину благородною та вельми цінною речовиною. «Nil sole et sale 

utilius», – вважали римляни в давнину. Сіль слугувала засобом консервації та як приправа, але також і засобом 

для очищення. Тому, Христос використовував «сіль», як метафору: 

          Ihr seid das Salz der Erde [4, Evangelium nach Matthäus 5:13]. 

          Ви сіль землі [1, Від Матвія 5:13]. 

          В цій метафорі висвітлюється завдання апостолів – бути сіллю, яка очищає. Сьогодні так називають 

найкращих представників суспільства. 

          Прикладом асоціативної метафори слугує уривок зі Старого Завіту, де пророк Самуїл, вказуючи на роль 

Бога у житті людини, створює асоціації з предметами дійсності: 

          Der HERR ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Gott ist mein Hort, auf den ich traue, mein Schild 

und Horn meines Heils, mein Schutz und meine Zuflucht, mein Heiland, der du mir hilfst vor dem Frevel [4, 2 Buch 

Samuel 22:2-3]. 

          Господь моя скеля й твердиня моя, і для мене Спаситель Він мій! Мій Бог моя скеля, сховаюсь я в ній, Він 

щит мій і ріг, Він спасіння мого, Він башта моя та моє пристановище! Спасителю мій, Ти врятуєш мене від 

насилля [1, 2 Самуїлова 22:2-3]! 

          Значну роль у метафоричній номінації відіграє стан рослини, наприклад дерева. Дерево зелене, квітуче, 

плодоносне, корисне, декоративне є описом доброї людини. Такі частини дерева як коріння, гілля, листя або 

плоди позначають як окрему людину, так і її рід або певні реалії. У вірші:    

          An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen [4, Evangelium nach Matthäus 7:16]. 

          По їхніх плодах ви пізнаєте їх [1, Від Матвія 7:16]. 

          Cлово Früchte означає фальшивих пророків, у сучасній німецькій мові – людей або результати діяльності. 

          Біблійно-християнська метафора є засобом вторинної номінації, в результаті якої відбувається 

збагачення ономасіологічної системи мови лексичними, фразеологічними та пареміологічними одиницями, які 

позначають найрізноманітніші сторони буття та діяльності людини. Біблійно-християнська метафорична 

номінація відзначається антропоцентричним, секуляризованим та сакралізованим, інтернаціональним та 

національно-специфічним характером, виявляючи діалектичний зв’язок між універсальним (метафора як один 

із засобів словотворення), загальним (існує в мовах більшості країн із християнською релігією) та специфічним 

(виявляє національну специфіку, що знаходить своє відображення в семантиці метафоричних одиниць 

німецької мови). 
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 На початку 80-х  років минулого століття у наше життя стрімкими кроками увійшла реклама. Був 

правий  підприємець  Людвіг Метцель – реклама  – рушійна  сила  торгівлі. Ф. Котлер визначає  рекламу  як 

будь-яку платну форму неособистого представлення і просування ідей, товарів або послуг, яку замовляє і  

фінансує певний спонсор [3, с.1184]. Дослідники реклами К. Бове, У. Аренс називають п'ять основних цілей 

реклами: привернути увагу; викликати інтерес; заслужити довіру; викликати бажання; спонукати до дії 

(придбати товар) [4, c.218]. Всі функції реклами зводяться до досягнення основних цілей: формування попиту 

та стимулювання збуту. Завдання перекладача – використати теоретичні знання основ перекладу для передачі 

комунікативної функції оригіналу. При  перекладі  рекламного  тексту  слід  виявити,  як  часто товар  стає  

предметом реклами, визначити  цільову   аудиторію,  на яку  спрямована  реклама,  враховуючи,  що  у цієї  

аудиторії  інша  мова  і  специфічні  соціо-культурні  особливості.    

    В останній  час  товари галузі  електроніки  виробників LG, Samsung, Intel, Toshiba, Apple, Sony  мають  

великий  попит на ринку та інтенсивно рекламуються. Завдяки  глобальній  комп'ютеризації  Інтернет  стає  

полем, де  успішно  існує  реклама різних  видів: банерна, контекстна, медійна. Реклама в Інтернеті мало чим 

відрізняється від інших видів реклами – ті ж самі принципи складання форм і видів рекламних текстів і їх 

http://bibleonline.ru/
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просування на основі принципів сегментації споживачів. Реклама в мережі Інтернет відрізняється 

динамічністю, можливістю дуже швидко встановити зворотній зв'язок із  споживачем [2, c.116]. 

  Рекламні тексти товарів галузі електроніки відрізняються від текстів реклами інших товарів наявністю 

спеціальної термінології, що використовується для передачі когнітивної інформації у тексті: monitor,display, 

smartphone, tablet, pixel, computer, printer,driver. В рекламних текстах на синтаксичному  рівні  відмічено  

вживання  дієслів у формі  імперативу: buy, call, come, discover, do, enjoy, feel, find, get, let, listen, look, see. 

Рекламісти застосовують переважно дієслова теперішнього часу і використовують їх в активному, а не 

пасивному cтані, який може   ускладнити розуміння: Shoot, share, use apps and more – Використовуй на повну – 

знімай, редагуй, публікуй! (Samsung Galaxy Camera). Також в тексті реклами  застосовуються  прикметники, що 

створюють  образ  та  описують  різні  якості  товару: good, best, free, new, wonderful, special, big, great, real, 

easy, bright, extra, rich, gold. Перекладач має приділяти  увагу  підбору  прикметників та  прислівників,  що 

надихають на вигідність придбання: унікальний, перший, безпечний, надійний, розумний, економний, вигідна, 

краще, дешевше.  

              Для  більшого впливу на  споживачів  застосовуються  префікси ультра-, супер-: Ultra-portable. Super-

powerful  – Ультра-портативна. Супер потужна  (Samsung Smart Camera NX mini).   

              В рекламних текстах товарів галузі електроніки рекламісти використовують засоби художньої  

виразності, такі як алегорія, метафора, порівняння, повтори,  для підвищення впливу  на споживача : Linux is 

working. The future is open – Linux працює. Майбутнє відчинено (ОС Linux); "in Touch With Tomorrow Toshiba" – 

"з  майбутнім на зв'язку" (Toshiba Laptop).  Beauty  without  decoration  and  strength  without  protection. Ready for  

every  change  and  ready  for  the  expression of  self. Prepared to  discover  the  great  unknown. Now is the  time. 

Time to  Be You. – Справжня краса і справжня сила. Готовність до будь-яких подій і здатність виразити себе. 

Здатність розкривати нове  і  занурюватися в невідоме. Настав час бути собою. Розкрити себе  (LG V 10). 

 Ефективний спосіб полегшити споживачеві сприйняття рекламного тексту, в першу чергу слогану, – 

використання співзвучності [1, c.68]: Print Fast, Don’t Wait  – Друкуй – не гальмуй! (Samsung Laser Printer).  

          При перекладі слоганів використовується дослівний переклад: Panasonic. Ideas for life –  Ідеї для 

життя;  Apple. Think different – Думай  інакше. Та найчастіше має місце адаптований переклад, в результаті 

якого у новому тексті, іншому за формою і змістом, зберігається суть реклами:   Great computing starts with Intel 

inside  – Комп’ютер починається з Intel; Inspiring Innovation. Persistent Perfection – Дух інновацій. Шлях до 

досконалості.  HITACHI. Inspire the next  – НITACHI.  Надихнись  майбутнім.  

  Отже, при перекладі реклами слід враховувати лінгвістичні особливості текстів, цільову  спрямованість, 

культурні  та  етичні фактори. Перекладач  має  передбачити комунікативний  ефект реклами  в  мові перекладу.                                                           
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У наш час кінематограф є одним із наймасовіших видів мистецтва. Популярність кінострічки часто 

визначається її заголовком, адже ефектною назвою набагато легше зацікавити глядача, ніж описом змісту 

фільму. 

При перекладі назв кінофільмів, як і при перекладі будь-якого тексту, перекладач користується 

певними технічними прийомами, які порушують формальну подобу перекладу оригіналу, але забезпечують 

досягнення більш високого рівня еквівалентності. Найпоширенішим прийомом при перекладі є трансформація. 

Вчені по-різному класифікують перекладацькі трансформації. 

Я. І. Рецкер говорить про два типи трансформацій: граматичні – у вигляді заміни частин мови або 

членів речень, та лексичні, які полягають у конкретизації, генералізації, диференціації значень, антонімічного 

перекладу, компенсації втрат, що виникають в процесі перекладу, а також у смисловому розвитку і цілісному 

перетворенні [4]. Р. К. Мін’яр-Бєлоручєв виокремлює три види трансформацій – лексичні, граматичні та 

семантичні [3]. Л. С. Бархударов описує чотири типи перетворень (трансформацій) – перестановки, заміни, 

опущення та додавання [1]. 

Концепція В. Н. Комісарова зводиться до таких видів трансформацій: 
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1) лексичні: транскрипція і транслітерація, калькування та лексико-семантичні заміни (конкретизація, 

генералізація, модуляція); 

2) граматичні: синтаксичне уподібнення, членування речення, об’єднання та граматичні заміни; 

3) комплексні (антонімічний переклад, експлікація та компенсація). 

В. Н. Комісаров виокремлює найбільш загальні й широко поширені прийоми: переміщення, заміни, додавання й 

опущення лексичних одиниць у процесі перекладу [2]. Як засвідчує аналіз емпіричного корпусу нашого 

дослідження, саме вони найчастіше застосовуються при перекладі назв англомовних кінофільмів. Приміром, 

назву комедії про молодшого сина диявола «Little Nicky» перекладено з додаванням лексичного елемента «Нікі, 

диявол-молодший», так само, як і «The Grinch» – «Грінч, викрадач Різдва». При перекладі назви «17 Again» – 

«Татові знову 17» додали слово «татові», що надає назві фільму глибшого сенсу. Таку ж стратегію застосували 

при перекладі назви «Vacancy» – «Вакансія на жертву». І навпаки, назва стрічки «George Romero’s land of the 

dead» у перекладі виглядає як «Земля мертвих» без імені режисера. У сучасному кіно є жанри, які стійко 

асоціюються з конкретними режисерами, тому американські прокатники стали додавати їх імена до назв 

картин, а при перекладі вони можуть опускатися. Часто при перекладі назв застосовується прийом калькування: 

«Wrath of the Titans» – «Гнів Титанів», «28 Days Later» – «28 днів потому». До іншого поширеного прийому 

перекладу ми відносимо транслітерацію (відтворення по буквах) і транскрипцію (відтворення по звуках) 

власних назв. Таким способом перекладені відомі назви фільмів: «Аватар» – «Avatar», «Avalon» – «Авалон», 

«Pearl Harbor» – «Перл Харбор». Дуже часто перекладачі вдаються до заміни назв кінофільмів: «The Green 

Zone» вийшов у прокат під назвою «Не брати живим», «Shark Tale» – «Підводна братва», стрічка «Fast and 

Furious» отримала в українському прокаті назву «Форсаж», «Now you see me» – «Ілюзія обману»,«Inception» – 

«Початок». 

Таким чином, вибір стратегії при перекладі назви кінофільму є дуже важливим. Часто саме назва є тим 

ключовим моментом, за яким глядач визначає своє ставлення до кінострічки та вирішує, чи купувати на неї 

квитка, що, врешті-решт, впливає на її комерційний успіх чи невдачу. Описані нами перекладацькі рішення 

можуть відігравати надзвичайно важливу роль у процесі перекладу, оскільки вони напряму впливають на 

отримання перекладачем адекватного та цікавого результату. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода / Л. С. Бархударов. – 

М. : Международные отношения, 1975. – С. 45 – 47. 

2. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб. для ин-тов и фак-тов ин. яз. / 

В. Н. Комиссаров. – М. : Высш. шк., 1990 – 253 с. 

3. Миньяр-Белоручев Р. К. Теория и методы перевода / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Московский 

лицей, 1996. – 208с. 

4. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика / Я. И. Рецкер. – М. : Международные 

отношения, 1974. – 216 с. 

 

МОВЛЕННЄВІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ 

 

Меньков В.О., студ. 

Науковий керівник Кожемяченко Н.В., старш. викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

З позицій лінгвістики мовлення – це процес живого вербалізованого спілкування, що характеризується 

численними відхиленнями від канонічної текстової форми мовлення. Інтернет-комунікація досліджується як 

особливий різновид мовлення з точки зору дискурсу, адже їй притаманна гібридність, оскільки вона 

вирізняється письмовою формою реалізації, але будується за принципами усного розмовного мовлення. 

Д. Крісталл описує інтернет-комунікації наступним чином, «усна форма мови + письмова форма мови + ознаки, 

опосередковані комп’ютером» [1]. Ф. О. Смирнов розподіляє види інтернет-комунікації за ступенем 

інтерактивності: 1) високий ступінь інтерактивності (чат, ICQ); 2) середній ступінь інтерактивності (форуми, 

конференції, блоги); 3) низький ступінь інтерактивності (електронна пошта) [2]. 

Аналіз чат-комунікації дає змогу стверджувати, що це фатично мотивоване неформальне синхронне 

спілкування значної кількості адресантів й адресатів, здійснюване у формі письмового полілогу за допомогою 

використання інтернет-ресурсів, тобто неконтактне, комп’ютерно-опосередковане  спілкування у режимі он-

лайн. Розвиток такого феномену, як інтернет-комунікація, яка несе в собі вербальну та невербальну взаємодію 

комунікантів у мережевому просторі, дає право говорити про появу як особливого віртуального 

комунікативного середовища, так і про нову форму мови та мовлення – електронну. 

Науковці виділяють чотири основні лексичні групи в інтернет-дискурсі: 1) загальноприйняті технічні 

терміни (DSC, JPEG, http і т. д.); 2) лексеми, відомі великій кількості інтернет-користувачів (avatar, cyber, home 

page і т. д.); 3) лексеми, що існують в окремих чатах і форумах (punk, miss hot, Nub, St 405 і т. д.); 4) лексеми, 

які використовуються звичайною аудиторією людей, обізнаних в інформаційних технологій (chatroom, delete, 

download, website і т. д.) [3]. 
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Передача емоцій при чат-комунікації реалізується як лексичними засобами, так і невербальними. До 

лексичних засобів вираження емоційності відносяться: 1) слова з емотивною семантикою з різних частин мови 

(anger; terrible; to love; to be amazed); 2) слова й вирази, що у своїх семантичних структурах містять емоційний 

елемент, до них відносять лайливі слова та вирази (damn, deuce, bastard тощо); пестливі слова та вирази (darling, 

sweet, dear, honey тощо); 3) сленг і фразеологічні одиниці (наприклад: chill man – заспокойся, scam – 

шахрайство, to be fed up with smth – набриднути). 

Відмінна риса утворення абревіатур у інтернет-комуніцкації – це скорочення не лише термінів, але й 

часто вживаних у розмовному мовленні словосполучень та цілих речень. Наприклад: ASAP – As Soon As 

Possible (як можна раніше); B/C – Because (тому що); CTO – Check This Out (перевір це); DIAFYO – Did I Ask 

For Your Opinion? (Чи я запитував твою думку?); GMTA – Great Minds Think Alike (великі люди думають 

однаково); H&K – Hug And Kiss (обіймаю та цілую);  JK – Just Kidding (жартую) тощо. 

Характерними особливостями дискурсу чатів є часті пропуски дієслів зв'язок. Наприклад: everyone 

having a nice day; no I talking; any1 from Scotland?. Також поширеними є відсутність інверсії підмета та 

допоміжного дієслова, або дієслова зв’язки у питаннях. Наприклад: any1 wanna chat?; hi toot-sweet u ok?; hi 

anyone from Liverpool here. 

Використання вигукових слів або десемантизованих одниниць для вираження певних емоцій: whoa – 

позначення захоплення; awww – позначення здивування; erm – позначення роздумів; booored – позначення 

суму; awww boo hoo – позначення недовіри та несхвалення; sheeesh – позначення злоби та недовіри; yummy – 

позначення задоволення від їжі; eeek – позначення переляку або шоку; boo hoo – вигук на позначення плачу та 

хникання; muwahh – позначення поцілунку; he he/ ahahah/ Ha Ha Ha – позначення сміху. 

Ще однією характерною особливістю чат-комунікації є намагання передати інтонацію, модуляцію 

голосу, гучність, невербальні засоби комунікації (сміх, посмішка, нахмуреність, сльози) за допомогою 

різноманітних графічних засобів (@ – «at»), смайлів ( :-) / ;-) / :-( / :-| / :-/ ) та абревіатур (idk (I don’t know), BTW 

(by the way), lol (laugh out loud)). Так, у реченні «Green beer or any beer would soooo taste good now» редуплікація 

літери «o» у слові «soooo» вказує на інтонаційне емфазування цього слова в усній комунікації. 

Таким чином, можна описати інтернет-комунікацію як опосередковане спілкування, яке, не дивлячись 

на певну відстрокованість реакції на повідомлення і письмову форму, характеризується спонтанністю. У свою 

чергу, чат-комунікація зберігає діалогічність і ситуативну обумовленість, властиві безпосередньому 

спілкуванню. Подальше вивчення мовленнєвих особливостей інтернет-комунікації є важливим для 

перекладача, оскільки демонструє нові мовленнєві форми, які можуть проявлятися в рекламі, художньому 

відеоряді і на які слід звертати увагу при перекладі. 
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В лінгвістиці політично-означена комунікація розглядається як дискурс в процесі якого висловлюють 

текстові форми опосередковані певною соціокультурною традицією, способу комунікації, з інтенцією обміну, 

навіюванні та пропаганді певних ідей, позицій та поглядів учасників політичного життя, задля досягнення 

політичних цілей, які переважно пов’язані з питаннями влади. 

Як правило виокремлюють шість основних функцій політичного дискурсу: інформаційну, 

інструментальну, прогностичну, нормативну, переконання та політичної пропаганди. В даному дослідженні 

основна увага приділяється неологізмам, які виникають  в процесі політично обумовленої комунікації. 

Актуальність даної теми зумовлена швидкоплинністю суспільних явищ у процесі глобалізації суспільного 

змісту в англійській мові та необхідністю адекватного перекладу неологізмів у політичному дискурсі для 

ефективної міжнародної політичної взаємодії. 

Об'єктом дослідження є політичний дискурс, предметом – лексично-семантичні особливості 

неологізмів у політичному дискурсі.  

Поява у слова нового лексико-семантичного варіанта в прагматичному аспекті варіативності 

розглядається як результат варіювання його вживання в різних ситуаціях спілкування, в залежності від 

соціального, територіального, національного, вікового, професійного та інших статусів учасників комунікації. 

Одна і та ж лексика по-різному реалізується в однотипних ситуаціях представниками політичних партій або 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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політиків. У результаті вживання слова достатньо часто існуюча лексема або слово використане політиком в 

непритаманній текстовій формі набуває нового відтінку значення, який потім формується в окремий лексико-

семантичний варіант слова. 

Більшість вчених пропонують власні класифікації неологізмів, наприклад, В. І. Заботкіна [1] відзначає, 

що причини створення нових слів в основному прагматичні. Головним прагматичним мотивом, що лежить в 

основі створення нових слів, є тріада: necessity (необхідність мови називати нове поняття) – emphasis 

(прагнення до більшої виразності) – beauty (потреба в красі). Н. Є. Сулименко [2] виокремлює такі види 

неологізмів: неолексеми (нові слова, які є результатом запозичення), неофраземи (нові фразеологізми і стійкі 

сполучення слів з формуючою ідеоматичною семантикою або аналітичні поєднання), неосемеми (нові значення 

старих слів і фразеологізмів). Професор філології Зацний Ю.А. [3] пропонує наступну класифікацію: лексичні 

неологізми (нові слова), фразеологічні неологізми (нові сталі словосполучення) та семантичні неологізми (нові 

лексико-семантичні варіанти або семантичні варіанти сталих словосполучень). 

Перекладачеві нове значення, що не зафіксоване в словнику достатньо важко декодувати  в процесі 

перекладацького аналізу. Тому важливо знати процеси появи неологізмів у мовній картині того чи іншого 

мовного соціуму. В результаті дослідження було виявлено, що найхарактернішими способами утворення 

неологізмів у мові сучасного англійського політичного дискурсу є неосеми, неолексеми й неофраземи. Під час 

аналізу інтернет-видання THEWORLDPOST знайдено такі неолексеми як chapulling – мародери; islamofascism – 

ісламофашизм. Іноді трапляються неофраземи як оказіонально-усічене прислів’я Voice of the people is the voice 

of God. – Голос народу – голос Божий (Rally will be voice of the people). Але найчастіше зустрічаються неосеми, 

тобто здобуте конотативне та контекстуальне значення. Наприклад, morse code – система сигналів, що 

застосовується спікером Палати під час  президентських виступів, щоб привернути увагу членів Палати; arms 

deal – неофіційна домовленість; umbrella – політичне прикриття. 

Зважаючи на все, зазначене вище можна зробити висновок, що за рахунок політичної комунікації 

відповідно різножанрових текстах політичної спрямованості неологізми, що  поповнюють лексичний склад 

англійської мови зустрічаються з різних сфер: спорту, реклами, виступів політичних діячів, публіцистичних 

текстах. Тому перекладачеві важливо знати всі лексико-семантичні та стилістичні зсуви, які можуть 

спостерігатися при появі нової семи, щоб в подальшому вірно декодувати інформативність  тексту перекладу та 

адекватно транскодувати її мову оригіналу. 
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Майже вся сучасна молодіжна література складається з простих для розуміння, нефілософських і 

розважальних творів. Адже автори повинні враховувати потреби читачів і їх смаки, тому в своїх романах, для 

кращого розуміння тексту, вони зазвичай використовують сленг, різноманітні скорочення і спрощення слів, 

незвичайний порядок слів і т.д., тобто вдаються до синтаксичної компресії.  

Переклад розмовної лексики завжди був і залишається для перекладача художньої літератури 

завданням складним. Враховуючи те, що автор художнього тексту використовує розмовну лексику зі 

спеціальною метою, і розуміючи, що ігнорування цих елементів художнього твору чи їх недостатнє й 

незадовільне відтворення в перекладі є не лише виявом неповаги до автора, але й викривленням оригіналу, 

перекладач твору, у якому наявна розмовна лексика, завжди знаходиться в пошуку прийомів її адекватного 

відтворення.  

Для передачі характеру, образу свого персонажу, поведінки та стосунків з іншими героями, автор 

намагається якнайточніше відтворити його розмовну мову, використовуючи для цього синтаксичну компресію, 

спрощення чи пропущення надлишкових слів з метою наближення вигаданих подій до реального життя. Адже 

під час справжнього діалогу люди майже ніколи не промовляють слова повністю задля збільшення швидкості 

відповіді та економії свого часу. Наприклад, у творі Д. Гаркнес «Сповідь відьом» показовим у цьому плані є 

розмовний стиль: “Hiya, Matthew,” a cheerful female voice called from behind the counter. “Two for breakfast?” – 

«Здоровенький був, Метью, – почувся за шинквасом бадьорий жіночий голос. – Сніданок на двох?»;  “Won’t be 

necessary, dearie,” Mary told me with a smile. – «Не має необхідності, дорогенька,» – сказала мені Мері 

посміхнувшись. У романі С. Майєр «Світанок» вдало написані діалоги, які є частиною унікального стилю 
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персонажів: “Jake, bro, back away,” I heard Seth Clearwater urge. “You’re losing it.”–  «Джейк, братику, 

відійди – почула я вмовляння Сета Кліруотера. – Ти не в собі»; “Yeah, me and my mom will be there. It was cool of 

you to ask us.”– «Ага, я і моя мама прийдемо. Дуже класно що ти запросила нас». 

Існує декілька видів компресії: семіотична (знакова, мовна), до якої належать лексична компресія, 

синтаксична компресія та формування мовленнєвих стереотипів, та комунікативна (власна, текстова) – 

згортання інформації та застосування повторної номінації. 

Загальнолітературним випадком лексичної компресії вважається вживання терміна без його 

визначення, оскільки термін номінує поняття в максимально згорнутому вигляді, саме вони дають найбільше 

згортання інформації. Окрім того, варіантами лексичної компресії  може вважатися вживання професіоналізмів, 

діалектизмів тощо, значення яких прочитується з контексту. Синтаксична компресія передбачає стиснення 

знакової структури через еліпсис, граматичну неповноту, асиндетон, синтаксичну асиметрію (відкидання 

логічних ланок висловлювання). Модифікації компресії інформації обумовлюються жанровими домінантами 

тексту, зокрема, вафористиці, новелістиці. Мовленнєвий стереотип виникає через часте вживання словесних 

конструкцій у певній ситуації. Комунікативні способи компресії інформації пов’язані з її згортанням, до цього 

ж типу належить і використання засобів повторної номінації, лаконічних фраз, які замінюють значні фрагменти 

тексту.  

Саме за допомогою синтаксичної компресії можна дуже точно передати не тільки зміст висловлювання, 

а й стиль, індивідуальне ставлення й поведінку персонажу твору. Така компресія характеризується неповнотою 

і стислістю, порушенням порядку слів чи упущенням сполучників і допоміжних слів, переважанням 

односкладних простих речень над складними і т. д. За К. Г. Середіної, під компресією слід розуміти 

синтаксичну стислість і простоту синтаксичних зв’язків, тобто фокусувати увагу на рівні граматики.  

У кожному художньому творі мова персонажів – це засіб індивідуалізації. Вона зумовлена віком, 

освітою, професією, настроєм, темпераментом, культурою героя. Мова кожного персонажа повинна мати свою 

лексику, свою інтонацію, свою будову речень. Особливості мови персонажів проявляються в монологах, 

діалогах, непрямій мові. Усі ці явища передаються за допомогою синтаксичній компресії. Наприклад: “Forget 

Jacob came.” I could do that. I would do that. “For me. Promise that you’ll let this go.” – «Забудь, що приходив 

Джейкоб». – Я зможу це зробити, і я зроблю це. – «Заради мене. Пообіцяй, що ти забудеш це». Такий порядок 

слів показує настрій персонажу, певний наказ, і його не можна перекласти якось по-іншому, адже існує ризик 

втрати автентичності стилю. 

Усі види компресії, які зазначалися вище, – дуже поширене явище в англійській мові. Без компресії 

англійський синтаксис здавався б надто громіздким. Таким чином, компресія тексту – це  важливий засіб 

передачі розмовної мови персонажів у художній літературі, тому перекладачу дуже важливо знати, якими 

засобами можна правильно передати цей стилістичний засіб (зберігати форму речень чи ні) та якими лексемами 

передати молодіжний стиль розмови (дослівно перекласти чи знайти відповідники або аналоги в українській 

мові), адже якість перекладу є причиною популярності чи непопулярності певного художнього твору серед 

молоді.  

 

ІМПЛІЦИТНІСТЬ В ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ 
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Науковий керівник  Чрділелі Т.В., к.філол.н., доц. 
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Відомо, що засоби масової інформації вважають четвертою гілкою влади. І не дарма, так як окрім того, 

щоб тримати у курсі останніх подій, ЗМІ можуть впливати на думку, змінювати уяву про ті чи інші події. 

Головною метою публіцистики є вплив та переконання. Однак  сучасні ЗМІ відмовляються від відкритої 

пропаганди, прямого ідеологічного тиску на адресата, тому автори статей використовують для цього 

імпліцитну інформацію. Імпліцитність створюється на основі асиметрії плану вираження і плану змісту, коли 

смисл повідомлення є ширшим ніж його вираження у мовних одиницях. 

            Результати вивчення категорії імпліцитності відображені в працях багатьох науковців таких як Ф.С. 

Бацевич, Ю.К. Пирогова, В.Х. Багдасарян, А.Д. Швейцер,. Комісаров В.Н. та ін. Проте при наявності великої 

кількості досліджень на цю тему, не існує єдиного розуміння самого терміну «імпліцитність», спостерігаються 

суттєві відмінності у тлумаченні цього поняття. 

За визначенням Ф.С. Бацевича, «імпліцитний (лат. implicito – неявний) смисл (інформація) – неявний, 

прихований смисл, який виводиться слухачем (читачем) із значень мовних одиниць під впливом конкретної 

ситуації та контексту спілкування» [1].  

У публіцистиці імпліцитна інформація подається шляхом використання метафор, порівнянь, риторичних 

питання, вживання слів у переносному значенні, евфемістичних перифраз, іронія, алюзії, прецедентних 

феноменів, тощо. 

При перекладі текстів газетного дискурсу, які містять в собі приховані значення, імпліцитна 

інформація в оригіналі повинна залишатися імпліцитною і в перекладі. Неврахування таких смислів 

призводить до неповної або невірної передачі смислу повідомлення, до того, що переклад буде незрозумілим 
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або зовсім нісенітним і задум автора тексту буде загублений. Збереження лише формальної еквівалентності 

перекладу збіднює його, робить його неадекватним. 

При передачі імпліцитного смислу оригіналу перекладач виконує такі операції: а) ідентифікація 

імпліцитного смислу; б) інтерпретація імпліцитного смислу і визначення ступеня його релевантності для 

семантики тексту в цілому; в) прагматичне прогнозування, тобто прогнозування інтерпретативної готовності 

читача відносно різних варіантів перекладу даного смислового компонента; г) вибір варіанту перекладу, який 

залежить від попередніх операцій [3]. 

Як зазначає В.Н. Коміссаров, збереження імпліцитності оригіналу досягається двома шляхами: за 

допомогою відтворення мовного змісту оригіналу та його модифікації. У цих випадках співвідношення 

експліцитного та імпліцитного смислу в оригіналі та перекладі однакове [2].  

          Передавати імпліцитний смисл оригіналу шляхом відтворення його мовного змісту слід тоді, коли носії 

мови перекладу мають пресупозиції, необхідні для виведення необхідної інформації, або тоді, коли вони 

здатні виводити з відтвореного мовного змісту імплікатури, аналогічні тим, які виводять з нього носії мови 

оригіналу.  

Модифікації мовного змісту при передачі імпліцитного смислу обумовлюються відмінностями у 

будові мови оригіналу і мови перекладу і пов’язані з існуванням різних стереотипів представлення 

інформації у цих мовах. Заміни мовного змісту оригіналу можуть бути частковими або повними. Часто 

повні заміни зумовлені відсутністю в одержувачів тексту перекладу необхідних екстралінгвістичних знань, 

здатних викликати потрібні автору асоціації, а також стилістичними чинниками.  

Перевага збереження імпліцитності оригіналу при перекладі полягає у тому, що цей спосіб зберігає 

прихований прагматичний намір автора тексту оригіналу, в результаті чого текст перекладу також здатен 

непомітно впливати на свідомість читача, маніпулювати нею.  
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Переклад реалій-багатовекторний процес, оскільки перекладач має бути знайомим з національним 

менталітетом, традиціями та побутом інших країн. Більш того, реалія є індикатором появи змін у суспільстві, 

тому являє собою цікавий матеріал для дослідження лінгвістами. Актуальність вибору реалій як теми 

дослідження полягає у проблемі прийняття перекладацьких рішень для досягнення адекватності перекладу та 

розуміння читачем її семантики, забарвлення та національного колориту, притаманних таким лексемам. 

Реалії – це слова і словосполучення, які означають поняття, характерні для життя одного народу й 

невідомі іншому. Вони передають національні риси та особливості, котрі тісно пов’язані з культурою певного 

народу та його колоритом. Перш за все, потрібно підкреслити унікальність, а також передати семантику 

якомога точніше до мови оригіналу, зберігаючи іноді й асоціативну тенденцію, яка може виникнути в носія 

мови. 

У нашому дослідженні ми керуємося класифікаціє В. С. Виноградова [1 с. 87], який виділяє такі групи 

реалій: 

– побутові реалії: житло, одяг, їжа, види праці, грошові знаки, музичні інструменти, народні танці та пісні; 

– етнографічні і міфологічні реалії: етнічні і соціальні спільності та їх представники, божества, казкові істоти, 

легендарні місця; 

– реалії світу природи : тварини, рослини, ландшафт, пейзаж; 

– реалії державно-адміністративного устрою 

Багатогранність цього явища спричинив появу декількох до перекладу реалій. І. В. Корунець, 

наприклад, пропонує використовувати транскодування з додаванням описових елементів. Поняття Farthing – 

фартинг можна передати тільки описово: англійська монета найменшої номінації (типу копійки) [4, c. 220]. 

Проте з іншого боку, транскодування може ускладнити читання та розуміння таких слів та словосполучень. 

С. І. Влахов та С. П. Флорін, окрім транскодування, виділяють такий спосіб передачі реалії як контекстуальний 

переклад та приблизний переклад реалій.[2, с.96 ]. Зазначені способи мають право на існування, хоча не 
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дивлячись на правильність викладу, у результаті завжди виходить нейтральний та досить блідий замінник 

оригіналу і, як наслідок, реалія зникає. Як приклад можна навести речення «I recommend you to order shepherd`s 

pie. It is delicious»– «Пропоную тобі замовити англійський м’ясний пиріг. Він дуже смачний». Назва 

традиційної англійської страви може бути незнайомою, тому відбувається приблизний переклад. 

Р. П. Зорівчак у своїй праці «Реалії та переклад» окрім контекстуального тлумачення пропонує такий 

спосіб передачі реалії як калька[3, c. 93]: «He always comes here to enjoy his glass of el.» – « Він завжди сюди 

приходить з насолодою випити склянку елю». Калька не завжди існує в мові перекладу, тому цей вид перекладу 

не є однозначним.   

С.І. Влахова та С.П. Флорін, що вибір того чи іншого способу передачі реалії відбувається з 

урахуванням фонових знань читача, граматичних особливостей, стилістичної спрямованості тексту та 

важливості реалії в певному контексті [2, с. 99–102]. 

Отже, існує багато прийомів перекладу реалій, але кожен має свої недоліки, залишаючи для лінгвістів 

широке поле для досліджень та пошуку передачі таких лексем в українській мові. Перекладач обирає на свій 

розсуд варіант перекладу, спираючись перш за все на власну перекладацьку інтуїцію та необхідність 

якнайповнішого збереження усього стилістичного забарвлення та національного колориту певної реалії.  
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У наш динамічний час в умовах розширення міжнародних зв’язків та обміну інформацією, 

розвивається перекладознавство, а також зростають вимоги до якості перекладу. Важливе місце посідає 

переклад власних назв, які є невід’ємною частиною будь-якої сфери діяльності. Вони часто зустрічаються як в 

оригінальних творах класиків, так і сучасних письменників, активно використовуються в засобах масової 

інформації та в повсякденному мовленні. Фразеологізми з власними назвами становлять значну частку всіх 

фразеологізмів англійської мови. Вони привертали увагу багатьох мовознавців, багатьох з яких цікавили 

причини  додавання онімів до складу фразеологічних одиниць. Оскільки власні назви висвітлюють культуру та 

історію певної нації, їхнє дослідження є дуже важливим на сьогодні, що досить помітно в газетному дискурсі. У 

результаті аналізу цього виду дискурсу вчені виявили, що газетна лексика містить велику кількість власних 

назв. Зважаючи на той факт, що громадська думка тісно пов’язана з пресою й формується під впливом мас-

медіа, виключної актуальності набуває увага до фразеологізмів, що містять у своєму складі власні назви. 

Відомий російський академік В. В. Виноградов розділив фразеологізми на три групи: фразеологічні 

сполучення (play God – поводитися як Бог); фразеологічні єдності (God willing – якщо на те воля Божа; God’s 

acre – церковне подвір’я); фразеологічні зрощення (American dream – ідеал демократії та свободи; the Midas 

touch – можливість перетворювати в золото усе, до чого доторкаєшся; an Indian summer – період великого 

процвітання в кінці кар’єри, життя). Спільним для всіх фразеологічних одиниць, зазначених вище, є наявність 

власних назв (онімів). Оніми – це слова, що називають дійсний чи вигаданий об’єкт, особу чи місцевість, яка є 

єдиною у своєму роді. М. П. Кочерган зазначає, що власні назви, на відміну від загальних, служать для 

виділення названого ними об’єкта з низки подібних, його індивідуалізації та ідентифікації.  

У складі фразеологізмів, відібраних з газетних статей під час дослідження, найчастіше зустрічалися: 

антропоніми – імена людей (an Achilles heel – слабке місце людини;Tom, Dick and Harry – пересічні люди;«Aunt 

Sally» – величезна бабуля, у якої довгий язик; the real McCoy – щось справжнє та непідроблене; sweet Fanny 

Adams – зовсім нічого; Jack of all trades – майстер на всі руки); топоніми – географічні назви (cross the 

Rubicon – прийняти важливе рішення;the life of Riley – багате і безтурботне існування; to carry coals to 

Newcastle – возити вугілля в Ньюкасл, тобто возити туди, де цього і так достатньо (рос. ехать в Тулу со 

своим самоваром)); зооніми – клички тварин (Puss in Boots – кіт у чоботях); хрононіми («квазівласні імена») – 

назви відрізків часу, повязані з історичними подіями (Independence Day – День незалежності; Mother’s Day –
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День матері; the Augustan Age – золотий вік літератури і мистецтва); етноніми – назви народів, етнічних груп 

(It’s all Greek to me – мені нічого не зрозуміло; Englishman’s home is his castle – мій дім-моя фортеця; When 

Greek meets Greek, then comes the rug of war – Коли зустрічаються гідні один одного суперники; бою не минути; 

найшла коса на камінь). 

Аналізуючи газетні матеріали, ми досить часто стикалися з випадками, коли той чи інший фразеологізм 

вживався у заголовку, що значно ускладнювало процес перекладу, адже перекладач тепер мав не тільки 

адекватно відтворити фразеологізм, але й сформувати короткий та інформативний заговок, наприклад: The 

eternal argument in the Eternal City? – Вічні суперечки у Вічному місті?; Army cuts: Not “All Sir Garnet” –Армія 

заявила: «Ні, не все в порядку». 

Аналіз фактичного матеріалу засвідчив, що найбільш вживаними в газетному дискурсі є саме 

зрощення. Оскільки такий вид фразеологізмів є найбільш ідіоматичними, то розуміння статей, де вжито 

зрощення, часто може бути складним для пересічного читача. 

Розглядаючи види власних назв у фразеологічних одиницях, ми можемо побачити, що їх характер 

визначається багатьма факторами: географічним середовищем, культурою народу, релігією, історією, 

соціальним середовищем та його змінами, що найбільш повно відображають специфіку мови. Їх основна 

функція – посилювати естетичний аспект мови. Таким чином, основними способами їх перекладу в текстах 

газетного дискурсу є: фразеологічний еквівалент (rob Piter to pay Paul – досл. пограбувати Пітера, щоб 

заплатити Полу,тобто підтримувати одне на шкоду іншому); фразеологічний аналог (the land of Nod – країна 

сновидінь; do at Rome as Romans do – в чужий монастир зі своїм статутом не ходять); описовий переклад 

(appeal to Caesar – звернутися до вищиї влади, авторитету; since Adam was a boy – дуже давно, з давніх пір); 

калькування(the Admirable Crichton – незрівнянний Крайтон (вчений, освічена людина);go to Canosa – 

відправитися в Каносу (публічно покаятись перед будь-ким,просячи прощення); комбінований переклад (Tom 

Tiddler’s ground – місце легкої наживи; золоте дно; (as) old as Adam – старе,як світ,бур’яном поросло). 

Таким чином, переклад фразеологізмів з власними назвами є творчим процесом і потребує вміння 

відшукати необхідні порівняння й вирази для збереження смислового навантаження тексту перекладу. 

Складність перекладу таких фразеологічних одиниць полягає в тому, що перекладач повинен вміти їх 

розпізнавати й знаходити відповідний український еквівалент, аналог чи відповідник. Тому завданням 

перекладача полягає не тільки у відтворенні змісту фразеологічної одиниці, а й донесенні до українського 

читача її образності та експресивності. 

 
ПЕРЕКЛАД НАУКОВОЇ ФАНТАСТИКИ: ПРОБЛЕМА ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ 
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Науковий керівник  Шульженко Ю.М., старш. викладач 
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Науко́ва фанта́стика  — жанр та метод у художній творчості; фантастика, в основі якої 

лежить екстраполяція на теми науки та технологій.[1, с.752] В НФ-творах зображаються речі принципово 

можливі в рамках сучасної науки, засновані на теоріях або припущеннях. Важливе значення має також 

переконливе обґрунтування зображуваного. Наприклад, багато творів засновані на допущенні надсвітлових 

швидкостей, що суперечить спеціальної теорії відносності Ейнштейна, але все ж може обґрунтовуватися 

наукою. Досить часто, при вживанні терміну «фантастика», мається на увазі саме наукова фантастика. 

Засновником наукової фантастики вважається французький письменник Жуль Верн. 

У більшості випадків головною фантастичною складовою твору постає фантастична ідея: 

винахід (надсвітловий двигун, мислячий робот, телепорт) або відкриття (подорожі у часі, телепортація, нове 

джерело енергії), вигадане місце дії (інша планета, паралельний світ), уявна соціально-політична система 

(утопічна чи антиутопічна), жива істота або речовина з незвичайними властивостями (чужопланетяни, 

мутанти, антиматерія), незвичайна ситуація, пов'язана з наукою і технікою (паранормальні здібності). 

Справжня наукова фантастика, в якій більш-менш суворо наявний науковий елемент, з'явилася 

порівняно недавно, проте менш ніж за століття жанр завоював величезну і віддану читацьку аудиторію. 

Наукова фантастика – жанр, що постійно викликає зацікавлення у читача але, й водночас, є надзвичайно 

важким для перекладу. 

Причиною недостатньо якісного перекладу може бути те, що за цю справу беруться починаючі 

перекладачі, які приділяють недостатню увагу саме цільовій аудиторії даного жанру. Тут на перший план 

виходить так звана проблема «фізиків та ліриків». Проблема полягає в тому, що письменник, який досконало не 

вивчав сучасні проблеми фізики, може змусити свого героя захищати такі положення, які викличуть лише 

посмішку у реально існуючого фізика. І навпаки, фізик-теоритик, говорячи про таємниці художнього мистецтва 

і не знаючи історію та теорію світової літератури, історію культури зможе викликати аналогічну посмішку у 

філолога.[2, с.155] Стосовно перекладу ця проблема набуває дещо іншої форми: переклад «для фізиків» буде 

майоріти усіма барвами наукової термінології без усіляких пояснень і, звичайно ж може перетворитись на 

справжній шифр для «лірика». І навпаки: переклад «для ліриків» скоріш за все включатиме пояснення до 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD
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кожного наукового терміна, та чи залишиться цей текст саме науковою фантастикою – невідомо. Отже, 

важливо враховувати для якої саме аудиторії створено твір і відповідно для якої аудиторії робиться переклад.  

Художній твір, тим більше наукова фантастика, не існує поза контекстом, він визначається і залежить від 

ситуації, в якій функціонує. Якщо ж враховувати необхідність успішно знайти ринкову нішу для надрукованого 

твору, то стає очевидною важливість вибору оптимальної спрямованості перекладу, що визначатиме подальші 

кроки перекладача. Отже, можна сформулювати проблему в процесі перекладу науково фантастичного твору, а 

саме: для кого: для «фізиків» чи «ліриків». В цьому випадку ми впритул наближаємося до поняття цільової 

аудиторії та її вимог. Для перекладача, зважаючи на потребу здійснити успішний переклад, ключовим стає 

питання вибору стратегії, такого підходу до вирішення поставленого завдання, який би відповідав меті 

перекладу, – тобто яким чином? Можна підібрати  відповідники до наукових термінів та понять без будь яких 

додаткових доробок(наприклад, eventhorizon – горизонт подій), якщо мова йде про старшу аудиторію, яка 

скоріш за все достатньо обізнана й не потребує зайвих пояснень. Якщо ж навпаки використовувати описовий 

метод перекладу(Наприклад, eventhorizon – уявна межа в просторі та часі) вийде текст зорієнтований не 

молодшу, або ж просто менш обізнану в наукових питаннях твору аудиторію. І хоча на сьогоднішній день 

універсального виходу не існує, найоптимальнішим все ж таки є синтез двох вищевказаних методів. 

 Звичайно одного рішення в даному випадку не існує, кожен текст необхідно розглядати окремо, а на 

перекладача можуть впливати не лише його власні знання з даного питання та досвід роботи, а й побажання 

редакторів видавництва та авторів. Вони звичайно ж можуть мати власні погляди на дану проблему, які далеко 

не завжди збігаються, навіть більше того – вони скоріш за все суперечать одне одному. Проте кваліфікований 

перекладач в даному випадку лишає за собою право відстоювати свою позицію. Головне щоб ця позиція була 

обґрунтованою, та враховувала всі особливості потреб конкретної цільової аудиторії. 
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Творчість є одним із головних компонентів формування як кожної окремої людської особистості, так і 

всієї людської цивілізації. Творчими аспектами різноманітних видів діяльності людини вже багато сторіч 

цікавляться дослідники різних галузей знання. Творчість присутня в діяльності спеціаліста будь-якої професії, 

починаючи від інженерії й інформаційних технології і закінчуючи психологією й філологією. Професіонали, які 

працюють з мовами, а саме – перекладачі, мають якнайширший набір творчих засобів та прийомів для 

виконання поставленого перед ними завдання.  

Незважаючи на те, що зазвичай перекладознавці наголошують на творчій природі перекладу у зв’язку з 

розвитком національних літератур та мов, розширенням арсеналу жанрово-стилістичних прийомів, 

О. В. Ребрій [1] робить акцент на творчій природі перекладу, який полягає у визначенні потрійної ролі цього 

складного феномену як засобу пізнання/(само)рефлексії, засобу індивідуального та колективного розвитку й 

засобу формування культурного континууму, спростовуючи загальноприйняте розуміння мети перекладу 

виключно як способу передачі інформаційного наповнення тексту-оригіналу за допомогою мови-перекладу з 

урахування його різноманітних особливостей (лексичних, граматичних, стилістичних і т. п.).  

Завдання перекладача значно ускладнюється, коли йдеться про роботу з мовами, які згідно з 

типологічною класифікацію належать до різних груп. Так, англійська мова належить до групи аналітичних мов, 

у яких зв’язки між самостійними словами виражаються не зміною закінчень або звуків у коренях, а за 

допомогою порядку слів у реченні та службових частин мови (прийменників, часток, артиклів) тощо, а 

українська – до синтетичних, у яких граматичне значення синтезується з лексичним у межах слова (граматичне 

значення виражається за допомогою флексій, формотворчих афіксів, чергування звуків і суплетивізму).  

Особливо яскраво ці відмінності проявляють під час художнього перекладу тексту, автор якого 

навмисне порушує мовну норму з метою досягнення певного прагматичного ефекту на читача. Показовим у 

цьому плані є мовлення героїв художньої літератури, за допомогою якого можна отримати чітку картину 

психологічного стану персонажа або уявлення про його соціальний статус. 

Говорячи про явище, вказане вище, слід зазначити, що мовна норма – це сукупність усталених, 

традиційних реалізацій мовної системи в результаті соціально-історичного вибору мовних елементів з числа 

тих, що співіснують, утворюються чи вилучаються з пасивного запасу минулого, які в результаті суспільної 

комунікації вважаються правильними, підходящими й загальновживаними. 

Таким чином, перекладач отримує завдання подвійної складності. З одного боку, він повинен постійно 

«переключатися» між двома різними мовами, а з іншого – максимально зберігати смисли, вкладені автором в 
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оригінальний текст, одночасно порушуючи норми мови-перекладу. Однак на цьому етапі виникає ще одна 

проблема, яка полягає у відсутності чітких критеріїв оцінки адекватності виконаного перекладу, а також 

вказівок щодо масштабності допустимих перекладацьких рішень. До того ж, кожна мова має власні оцінки 

відхилення від стандартів, які з’явилися у процесі історичного розвитку певного суспільства, тому не можуть 

бути застосовані до всіх інших мов.  

Отже, маючи справу з мовною нормою та фактами її порушення, перекладач повинен послуговуватися 

набором усіх доступних йому ресурсів: знаннями двох мов, лінгвістичним чуттям та творчою уявою. 

Невизначеність алгоритму дій у подібних ситуаціях зумовлює потребу в подальших дослідженнях процесу 

виконання художніх перекладів з метою виявлення інструментів та закономірностей адекватної передачі 

смислів, вкладених авторами в тексти художньої літератури.  
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Усі речі, створені людиною, зазнають постійного розвитку, особливо, якщо мова йде про мистецтво. 

Культурні надбання людства завжди слугували медіумами зв’язку між поколіннями та народами. Наприклад, 

настінні малюнки для наших пращурів повідомляли важливу на той момент інформацію, а зараз наштовхують 

людей на думки про те, чи дійсно намальоване несло настільки великий сенс. Ми всі пронизані зв’язком, що 

тягнеться від часів до нашої ери і йде далеко в майбутнє. 

Невід’ємною складовою сучасного суспільства є комікси. Комікс – це не просто синтез образотворчого 

мистецтва та літератури, а засіб комунікації читача й автора посередництвом графічної й текстової передачі 

комунікації героїв. Насамперед, комікс, як зазначає Скотт МакКлауд у своїй книзі «Understanding Comics», – це 

ілюстративні та інші зображення, зіставлені поруч у продуманій послідовності. Таким чином, одним з головних 

методів сприйняття коміксу є «closure», тобто «додумування». Розстановка кадрів та зображення на них 

допомагають створити в уявленні читача своєрідний фільм.  

У цій розвідці ми вестимемо мову про німецькомовні комікси, тому слід трохи зупинитись на історії їх 

розвитку. Як зазначає Р. В. Чуканов у своїй статті «Поликодовый статус комиксов как явления современной 

немецкой лингвокультуры», у Німеччині комікс ще у ХІХ столітті мав багатьох попередників, наприклад, 

Вільгельм Буш додавав до своїх віршів картинки, на яких і була зображена дія, описана в чотиривіршах. На 

початку ХХ століття північноамериканські видавництва запрошували до себе німецьких художників, а до 

початку Другої світової війни на території Німеччини мальована історія розвивалась дуже стрімко. У 50-60-

х рр. з’являються комікси, орієнтовані на тематику супергероїв, що більше притаманно північноамериканській 

традиції.  

Матеріалом дослідження послугувати 28 номерів коміксів у жанрах фентезі, комедії й фантастики. Слід 

зазначити, що для кожного жанру та стилю характерні свої особливості вербальної комунікації. 

Говорячи про вербальні засоби у коміксі, можна виокремити пряму мову та слова автора. У деяких 

коміксах відсутня остання складова. Однак у будь-якому випадку словесна інформація важлива, тому що несе 

смислове доповнення до зображень.  

Залежно від жанру коміксу важливим є уникнення багатослівних реплік, бо вони виглядатимуть 

«важко», тому здебільшого використовуються короткі речення, але, звісно, трапляються винятки. Величезну 

роль відіграє передача модальності, особливо це стосується вираження повинності: Man soll nicht sagen, ein 

Ritter hätte einen Kampf angegeben. 

Щодо мови автора, то в коміксах зазвичай використовуються прямі мовленнєві акти – репрезентативи 

або асертиви: Jedes Wochenende strömen wahren Menschenmassen zu diesem bekannten Aeroclub. 

Слід зазначити, що одну з головних ролей у прагматичній спрямованості коміксу відіграє граматика, особливо, 

якщо звернути увагу на пряму мову персонажів. За допомогою малюнків ми бачимо, що відбувається за 

сюжетом, і можемо визначити, чи є мовленнєвий акт прямим. Окрім цього, дуже широко використовуються 

такі типи мовленнєвих актів як директиви: Höret mich an!; Lasst das! та інші. Вибірка фактичного матеріалу 

містить також й експресиви: Verzeiht mein eindringen Gräfin Morled, aber in der Stadt herrscht grosses Geschrei. У 

цьому випадку можна побачити комбінований тип: експресив + репрезентатив. Наступний приклад ілюструє 

директив з комісивною метою: Ich brauche ihre Allmacht um den Willen der Götter zu erfüllen. 

Згідно з Р. В. Чукановим, залежно від точки зору виокремлюють такі основні аспекти коміксу, які 

також можна вважати невербальними складовими:  

1) розбивка розповіді на кадри;  
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2) велика кількість ономатопeй (puh!; taclop, taclop; bööö! – те, що стосується суто німецького 

звуконаслідування, також зустрічаються blam!; bam!; splash!, характерні для англомовних коміксів); 

3) статичність образів; 

4) графічні індикатори (наприклад, лінії руху, так звані speedlines); 

5) варіанти форматування тексту (розмір, форма, нахил та колір шрифту); 

6) прийом «closure», який згадувався вище. 

Ці складові можна віднести до невербальних засобів комунікації, адже вони повідомляють читачеві 

інформацію без використання мовних засобів.  

Отже, суть лінгвістичного дослідження коміксу полягає в подальшому практичному застосуванні 

розуміння його прагматики при перекладі, у процесі якого слід чітко усвідомлювати, що має на увазі автор, а 

також враховувати усі графічні нюанси. У коміксах малюнки тісно пов’язані з текстом, і, розглядаючи їх 

окремо, перекладач втрачає сенс як одного компонента, так й іншого. До того ж, комікс сам по собі динамічний, 

незважаючи на статичність образів. У цьому виді мистецтва дуже важко дати чітку класифікацію й визначити, 

які елементи мають бути обов’язково присутніми. Як і в реальній комунікації, різноманіття комунікативних 

актів непередбачене, спонтанне й варіюється від однієї сторінки примірника до іншої. 

 

МАРКЕРИ МОДАЛЬНОСТІ В МЕДІА-ІНТЕРВ’Ю 

 

Темерева М.О., студ. 

Науковий керівник Кожемяченко Н.В.,  старш. викладач 

Кременчуцький національний університет імені  Михайла Остроградського 

 

В сучасних лінгвістичних доробках медіа-інтерв’ю досліджується як мовленнєвий жанр узагалі та 

форма публіцистичного дискурсу зокрема, що сприяє поширенню соціальної інформації на масових й 

дистантно розташованих адресатів і має чітко виражену комунікативну організацію та прагматичний потенціал. 

Медіа-інтерв’ю розглядається як об’єкт дослідження: при аналізі семантики, стратегії та структури інтерв’ю як 

форми дискурсу (Г. П. Апалат); при виділенні фігур експресивного синтаксису (Н. М. Івкова); при розгляді 

лексичних засобів виразності публіцистики (Г. Я. Солганік).  Інтерв’ю як комунікація з точки зору лінгвістики 

виступає як вид дискурсу, в якому є адресант, адресат, ситуація і тема. З цього слідує, що під час лінгвістичного 

аналізу в першу чергу виділяється тема, проблема, мовленнєві засоби з точки зору кожного із комунікантів, а 

також їх ставлення як до теми інтерв’ю, так і точки зору комуніканта. Лінгвістичний прояв і оцінка дійсності і 

ставлення до співрозмовника виражається через категорію модальності.  

О.С.  Ахманова [цит. по 1]  розглядає  модальність  як  понятійну  категорію  зі  значенням 

ставлення  мовця  до  висловлювання  та  відношення  висловленого  до  дійсності. За визначенням 

М.Я. Блоха, модальність як категорія в англійській мові може виявлятися у сфері граматичних елементів 

мови та у сфері її лексико-номінативних елементів.  У  цьому  значенні  будь-яке  слово,  що  виражає  

оцінку  з  навколишньою реальністю, повинно визначатися як модальне. Визначення категорії модальності  

за Г.А. Золотовою  включає три значення: відношення висловлювання до дійсності з точки зору мовця; 

ставлення  мовця до змісту висловлюваного; ставлення суб’єкта дії до дії. Модальність в тексті 

виражається маркерами модальності, тобто, словами, словосполученнями, вставними конструкціями і т.д. 

Незважаючи на наявність значної кількості робіт, головною проблематикою залишається 

багатоаспектність категорії модальності, яка вважається однією з найбільш суперечливих проблем 

мовознавства. Категорія модальності, як правило, розглядається не лише як лінгвістична категорія, а і 

прагматична. Марціяш Мар’яна [2] у своєму дослідженні поділяє маркери модальності за такими критеріями: 

представлення твердження як власної точки зору (основними функціями є повідомлення точки зору, ставлення, 

запам’ятовування, пояснення), представлення твердження як узагальнення (функції: скарга, порада, заборона, 

наказ, ставлення, критика, вагання). Домінує наукова концепція, що існує зовнішня і внутрішня модальність. 

Під  "внутрішньою"  модальністю  розуміється  ставлення  суб’єкта  дії  до здійснюваної ним дії; під 

"зовнішньою"  –  відношення змісту речення до дійсності в плані реальності –  ірреальності (І тип) і ступінь 

упевненості мовця щодо фактів, що повідомляються (ІІ тип). В першу чергу розглядаються модальні дієслова, 

слова та форми умовного способу, які виражають впевненість та невпевненість.  

Аналіз транскриптів медіа-інтерв’ю дозволяє розподілити маркери модальності за наступними 

групами: 

1) Модальні дієслова: can, shall, should, may, will, would, dare, need, ought to, have to, etc. 

2) Модальні слова: of course, indeed, surely, actually, probably, perhaps, etc. 

3) Конструкції: able to, used to, be going to, had better, would rather, would sooner,  etc. 

4) Словосполучення, які підкреслюють власну позицію: I think, I believe, I mean,  I suggest, etc. 

5) Синтетичні і аналітичні форми умовного способу дієслова 

Достатньо часто ми розглядаємо не окремі маркери модальності, а в складі цілої текстової форми,  

тобто, одночасно поєднується декілька маркерів модальності: I think we retain considerable flexibility if we need to 

provide additional stimulus then we can provide additional stimulus. 
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Аналіз текстів медіа-інтерв’ю економічної тематики доводить, що серед найуживаніших маркерів 

модальності переважають модальні дієслова: would та will, а shall, must, dare, ought to не вживаються взагалі. 

Серед синтаксичних маркерів модальності переважає словосполучення I think (we think).  

В подальших дослідженнях планується розглянути лексико-семантичні маркери модальності з точки 

зору позитивної і негативної емотивності.  
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Враховуючи те, що на сучасному етапі свого розвитку Україна має тісні зв’язки із зовнішніми 

партнерами в галузі оборони, першочергової актуальності набуває комунікація спеціалістів з військової справи, 

тобто виникає потреба у виконані якісних вузькоспеціалізованих перекладів, що містять військову 

термінологію. Тому метою нашого дослідження є аналіз способів відтворення англомовної військової 

термінології в українській мові на матеріалах документів реформ Міністерства оборони України. 

Військова лексика включає військову термінологію, до якої належать науково-технічні терміни, що 

вживаються у зв’язку з військовими поняттями та емоційно забарвлені елементи військової лексикону. 

Військовий термін – це слово або словосполука, що використовується для позначення певного спеціального 

поняття, що належить до того чи іншого розділу військової науки або до військової техніки. 

 Військову лексику прийнято поділяти на три групи: військову термінологію, що позначає поняття 

пов’язане з військовою справою, збройними силами, способами ведення збройної боротьби; військово-технічну 

термінологію, що охоплює науково-технічні терміни і емоційно забарвлену лексику (сленг), представлену 

словами і словосполученнями, що переважно вживається в усному мовленні англомовних військовослужбовців 

і є фактично стилістичними синонімами відповідних військових термінів.  

Щодо перекладу  військових термінів О.В. Ковтун [1] стверджує, що термін здебільшого відтворюється 

відповідним терміном мови перекладу. Наприклад, слово «brigade» у словнику має сталий відповідник 

«бригада».  

Але існують і терміни, які в словнику мають декілька значень. Наприклад, до слова «equipment» 

словник пропонує декілька  значень, а саме «обладнання», «устаткування», «апаратура», «спорядження». Для 

того, щоб зняти інваріантність  цього терміну О.В. Ковтун пропонує звертатись безпосередньо до контексту. 

Пастернак Л.Є. [2] для перекладу багатокомпонентних термінів радить спочатку провести структурно-

змістовий аналіз, при цьому значну роль також грає контекст, у якому знаходиться термін. Він зазначає, що 

необхідно розкрити значення основного компонента.  У терміні потрібно виділити основний елемент і шляхом 

членування й перестановки встановити залежність між словами. Наприклад, складний термін «personal 

protection equipment» можна перекласти як «засоби індивідуального захисту», тобто використати дослівний 

переклад і зробити перестановку. 

Таким чином, впевнюємося в тому, що не існує універсального методу перекладу військової 

термінології, адже вона, як і будь-яка терміносистема, постійно змінюється внаслідок розвитку техніки, зміни 

концепцій бою як такого, тому необхідно робить повний аналіз терміну, а також приділяти увагу контексту, у 

якому він знаходиться. 

Приклади невдалого перекладу знаходимо на сайті Міністерства оборони України: у пакеті реформ 

щодо речового забезпечення знаходимо військовий термін «medical back-pack». У документі пропонується 

варіант перекладу «медична сумка-укладка», який, на нашу думку, спотворюває  розуміння цього терміну, адже 

медична сумка-укладка використовується терапевтами і має зовсім інше наповнення засобами й інструментами. 

Доцільніше в цьому випадку було б використати прямий відповідник до слова «back-pack» – «рюкзак», тобто 

перекласти термін як «медичний рюкзак». Дослідження показало, що лексема «рюкзак» краще відповідає змісту 

саме військової справи й містить в собі набагато ширший спектр інструментів і засобів для надання першої 

медичної допомоги солдатам в умовах несення військової служби.  

Отже, на основі всього, зазначеного вище, можна сформувати рекомендації, які допоможуть при 

перекладі військової термінології. По-перше, слід постійно звертатись до лексикографічних джерел: словників, 

посібників, які б у повному сенсі розкривали значення того чи іншого явища та, за потреби, консультуватись зі 

спеціалістами відповідної галузі з метою уникнення неадекватного перекладу термінів, по-друге, при перекладі 

складних термінів необхідно приділяти увагу структурно-змістовому аналізу. 
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Кольорове сприйняття світу знаходить своє відображення в системі мови. Здатність певних кольорів 

виконувати роль символу для певного явища пов’язана з особливостями взаємодії кольору з когнітивними й 

емоційними процесами [2, с.102]. Феномен кольору цікавив людство з давніх-давен. Люди намагалися пояснити 

це явище, з’ясувати його дію на мозок і психіку. 

Колороніми (від лат. color – колір, гр. onima – ім’я), або кольороназви, визначаються як лексеми, 

денотативним значенням яких є ознака кольору [1, с.98].і Феномен кольору є предметом вивчення багатьох 

фундаментальних наук (природознавства, фізики, астрономії, психології тощо), а останніми роками 

дослідження колоронімів як прошарку лексики, що відображає сприйняття дійсності певною нацією, набуває 

поширення в лінгвістиці.  

Важливе значення колороніми мають і під час перекладу. Проте проблеми з колоронімами можуть 

виникнути не лише через різницю їх сприйняття представниками різних культур та набуття ними особливих 

значень у складі фразеологічних одиниць, але й через просте незнання перекладачем їх повного різноманіття [2 

с.104] . 

Так, наприклад, поверхневі висновок щодо кольорів в англійській мові приводить до того, що 

позначення усієї можливої гами синіх відтінків існує лише слово blue та декілька його похідних, утворених за 

допомогою додавання назви іншого кольору (dark blue, powder blue, steel blue), і тому проблем з перекладом 

виникати не повинно. Направді ж ситуація виглядає зовсім по-іншому. Alice blue, baby blue, sky blue, royal blue, 

Prussian blue, phthalo blue, Persian blue, navy blue, midnight blue, Han blue, deep sky blue, cornflower blue, cobalt 

blue, Carolina blue , Air Force blue – усе це колороніми, які мають у своєму складі слово blue, проте будуть 

далеко не найлегшими для перекладу, адже доведеться спочатку відшукати безпосередньо сам колір, 

позначений одним з цих слів аби потім правильно передати його засобами мови перекладу. Так, наприклад, Air 

Force blue(Сині́й ВПС)– відтінок кольору від блакитного до ціану. Назва кольору походить від відтінку 

синього, який є основою прапора Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, а також інших 

військово-повітряних сил, що використовують цей колір на прапорах як свій знаковий відтінок. У сучасних 

ВПС Великої Британії цей колір є основним відтінком уніформи особового складу; Prussian blue(Берлíнська 

лазур) – синій пігмент з ідеалізованої формулою Fe7(CN)18 , один з перших синтетичних пігментів, тому має 

багато різних (комерційних) назв. Згідно з найбільш поширеною версією, вона була створена на початку XVIII 

століття в Берліні фарбувальником Дізбахом. Carolina blue – синій відтінок, що отримав свою назву через 

використання саме для спеціальної уніформи Університету Північної Кароліни. А от Cambridge blue, Eton blue – 

кольори, які скоріше за все належать до зеленої гами, проте мають слово blue у складі своєї назви, тим самим 

створюючи пастку для недосвідченого перекладчача. Насправді обидва кольори отримали свою назву від назв 

учбових закладів, де тканина таких кольорів використовувалася для пошиття спортивної уніформи, а «синіми» 

їх скоріше за все назвали іронічно, адже більшість повсякденних чи спортивних уніформ в університетах чи 

коледжах США та Великобританії зазвичай саме синього чи блакитного кольору. І, нарешті, ultramarine, 

sapphire, periwinkle, indigo, denim, ciel, azure, cyan, aqua – колороніми, у складі яких зовсім немає слова blue, 

проте вони належать до все тієї ж синьої гами кольорів. 

Вкрай важливим точний переклад колоронімів є тоді, коли мова йде про текстильну промисловість, адже 

за кожною назвою стоїть не просто колір, а барвник, що має свої властивості, походження, сферу застосування, 

а також свою вартість. Так, наприклад, baby blue, sky blue, Han blue, Air Force blue – відтінки синього, які можна 

отримати завдяки використанню натурального й відносно дешевого барвника на основі рослини, що 

називається вайда. А от royal blue, phthalo blue, navy blue, indigo, Persian blue, ultramarine, sapphire отримують 

за допомогою значно дорожчого натурального барвника індиго. У результаті тканини кольорів Han blue та 

Persian blue будуть здаватися майже однаковими, вартість їх буде різною, а, отже, і помилка для перекладача, 

що їх переплутає, матиме різну ціну.  

Таким чином, проведене дослідження дозволяє стверджувати, що колороніми заслуговують особливої 

уваги, адже завданням перекладача є не лише відтворення тексту мови оригіналу мовою перекладу, а й 

максимальне збереження його образності в художніх творах (наприклад, в описах зовнішності або 

навколишнього середовища) та точності в текстах наукової сфери діяльності (наприклад, дуже важливо 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%B3%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
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передати правильні кольори хімічних речовин або осаду чи випаровувань під час дослідів, оскільки це дуже 

впливає на кінцеві результати досліджень). 
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Художні твори, розраховані на дитячу аудиторію, є цікавим об’єктом перекладознавчого дослідження, 

адже в них за показною скромністю мовного оформлення часто приховані пласти глибинних смислів, 

відтворення яких потребуватиме від перекладача справді творчого підходу. 

Дитяча література загалом розглядалася як периферійний об’єкт наукового дослідження, незважаючи 

на її істотну роль педагогічного, соціального та ідеологічного інструмента. Наприклад, у США дитяча 

література не входила до переліку філологічних дисциплін до 1970-х років, вона вивчалася окремо лише на 

педагогічних факультетах. Що стосується її перекладу, то ця тема практично не висвітлюється у вітчизняному 

перекладознавстві, у той час як зарубіжні дослідники вже досить тривалий час розробляють її у світлі нових 

досягнень перекладознавчої науки, хоча і не демонструючи єдиного підходу, оскільки досі не було масштабних 

спроб систематизувати всі попередні надбання. На сучасному книговидавничому ринку катастрофічно бракує 

якісної (і щодо змісту й текстового опрацювання, і щодо художньо-технічного втілення) дитячої книги. Автори, 

художники, видавці часто необізнані з лінгво-дидактичними та психологічними засадами процесу 

текстотворення для дітей, не розуміють сутності дитячого світосприймання, не відчувають потреб і прагнень 

сучасної дитини, не завжди вміють творчо підходити до редакційно-видавничого втілення авторської праці 

тощо [2, с. 236]. 

Видавці й редактори дитячої книги нерідко просто тиражують давно створену продукцію, не 

обтяжуючи себе опрацюванням і зовнішнього оформлення, і «внутрішніх» характеристик – стосовно подання 

фактичного матеріалу, удосконалення композиції та унаочнення її вдалою рубрикацією, мовно-стилістичного 

вираження, – тобто всіх тих аспектів, які з часом – відповідно до нових реалій навколишнього світу і 

зацікавлень (та й можливостей) читацької аудиторії – неодмінно потребують хоча б часткової адаптації [там 

само, с. 240]. Передовсім це стосується іншомовних творів для дітей – особливо так званої класики, яку через 

«вічність» тем, професійно опрацьованих і втілених у найвдалішій формі, читає не одне покоління. 

Навіть якщо не згадувати про новітні вимоги, кілька перекладів того самого оригіналу завжди бажані, 

бо, на відміну від першотвору, єдиного і неповторного, кожен переклад лише наближено відтворює смислово-

образну систему оригіналу. 

Проте це не означає, що не існує прикладів талановитих українських перекладачів, праці яких можна 

було б вважити гідними зразками перекладів дитячої літератури. Так, особливої уваги заслуговують перекладні 

твори для дітей Марії Грінченко – літераторки, громадської діячки, публіцистки, редакторки та видавця (дівоче 

прізвище – Гладиліна, найвідоміший і найчастіше використовуваний псевдонім – Марія Загірня), які з різних 

причин і досі залишаються поза увагою сучасних літераторів та видавців. 

Найчастіше Марію Грінченко згадують лише як дружину відомого літератора, етнографа, перекладача, 

вчителя і культурного діяча Бориса Грінченка. Саме в літературі, присвяченій його подвижницькій діяльності, і 

натрапляємо на більшість принагідних згадок про Марію Грінченко. Але дослідники чомусь оминають її 

багатогранну діяльність і переважно беруть до уваги лише результати її спільної з чоловіком праці [1, с. 170]. 

Оскільки письменниця працювала вчителькою у сільських школах, досліджувала читацькі запити своїх 

сучасників і досконало знала, чого, як би ми висловилися зараз, бракує на книжковому ринку, вона бралася до 

перекладання і адаптування книг, що належали до одного з «найпроблемніших» тогочасних сегментів, – 

художньої і науково-популярної літератури для дітей.  

Перекладні твори Марії Грінченко витримували по кілька перевидань, що свідчило про їх популярність 

і доречність. Особливої уваги заслуговують її переклади казок славетного данця Г.-К. Андерсена, які виходили і 

перевидавалися як збірками, так і окремими творами. Також її перу належать переклади «Пригоди Тома Соєра» 

Марка Твена (1907 р.), дві казки М. Салтикова-Щедріна «Як мужик двох генералів прохарчив» і «Дикий пан» 

(1907 р.), «Лісова казка» Дмитра Маміна-Сибіряка, оповідання Едмондо де Амічіса «Малий писар», повість 

Талбота Ріда «Старшини у Вільбайській школі», роман Гаррієт Бічер-Стоу «Дядькова Томова хата, або Життя 

рабів-негрів» та багато інших.  

Наведені міркування дозволяють зробити висновок про те, що творча майстерність українських 

перекладачів, зокрема Марії Грінченко, які спираються на міцні традиції, але також повсякчас вдосконалюють 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%8F%D0%BA_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D1%96%D1%87%D1%96%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D1%96%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96%D1%94%D1%82_%D0%91%D1%96%D1%87%D0%B5%D1%80-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%83
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свій фах, допомагає українським дітям знайомитися зі світом літератури та реальним світом і вдосконалювати 

свої моральні норми та естетичний смак в очікуванні якісних змін у царині україномовної дитячої літератури. 
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Сьогодні інженерна діяльність все більше набуває характеру соціально-інженерної і вимагає звернення 

до цілого комплексу соціальних, гуманітарних, природничих і технічних дисциплін, а також вивченню 

іноземної мови. Навчання англійської мови професійного спілкування обумовлена соціальними потребами в 

спеціалістах з високим рівнем знань англійської мови, що, в свою чергу, вимагає вивчення процесу формування 

іншомовної компетенції студентів технічних факультетів у сучасних вузах. Володіння іноземною мовою стає 

одним  із найважливіших показників рівня підготовки майбутніх фахівців. Перед студентами інженерних 

спеціальностей ставиться завдання навчитися отримувати та ефективно використовувати у майбутній роботі 

необхідну інформацію, яка зустрічається в іншомовній фаховій літературі, а також практично її 

використовувати: брати участь в конференціях, переговорах з зарубіжними партнерами, вміти писати та 

оформляти ділову документацію. Можливість спілкування іноземними мовами і зарубіжними партнерами в 

сфері соціально-побутовій, культурній і професіональній є одним  з основних стимулів вивчення іноземних 

мов. 

Глибокі зміни, що відбуваються в житті суспільства, викликані науково-технічною революцією та 

процесом глобалізації, не могли не вплинути на сучасну освіту. Глобалізація науки і техніки, інноваційні 

процеси у сфері науковоємких напрямків сучасної техніки й технології, які сьогодні інтенсивно розвиваються, а 

також діяльність численних спільних підприємств науково-дослідного, науково-виробничого та виробничого 

характеру, вимагають професійного міжкультурного спілкування фахівців технічного профілю.  

При створенні програми навчання з іноземної мови для майбутніх спеціалістів певної технічної 

спеціальності слід спочатку враховувати мету вивчення іноземної мови. Однак, іноді важко передбачити 

особливі потреби кожного конкретного фаху, тому курс іноземної мови часто базується на багатоцільових 

програмах, спрямованих задовольнити потреби кількох технічних напрямків. Для цього спочатку проводяться 

дослідження основних потреб студентів суміжних спеціальностей, визначаються загальні й специфічні цілі, а 

потім створюється інтегрована програма курсу іноземної мови технічного спрямування. 

Навчання іноземних мов студентів технічних спеціальностей є складовою загальної підготовки 

інженерів. Така ієрархічна залежність віддзеркалена в меті іншомовної освіти для професійного спілкування: 

розвиток у студентів професійно-орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції як складника 

професійної компетенції.  

 Як правило, основними потребами у студентів технічних спеціальностей у оволодінні іноземною 

мовою є вміння читати спеціальну літературу, професійну пресу, примітки до креслень, інструкції та 

працювати з комп’ютерними програмами. Також, для покращення оволодіння мовою, майбутнім фахівцям 

необхідно відвідувати професійні міжнародні конференції, проводити технічні й ділові переговори іноземною 

мовою, спілкуватися з іноземними колегами. Важливими для майбутніх професіоналів є можливість кар’єрного 

зростання, підвищення їх шансів у міжнародному обміні спеціалістів, в роботі й навчанні за кордоном тощо. 

Виходячи з усього вище сказаного слід зазначити, що при створенні програми навчання технічної іноземної 

мови для майбутніх спеціалістів слід передбачити  програму, що  має бути достатньо гнучкою і завжди лишати 

певний простір для інновацій. Також, слід використовувати лексико-граматичний матеріал трьох рівнів мовної 

компетенції: загального, загально-технічного і безпосередньо технічного та забезпечити адекватну ресурсну 

базу для вивчення мови. 

 Одним з впровадженнь сучасних і інноваційних підходів до викладання англійської мови студентам 

інженерних факультетів є використанням мультимедійних засобів навчання. Сучасність таких засобів полягає у 

тому, що вони відповідають постіндустріальному етапу розвитку суспільства. Технічні засоби значно змінюють 

можливості викладача, роблять урок більш насиченим і продуктивним. З’являється таке поняття як технічна 

насиченість уроку. Особливе значення для забезпечення можливості особистісного самовираження студентів 

мають різноманітні рольові та ділові ігри. Під час таких ігор студент діє в заданій ситуації, взявши на себе 

певну соціальну роль. В її межах він спілкується, приймає рішення, виявляє своє ставлення до різних питань і 

проблем, тобто виражає себе як особистість. Рольові та ділові ігри, які організуються  на інженерних 
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спеціальностях, пов’язані не тільки з розвитком вмінь і навичок говоріння, тією чи іншою мірою вони можуть 

служити  й для навчання читання й аудіювання, коли певна інформація, здобута із текстів, входить до змісту 

спілкування, а її здобуття стає початковою чи проміжною стадією проведення гри. 
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In modern world international language is English. Day by day employers are looking for employees with 

knowledge of English. It is good to know this international language because business can be spread between different 

countries. Creating new partnerships with foreign countries English helps us to communicate between them. English is 

a tool needed to succeed in all walks of the life. Working knowledge of the English language can create many 

opportunities in international markets and regions. The number of people in the world that use English to communicate 

on a regular basis is about 2 billion 

Let's take a look on simplest example such as creating a new deal in business. First of all we should make an 

essential decision what we are going to produce. After that some problems can be appeared such as: nobody knows 

about new specific product, will it be useful for population or what is the benefit of it? Here we are going to use 

language (mother tongue) to ask people about their opinion of that invention. The way how we communicate with 

people shows them our capability of being professionals. Knowing English is one of the most important things if you 

have the intension to extend your business on an international scale. Negotiations, inaugurations of new offices in 

different countries – English will help everyone in numerous fields. Research from all over the world shows that cross-

border business communication is most often conducted in English. 

Second example is going to be about globalisation. It refers to the integration of markets in the global 

economy. Markets where globalisation is particularly common include financial markets, such as capital markets, 

money and credit markets, and insurance markets, commodity markets, such as markets for oil, coffee, tin, and gold, 

and product markets, such as markets for motor vehicles and consumer electronics. 

Literary, globalisation is the ongoing process that is linking people, neighbourhoods, cities, regions and 

countries much more closely together than they have ever been before. This has resulted in our lives being intertwined 

with people in all parts of the world via the food we eat, the clothing we wear, the music we listen to, the information 

we get and the ideas we hold.  

Above we saw the biggest deals in economy. To achieve such a level of international economy one has to be 

well educated and knows at least 3 languages. 

While progress has been made in language-translation software and allied technologies, the primary language 

of the ubiquitous and all-influential World Wide Web is English. English is typically the language of latest-version 

applications and programs, shareware, social media networks and websites. 

Next problem it is teaching languages. Why the students are not interested in studying of linguistic? 

Well, first of all this studying should be motivated for students, because it seems to be bored. Motivation is defined as 

the extent ones strive to acquire the language because of the desire to do so and the satisfaction derived from it. There 

are so many things that could influence the student’s motivation. Student motivation is influenced by both internal and 

external factors that can start, sustain, intensify, or discourage behavior. Motivation in English learning can be a great 

source of knowledge and understanding to implement relevant programs or activities to stimulate the more motivating 

learning atmosphere. 

Primarily, it is very important to encourage students even if they make mistakes. The teacher has to do 

everything to make feel recognized et valued. The second task of a good teacher is to make every student involved in 

activities during the lesson. Giving students a sense of ownership allows them to feel accomplished. Teaching through 

games and discussions is a very effective instrument to encourage students to do their best in learning. One more vary 

important aspect. Each student has to recognize how English will help him in his life. The teacher has to make the 

students believe that English is very important and they will have the possibility to use it in their future career. 

In today’s high-tech learning environment, it would be unfair to limit students to traditional methods. 

Encouraging students to relate their classroom experience to outside interests and activities makes developing language 

skills more relevant. There exist many such methods as computer-assisted language learning. 

To conclude, what cannot be disputed is the fact that motivation is an important variable when examining 

 successful English acquisition. It should be realized that making students recognize a real need to accomplish learning 

goals and providing them with the motivation to learn is one of the best steps we can take to facilitate effective learning. 

For students, the focus must be on the cultural and social benefits of knowing English – on the symptoms of integrative 

motivation, which go beyond employment prospects and good grades. 
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Етиловий спирт широко використовують у різних областях промисловості і, насамперед, у 

біохімічній.Сировиною для виробництва спирту служать крохмаловмісні матеріали (картопля), цукровмісні 

матеріали – меляса (відход цукрового виробництва) та різноманітні рослинні плоди (топінамбур), що містять в 

достатній кількості зароджуваних цукрів або інші вуглеводи, які можна оцукрювати. Спирт зазвичай 

отримують з використанням ферментативної активності культури спиртових дріжджів Saccharomyces cerevisiae. 

Метою даної роботи є визначення шляхів оптимізації сировинної бази виробництва етилового спирту із 

проведенням порівняльного аналізу основних якісних показників отриманої продукції. 

Найпоширенішим і доступним матеріалом для отримання етилового спирту є меляса – основний вид 

цукровмісної сировини. Головним компонентом меляси є сахароза, необхідна для життєдіяльності дріжджів. 

При переробці меляси спрощується технологічна схема, тому що виключаються операції розварювання 

сировини і оцукрювання крохмалю ферментами солоду або ферментних препаратів. У мелясному суслі відсутні 

декстрини і незцукрений крохмаль, тому воно швидше зброджується, при цьому зменшуються втрати 

зброджуваних вуглеводів і збільшується вихід спирту у перерахунку на умовний крохмаль, знижується 

собівартість спирту і зростає продуктивність праці. Вихід спирту з меляси становить 320 мл/кг. Для спиртового 

виробництва витрачають близько 70 % всієї меляси, оскільки меляса містить 50 % цінної поживної речовини – 

сахарозу, тому доцільніше використовувати мелясу саме для отримання цукру [2]. 

Не поступається мелясі за поширеністю як сировина спиртового виробництва на території України й 

картопля. Відходи виробництва крохмалю з картоплі – грязьовий крохмаль і картопляна мезга – можуть бути 

використані для отримання спирту. Хімічний склад представлений в основному крохмалем, цукрами (сахароза, 

глюкоза, фруктоза). Технологія отримання продукту відбувається за такою схемою, спочатку картопля 

розпарюють в великих закритих казанах водяною парою і перетворюється в напіврідку кашку (затор). У 

великих запарних чанах цю кашку змішують з пророслими і потім висушеними зернами ячменю – солодом. Під 

дією діастаза, що міститься в солоді, крохмаль, що міститься в картоплі приєднує воду і перетворюється в 

цукристі речовини. Кашка стає солодкою і рідшою. Утворюється «сусло». До нього додають культуру нижчих 

грибків – дріжджі – і переводять в великі відкриті бродильні чани, де протягом приблизно трьох діб 

відбувається винне бродіння: цукристі речовини під впливом дріжджів перетворюються в етиловий спирт. 

Вихід спирту з відходів виробництвам крохмалю становить 140 мл/кг. Це найбільш поширенаі економічна 

сировина на території України для отримання спирту [3]. 

Останнім часом зріс інтерес до виробництва спирту з топінамбура (лат. Helianthus tuberosus L.). 

Особливість хімічного складу вуглеводного комплексу рослини полягає в тому, що його основа складається з 

фруктози. Вихід спирту з топінамбура становить 80мл/кг. Helianthus tuberosus легко переносить посуху, 

надмірну вологість і навіть приполярний холод. Піднявшись до чотирьох метрів у висоту, топінамбур легко 

пригнічує бур’яни і тому не потребує хімічної обробки. Бульби, «забуті» в полі, прекрасно переносять зимівлю 

і до весни тільки акумулюють корисні властивості [4]. Це одне з небагатьох рослин, що не акумулюють 

радіоактивні речовини. Продуктивність фотосинтезу топінамбура в 10 разів більше, ніж інших культур. 

Собівартість спирту з топінамбура нижче, ніж з картоплі або зерна внаслідок високої врожайності і менших 

виробничих витрат. Для вигонки спирту можуть бути використані не тільки бульби, але також надземна маса, 

яка багата на редукуючі вуглеводи [1].  

Отже, щоб отримати більшу кількість спирту то доцільно використовувати сировину відходів 

цукрового виробництва та грязьовий крохмаль або картопляну мезгу. Якщо поставлена мета виготовлення 

якісного спирту із дешевого матеріалу і менших виробничих витрат то рекомендується використання 

топінамбура в якості сировини для отримання спирту, завдяки своїй високій якості, спирт «Люкс», можна 

використати для виробництва лікерів. Залежно від ступеня очищення спирт етиловий буває чотирьох сортів: 

люкс – 96,3 %, екстра – 96,5% об., вищої очистки – 96,2 і 1-го сорту – 96% об. Для виробництва дорогих та 

якісних алкогольних напоїв використовується спирт "Люкс". 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЕМОВ 

 

Кульбачко А.Б., студ., Новохатько О.В., к.х.н., доц. 

Кременчугский национальный університет шимени Михаила Остроградского 

 

Природно-ресурсной базой развития сельского и лесного хозяйства является земля – самое ценное и 

незаменимое багатство страны. Важнейшее значение почв состоит в аккумулировании органических веществ, 

различных химических элементов. Почвенный покров выполняет функции биологического поглотителя, 

разрушителя и нейтрализатора различных загрязнений. Если эта часть биосферы будет разрушена, то 

сложившееся функционирование биосферы необратимо нарушится. Именно поэтому чрезвычайно важно 

изучение глобального биохимического значения почвенного покрова, его современного состояния и изменения 

под влиянием антропогенной деятельности. 

Наиболее характерным свойством почвы является ее плодородие, обусловленное содержанием гумуса. 

В результате агрогенного воздействия происходит его потеря, что вызывает снижение плодородия почвы. При 

таких обстоятельствах человек вынужден поддерживать его, применяя минеральные удобрения. Таким 

образом, сохранение и поддержание естественного плодородия почв и, в первую очередь, черноземов, является 

современной проблемой [1]. 

В последнее время почва меняет свойства вследствие антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

В Украине в течение последних 20–30 лет применяли традиционную систему обработки почвы, 

предполагающую вспашку. Но такая система приводит к деградации чернозема, потери гумуса и эрозионных 

процессов. На смену такой технологи приходит «нулевая» обработка (система No-Till), предусматривающая 

отказ от вспашки земли, посев по стерне и применение покровных культур. Она позволяет улучить водный 

режим, уменшить ветровую эрозию и восстановить плодородный слой почвы, что является актуальным. 

Целью данной работы является исследования почвенных образцов, отобранных на территории 

фермерського хозяйства (Семеновский район Полтавской области) с целью определения содержания гумуса в 

различных эдафотопах. 

Для выявления изменений содержания гумуса результаты сравнивались за два года – 2014 и 2015. 

Образцы почвы отбирались в 17 локалитетах, обрабатываемых по различным технологиям [2]. 

Выявлено, что при использовании технологи No-Till происходит процесс обогащения чернозема 

органическим веществом на 0,15 % (в среднем за год), и потеря плодородного слоя при применении 

традиционной технологии на 0,002 % (за год) во всех пробах. В пробе почвы № 4, обрабатываемой по 

технологии No-Till, зарегистрировано максимальное увеличение содержания гумуса (на 0,57 %), а в пробе 

почвы № 3 которую обрабатывали по традиционной технологи – максимальное снижение (0,42 %).  

Руководство фермерського хазяйство на некоторых полях использовали в качестве мелиоранта дефекат 

сахарного производства. Для определения биологической активности исследуемого дефеката сахарного 

производства определены рН водних растворов: 8,88; 9,11; 8,85; 8,63 (что подтверждает наличие в его составе 

кальция). Установлены оптимальные с агрохимической точки зрения концентрации раствора дефеката. При 

высоких концентрациях дефеката, его составляющие перестают усваиваться растениями. 

Вышеуказанные растворы использованы для проращивания тест-культур класса Liliopsida: Triticum 

durum L. и класса Magnoliоpsida: Pisum sativum L. [2].Установлено, что с ростом концентрации раствора число 

пророслих семян возрастает, но длина проростков практически не меняется. При низких концентрациях длина 

проростков разная, но при этом количество проросших зерен уменьшается. 

Внесение дефеката в почву улучшает ее структуру, повышает активность кальция и магния. Обычно он 

используется в сельском хозяйстве для устранения кислотности. Значение рН проб почв исследуемых 

эдафотопов находится в пределах 7,00–9,13, потому внесение дефеката не рекомендуется. За исключением 

пробы почвы №14 (поле возле села Худолиевка), где значение рН меньше 7, поэтому его внесения 

целесообразно. 

Проведенные исследования подтвердили влияние технологий обработки почв на процесс улучшения 

плодородия черноземов, а сама технология No-Till, в свою очередь приводит к увеличению количества гумуса. 
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БІОТЕХНОЛОГІЇ NO-TILL ТА ТРАДИЦІЙНОЇ ОБРОБКИ  
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На сьогоднішній день все частіше підтверджується актуальність та необхідність проведення 

біологічного моніторингу ґрунту, а саме дослідження біологічної різноманітності ґрунтової екосистеми. В 

агроекосистемах мікробіота виступає одним із факторів ґрунтотворного процесу, живлення рослин і 

фітосанітарного стану ґрунту, тому при проведенні спостережень за станом ґрунтової біорізноманітності 

мікробіологічні дослідження повинні бути головним об’єктом уваги. Родючість ґрунтів тісно пов’язана з 

діяльністю ґрунтових мікроорганізмів. Адже мікробіота активно функціонує та формує верхній ґрунтовий 

горизонт, таким чином беручи участь в утворенні гумусового шару, в якому зосереджений найбільший запас 

органічних форм поживних елементів [1, 3]. 

У ґрунтозахисній системі головну роль відіграє обробка ґрунту. Тривалий час використовували 

традиційну обробку, що полягає у використанні відвального плугу. При традиційній обробці після сівби 

залишається менше 10 % рослинних залишків, що знижує вміст органічних речовин ґрунту, зменшує родючий 

шар внаслідок недостатнього живлення мікробіоти, яка відіграє основну роль в гумусоутворенні. Саме тому, 

для підвищення вмісту гумусу використовують біотехнологію No-Till. Принцип цієї технології полягає в 

інтенсифікації природних процесів ґрунтоутворення взагалі та гуміфікації зокрема. Система нульової обробки 

ґрунту заснована на відмові від оранки, посівах по стерні, науково обґрунтованому використанні сівозміни та 

застосуванні покривних культур [2]. 

Нами було проведено оцінювання особливостей формування чисельності мікробного комплексу 

едафотопів фермерського господарства на території Семенівського району Полтавської області в умовах 

традиційної і «нульової» обробки.  

Попередню підготовку ґрунту до мікробіологічного аналізу проводили методом диспергування. Для 

кількісного обліку ґрунтових мікроорганізмів застосовували метод посіву ґрунтової суспензії на тверді пептон-

агаризовані поживні середовища та шкали Звягінцева. 

Дані порівняльного аналізу експериментальних результатів визначення кількісного складу 

мікроорганізмів у чорноземі біогеоценозів, що піддаються традиційній обробці з ґрунтами, де застосовується 

технологія «нульової» обробки показали, що спостерігається проста закономірність: в умовах застосування 

технології No-Till відбувається процес збагаченості ґрунту мікроорганізмами (в середньому на 7 %) і 

зменшення мікробіоти внаслідок аграрної експлуатації чорнозему за традиційною технологією (в середньому на 

2,5 %) в усіх пробах. Максимальне зростання кількості мікроорганізмів (на 20 %) зареєстровано в пробі 

чорнозему, відібраного на ділянці із застосуванням технологій No-Till в околицях с. Худоліївка, а максимальна 

втрата (7 %) – у пробі із едафотопу агроценозу з традиційним обробітком між селами Худоліївка і Хильківка. 

Результати мікробіологічних посівів досліджуваних зразків ґрунту демонструють високу сумарну 

кількість мікроорганізмів земель нульового обробітку (4–7,3 млн/г повітряно-сухого ґрунту). Менші показники 

мали ґрунти з традиційною технологією обробітку (3–5 млн/г повітряно-сухого ґрунту), найменшим 

показником кількісного складу мікроорганізмів ґрунту характеризувалась проба № 6, взята між селами 

Чапаєвка та Єгорівка (3–3,1 млн/г повітряно-сухого ґрунту). 

Важливо зазначити, що на зміни мікробіоти ґрунту впливає сівозміна культур рослин, що 

висаджуються. Згідно з експериментальними даними спостерігається найбільше збільшення кількісного складу 

мікроорганізмів при сівозміні кукурудза – кукурудза, на нашу думку, це пояснюється тим, що кукурудза має 

значні залишки стерні і забезпечує достатню зволоженість та є гарним поживним середовищем. 

Мікробіологічні дослідження ґрунту сільськогосподарських ценозів показали, що чисельність 

ґрунтових мікроорганізмів залежить від технологій використання земель, кількісний склад мікроорганізмів 

значною мірою може змінюватись під впливом динаміки вологи ґрунту, температури повітря та складу 

рослинного покриву. Залежно від виду обробітку ґрунту сумарна кількість мікроорганізмів була більшою на 

полях з технологією No-Till порівняно із сільськогосподарськими угіддями з традиційною обробкою ґрунту. 

Отже, технологія No-Till, позитивно впливає на ґрунтову мікрофлору, та сприяє її зростанню. 
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Останнім часом особлива увага приділяється розробці і впровадженню кисломолочних продуктів 

функціонального призначення для різних груп населення. Одним із шляхів підвищення якості та розширення 

асортименту кисломолочних продуктів є використання нетрадиційної рослинної сировини, що містить в своєму 

складі збалансований комплекс білків, ліпідів, мінеральних речовин, вітамінів, що володіє високими 

поживними властивостями. 

Одним з перспективних видів рослинної сировини для отримання широкого асортименту різних 

харчових добавок функціонального призначення є амарант. Листя і насіння амаранту характеризуються 

високим вмістом легкозасвоюваного білка з оптимальним співвідношенням амінокислот. Білок амаранту за 

співвідношенням амінокислот входить в число кращих білків рослинного походження. Використання в їжу 

білка насіння амаранту робить харчування людини більш повноцінним і збалансованим за амінокислотним 

складом. Загальний вміст білків в насінні різних видів амаранту коливається від 17,8 до 13,7 % [1] . 

При виробництві рідких молочних продуктів з борошном амаранту наповнювач слід вносити в 

невеликий обсяг нормалізованого за масовою часткою жиру молока при температурі 60° С, при постійному 

перемішуванні підігрівати отриману суміш до 90° С, витримувати протягом 10–15 хвилин, охолоджувати до 

температури 20–30° С , а потім змішувати її з основною масою нормалізованого молока. Одним із завдань 

дослідження було вивчення впливу масової частки борошна амаранту на показники якості продукту. 

В ході проведення експерименту вищевказаним способом готували досліджувані зразки, при цьому 

дозу борошна варіювали від 1 до 6 % з кроком 1 %. Контролем служив зразок без внесення наповнювача. 

Доза наповнювача мала значний вплив на зовнішній вигляд, смак і консистенцію продукту. У всіх 

дослідних зразках спостерігався осад наповнювача, проте він був досить рихлим, після перемішування 

рівномірно розподілявся по всьому об'єму продукту і при подальшій витримці його осідання не відбувалося. 

Цей факт свідчить про те, що при виробництві кисломолочних продуктів з внесенням борошна амаранту більш 

доцільним є резервуарний спосіб виробництва [1, 2]. 

Додавання борошна амаранту додало продукту кремовий колір. У міру збільшення дози наповнювача 

посилювався присмак наповнювача (в діапазоні від 1 до 4 % він був досить приємним і не погіршував якість 

продукту. Характеристика консистенції продукту змінювалася від «однорідна, з ледь помітною борошнистою» 

до «густа, кашоподібна». Смак продукту змінювався від «чистого», «кисломолочного» (м.ч. муки 4 %), до 

«присмаку борошна». За результатами проведених досліджень зроблено висновок про те, що при виробництві 

кисломолочних напоїв з борошном амаранту доза наповнювача не повинна перевищувати 4 %. 

Одним із варіантів використання рослинної сировини у виробництві кисломолочних продуктів також є 

поєднання молочної сировини з фруктово-ягідними наповнювачами, що дозволяє збагатити продукт 

природними біологічно активними речовинами, вітамінами, органічними кислотами, мінеральними 

речовинами. Використання рослинних добавок вплине на склад в молочних продуктах вітамінів, вуглеводів, 

мінеральних речовин, харчових волокон. В якості рослинних компонентів визначені овочеві і ягідні пюре і 

сиропи, які добре диспергуються і відрізняються цінним хімічним складом і високими органолептичними 

показниками. Найбільш традиційні в харчуванні населення: овочеві - морквяне пюре; фруктові - обліпиха в 

сиропі; рослинні - цикорій в сиропі. 

Додавання смакових наповнювачів (морквяного пюре, обліпихи і цикорію) істотно впливає на 

органолептичні показники кисломолочних продуктів. При цьому зазначено, що кількісні дози фруктового 

наповнювача «Морквяне пюре» 10-15%, ягідного наповнювача «Обліпиха» 5-10% і «Цикорій» від 3-5% роблять 

позитивний вплив на смак, запах і колір продуктів, але введення рослинних компонентів до складу рецептур в 

кількості більшій ніж було визначено, погіршує смак кисломолочного продукту за рахунок превалювання смаку 

рослинної добавки. 

Крім поліпшення органолептичних показників продукту, рослинні інгредієнти, зокрема описані нами – 

борошно амаранта, наповнювачі морквяного пюре, обліпихи і цикорію, виконують роль пребіотика, внаслідок 

чого такі кисломолочні продукти можна рекомендувати для харчування людей в умовах несприятливих 

еколого-гігієнічних чинників, а також для масового харчування. 
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Хлібний квас – один з найпоширеніших напоїв, що володіє приємним ароматом свіжоспеченого 

житнього хліба і кислувато-солодким смаком. Він містить різноманітні продукти спиртового і молочнокислого 

бродіння, які надають йому освіжаючу дію і специфічний кислуватий смак. Поживна цінність 1 дм
3
 квасу 

становить 1000–1170 кДж (240–280 ккал).  

Сучасні методи виробництва квасу можна класифікувати по використанню основної сировини:  

1. Виробництво квасу з квасного сусла (ККС), що виробляється методом затирання зернопродуктів з 

наступним зброджуванням сусла. Сировиною є солод та несоложені продукти, що містять екстрактивні 

речовини. Виробництво потребує спеціального варильного та бродильного устаткування. Основною сировиною 

є жито, яке використовують у вигляді житньої муки, житнього ферментного й неферментного солодів, також 

необхідна присутність цукру або цукровмісних продуктів. Перспективним напрямом є використання для 

виробництва квасу молочної лактозовмісної сировини (Kluyveromyces).  

2. Виробництво квасу з квасного сусла, отриманого методом розбавлення концентрації квасного сусла 

чи порошкоподібного концентрата квасного сусла и других концентрованих основ водою, з наступним 

зброджуванням сусла. Необхідне спеціальне бродильне устаткування. Для отримання квасу необхідно 

використовувати не лише чисті культури дріжджів, а й чисті культури молочнокислих бактерій. Раса дріжджів, 

іменована М-квасною, була віднесена до виду Saccharomyces cerevisiae, раси 11 та 13 молочнокислих бактерій 

були віднесені до виду Lactobacillus fermentum.  

3. Виробництво квасу зі зброджених концентрованих основ методом купажування основи з сахарним 

сиропом, молочною кислотою та водою. Головною сировиною є зброджені концентровані основи – концентрат 

квасу зброджування, що здійснюється на лініях розливу безалкогольних напоїв і не потребує спеціального 

устаткування.  

До напівфабрикатів для отримання квасного сусла на підприємствах відносяться квасні хлібці, сухий 

квас. Концентрат квасного сусла являє собою продукт, отриманий упарюванням і термообробкою квасного 

сусла із житнього солоду, муки та інших зернопродуктів. Якість контролюється нормативними документами. 

Масова доля сухих речовин повинна бути 68–72 %. Концентрати та екстракти красу виробляються на основі 

концентрату квасного сусла й призначені для реалізації населенню або для виробництва напоїв на зерновій 

сировині шляхом змішування з газованою водою.  

Отримання квасу проводиться у дві стадії: зброджування квасного сусла й купажування квасу. В 

залежності від способу проведення стадій, бродіння може відбуватися в бродильних чанах, бродильно-

купажному апараті або циліндро-конічних бродильних апаратах. 

Квас має характерні органолептичні властивості, зумовлені як властивостями вихідної сировини, так і 

речовинами, утвореними при незавершеному спиртовому і молочнокислому бродінні. Серед нелетких речовин 

квасу особливе місце займають меланоїдини. При меланоїдиноутворенні важливу роль відіграє ряд 

високоактивних амінокислот, які можуть утворювати сильнозабарвлені продукти зі специфічним ароматом. 

Так, лейцин, який є в житній сировині, утворює речовину з явно вираженим ароматом хліба. Джерелом 

солодового хлібного ароматоутворення є також гліцин і аланін, які в сумі становлять 40...45 % усіх амінокислот 

середовища. Меланоїдини мають явно виражену кислу реакцію і забарвлені в темно-коричневі тони. 

Для аналізу готового квасу (дослідження фізико-хімічних показників та органолептики) зброджене 

сусло звільняли від осаду мікроорганізмів, купажували цукровим сиропом і проводили аналізи та дегустацію. 

Для інтенсивності процесу зброджування квасного сусла при збереженні характерних для хлібного квасу 

властивостей можна рекомендувати заміну ККС на зерновий екстракт. 

Квас, як продукт кисломолочного бродіння, по впливу на організм схожий на такі продукти, як кефір, 

простокваша, ацидофілін, кумис. Він регулює діяльність шлунково-кишкового тракту, покращує обмін речовин, 

попереджує утворення розвитку хвороботворних мікроорганізмів, сприятливо впливає на серцево-судинну 

систему, підіймає тонус. За рахунок наявності пророщеного насіння, у квасі підвищений вміст вітаміну В.  

Кислоти надають квасу специфічного смаку і тим самим сприяють його кращому засвоєнню. Вони 

відіграють певну роль у збереженні кислотно-основної рівноваги організму. Особливо цінна молочна кислота, 

яка має виражені бактерицидні властивості.  
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Останнім часом усе більше уваги приділяють збереженню здоров’я населення та безпечності харчових 

продуктів, а конкуренція на споживчому ринку, що постійно зростає, вимагає підвищення якості пива. 

Забезпечення населення екологічно чистими продуктами рослинного походження, підвищення їх 

конкурентоспроможності є актуальними проблемами державного значення. Важлива роль у вирішенні 

зазначених проблем належить удосконаленню технологій виробництва пива та оптимізації його асортименту.  

Пиво – слабоалкогольний напій з характерним хмільним ароматом, одержуваний спиртовим бродінням 

сусла з ячмінного солоду з обов’язковим додаванням хмелю. Пиво – єдиний алкогольний напій, що містить 

хмільну гіркоту, яка активізує виділення шлункового соку, пригнічує небажану дію алкоголю. Пиво містить ряд 

важливих компонентів, серед яких основне місце займають вітаміни, мінеральні речовини й органічні кислоти, 

що визначає високу харчову та енергетичну цінність пива порівняно з іншими алкогольними напоями. 

Корисність пива для організму залежить від хімічного складу вихідної сировини. Для виготовлення деяких 

сортів пива частина ячмінного солоду замінюється борошном хлібних злаків (рису, кукурудзи, ячменю) і 

цукром. Пиво виробляють трьох типів: світле з екстрактивністю початкового сусла 8–23 % і кольором 0,4–1,5 к. 

од.; напівтемне з екстрактивністю 11–23 % і кольором 1,6–3,5 к. од.; темне з екстрактивністю початкового сусла 

від 11 до 23% і кольором понад 3,6 к. од. За способом обробки пиво поділяють на непастеризоване і 

пастеризоване [1]; залежно від виду застосовуваних дріжджів – низового і верхового бродіння (пиво 

«Оксамитове»). 90 % виробленого пива низового бродіння припадає на світлі сорти, для яких характерні 

тонкий, слабко виражені солодовий смак, хмільний аромат і яскраво виражена гіркота. Їх готують з світлого 

пивоварного солоду з добавкою несоложених матеріалів (ячменю, рисової січки, знежиреної кукурудзяної 

муки, цукру), води, хмелю або хмелевих препаратів. Типові представники світлого пива: «Балтика», «Ярпиво», 

«Клинское», «Еффест пілзнер», «Жигулівське», «Ризьке», «Невське». При виробництві темних сортів пива 

використовуються спеціальні сорти солоду (темний, карамельний та ін.). Тому темне пиво має солодово-

карамельний солодкуватий смак, менш виражену хмільну гіркоту, інтенсивне забарвлення, порівняно зі 

світлими сортами. До темного пива відносять «Оксамитове», «Українське», «Березневе», «Портер» та ін.  

Якість пива оцінюють за органолептичними та фізико-хімічними показниками, встановлення їх 

відповідності вимогам ДСТУ 3888. Критичний аналіз літератури щодо питання якості пововаріння показав, що 

в результаті зброджування пивними дріжджами сусла з високим вмістом сухих речовин, утворюється 

підвищена кількість побічних продуктів бродіння. Смак і аромат пива визначається леткими побічними 

продуктами бродіння, до яких відносяться вищі спирти, діацетил, альдегіди, ефіри, кислоти, сірчисті з’єднання 

[2]. Вміст діацетилу в пиві залежить від концентрації дріжджів, аерації, температури і інших чинників. 

Пентадіон-2,3, менше впливає на аромат пива, оскільки міститься в незначній кількості і є менш ароматним. 

Залежно від екстрактивності об’ємна частка спирту в світлому пиві 2,8–9,4 %, e напівтемному і темному – 3,9–

9,4 %. Масова частка діоксиду вуглецю повинна бути не менше 0,33 %, висота піни – не менше 30 мм, 

піностійкість – не менше 2 хв.; стійкість непастеризованого пива – не меше 8 діб, пастеризованого – не менше 

30 діб. Енергетична цінність 30–85 ккал/100 г пива залежно від екстрактивності початкового сусла.  

Асортимент пива постійно розширяється шляхом впровадження інноваційних технологій. Проте, 

пивоварне виробництво пов’язане з великими витратами води, основна кількість яких і утворює виробничі 

стоки. Знезараження стоків забезпечує використання очищеної води під час миття обладнання, пляшок як 

теплоносія, а якісне знезараження стоків збільшує діапазон застосування очищеної води і як компонента 

готової продукції під час гідротранспортування сировини, і під час змочування зерна. 

Поряд з біологічним методом, одним з перспективних, але мало вивчених напрямків інтенсифікації 

біотехнології водоочищення є використання ультразвукових коливань (УЗК). Специфічність УЗК на водні 

системи зумовлює можливість та доцільність використання у процесах глибокого очищення стоків, включаючи 

знезараження. Ефективність бактерицидної дії УЗК залежить від параметрів фізичного чинника (інтенсивності, 

частоти коливань, потужності) та особливостей середовища, морфологічних особливостей збудника (розмірів і 

форми бактеріальної клітини, наявності капсули, хімічного складу мембрани, тощо). 
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Дніпро є однією з найбільших водних артерій Європи, важливе значення якої для нашої країни важко 

переоцінити. Разом з тим з русла Дніпра, яке протікає територією України, в природному стані збереглося лише 

100 км [1], решта – зарегульована каскадом дніпровських водосховищ. Втручання людини в екосистему ріки з 

одного боку дозволило вирішити цілий ряд складних господарських питань, як то пов’язаних із судноплавством 

чи енергетикою, з іншого – певні прорахунки на стадії проектування та побудови штучних водних резервуарів 

призвели до виникнення кризових станів у природних гідроценозах. Так під дією комплексу факторів 

відбувається поступове руйнування берегової лінії. В результаті неухильно зростає площа поверхні водосховищ 

та мілководних ділянок, де в літній період року значні маси води прогріваються досить швидко. Враховуючи 

постійне надходження до водойми, переважно зі стоками, біогенних елементів, там створюються умови 

сприятливі для так званого “цвітіння” – інтенсивного зростання біомаси фотосинтезуючих мікроорганізмів. Це 

явище може охоплювати до 70% дзеркала Кременчуцького водосховища [2]. Результати досліджень доводять, 

що основна маса у плямах цвітіння припадає на ціанобактерії виду microcystis aeruginosa. Цей вид ціаней 

здатний продукувати альготоксини, які можуть викликати замори риби та інших мешканців водойм. Гострота 

екологічних проблем регіону Центрального Придніпров’я вимагає пошуку нових шляхів їх подолання. 

Одним із перспективних природоохоронних напрямків обіцяє стати видалення надлишкової органічної 

речовини із плям цвітіння з подальшою її переробкою. Цінним продуктом такої біоконверсії є газова суміш, 

понад 65% в якій припадає на метан. Для інтенсифікації процесу метаногенезу та отримання біогазу з високими 

енергетичними показниками важливо створити оптимальні фізико-хімічні умови, які сприяють розвитку та 

функціонуванню на субстраті мікробного комплексу з метанобактерій та симбіотичних організмів. Оптимальне 

протікання процесу біометаногенезу відбувається за умов близьких до нейтральних (рН 6,0 – 8,0), максимальна 

температура залежить від мезофільності чи термофільності мікроорганізмів (30 – 40°С або 50 – 60°С); різкі 

зміни температури небажані [3]. При правильній організації технологічного процесу внутрішнє середовище 

субстратно-мікробного комплексу, який є системою, здатною до саморегуляції, досить швидко стабілізується і 

підтримується автоматично. Однак при економічно обґрунтованому впровадженні даної технології до 

широкого застосування необхідно враховувати сезонні кліматичні умови конкретної місцевості, де 

передбачається продукування біогазу, а також відстань від джерела субстрату, що дозволить звести до 

мінімуму енергетичні витрати на виробництво кінцевого продукту й транспортування.  

Разом з тим біомаса ціаней як у свіжому вигляді так і у вигляді відпрацьованого субстрату при 

застосуванні відповідних методів обробки може розцінюватися як джерело цілого ряду корисних з 

господарської точки зору речовин. На даний час розглядається можливість отримання з цього органічного 

матеріалу спиртів, органічних кислот та інших сполук, які використовуються у фармакології, косметичній та 

хімічній промисловості. Залишки біомаси, подальша переробка яких стає економічно недоцільною, цілком 

придатні для застосування в якості добрива у рослинництві й тим більше у лісовому господарстві, що 

практично унеможливлює негативний вплив на довкілля з боку шкідливих речовин, які потенційно ще можуть 

залишатися у відпрацьованому субстраті. 

Виробництво біогазової суміші з органічної маси ціаней може бути досить перспективним з огляду на 

систематичне загострення кризи енергоресурсів, а використання її з метою отримання цінних речовин і 

подальшою утилізацією у вигляді добрива може слугувати яскравим прикладом максимально маловідходної 

біотехнології. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Характеристика водосховищ дніпровського каскаду // Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е. Еколого-

техногенна безпека України. – К.: ЕКМО, 2006. – С. 136. 

2. Никифоров В.В. Экологическая сеть Среднего Приднепровья: современное состояние и пути 

оптимизации: Монография. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту. 2003. – 188 с. 

3. Сассон А. Биотехнология: свершения и надежды: Пер. с англ. / Под ред., с предисл. и дополн. 

В.Г. Дебабова. – М.: Мир, 1987. – с. 278. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2010_5_7


358 
 

БИОТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭТАНОЛА ИЗ БИОМАССЫ ВОДОРОСЛЕЙ 

 

Троян Б.В., студ., Пасенко А.В., к.т.н., доц., Дегтярь С.В., старш. преподаватель 
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского  

 
Производство биотоплива из морских водорослей – современная технология, разрабатываемая 

учеными последние несколько лет. Биотопливо из биомассы морских водорослей намного привлекательнее, 

чем произведенное из сахарного тростника или маиса – не приходится жертвовать для этого ни пахотными 

землями (причем в огромных масштабах), ни водой для полива, ни пищевыми запасами, то есть всем тем, чего 

сегодня в мире и так не хватает. 

Задачей такого биотехнологического направления является создание экономичного и экологически 

чистого способа получения этанола из морских водорослей, которые широко распространены в водоемах нашей 

страны. Достигается результат за счет того, что предлагается использовать химический и ферментативный 

гидролиз для распада биомассы водорослей и определенные виды дрожжей, поскольку при этом не выделяется 

лигнин, который является основным элементом, ухудшающим экологию при производстве этанола. Также 

использование предлагаемого способа позволяет производить этанол из любых видов водорослей, что делает 

этот способ эффективным и экономически обоснованным. В качестве морских водоростей предлагается 

использовать промышленные водоросли, например, бурые (Laminariales japonica, L. dentiqera), красные 

(Ahnfeltia plicata, Furcella riatastigiata), зеленые.  

В способе получения этанола из морских водорослей, включающем формирование биомассы из 

высушенных морских водорослей, инициирование распада биомассы, введение в распадающуюся биомассу 

дрожжей, способных вызвать в ней брожение для образования бродящего раствора, отделение получившегося 

этанола от бродящего раствора, предлагается: 

– формирование биомассы высушенных водорослей проводить путем их измельчения механическим 

способом и последующего замачивания в воде в соотношении 1:5; 

– распад полученной биомассы осуществлять последовательно сначала с помощью химического, затем 

ферментативного гидролизов с последующей стерилизацией распадающейся биомассы, причем реакцию 

химического гидролиза проводить с помощью пергидроля (H2O2), а реакцию ферментативного гидролиза 

проводить с помощью комплексов ферментов целлюлаз, гемицеллюлаз, пектиназ и десульфатаз; 

– для брожения использовать дрожжи Schizosaccharomyces рompe, или Candida utilis, или 

Saccharomyces cerevisiae. 

Цель нашего исследования – получения биоэтанола из сине-зеленых водорослей (Microcystis 

aeruginosa) в лабораторных условиях. 

Процесс получения биоэтанола состоит из следующих этапов: 

– приготовление питательной среды; 

– приготовление посевного материала S. сerevisiae; 

– основная анаэробная ферментация; 

– отгонка спирта из нативного раствора; 

– ректификация спирта. 

Материал для исследования был отобран из биомассы сине-зеленых водорослей (Microcystis 

aeruginosa), которые поддавались кавитации, и биомассы в неизменном виде. 

В эксперименте в качестве питательной среды использованы ферментативные гидролизаты водорослей, 

полученные во время ферментативного гидролиза водорослей Microcystis aeruginosa – ферментативным 

комплексом, содержащим целлюлазу, гемицеллюлазу и пектиназу. Кроме моноуглеводов и дисахаридов, 

гидролизаты содержат аминокислоты, пептиды и белки, соли фосфора и минеральные катионы (соли ионов Са, 

Mg, Na и К) и витамины группы А и В. 

Приготовление питательной среды включает разбавление ферментативных гидролизатов в 2 раза (до 

концентрации углеводов 14%) питьевой водой, доводили рН до значения 5,0. Среду разливали по 250 мл в 

колбы Бунзена, ставили на стерилизацию в паровом автоклаве при температуре 120°С в течение 40 мин. 

В колбы Бунзена после охлаждения вносили взвесь дрожжей S. сerevisiae в количестве по объему 5%. 

Проводили ферментацию при 26°С в течение 72–96 час. После окончания ферментации в культуральной 

жидкости ожидается накопление 8% этилового спирта. Таким образом, выход на стадии ферментации 

достигнет 46%. Теоретический выход этанола равен 80%. 

На следующем этапе исследований планируется проведение качественного анализа полученного 

биоспирта, который покажет соответствует ли этанол нормируемым технологическим показателям биотоплива 

или нет. 
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В рідинах, які містять в собі розчинені компоненти (солі, жири та ін.), відбувається взаємодія молекул 

розчинника з молекулами чи йонами розчиненої речовини. Цей процес називається сольватацією, а в водяних 

розчинах – гідратацією. Розчинені компоненти з молекулами води  утворюють „аквакомплекси”, які є 

метастабільними (Н – зв’язки, що виникають між окремими молекулами, об’єднують їх, утворюючи повільно 

дифундуючі агрегати) [1]. Життєдіяльність біологічної клітини неможлива без присутності води, молекули якої 

разом з молекулами білків, вуглеводів, жирів утворюють складні просторово структуровані комплекси. Тому, 

при  зворотному  процесі – дегідратації – боротьба за вологу приведе до порушення макрооднорідності розчину 

і виникнення певного просторового перерозподілу розчинених компонентів. За зовнішнім виглядом утворених 

при цьому структур можна судити про склад самої біологічної рідини, що відкриває шлях до діагностики. 

Для діагностики різних захворювань широко використовується метод клиновидної дегідратації 

біологічних рідин, який полягає в наступному: на знежирене скло, яке розташовується строго горизонтально, 

наноситься краплина біологічної рідини об’ємом 10-20 мкл., діаметром  5-7 мм. При температурі 20 - 25
0
С і 

відносній вологості 65-70% зразок висихає протягом 18-24 год. Висушена краплина біологічної рідини 

називається плівкою або фацією[2] і має складну структуру 

Багатокомпонентний склад сироватки крові та різноманітність фізико-хімічних процесів, що відбуваються 

в організмі, ускладнюють розуміння того, які саме фактори призводять до утворення тих чи інших структур при 

клиновидній дегідратації. Тому актуальним є проведення досліджень на модельних рідинах більш простого 

складу, що дасть можливість звести до мінімуму кількість суттєвих  факторів, які впливають на 

структуроутворення, а  також відстежити зміни структур зі зміною параметрів рідини. 

Для виділення основних ефектів, які мають місце при клиновидній дегідратації, використовували модельні 

рідини: 1) водно – сольові розчини курячого білка, які вміщують солі (NaCl) в нормі (1%), білок в 

концентраціях 5-12%; 2) водно – сольові розчини курячого білка, які вміщують білок в нормі (7%), солі (NaCl) в 

концентраціях 0,5-1,5%. 

Процеси змочування та капілярної течії рідин по поверхні твердого тіла обумовлені характером силових 

полів, що виникають як результат взаємодії молекул рідини між собою, а також як результат взаємодії з 

молекулами поверхні твердого тіла. Ізольована молекула, яка розташована в рідини на відстані радіуса дії 

молекулярних сил, притягує молекули, що її оточують і одночасно діють на неї ж. Рівнодіюча всіх сил 

дорівнює нулю, в результаті чого молекула всередині рідини перебуває в рівновазі. При переміщенні молекули 

на відстань меншу за радіус дії молекулярних сил, виникне сила, яка намагатиметься перемістити цю молекулу 

всередину рідини. Оскільки висихання краплини відбувається в центральносиметричному полі сил 

поверхневого натягу, структура фації зберігає цю симетрію в розподілі компонент.  

Як показали дослідження з варіаціями співвідношення солі і білка, у фаціях, що утворилися, можна 

виділити периферійну зону білкових структур, перехідну зону білково-сольових структур і центральну зону 

кристалічних структур.  

Це пояснюється тим, що дегідратація з поверхні краплини відбувається з різною швидкістю, в залежності 

від кривизни поверхні краплини в даній точці. Крім того зменшення об’єму води приводить до збільшення 

концентрації солі та білка, при чому швидкість зміни концентрації більше там, де відносне зменшення висоти 

краплі більше - на периферії.  У зв’язку з тим, що коефіцієнт дифузії солі значно перевищує коефіцієнт дифузії 

білка, в центрі краплі збільшується відносна концентрація солі, що в свою чергу призводитиме до витіснення 

білка на периферію [3]. Після досягнення концентрація насищення солі в розчині починається процес 

кристалоутворення. 

Форма конденсованих кристалічних структур суттєво змінюються при зміні концентрації солі. Так, при 

концентрації солі 0,5 % кристалічні структури мають форму маленьких кристалічних ланцюгів. При підвищенні 

концентрації до 1%  кристалічні структури мають зернисту форму. При подальшому збільшенні концентрації 

(1,5 %) з’являються щільні дендрити, які мають осьову симетрію по декількох напрямках, поруч із цим присутні 

й інші форми. Структури модельних рідин з різною концентрацією білка відрізнялися шириною білкового 

валика і щільністю радіальних розтріскувань. 

Проведені з модельними рідинами досліди, дали можливість пов’язати виникаючий при клиновидній 

дегідратації просторовий перерозподіл компонентів біологічних рідин з діючими при цьому механізмами 

дифузії йонів та білкових молекул. Крім того виявлено суттєвий вплив складу модельних рідин на характеру 

утворених структур, що підтверджує перспективи використання клиновидної дегідратації для діагностики. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ВИН ТА ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ДЕФЕКТУ ВИННОЇ ПРОЦУКЦІЇ 

 

Гніденко В.С., cтуд., Михайленко А.С., студ., Дужонкова Д.Г., студ. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

 

Вина є продуктом ферментації соку різних ягід і плодів, їх розділяють на виноградні та плодово-ягідні. 

Виноградні вина − це напої, які одержують у результаті спиртового бродіння виноградного сусла (м’якоть та 

сік винограду) або мезги (ягоди винограду, роздроблені разом із твердими частинами лози). 

До складу вина входять органічні кислоти, вуглеводи, спирти та багато інших сполук. Вміст 

інгредієнтів вина широко варіює залежно від різновиду й сорту винограду, кліматичних, геологічних, 

агротехнічних та інших умов. За якісним та кількісним вмістом компонентів вин можна судити про 

натуральність напоїв і правильність технології їх виробництва.  

Червоне вино одержують з винограду зі шкіркою, біле вино − із внутрішньої м’якоті винограду. Цукор 
перетворюється в спирт під впливом дріжджів Saccharomyce sellipsoideus, що живуть у шкірці винограду. Щоб 

одержатисухе вино, бродіння повинно продовжуватися довше, ніж для солодкого чи десертного. 

Шампанське(ігристе вино з області Шампань у Франції) розливають по пляшках, доки процес бродіння не 

закінчився, в інші ігристі вина штучно додають вуглекислоту. Плодово-ягідні вина можна одержувати з 

полуниці, малини, чорної смородини, ожини, бузини, яблук, аґрусу, чорниць та багатьох інших садових 

культур. Деякі вина зміцнюють, додаючи спирт і консерванти. Останні можуть мати серйозні побічні ефекти. 

Тому останнім часом стають усе популярніші вина без консервантів. 

Якість вин визначається за органолептичними, фізико-хімічнимипоказниками. 

Серед факторів, що знижують якість вина, найчастіше зустрічається цвіль (результат розвитку 

дріжджів) та оцтове скисання. У вині може виникнути молочнокисле або інше бродіння. Гальмування й 

ліквідація цих процесів проводиться лише на початковій стадії отримання вина шляхом термічної обробки, 

сульфітацією, фільтрацією чи за допомогою використання центрифуги. 

До дефектів вина відносять небажані зміни властивостей вина, що виникають без участі 

мікроорганізмів. Серед них виділяють:  

− помутніння (залізний (чорний, блакитний)) кас, білий кас, мідний кас та оксидазний кас); 

− сірководневий запах; 

− пліснявий присмак. 

В результаті використання некондиційного сировини підвищується кислотність вина, знижується 

екстрактивність та ін. Прикладами недоліків технологічного походження є нетиповий колір вина, зайве терпкий 

смак, випадання винного каменю,сторонній присмак. Вони виникають у результаті використання 

недоброякісної сировини або при порушенні технології виробництва. 

Недоліки якості винної продукції усувають шляхом купажування зі спиртом, фільтрації, купажування з 

вакуум-суслом, центрифугування в процесі вторинного виноробства. 

В останні роки у виноробстві постала велика проблема присутності на ринку збуту фальсифікованих 

вин. Не завжди вміст пляшки відповідає етикетці на ній. До того ж існує імовірність придбати не натуральне 

вино, а штучно отриманий напій. 

Найбільшим виробником вина в Україні насьогодні є Інкерманський завод марочних вин (ТМ 

«Inkerman»). Завод виробиввже2,4 млн. л вина. На другому місці ПАТ «Коблево», яке виробляє вина під 

аналогічною торговою маркою, і вже реалізувало 1,24 млн. л вина. Замикає трійку лідерів − Євпаторійський 

винзавод (ТМ «Голіцинські вина»  і ТМ «Євпаторія»). 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АПАРАТУРНОГО ОСНАЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВ ОЦТУ З 

НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ 

 

Пісьменнікова Т.С., Пасенко Д.В., студ. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

 
В 21 столітті з’явилася проблема заміни натурального оцту технічним. Натуральний оцет отримують 

мікробіологічним синтезом сировини, що містить спирт який окислюється оцтовокислими бактеріями сімейства 
Acetobacteraceae. Оцет багатий мінеральними речовинами та вітамінами [1]. Сировинна база: етиловий спирт 
ректифікований і вторинні продукти його виробництва, яблучний та інші плодові соки, зброджені 
виноматеріали. Синтетичний оцет отримують розведення концентрованої синтетичної оцтової кислоти. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B4%D0%B6%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Saccharomyces_ellipsoideus&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Виробництво економічно ефективне на противагу натуральному, але побічними продуктами виробництва є 
шкідливі альдегіди, солі важких металів, небезпечні для здоров’я [3]. 

Актуальним завданням перед харчовою біотехнологією є вирішення проблеми ресурсозбереження при 
виробництві якісного натурального оцту. 

Метою роботи є знаходження перспективних технологій виготовлення натурального оцту з 
нетрадиційної сировини із збалансуванням показників економії та якості харчового продукту. 

Пропонується виготовляти етиловий спирт, який необхідний для виробництва натурального оцту за 
допомогою трьох різних технологій: 

1) з відходів бурякоцукрової промисловості – меляси; 
2) деревообробної промисловості – тирси; 
3) з використанням чистої культури оцтовокислих бактерій A. рasteurianus. 
Меляса містить високий показник зброджуваних цукрів, а також речовин, які потрібні для нормальної 

життєдіяльності дріжджів [1]. Спрощується технологічна схема, виключаються операції розварювання 
сировини і оцукрювання крохмалю ферментами солоду або ферментних препаратів. У суслі відсутні декстрини 
і неоцукрений крохмаль, тому воно швидше зброджується, при цьому зменшуються втрати зброджуваних 
вуглеводів і збільшується вихід спирту у перерахунку на умовний крохмаль, знижується собівартість спирту і 
зростає продуктивність праці [2]. Розроблений спосіб двохпотокового зброджування меляси. Це дозволяє вести 
бродіння більш інтенсивно, менше зброджувати сухі речовини меляси, менше накопичувати вторинних та 
побічних продуктів, але ускладнюється апаратурне рішення, регулювати процес складніше. Зброджування 
мелясного сусла з рециркуляцією дріжджів дозволяє зменшити витрати сухих речовин на біосинтез дріжджів та 
відповідно збільшити вихід спирту. 

При використанні тирси гідролізним виробництвом з 1 тонни абсолютно сухої деревини при 
комплексній переробці отримують 150–180 літрів етилового спирту, 30–40 кілограмів білкових кормових 
дріжджів, 300 кілограмів технічного лігніну, 25–30 кілограмів рідкої вуглекислоти, 4–7 кілограмів фурфуролу 
[1]. 

В останні роки було розроблено технологію отримання натурального оцту із головної фракції 
етилового спирту, засновану на використанні чистої культури A. рasteurianus-27. Проведені досліди базувалися 
на порівнянні чистих культур бактерій сімейства Acetobacteraceae. з яких вибрана культура A. рasteurianus-27 в 
якості активного продуцента натурального оцту. Використання чистої культури мікроорганізмів дозволяє 
повністю замінити основну сировину оцтового виробництва – спирту ректифікованого вторинними 
матеріальними ресурсами [4]. 

Таким чином було встановлено, що заміна традиційної сировини оцтового виробництва, раціональне 
використання природних ресурсів, знизить собівартість виготовлення натурального оцту в Україні зі 
збереженням якості отриманого харчового продукту. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОГАЗА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
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Биогаз образуется при разложении органических субстанций в результате анаэробного 

микробиологического процесса – метанового брожения. В качестве сырья для промышленного производства 
биогаза используют разнообразные отходы органического происхождения [1].  

Экологически важной (и удовлетворительно не решенной в Украине) является проблема утилизации 
листьев, опавших с деревьев в городских парках, сорняков и т. п. Природные процессы разложения биомассы 
листьев замедлены и составляют, в зависимости от влажности среды, более 2-х лет [2]. Утилизация 
растительной биомассы в мусоронакопителях требует значительных затрат, а сжигание такого сырья ведёт к 
загрязнению атмосферы и запрещено законодательно. Поэтому наиболее целесообразным решением проблемы 
утилизации растительной биомассы (опавших листьев, сорняков и т.п.) явилось бы получение биогаза. 

Для образования биогаза из растительного сырья необходимо прежде всего создание комфортных 
анаэробных условий для жизнедеятельности гидролизных бактерий (они отвечают за процессы разрушения 
биомассы под диссоциирующим действием воды и температуры), кислотообразующих бактерий (они 
позволяют получить из гидролизованных продуктов молекулы органических кислот) и метанообразующих, 
которые регулируют процессы потребления органических кислот и образования биогаза. 
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Цель проведенных исследований – определить условия, необходимые для такого процесса разложения 
опавших листьев, продуктами которого были бы горючий газ и органическое удобрение, а также определить 
теплотворные характеристики полученного биогаза.  

В качестве растительного сырья осенью были собраны опавшие листья парковых пород и сорняки (в 
частности амброзия) в нескольких районах г. Кременчуга. Сырьё в равных по массе частях было помещено в 
стеклянные ёмкости. Для заселения питательной среды анаэробными бактериями и оптимизации влажности в 
растительную массу была добавлена илистая (не проточная) вода из Кременчугского водохранилища. С этой 
целью можно использовать и сточные воды.  Катализаторы не добавлялись. 

Существуют два основных режима гниения – мезофильный (при температуре 25
0
-40

0
С) и термофильный 

(при температуре выше 40
0
С). Для наших исследований был избран наиболее распространённый – 

мезофильный режим. Влажная растительная масса была поставлена в тёмное место под водяной затвор, 
перекрывающий доступ воздуха. На протяжении 10-12 недель температура растительной смеси круглосуточно 
поддерживалась в интервале 28

0
-32

0
С. Уровень рН образовавшейся смеси составил 6.0 – 7.0. Выделяющийся в 

процессе гниения биогаз накапливался в специальных камерах. Из указанной растительной массы в течение 3 
месяцев выделилось по 3-5 л биогаза (на 1 кг раст. массы) при норм. атм. давлении.  

Удельная теплота сгорания полученного биогаза определена экспериментально с помощью эталонного 
металлического теплоприёмника. Указанная величина определяется в основном содержанием метана, 
поскольку незначительные количества водорода и сероводорода на этот показатель практически не влияют. Для 
полученного биогаза удельная теплота сгорания составила: 

для растительной массы центрального района (парк «Юбилейный») – 1,37 МДж/кг или 0,34 ккал/л, 
для растительной массы района нагорной части – 0,51 МДж/кг или 0,13 ккал/л, 
для растительной массы района посёлка Молодёжного – 0,98 МДж/кг или 0,24 ккал/л.  

Для сравнения: коксогаз – 16 МДж/кг, природный газ – 35 МДж/кг. Теплотворная способность биогаза, 
содержащего 70% метана, составляет 25,1 кДж/л или 5,99 ккал/л [3]. Разбежности теплотворных характеристик 
можно объяснить различным химическим составом растительных масс. Например, район посёлка Молодёжного 
относится к промышленным районам города, поэтому и листья растений могут содержать значительное 
количество элементов, замедляющих процессы жизнедеятельности анаэробных бактерий. 

ВЫВОДЫ. Биогаз можно успешно получать из растительного сырья парковых пород деревьев. 
Использование такого сырья позволяет параллельно решать и энергетические, и экологические, и даже 
социальные вопросы. Теплотворные характеристики получаемого биогаза указывают на возможную 
экономичность его производства. Оставшийся субстрат можно использовать в качестве удобрения. 
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НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ 
ДИХАННЯ 

 
Сербіна Ю.Р., учениця 11 класу, Кожева С.І., вчитель-методист з біології 
Кременчуцький ліцей № 4 
 

Негативний вплив навколишнього середовища на людину сьогодні настільки великий, що він завдає 
шкоди національному генофонду. Не є винятком і Кременчук. У місті працює більше 50 підприємства, що 
здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Через технологічну відсталість окремих 
виробництв, щороку в атмосферу Кременчука викидається понад 8097,00 т. шкідливих речовин. Також значне 
забруднення навколишнього середовища міста здійснюється транзитним та міським автотранспортом. Так, 
лише індивідуальних автомобілів у наддніпрянському населеному пункті налічується більше 50 одиниць. Окрім 
цього, щодоби через місто проїжджає понад 3,5 тисяч транзитного автотранспорту. 

Шкідливі викиди викликають значний ріст захворюваності населення, зокрема, органів дихання, 
системи кровообігу, нервової системи. 

Актуальність роботи обумовлена необхідністю розв’язання комплексу проблем, пов’язаних із 
забрудненням атмосферного повітря, а метою роботи є доведення шкідливого впливу на здоров’я кременчужан 
забрудненого атмосферного повітря. 

За допомогою статистичного методу нами проведено дослідження впливу стану атмосферного повітря 
на захворювання органів дихання у мешканців м. Кременчук. Для порівняння використані дані по Оржицькому 
і Козельщинському районах. Чому обрано саме ці райони? Бо Кременчук є промисловим гігантом і вирізняється 
значною кількістю шкідливих викидів в атмосферне повітря, а Козельщинский і Оржицький райони – 
сільськогосподарські райони із незначним, у порівнянні з Кременчуком, забрудненням повітря. Також для 
наочності взято Оржицький район, у якому немає важливих транспортних артерій та Козельщинський, через 
який проходить напружена автодорога державного значення Суми-Кіровоград. 
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 В результаті дослідження встановлено, що забруднене атмосферне повітря чинить на здоров’я людини, 
насамперед на її дихальну систему, шкідливий вплив, що призводить до різних легеневих та респіраторних 
захворювань. Так, у жителів Кременчука, де спостерігається надзвичайно висока забрудненість атмосферного 
повітря, захворюваність органів дихання майже у 2 рази перевищує захворюваність у мешканців 
Козельщинського та Оржицького районів, де шкідливих домішок в атмосферному повітрі значно менше. 
Найбільш забруднене повітря вражає у першу чергу дихальну систему дитячого населення, тому 
захворюваність серед дітей загалом у кілька разів перевищує цей показник у дорослого населення міста. Висока 
хворобливість мешканців Кременчука суттєво відбивається ще і на міському бюджеті. 

 

 
 

 
 
Примітка. Розрахунки проведено на 10 тисяч населення. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Адаменко О., Рудько Г., Ковальчук І. Екологічна геоморфологія. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. – 

411 с. 
2. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. Навч. 

посібн. – К.: Здоров’я, 2009. – 694 с. 
3. Статистика: учебное пособие / А.В. Багат и др.; под ред. В.М. Симчеры. – М.: Финансы и статистика, 

2007. – 368 с.  
4. Статистичні звіти лікувально-профілактичних закладів Кременчука за 2009-2013 роки. 
5. Харічков С.К. Фактори виникнення екологічних небезпек і їх вплив на стан довкілля України // 

Стратегія екологічної безпеки (регіональний контекст). – Львів, 1999. – С. 49–57. 
6. Шовкун Т.М. Стан оточуючого середовища як критерій стану здоров’я населення // Геоморфологія в 

Україні: новітні напрямки і завдання. – К., 2009. – С. 140–143. 



364 
 

ОЦІНЮВАННЯ ТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ ПЕСТИЦИДІВ НА ЕДАФОЦЕНОЗ МЕТОДОМ 
БІОТЕСТУВАННЯ 

Дубовик В.В., учень 10
а
 класу  

Кременчуцький ліцей № 4,  
Науковий керівник Никифорова О.О., старш. викладач 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Розвиток сільського господарства шляхом вирощування на великих площах культурних рослин за 
рахунок витіснення інших, спричинив докорінні порушення у вікових біоценозах, де кількість шкідливих 
організмів контролювалась природними ворогами, антагоністами та обмеженістю харчової бази. Масове 
розмноження шкідників, що паразитують на культурних рослинах, сягнуло небувалих меж. Тому у 
сільськогосподарському виробництві для захисту врожаю від шкідників та хвороб виникла необхідність 
постійно розширювати асортимент пестицидів та застосовувати їх на дедалі більших площах, що привернуло 
увагу науковців. Істотної руйнації зазнали й високо родючі ґрунти України. Перший за важливістю екологічний 
аспект землекористування в Україні, пов’язаний з деградацією ґрунтів, у тому числі внаслідок їх забруднення 
токсичними речовинами − складовими пестицидів. 

Розвиток науки забезпечується постійним вдосконаленням методів досліджень. Методологічні 
проблеми завжди були пріоритетними в ґрунтознавстві, біогеохімії,екології тощо. Це пояснюється прагненням 
до більшої точності і,отже, необхідністю проведення великих обсягів вимірювань під час досліджень 
екосистем. Актуальними залишаються способи обробки даних. У контексті еколого-геохімічної оцінки 
ландшафтів, найбільшого поширення набули методи біотестування, які ґрунтуються на реакції живих 
організмів до пестицидів. Живі об’єкти мають переваги порівняно з абіотичними: вони можуть реагувати на 
мінімальні відхилення від норми; в їх реакції виявляється адитивна дія всіх антропогенних факторів; при 
біотестуванні відпадає необхідність реєструвати фізико-хімічні параметри стану навколишнього середовища. 
Лише біотестування адекватно виявляє ступінь небезпеки, зокрема біоцидів, для живої природи, в тому числі 
для людини. 

Таблиця 1– Ступінь летальності тест-об'єкту залежно від концентрації біоциду і типу ґрунту 

№ 
Назва 

пестициду 

Тип 

ґрунту 

Вміст 

препарату, 

% 

Летальність  

тест-об’єкту 

1 Ураган 

ч
о

р
н

о
зе

м
 0,1 7 

0,5 7 

1,0 6 

2,0 9 

су
гл

и
н

к
о

в
и

й
 

0,1 - 

0,5 - 

1,0 - 

2,0 8 

п
іщ

ан
и

й
 0,1 7 

0,5 5 

1,0 6 

2,0 1 

2 Антибур’ян 

ч
о

р
н

о
зе

м
 

0,1 6 

0,5 6 

1,0 7 

2,0 8 

су
гл

и
н

к
о

в
и

й
 0,1 - 

0,5 1 

1,0 6 

2,0 8 

п
іщ

ан
и

й
 

0,1 6 

0,5 4 

1,0 8 

2,0 9 

 

№ 
Назва 

пестициду 

Тип 

ґрунту 

Вміст 

препарату, 

% 

Летальність  

тест-об’єкту 

3 Конфідор 

ч
о

р
н

о
зе

м
 0,1 6 

0,5 8 

1,0 8 

2,0 8 
су

гл
и

н
к
о

в
и

й
 

0,1 2 

0,5 5 

1,0 7 

2,0 9 

п
іщ

ан
и

й
 0,1 10 

0,5 7 

1,0 4 

2,0 10 

4 Оксихом 

ч
о

р
н

о
зе

м
 

0,1 5 

0,5 7 

1,0 10 

2,0 10 

су
гл

и
н

к
о

в
и

й
 0,1 2 

0,5 6 

1,0 10 

2,0 9 

п
іщ

ан
и

й
 

0,1 10 

0,5 7 

1,0 9 

2,0 10 
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Саме тому, метою роботи передбачено визначення екотоксикологічного впливу пестицидів: «Ураган» 

(гербіцид), «Антибур’ян» (гербіцид), «Конфідор» (інсектицид), «Оксихом» (фунгіцид) на тест об’єкт – 

гнойового черв’яка Eisenia foetida.Задля досягнення мети необхідно було оцінити токсичність пестицидів на 

едафобіоту, а також визначити залежність ступеню летальності тест-об'єкту від концентрації пестицидів. 

У цілях визначення гострої токсичності пестицидів,дорослих дощових черв’яків утримували протягом 

60 діб у чистих модельних природних ґрунтах та штучному субстраті, оброблених різними концентраціями 

препаратів. Головним критерієм токсичності дії пестицидів була смертність тест-об’єкту. Задля визначення 

екотоксикологічної дії пестицидів було відібрано три проби різнотипних ґрунтів в околицях міста Кременчука. 

Черви в кількості 10 штук хаотично та рівномірно розміщують по чотирьох точках повторності (норма 

внесення <25 г черв’яків на 1кг ґрунту. Облікують за характером занурювання черв’яків у ґрунт. Зверху 

накривають кювету марлею в декілька шарів,яку закріплюють резинкою. Освітлення примушує черв’яків 

зариватись в ґрунт. Протягом токсикологічного тесту (60 діб) кожної доби ведеться підрахунок кількості 

черв’яків їх загальним станом та рухливістю (характер занурення) та можливими реакціями організму на 

препарат при досліджуваних концентраціях. Залежно від характеру проведення досліджень необхідно вести 

облік ваги черв’яків. Кількість черв’яків,що вижили визначають візуально. Загиблими вважаються ті особини, 

які не реагують на м’яке механічне подразнення на фронтальному кінці тіла. Мертві особини видаляються при 

першому виявленні. 

При оцінюванні токсичності пестициду «Ураган» на організми тест-об’єкту Eisenia foetida методом 

біотестування встановлено найменшу кількість особин (1) у піщаному і глинистому ґрунтах, при концентрації 

2,0 % і найбільшу (16) у глинистому, при концентрації 0,1 %. Під час оцінювання токсичності пестициду 

«Антибур’ян» на організми Eisenia foetida методом біотестування встановлено найменшу кількість особин (1) у 

піщаному ґрунті, при концентрації 2,0 % і найбільшу (10) у глинистому, при концентрації 0,1 %. При 

визначенні токсичності пестициду «Конфідор» на організми Eisenia foetida методом біотестування встановлено 

нульовий показник у піщаному ґрунті, при концентраціях 0,1 % і 2,0 % та найбільший (8) у глинистому, при 

концентрації 0,1 %. При оцінюванні токсичності пестициду «Оксихом» на організми тест-об’єкту методом 

біотестування встановлено нульовий показник в усіх типах ґрунтів при концентраціях 0,1 %, 1,0 %, 2,0 % та 

найбільшу кількість (8) у глинистому ґрунті, при концентрації 0,1 %. (табл.1). 

 

Висновки 

1. Установлено, що в результаті високих доз пестицидів пригнічується розвиток едафобіоти, 

збіднюється видовий склад, зменшується чисельність і біомаса едафону, що призводить до зниження вмісту 

гумусу і як наслідок родючості едафотопів. 

2. Досліджувані пестициди мають різну летальну концентрацію: гербіциди «Ураган» і «Антибур’ян» − 

2,0 %, інсектицид «Конфідор» − 2,0 %, фунгіцид «Оксихом» − 1,0 %. 

3. Найменш токсичним препаратом є «Ураган», найбільш токсичним – «Оксихом». 

4. Запропоновано використання біоцидів, враховуючи концентрації визначені під час досліджень, які є 

екологічно безпечними не лише для людини, але й для ґрунтової біоти. 

5. У перспективі планується провести додаткове біотестування досліджених пестицидів за 

використанням за тест-об’єкт найбільш розповсюджені серед однодольних и дводольних культурних рослин – 

пшениці та гороху, з метою підвищення достовірності отриманих результатів. 
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