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Шановні учасники конференції ! 

Кременчуцька земля, Полтавщина та й уся Україна глибоко пов’язані із життям і 

науковою творчістю академіка Володимира Івановича Вернадського – видатного вченого і 

мислителя, організатора і першого Президента Української Академії наук, ідеї якого ООН 

поклала в основу пошуків виходу із глибокої цивілізаційної кризи, що з кінця 60-х років 

ХХ ст. стала усвідомлюватися людством, зацікавленим у прогнозуванні свого майбутнього – 

динаміки глобального розвитку. Саме Кременчуччина є складовою частиною ланцюга його 

наукових досліджень, результатом яких є концепція біосфери з головним її чинником – 

живою речовиною, а також звільнення поняття «життя» від релігійних нашарувань, надання 

йому фізичного значення і включення до кола таких характеристик Всесвіту, як матерія й 

енергія. 

Під час попередніх 16-ти конференцій було відкрито: 

– 2001 року меморіальну дошку на честь В. І. Вернадського у Кременчуці;

– 2004 року пам’ятний знак у селі Омельник Кременчуцького району, присвячений

В.І. Вернадському; 

– 2005 року пам’ятник першому Президенту НАН України, академіку

В.І. Вернадському в місті Кременчуці; 

– 2013 року в КрНУ аудиторію-амфітеатр імені видатного вченого, філософа і

мислителя, оснащену сучасним мультимедійним обладнанням. 

V–XVІ Міжнародні конференції (2005–2016) набули багатопрофільного, 

полілогічного значення, притаманного для наукової діяльності В.І. Вернадського. У зв’язку з 

цим наш університет узяв на себе ініціативу з упровадження в життя його концептуального 

надбання, що забезпечує сталий розвиток освіти і науки. Цими конференціями закладено 

фундамент для розгляду й вирішення проблем сучасних видів і напрямків освітньо-наукової 

діяльності через призму біосферно-ноосферних ідей В. І. Вернадського. 

Із кожним роком збільшується кількість учасників конференції з України та 

зарубіжжя, розширюється коло актуальних проблем, що розглядаються на пленарних та 

секційних засіданнях (серед них: гуманітарна складова стратегії ноосферного розвитку; 

ноосферні освіта і виховання; розвиток природничих наук у контексті концептуальної 

спадщини В.І. Вернадського; управління реґіональною екологічною безпекою; стратегія 

сталого розвитку науки і структурно-інноваційна перспектива локальної економіки). Загалом 

кожного року в конференції беруть участь понад півтори сотні науковців із ВНЗ, 

підприємств і установ з України, США, Китаю, Марокко, Польщі, Білорусі, Чехії, 

Словаччини, Казахстану тощо. 

Метою конференції є не лише обговорення результатів досліджень у напрямі 

забезпечення сталого розвитку освіти і науки як сукупності гуманітарних, економічних і 

політичних процесів, що відбуваються в країні, з метою досягнення гармонійного розвитку 

людини, суспільства і навколишнього середовища, а й формування умов для створення та 

впровадження наукових основ сталого еколого-економічного розвитку регіонів через 

координацію зусиль та співробітництво між державними органами управління та 

самоврядування, бізнес-структурами тощо. 

Динамічно зростаючому Кременчуцькому національному університету імені Михайла 

Остроградського необхідно вирішувати складні задачі забезпечення кадрами вищої 

кваліфікації, наукового становлення та національного і міжнародного визнання. Співпраця 

нашої установи з провідними вищими навчальними закладами України і Європи повинна 

дати чітку наукову орієнтацію молодим ученим, створити продуктивні наукові колективи та 

школи з метою налагодження на регіональному рівні стійких прямих і зворотних зв’язків у 

трикутнику «освіта – наука – виробництво» – єдино реальної бази прогресивного розвитку 

економіки нашої країни. 

З повагою 

Голова програмного комітету, 

ректор  М.В. Загірняк 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПОГЛЯДІВ ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА ВЕРНАДСЬКОГО 
НА СЬОГОДЕННЯ ОСВІТИ, НАУКИ І ПРИРОДОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

Анатолій Загородній – академік НАН України, віце-президент НАН України,  
Голова Комісії НАН України з наукової спадщини В.І. Вернадського, Київ 

Олександр Пономаренко – академік НАН України, академік-секретар Відділення 
наук про землю НАН України, директор Інституту геохімії, мінералогії та 

рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, Київ 

Ганна Кульчицька – доктор геологічних наук, головний науковий співробітник 
Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН 

України, Київ 

Далекоглядний учений. Коли знайомишся зі спадщиною Великого Вченого, не 
перестаєш дивуватися його передбачливим і далекосяжним висновкам, які зробив він чи то у 
сфері наукових досліджень, чи то організації освіти і науки, чи в галузі 
природокористування. Велична постать геніального вченого ХХ сторіччя Володимира 
Івановича Вернадського у деяких аспектах навіть містична. Чого вартий той факт, що взимку 
1920 року перед очима хворого на тиф вченого під час марення промайнуло все його дальше 
життя. Його геніальність межувала з містикою, адже він бачив явища не лише глибоко, але й 
широко – в їхньому взаємозв’язку з іншими явищами. Він аналізував цей зв’язок і на підставі 
аналізу прогнозував їхній подальший розвиток. 

Кожне слово, написане далекоглядним ученим майже 100 років тому, актуальне. Воно 
звучить так, ніби сказане вчора. Ніби він звертається до нинішнього покоління громадян 
України. 

Освіта. В.І. Вернадський до краю переймався проблемами виховання молодого 
покоління. Будучи викладачем Московського університету, був дуже вимогливим, не терпів 
студентів, які відвідують університет лише заради диплома, і цінував працьовитих, по-
справжньому талановитих молодих людей, які прагнули знань. Навчання, на думку вченого, 
– це не бездумне заучування чого-небудь. Якщо студент не має тяги до знань, то для
суспільства краще буде, якщо він покине стіни навчального закладу. Разом з тим слід 
піклуватися про справді талановитих молодих людей. «Хороший студент всегда мог выбрать 
важное и только его запомнить: в этом главным образом и интерес экзамена − чтобы студент 
знал, почему он выучил то-то и то-то» [3, с. 621]. «Наша <страна> столько потеряла 
талантливой, богато одаренной для научной работы молодежи, что необходимо вообще 
принять срочные меры для уменьшения этого несчастья и для предоставления настоящих 
условий работы оставшимся и наростающим.. ...Одаренная для научной работы молодежь 
есть величайшая сила и драгоценное достояние человеческого общества, в котором она 
живет, требующая охраны и облегчения ее проявления» [3, с. 619]. Що ще можна додати до 
цих слів великого вченого? І як актуально звучать вони сьогодні!  

Організація науки. Широкому загалу відомо, що академік  Вернадський – організатор 
і перший президент нинішньої Національної академії наук України. Але не всім відомо, що 
він причетний до створення ще півтора десятка наукових і виробничих інституцій в Росії і 
Україні, які у тій чи іншій формі існують донині. Такі як КЕПС (Комісія з вивчення 
природних виробничих сил), Радієвий інститут (сьогодні Радієвий інститут ім. В.Г. Хлопіна, 
дочірнє підприємство Росатома), Хімічна лабораторія (пізніше Інститут хімії АН УРСР), 
Біогеохімічна лабораторія (сьогодні Інститут геохімії та аналітичної хімії 
ім. В.І. Вернадського РАН), Метеоритна комісія (нині Комітети з метеоритів при РАН та 
НАН України), Комісія з вивчення вічної мерзлоти (пізніше Інститут мерзлотознавства 
ім. В.А. Обручева АН СРСР), Комісія з мінеральних вод (пізніше Гідрогеологічна 
лабораторія АН СРСР тощо. Утворення інших інститутів він спрогнозував. До таких 
належить Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, 
як втілення у життя мінералогічної концепції  В. Вернадського, що здійснилася через піввіку. 
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Дійсно, потрібно було мати талант провидіння, як писав Р. Баландін [1], щоб створювати 
наукові установи, націлені на далеку перспективу. 

Організація Української академії наук (УАН). Виникає закономірне запитання. Чому 
саме Вернадському випала доля бути організатором УАН? Адже в Україні були інші, не 
менш відомі науковці. Очевидно тому, що доля звела його з Миколою Василенком. 
Ровесники, зовні дещо схожі, вони обидва були Товаришами міністра освіти в уряді  
Керенського в Петрограді в 1917 році. Обидва змушені були емігрувати в Україну після 
перемоги більшовиків. М. Василенко незабаром очолив Державний Сенат Гетьманату. 
Втілення у життя своєї ідеї щодо створення УАН він доручив В. Вернадському, на той час 
академіку Петербурзької академії. Законопроект був створений у короткий час і 27 листопада 
1918 року В.І. Вернадський став першим Президентом УАН і академіком УАН. Структура 
Академії, яку запропонував Вернадський, виявилася найбільш життєстійкою. Нинішня 
Національна академія наук України фактично зберегла запропоновану ним структуру і 
впевнено наближається до свого вікового ювілею попри зміни державного устрою та складу 
урядів. Він заснував її на віки! За що Академія не забуває складати шану Великому 
Організатору. До 150-річчя від дня народження першого Президента Української академії 
наук академіка Володимира Вернадського Комісія НАН України започаткувала 10-ти томне 
видання «Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського» (2012), зберігши його 
спадщину для наступних поколінь. 

Організація наукової роботи. Як людина з твердою громадянською позицією академік 
двох академій В. Вернадський не міг спокійно дивитися на байдуже ставлення до наукових 
кадрів, неефективну їхню роботу та руйнування науки через нераціональну організацію 
справи. І час від часу надсилав свої пропозиції у вищі інстанції. «Коренное переустройство 
нашей страны должно опираться на научную мысль – дерзающую, глубокую и свободную, 
ищущую новых путей. Это одно из самых основных условий успеха» [3, с. 605]. 
«Происходит, с моей точки зрения, безумная трата самого дорогого достояния народа – его 
талантов. А между тем, эти таланты никогда не возобновляются непрерывно» [3, с. 607]. 
Доповідні записки вченого написано у важкі передвоєнні і воєнні роки, але звучать так, ніби 
він переймається проблемами незалежної України. 

Проблеми природокористування. Ще 100 років тому В. Вернадський застерігав від 
того неминучого лиха, що несе за собою видобування корисних копалин. З геніальною 
прозорливістю він передбачив науково-технічну революцію XX століття з усіма її 
наслідками для біосфери. Читаючи його листи із так званого Нового Світу, де вчений 
перебував на початку минулого віку,  бачиш перед собою нинішні наслідки масштабного 
добування залізної руди і хижацького видобування бурштину, вже в Україні. «Та новая 
техника − ..., которая так много дала человечеству, имеет и свою тяжелую сторону. Красивая 
страна обезображена. Леса выжжены, часть − на десятки верст страны − превращена в 
пустыню: растительность отравлена и выжжена и всё для достижения одной цели − быстрой 
добычи…» [3, с. 622]. «Сегодня в обстановке рудника, во всем окружающем устройстве 
видишь опять «американское устройство» работы − достижение возможно быстро 
результата, несмотря ни на что. Минимальная охрана человеческой личности, значительное 
расхищение вековых запасов природы для быстрого получения полезного действия.» [3, с. 
623] Величезні території родючої землі в Україні нині виведено з користування через 
нераціональне видобування корисних копалин.  

Разом з тим учений вселяє у нас надію, оскільки  ключ до розумного 
природокористування, на його думку, лежить у пізнанні закономірностей розвитку біосфери. 
Саме знання закономірностей розвитку біосфери робить науковця оптимістом. У біосфері 
людина вперше стає величезною геологічною силою. «Тому ми можемо дивитися у наше 
майбутнє впевнено. Воно в наших руках. Ми його не випустимо» [2, с. 275]. Так вважав 
геніальний учений ХХ сторіччя. Нам залишається лише сподіватися, що він не помилився у 
своєму пророцтві. 

Післямова. Академік Олександр Павлович Виноградов, учень, товариш і соратник 
Вернадського, сказав про свого вчителя, що він «бачив набагато років вперед». Тому його 



ІДЕЇ АКАДЕМІКА В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ТА ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ І НАУКИ 

6 

думки так само актуальні сьогодні, як і 100 років тому. Можливо, це дійсно був природний 
дар пророцтва, як вважав Рудольф Костянтинович Баландін [1], а можливо це просто була 
можливість бачити явища ширше і глибше, ніж його сучасники. Оскільки жоден із 
природодослідників або організаторів науки не зміг заглянути у майбутнє так далеко, як 
Володимир Іванович Вернадський. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Баландин Р.К. Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие. М. : Изд-во «Знание», 1988.

208 с. 
2. Вернадський В.І. Кілька слів про ноосферу. Вибрані праці / Переклад М.І. Кратко.

Київ: «Наукова думка», 2005. С. 266-275. 
3. Мінералогічна спадщина В.І. Вернадського в епістолярному жанрі. Вибрані наукові

праці академіка В.І. Вернадського. Том 5: Мінералогічна спадщина Володимира Івановича 
Вернадського. Київ, 2012. – С. 557–630. 

THE INTERDEPENDENCE OF THE NOOSPHERE, ENVIRONMENTALISM 
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPTS 

Volodymyr Nykyforov 

Kremenchug Mykhailo Ostrohradskyi National University 

The Vernadsky, Chardin and Leroy Biosphere and Noosphere Doctrines are discussed. The 
interdependence of the noosphere, environmentalism and sustainable development concepts is 
studied. The Sustainable development of the state is considered as a balanced ecological, social 
and economic development of its regions. 

The first ideas of the biosphere were formed by French naturalist Jean Baptiste Lamarck in 
the early nineteenth century even without the introduction of the «biosphere» term which was 
suggested by the Austrian geologist and paleontologist Eduard Suess much later, in 1875. The 
holistic biosphere doctrine was created by the Soviet biogeochemist and philosopher Vladimir 
Ivanovich Vernadsky, who was the first to consider living organisms to be the ones which play the 
leading transformative power role on the Earth. In fact, according to his ideas, the living substance 
is the main biosphere function. 

Among the other seven substance types the major role in the biosphere evolution, according to 
V. I. Vernadsky, is played by all the living organisms totality that inhabits the planet, that is the 
living substance, the dry mass of which (3,5·10

18
g) is 1/10

6
 part of the entire biosphere (3,1·10

24
g),

that is two thousand times less than the Earth mass (5,9·10
27

g). In turn, the Earth human population
biomass (2.9·10

14
g) is ten thousand times less than the living matter mass. Therefore, there is a

double paradox occurs: only one-millionth part of the biosphere creates its structural and functional 
organization and the planetary ecosystem homeorhesis (homeostasis in time), and with the mind 
occurrence only 1/10

10
th part significantly affects the biosphere ecological balance.

Thus, huge human impact on the primary biosphere and his industrial (technogenic) and 
agricultural (agrogenic) large-scale effects were the basis for the noosphere, that is literally about 
the mind sphere, creation. For the first time this concept was introduced in the scientific use in 1927 
by the French scientist Edouard Le Roy, who together with Teilhard de Chardin considered the 
noosphere as a kind of ideal formation around the Earth – the thought shell out of the biosphere, and 
he regarded its future as a harmonious union of human mind and the divine principle. 

Unlike his colleagues, Vernadsky released the «life» concept from any theological accretions, 
gave it the physical and chemical processes meaning and included these natural-science 
characteristics of the Universe as matter and energy. The following should be regarded as his 
noosphere doctrine’s main statements: 

– noosphere as a qualitatively new stage in the biosphere evolution;
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– the human mind, as the one’s of that being socially organized, is a great geological force
altering the planetary biogeochemical cycles. 

In his researches the thinker pointed out a few dozens of specific conditions necessary for the 
noosphere development, many of which form the basis of the sustainable development (SD) concept 
adopted at the UN Conference for development and environment (Rio de Janeiro, 1992): 

– the equality of people of all races and religions, the increasing role of ethnic groups in
resolving issues of state internal and external policy, economic integration of the latter ones; 

– complete cessation of malnutrition and hunger, poverty and epidemics, war elimination
from the society life; 

– freedom of scientific thought from the influence of religious, philosophical and political
movements and the creation of conditions favorable for scientific progress; 

– primary biosphere reasonable initial transformation in order to meet the material, aesthetic
and spiritual needs of the numerically growing population; 

– the expansion of the biosphere boundaries in space and the new energy sources discovery.
Currently, the noosphere refers to the interaction of man and nature, within which a 

reasonable human activity becomes the major determinant of the development. In the noosphere 
structure it is possible to allocate the following items in unity with the biosphere: mankind, social 
systems, scientific knowledge set, the equipment and technology amount. The harmonious 
interaction of all the noosphere structure components is the basis of its existence and sustainable 
development. 

The main provisions of the noosphere doctrine is closely intertwined with the new worldview 
concepts spread in the XX

th
 century in European countries, such as the environmentalism, which

seeks to strengthen measures to protect the environment. An important condition of this worldview 
is the absolute recognition of the each person and humanity dependence from the biosphere as a 
whole, as the environment itself forms the ethnic groups. Therefore, it can be utopian if 
environmental ideas do not possess all the humanity and, above all, the planet ruling and intellectual 
elite. 

The environmentalism scientific basis is the theory of socio-economic development and the 
environment simultaneous control, that is, the SD concept, which is based on the fact that if three-
quarters of the world's population who live in underdeveloped countries follow the same path of 
their economic systems development as the people in the developed world, the planet will not 
sustain such a powerful resources consumption and the environment pollution and so the 
environmental catastrophe will become inevitable. However, you can't blame developing countries 
for their efforts to improve their population living standards. 

Therefore, in the SD concept framework, there are three ways of global environmental 
protection possible: 

– the biogeocenosis increased production preservation, especially those of phytocenosis, the
environmental function of which is to guarantee the anthropogenesis future; 

– the anthropogenic ecosystems control, the environmental function of which is equivalent to
the natural ones which they have replaced; 

– introduction of environmentally friendly, mainly informational and biological technologies,
forestalling the technogenic and agrogenic activities effects, unfavorable for living. 

In 1987, 179 states adopted the common SD principles, providing responsibility of the state 
and civil society to meet the needs of present and future generations. Nowadays, this concept is the 
most prevalent in the world and it is often referred to as «the world model of the civilization 
future», since it integrates the three fundamental components of the mankind evolution, these are 
the economic, environmental and social ones. 
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АВТОМАТИЧНІ АЛГОРИТМИ  

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ 

 

Ануріна І. С., Зибін І. К. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

The theses deal with reviewing automatic algorithms of assessing machine translation 

quality. The authors focus on the existing algorithms, describe their advantages and disadvantages, 

as well as compare them to conducting the assessment of quality by a human.  

Бурхливий розвиток інформаційних технологій на межі ХХ і ХХІ століть приніс 

позитивні перетворення в усі сфери життєдіяльності, докорінно змінивши світогляд людей, 

які живуть у третьому тисячолітті. Використання комп’ютерів у повсякденному житті та 

цілодобовий доступ до мережі Інтернет пришвидшили темпи життя, тим самим висунувши 

нові вимоги до комунікації на міжнародному рівні. У наш час перекладач повинен 

виконувати свою роботу надзвичайно швидко, при цьому ні в якому разі не повинна 

страждати якість. На допомогу професіоналам приходять системи машинного перекладу, які 

дозволяють збільшити темпи виконання завдань завдяки автоматичному перекладу, 

перевірці орфографії та граматики, автоматизованим системам перекладу та пам’яті 

перекладів [1]. 

Однак з появою подібних перекладацьких інструментів, з’явилася також проблема 

оцінювання якості машинного перекладу, що є важливою сферою дослідження для 

визначення ефективності та оптимізації роботи існуючих систем машинного перекладу. З 

цією метою часто використовують оцінювання перекладу людиною, у якому 

найпоширенішими метриками є плавність (текст читається як написаний носієм мови) і 

адекватність (чи необхідну інформацію у вхідному тексті можна отримати з вихідного тесту) 

[2]. Але через високі витрати, відсутність повторюваності, суб’єктивність і повільність 

оцінки перекладу з використанням суджень людини й бажанням застосувати автоматичне 

налаштування параметрів системи були розроблені автоматичні алгоритми оцінки 

машинного перекладу. 

Серед найпоширеніших систем можна назвати такі метрики: BLEU (Bilingual 

Evaluation Understudy), ключовою характеристикою якої є пряме використання кількох 

еталонних перекладів; WER (Word Error Rate), яка оцінює доцільність перестановки слів; 

GTM (General Text Matcher), яка намагається змоделювати рух фрази під час перекладу, 

використовуючи максимальний розмір збігу для обчислення якості перекладу; TER 

(Translation Edit Rate), що розглядає зміну порядку розміщення фраз; HTER (Human-Mediated 

Translation Error Rate), яка потребує участі одномовної людини для створення цільових 

еталонних перекладів, націлених на певні вихідні дані системи. 

Підсумовуючи усе, зазначене вище, можна стверджувати, що для створення 

удосконалених систем машинного перекладу потрібні автоматизовані алгоритмів 

оцінювання якості машинного перекладу. Огляд існуючих автоматизованих метрик показав, 

що усі вони потребують набору еталонних перекладів, що унеможливлює повністю 

автоматизовану оцінку нових текстів, які з’являються під час роботи системи машинного 

перекладу. 
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СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНОЛОГІЇ В НІМЕЦЬКИХ ТЕКСТАХ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕМАТИКИ 

 

Ануріна І. С., Михайлик Ю.О. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

The theses deal with the issue of translating terms in German texts in the field of economy. 

The authors specify several translation problems, such as the problem of using specific vocabulary 

and the problem of choosing equivalents for foreign language terms, emphasize the knowledge of 

specific terms as a key factor of translating specialized German texts. 

У наш час питання термінології привертає особливу увагу, оскільки в сучасній 

системі знань термінологія одночасно є і специфічним мовним утворення, і невід’ємною 

складовою частиною наукової та виробничої діяльності. Удосконалення її якості стає одним 

з найактуальніших питань у перекладознавстві. Серед найважливіших і найактуальніших 

термінологічних проблем можна виділити проблему використання спеціальної лексики і 

проблему підбору відповідностей іншомовним термінам у процесі перекладу. 

По-перше, варто зазначити, що під терміном традиційно розуміють слово 

(словосполучення), що означає поняття спеціальної галузі знання або діяльності [1, с. 6 ]. Для 

того щоб виконати переклад німецького тексту, який містить терміни, необхідно мати 

спеціальні знання в тій професійній галузі, до якої він відноситься. При виконанні перекладу 

фахівець часто стикається з необхідністю підбору термінологічних аналогій німецьким 

словам, де переважають складні слова-терміни, які не завжди мають точні аналоги в інших 

мовах. Спеціаліст, який виконує переклад німецького тексту повинен добре володіти 

спеціальною термінологією. Наприклад, значення складних і похідних слів, якими так багата 

німецька мова, часто перекладають неправильно, виходячи лише тільки зі значення 

складових елементів слова і без звіряння з лінгвістичними відповідниками термінів у двох 

мовах перекладу: Völkerrecht – «міжнародне право», а не «право народу»; Berufsverbot – 

«заборона на професію», а не «професійна заборона». 

Окремим випадком помилкових друзів перекладача є псевдоінтернаціоналізми – 

міжмовні омоніми, що асоціюються зі словами інтернаціональної лексики й викликають 

різного роду труднощі при перекладі [2]: не можна перекладати німецьке слово Zentner на 

українську мову як «центнер», оскільки воно означає «50 кг». 

Деякі німецькі слова не мають точних відповідників в українській мові. До них, у 

першу чергу, відносяться неологізми і країнознавчі реалії. У таких випадках найчастіше 

використовують прийоми калькування, транслітерації або описового перекладу: 

Sonderziehungsrechte – «спеціальні права позики», «спеціальні права на отримання валюти в 

Міжнародному валютному фонді». 

Таким чином, складність перекладу економічних і банківсько-фінансових текстів 

залежить не тільки від складності самих текстів, а й від рівня вимог до перекладу, від того, 

хто є майбутнім споживачем перекладу: люди, чиї знання в економіці або банківській справі 

не набагато більші, ніж у перекладача, або ж експерти й аналітики, які знають досконало всі 

тонкощі економічної й фінансової термінології. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ 
САКРАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Арламова Г.М.,  
Вища  народна  школа Беблінген-Синдельфинген, Німеччина 
Горбань С.І. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  
 
The definition of professional competence of the artist's sacred art and its components are 

defined, briefly describe the innovative technologies of training future artists sacral painting, 
presented the pedagogical conditions of formation of professional competence of future artists of 
sacred art. 

Дослідження історичного досвіду професійної підготовки художників сакрального 
живопису показало, що у всі історичні часи навчальний процес будувався на основі передачі 
практичних навичок і умінь від майстра до учня, навчання відбувалось поетапно та 
будувалося за принципом від простого завдання до складного.  

Формування професійної компетентності майбутнього художника сакрального 
живопису засобами інноваційних технологій передбачає створення у навчальному закладі 
професійно-творчого інноваційного середовища, яке б: формувало мотиви розвитку 
необхідних знань та умінь майбутнього фахівця, сприяло максимальному розвитку 
закладеного в конкретній особистості творчого потенціалу художника, стимулювало потребу 
у самопізнанні, творчому саморозвитку, формувало об’єктивну самооцінку; реалізувало 
творчу співпрацю викладача та студентів, у якій першому відведена роль творчого зразка, 
взаємодію студентів у невеликих групах, що об’єднуються для вирішення загального 
завдання і спільними зусиллями досягають  результату; здійснювало професійну підготовку 
шляхом впровадження інноваційних форм (проблемна лекція, лекція з паузою, семінар-
дискусія, семінар-дослідження, вебінари, майстер-класи та ін.) і методів навчання 
(програмоване навчання, кейс-метод, метод проектів, метод портфоліо, в тому числі із 
реалізацією засобами ІКТ та ін.); забезпечувало взаємозв’язок різних форм навчання: 
аудиторних та поза аудиторних (музейних екскурсій, навчальних практик, творчих 
експедицій, роботі в архівах та творчих майстернях і т.п.). 

Під навчальним професійно-творчим інноваційним середовищем розуміємо продукт 
відношень суб’єктів навчання, всі дидактичні компоненти процесу навчання – його зміст, 
технології, форми, методи, засоби навчання, які базуються на інноваційному змісті, який 
відображено в тому числі у авторських навчальних курсах та інноваційних технологіях 
навчання. Кожна із виділених інноваційних технологій професійної підготовки майбутнього 
художника сакрального живопису (технології програмованого навчання, технології 
проблемного навчання, ситуаційного навчання (кейс-метод), проектні технології, 
інформаційно-комунікаційні технології; технологія порт фоліо) має свої особливості щодо 
мети та змісту навчання, методів, форм та засобів реалізації, тому їх впровадження у 
професійну підготовку фахівців потребує переосмислення ролі й функцій викладача. 

Ключовим моментом реалізації інноваційних технологій навчання при підготовці 
майбутніх фахівців є переорієнтація діяльності викладача з інформаційної, коли викладач є 
транслятором знань, жорстким організатором змісту і спрямованості навчальної діяльності 
студентів до організаційної, коли викладач виступає в ролі педагога-менеджера, режисера 
навчання, організатором навчально-пізнавальної діяльності, який: ініціює творчий пошук 
майбутніх фахівців; усвідомлює практичну значущість різних педагогічних інновацій; 
здатний проектувати і моделювати навчальний процес з використанням різних навчальних 
технологій, знаходячи баланс між класичними та інноваційними підходами до підготовки 
художників сакрального живопису, знаходячи оптимальні форми, методи та засоби 
навчання, що будуть відповідати встановленій педагогічній меті та завданням. 

Таким чином, формування професійної компетентності майбутнього художника 
сакрального живопису засобами інноваційних технологій підвищить здатність до творчості і 
рефлексії майбутніх фахівців.  
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ЕТИМОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ  

«ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ» 

 

Беспарточна О.І., Войтевич П.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

The article describes the main features of communicative foreign competence. There is given 

a difference between communicative competence and competency. The structure of communicative 

foreign competence has been performed in the study.  

Актуальність дослідження продиктована вимогами суспільства до системи вищої 

освіти щодо підготовки висококваліфікованих фахівців з глибокими знаннями іноземної 

мови, котра є однією із складових частин гуманітарної підготовки.  

В останні роки питання формування іншомовної компетентності досліджувалось в 

роботах українських педагогів-учених (Г. Воробйов, І. Закірянова, В. Калінін, Т. Колодько, 

О. Першукова, В. Топалова та ін.). В той же час, слід зазначити, що поняття «комунікативна 

компетенція» у лінгвістичних науках нерідко асоціюється з поняттям «компетентність». У 

загальному розумінні «компетентність» означає відповідність вимогам, критеріям та 

стандартам в існуючих сферах діяльності; наявність необхідних активних знань, здатність 

впевнено добиватись результатів і володіти ситуацією. 

Вперше у лінгвістичній науці поняття «компетенція» ввів американський мовознавець          

Н. Хомський, маючи на увазі під цим терміном знання своєї мови мовцем-слухачем. 

Науковець, розглядав суто лінгвістичну компетенцію, яка є явищем індивідуального 

сприйняття світу та оточення.  

Пізніше, Д. Хаймс ввів поняття «комунікативна компетенція», протиставляючи його 

терміну «лінгвістична компетенція». Науковець стверджував, що людина, яка має лише 

лінгвістичну компетенцію буде неспроможна спілкуватись, так як породжуватиме лише 

граматичні структури. 

За твердженням Р. Белла комунікативна компетенція це система, що виконує функцію 

балансування існуючих мовних форм, які визначаються з опорою на мовну компетенцію 

комуніканта на тлі певних соціальних функцій.  

Вчені-мовознавці М. Кенел та М. Свейн запропонували структуру комунікативної 

компетенції, що складається з чотирьох компонентів:  

1. Дискурсивна компетенція – здатність поєднувати окремі речення у зв’язне усне або 

письмове повідомлення, дискурс, використовуючи для цього різноманітні синтаксичні та 

семантичні засоби когезії;  

2. Соціолінгвістична компетенція – здатність розуміти та продукувати словосполучення 

з такою формою та таким значенням, які відповідають певному соціолінгвістичному 

контексту ілокутивного акту комунікації (ілокутивний акт – втілення у висловлюванні, 

породжуваному в ході мовлення, певної комунікативної мети; цілеспрямованість; функція 

впливу на співрозмовника);  

3. Стратегічна компетенція – здатність ефективно брати участь у спілкуванні, 

обираючи для цього вірну стратегію дискурсу, якщо комунікації загрожує розрив через шум, 

недостатню компетенцію та ін., а також адекватну стратегію для підвищення ефективності 

комунікації;  

4. Лінгвістична компетенція – здатність розуміти та продукувати вивчені або аналогічні 

їм висловлювання, а також потенційна здатність розуміти нові невивчені висловлювання. 

Дослідивши праці вчених Л. Бахман, А. Палмер М. Халдія, Р. Кліффорда, М. Вятютнєв,       

О. Коккот, Н. Гез, В. Топалова та інших, які розглядали структуру комунікативної 

іншомовної компетенції, ми визначили її загальні складові: лінгвістична компетенція; 

країнознавча компетенція; соціолінгвістична компетенція; психологічну компетнеція; 

ілокутивна компетенція. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ТЕСТ ЯК МЕТОД КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТІВ  

САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Беспарточна О.І., Буткевич Н.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

The article describes the main aspects of pedagogical testing. It has been given the 

comparative didactic characteristics of the testing and traditional methods of monitoring of 

students’ independent study activities.   

Раціональна організація самостійної роботи студентів в умовах вищого навчального 

закладу, неможлива без правильної постановки контролю знань студентів, так як облік якості 

знань є важливим засобом регулювання багатьох показників навчального процесу і 

одночасно є засобом управління якістю самостійної навчально-пізнавальної діяльності 

студентів в умовах ВНЗ. Головна відмінність тесту від традиційного контролю полягає в 

тому, що тест дозволяє більш точне вимірювання знань та оцінка, що виставляється за 

результатами тестування, відрізняється об’єктивністю. 

Педагогічний тест варто розуміти як систему завдань специфічної форми і певного 

змісту, розташовану у порядку зростаючих труднощів, та створену з метою об’єктивної 

оцінки структури і виміру рівня підготовленості студентів. Так, тестове завдання для 

контролю якості самостійного засвоєння навчального матеріалу студентами повинно 

відповідати цілому ряду вимог, а саме: 

 мати чітку форму; 

 відрізнятися предметною чистотою змісту; 

 бути логічно правильним, технологічним, ергономічним; 

 мати відомі труднощі і корелювати з обраним критерієм. 

  З наведених вимог очевидно, що тестові завдання повинні обов’язково перевірятися 

емпірично. Від таких завдань варто відрізняти завдання в тестовій формі, у яких відсутні 

системоутворюючи властивості, наприклад, система завдань не організована за принципом 

наростання складності. 

Педагогічний тест може бути у різних формах, так  можна виділити основні форми 

тестових завдань: завдання закритої форми, завдання відкритої форми, завдання на 

відповідність, завдання на встановлення правильної послідовності.  

Слід підкреслити, що серед переваг педагогічних тестів перед традиційними формами 

та методами контролю у вищому навчальному закладі можна виділити наступні: 

 об’єктивність контролю, відсутність впливу на оцінку побічних факторів; 

 оцінка одержана за допомогою тесту, більш диференційована; 

 показники тестів орієнтовані на вимір засвоєння ключових понять, тем, елементів 

навчальної програми дисципліни;  

 компактність і автоматизація. 

Отже, тестування як метод контролю має свої обмеження: за допомогою 

педагогічного тесту можливо перевірити ступінь оволодіння студентами навчальним 

матеріалом дисципліни, перевірка ж глибини розуміння предмета, володіння стилем 

мислення, властивого дисципліні, яку вивчає студент, у цьому випадку досить ускладнена. 

Відсутність безпосереднього контакту зі студентом, з одного боку, робить контроль більш 

об’єктивним, але, з іншого боку підвищує імовірність впливу на результат інших випадкових 

факторів. Таким чином, можна зробити висновок, що у вищому навчальному закладі 

найкращий ефект дає сполучення педагогічних тестів із традиційними методами контролю. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЮ  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Беспарточна О.І., Несен В. О.  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
The article emotivision the necessity of introduction of gaming and information technology 

in independent work of students, induced by the regulatory legal documents related to the 
Informatization of education. Following is an example of one of the variants game technology - 
business simulator. 

Домінуючою тенденцією розвитку сучасної цивілізації є перехід її до інформаційного 
суспільства, в якому об’єктами і результатами праці переважної частини населення стануть 
інформаційні ресурси, що вимагає ґрунтовної підготовки всіх членів соціуму до  
ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у своїй професійній 
діяльності. Розвиток глобальної мережі Інтернет призвів до комп’ютерної революції в 
інформаційному світі, в якому комп’ютер є основним засобом телекомунікації.  

Еволюція ринкової економіки, реалізація інвестиційно-інноваційної моделі 
функціонування суспільства, євроінтеграційний курс України вимагають від вищої школи не 
тільки створювати теоретичну базу та знайомити майбутніх фахівців з моделями поведінки у 
конкретних ділових ситуаціях, а й формувати сучасний світогляд і відігравати значну 
соціально-економічну роль в розвитку всього народного господарства в умовах 
інформаційного суспільства. 

Процеси, пов’язані із інформатизацією освіти відображені в Державній програмі 
«Освіта» («Україна XXI століття»), Законі України «Про основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015роки», Законі України «Про національну 
програму інформатизації», Наказі Президента України №926/2010 «Про заходи щодо 
забезпечення приорітетного розвитку освіти в Україні». 

Ефективність використання нових ігрових технологій у самостійній роботі студентів 
безперечна. Крім високої якості засвоєння матеріалу, створюються умови для активізація 
пізнавальної діяльності студентів, проектної та дослідної роботи, дистанційної освіти та 
самоосвіти, реалізується особистісно-орієнтоване навчання. Але максимального ефекту 
використання ігрових технологій у навчанні можна досягти лише при комплексному підході, 
оскільки лише поєднання його компонентів дозволить збільшити ефект переваг та 
нейтралізувати недоліки в процесі створення сучасної гармонійної особистості. Важливою 
складовою сучасної освіти є комп’ютерно-імітаційні методи навчання, які активізують 
навчальну діяльність студентів. Найбільш широко використовуються ділові комп’ютерні 
ігри, які надають можливість майбутньому фахівцеві моделювати різні професійні ситуації, 
проектувати способи дій в умовах конкретних економічних моделей. Сучасний стан 
розвитку ігрових технологій дозволяє викладачам створювати та ефективно впроваджувати 
необхідні умови для вдосконалення організації самостійної роботи, що є гарантом 
досягнення учнями найвищих результатів у навчанні, здобуттю практичних навиків, які 
забезпечать швидку адаптацію студентів до професійної діяльності у майбутньому. 

Одним з варіантів поєднання інформаційних та ігрових технологій є комп’ютерні 
бізнес-симулятори, що дозволить: по-перше, ознайомити студентів із загальними 
принципами прийняття управлінських та економічних рішень на підприємстві, по-друге, 
краще засвоїти основні економічні механізми діяльності підприємства на ринку, по-третє, 
сформувати засади логічного економічного мислення на основі аналізу внутрішніх та 
зовнішніх факторів середовища функціонування підприємства. 

Таким чином, з метою вдосконалення організації самостійної роботи учнів, доцільно 
використовувати поєднання інформаційних та ігрових технологій, оскільки це дозволяє 
нейтралізувати недоліки кожного, окремо взятого компоненту, і забезпечує активізації 
пізнавальної активності учнів, що сприяє формуванню знань, умінь і навичок, необхідних 
для становлення сучасного кваліфікованого фахівця конкурентоспроможного на ринку праці. 
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 ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ,  

 ЩО ПРАЦЮЮТЬ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Бордюг Ю.В.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

The article is devoted to the substantiation model of the professional competence of teachers 

who work in special groups of pre-school educational institutions by means of interactive 

technologies. The author has defined the dependency level of the professionalism of the teacher, his 

capacity for permanent personal, professional growth and quality of educational services for 

children who have special educational needs. 

За останні роки зросла кількість дітей з особливими освітніми потребами в різних 

регіонах країни (дітей із складними комплексними дефектами, різними формами затримки 

психічного розвитку, дитячим аутизмом), їх кількість яких щорічно збільшується на 5-6 тис. 

дітей. Відповідно збільшилася кількість груп спеціального призначення у дошкільних 

навчальних закладах. Зважаючи на це, в Україні виникла гостра потреба в реформуванні 

державної політики в галузі освіти, спеціальної корекційної освіти зокрема, яка б 

забезпечила випереджувальний розвиток цієї галузі в цілому та у кваліфікованих 

вихователях, які здатні працювати з такою категорією дітей. 

Питання вивчення змісту професійної педагогічної діяльності, формування та 

підвищення професійної компетентності вихователів ДНЗ висвітлено у наукових працях 

Н.Кузьміної, Е.Панько, Б.Вульфсон,  І.Беха, О.Кононко, К.Крутій, Н.Гавриш, В.Сластьоніна, 

В.Веденського, Л.Абдуліної, О.Вознесенської, І.Романюк та ін. Академік В. Вернадський 

дуже часто в своїх працях наголошував саме на увазі до гуманістичних та етичних аспектів 

людської думки та науки.  

Слід підкреслити, що вимоги до підвищення професійної компетентності вихователів, 

що працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, потребують впровадження в 

процес методичної роботи компетентнісного підходу, який передбачає впровадження нових 

принципів, методів, технологій та форм організації методичної роботи. 

Пошук досконалих форм оновлення традиційних методичних заходів привів до 

широкої апробації інтерактивних технологій. Вони допомагають досягти головної мети 

методичної роботи з фахівцями, яка полягає у підвищення професійної компетентності 

вихователів, що працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, з урахуванням їхньої 

підготовленості (молоді спеціалісти, зі стажем педагогічної роботи,  не з фаховою освітою 

тощо). Зазначимо, що переваги використання інтерактивних технологій для підвищення 

професійної компетентності вихователів, що працюють з дітьми з особливими освітніми 

потребами, полягають в тому, що модель підвищення професійної компетентності 

вихователів спеціальних груп, ґрунтується на системному, діяльнісному, особистісно-

орієнтованому, компетентнісному підходах.  

Отже, інтерактивні методи надають унікальної можливості вивчити професійно 

значущі питання в емоційно сприятливій атмосфері процесу професійного спілкування, 

використати набутий досвід у реальній практиці роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами.  Комунікативна природа інтерактивних методів надає можливості здійснити 

швидку, але ґрунтовну оцінку обговорюваних питань і запропонованих рішень. Таким 

чином, використання даних методів значною мірою доповнює теоретичні аспекти розгляду 

проблеми і перспективними є подальші дослідження реалізації інтерактивних методів у 

методичній роботі з педагогами. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА 

У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Березенська С.М., Олійник Н.Ю. 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

The thesis of report is devotedto changesintherole of a teacher caused by modern processesof 

globalization, humanization of education and rapid development of information technologies. 

Ще на початку ХХ століття В. І. Вернадський розглядав призначення вищої школи в 

широкому спектрі виконуваних нею завдань, і, у відповідності з цим, формулював 

основоположні принципи функціонування вищої школи як компонента планетарної освітньої 

системи – такі як модернізація, гуманізація, інтернаціоналізація, загальна доступність, 

інтеграція, фундаменталізація, децентралізація та безперервність [1].У контексті розвитку 

сучасного інформаційного суспільства, в якому кожна людина може створювати і 

накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і 

обмінюватися ними, мати можливість повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяти 

суспільному і особистісному розвиткові та підвищувати якість життя ці принципи набувають 

нової актуальності. Адже з розвитком інформаційного суспільства з’являється нове 

інформаційнесередовище зпринципово новими засобами навчання та з принципово новим 

характером взаємодії викладача і студента. Викладач має забезпечити формування 

динамічного сценарію інтелектуального розвитку студента шляхомбезперервного 

аналізуйого навчальних здібностей і потреб з метою проектування його індивідуальної 

навчальної траєкторії. В цих умовах викладач вже не є просто транслятором знань – він стає 

координатором навчального процесу, в якому студент на основі пізнавальних, соціальних і 

практичних цілей,сформульованих викладачем з врахуванням міжпредметних зв’язків,має 

здійснити активне перетворення інформації шляхом пошуку і практичного застосування 

інформаційних ресурсів в процесі дискусії, мозкового штурму,ділової гри, розробки проекту, 

сторітелінгуабо будь-якоїіншої інноваційноїформи навчання, запропонованої викладачем. 

Необхідно зазначити, що в умовах сучасного інформаційного суспільства освітній 

процес супроводжуєтьсязначним обсягом інформації, невміння орієнтуватися в якому 

можепризвести до складних психологічних станів його учасників, що проявляються у 

вигляді депресії, агресивності та необґрунтованого незадоволення собою.Разом з тим 

убезпосередніх учасниківнавчання в нових умовах все частіше проявляється тенденція до 

організованої взаємодії в команді та групової співпраці на основі принципівконстуктивізму, 

В цих умовах викладачу віддається роль куратора змісту, фасилітатора, тьютора, форматора, 

інструктора, інтегратора, медіатора, гіда або наставника, який має «підштовхнути» студента 

до самостійної відповіді на запитання, надатийому засоби для розвитку професійних 

компетенцій [2]. Тож, незаперечною є необхідність постійного підвищення творчого та 

інтелектуального потенціалу сучасного викладача за рахунок самоорганізації, підвищення 

педагогічної майстерностіта вдосконалення методики викладання, критичного ставлення до 

нововведень та інновацій, уміння взаємодіяти із засобами ІКТ, уміння здійснювати пошук та 

аналіз інформації. Особливого значення, на наш погляд, набуває вміння викладача 

побудувати особистий кабінет в Інтернет-мережі (наприклад, блог або сайт), де він матиме 

змогу надавати студентам матеріал, який доповнює і поглиблює навчальну програму, 

знайомити студентів з новинами в науковій галузі навчальної дисципліни, змінами у 

законодавчій базі тощо.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНИХ РОЗЛАДІВ У СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ 

 

Білоус Р. М., Писаренко Д. О. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

In the modern world of fast changes and high quality innovations the individual must have 

strong health, stable psychological state and capacity to adapt. However, the change of style of life 

which occurs during studying in universities is characterized of increase of anxiety and fair of 

unknown, as necessity to adapt in new environment requires a lot of psychological and physical 

strengths of a student.  

Сучасне навчання, спрямоване на підвищення конкурентоспроможності майбутніх 

спеціалістів, сприяє постійному емоційному напруженню. А періоди сесій та захисту 

дипломних робіт підвищують тривожність та емоційну збудливість, викликаючи емоційне 

виснаження. Однак якщо очікування позитивного оцінювання знань не справджується, або 

студенти зустрічаються зі значними труднощами, гальмується особистісно-професійна 

самореалізація і розвиваються емоційні розлади. А саме – тривожність як різновид страху 

при підготовці до важливого екзамену, фрустрація в ситуаціях неотримання очікуваних 

результатів своєї діяльності, депресія та апатія як наслідки «поразки» студента в 

професійному суперництві.  

Незадоволені потреби, стійке емоційне напруження є одними з причин появи у молоді 

емоційних розладів. Актуальні проблеми емоцій та емоційних розладів розглядали: 

П. К. Анохін, У. Джемс, Б. І. Додонов, Є. П. Ільїн, М. С. Лебединський, К. Левін, Р. С. Немов, 

Л. Ф. Обухова, А. Ц. Пуні, С. Л. Рубінштейн, А. Б. Холмогорова, Є. Шостром, 

Л. М. Яворовська. Поділяючи точку зору Є. П. Ільїна розуміємо під емоційними розладами 

хворобливі стани, при яких у людини може втрачатися контроль над власною поведінкою і 

життям взагалі, включатися механізми гальмування нервової активності, погіршуватися 

фізичне та психічне здоров’я [2]. 

Н. Р. Гаранян та А. Б. Холмогорова розробили багатофакторну модель емоційних 

розладів, за якою розрізняють депресивні, тривожні та фрустраційні розлади [1]. 

Дослідження по виявленню емоційних розладів було проведено на базі Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського зі студентами-психологами. 

Керуючись принципами об’єктивності та системності для данного дослідження було 

обрано такі методики: для виявлення рівня фрустрації «Самооцінка психічних станів» 

Г. Айзенка [4]; рівня депресії – «Диференціальна діагностика депресивних станів» 

В. А. Жмурова; тривожності – «Особистісна шкала тривожності» Дж. Тейлора [3]. 

Результати дослідження респондентів виявили наявність 8% високого і 46% 

середнього рівнів фрустрованості, наявність депресії у 69% опитаних; високі (28%) та 

середні (66%)  показники тривожності, що свідчить про значне емоційне перенапруження та 

наявність незадоволеності у студентів. 

Отже, необхідно побудувати таку систему навчально-виховного процесу, яка б 

оптимальним чином враховувала особливості та закономірності не тільки професійного 

становлення студента як фахівця, а й включала моніторинг його особистісного розвитку та 

подальшу корекцію емоційних розладів. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ КРАСИ  

У ПЕРІОД РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ 

 

Білоус Р. М., Ніколаєнко В. А. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

In the context of transformation processes in Ukrainian society socio-political, economic 
and cultural aspects actualized performance factors affecting sensory emotional sphere of 
personality – the beauty and attractiveness. A significant this process is in early adulthood, 
manifested in a high level of awareness concerning the need for realization of personal potential 
through the inclusion of human social life to fully implement functions of self-presentation. 

Характеристика процесу сприйняття краси у представників періоду ранньої 
дорослості реалізується у трьох основних площинах: через появу новоутворень вікового 
періоду; еволюцію естетичної культури; динаміку потреб до самовираження та 
самоактуалізації особистості. У руслі зміни соціальної ситуації розвитку та появи вікових 

новоутворень зміщується акцент розуміння поняття «краса»: зі стрімким прогресуванням 
когнітивної сфери при зниженні фізичної підвищується потреба у вдосконаленні розумових 
здібностей, морально-духовних якостей особистості, що вважаються привабливими; 
здатність до успішної адаптації, гнучкість мислення, прийняття на себе відповідальності, а 
також розвиток таких властивостей характеру як чесність, твердість, співчуття та 
співпереживання, наголошується на пріоритетності в красивої людини рис щирості, 
безпосередності та самовпевненості [3]. Сприйняття краси у даний період відбувається за 
допомогою динамічного процесу дії механізмів естетичної культури: естетичної свідомості, 
естетичної потреби та естетичної діяльності[2]. 

В аспекті розгляду сприйняття краси особистістю віку ранньої дорослості через 
призму самоактуалізації, Г. Олпорт та А. Маслоу зазначили особливими рисами 
привабливості дорослої людини автономність і вмотивованість, репрезентованих у: 
розширеному почутті «Я»; емпатійності, повазі та терпимості по відношенню до інших; 
почутті фундаментальної емоційної безпеки; самооб’єктивізації; реалістичному сприйнятті 

дійсності й активності у діях; наданні сенсу індивідуальним вчинкам [4]. Модифікація 
соціальних та культурних орієнтирів (пов’язана зі зміною ролей та суспільних відносин) 
розширює зону інтерпсихічних взаємозв’язків особистості із навколишнім середовищем, 
підсилює значення самопрезентації людини за допомогою слідування моді, що виступає 
мотиватором до набуття нового досвіду, прогресивного оновлення, підвищення соціального 
статусу, підкреслення власної індивідуальності тощо [1]. 

За результатами пілотажного дослідження, проведеного  у листопаді – грудні 2016 
року на 60 респондентах віком від 20 до 40 років (30 чоловіків, 30 жінок), виявлені головні 
фактори впливу на сприйняття краси особистістю: психологічні механізми захисту, 
особливості суб’єктивного сприйняття і рівень самооцінки. 

Таким чином, сприйняття краси у період ранньої дорослості є динамічним та 
мінливим явищем, що вимагає проведення повторних досліджень для встановлення нових 
фактів і закономірностей. Перспективними напрямами подальшої роботи є розширення 

вибірки респондентів і вивчення гендерних розрізнень при сприйнятті краси. 
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ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ  

МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ: МОТИВАЦІЙНО-СТИМУЛЮЮЧИЙ ЕТАП 
 
Л.С. Верченко  
ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» 
 
The essence of motivating-and-stimulating stage of the technology of development of social 

and communicative competence in future  professors of Higher Education Establishments while in 
the process of Master’s degree training has been disclosed. The stage envisages the formation of 
personal sense of social-communicative activity; motivational and value based attitude to self 
perfection of social-communicative competence; emotional and value based attitude to the universe, 
people and to himself. 

Під технологією розвитку соціально-комунікативної компетентності майбутніх 
викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки розуміємо сукупність методів, 
прийомів та засобів навчання, форм контролю і корекції, що поетапно (концептуальний, 
мотиваційно-стимулюючий, змістово-процесуальний, практичний, діагностико-
результативний) упроваджуються у навчальний процес ВНЗ, забезпечують самореалізацію 
магістрантів у різних видах соціально-комунікативної діяльності та гарантують досягнення 
кінцевого результату. 

Мотиваційно-стимулюючий етап технології розвитку соціально-комунікативної 
компетентності майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки 
передбачає формування в магістрантів особистісного сенсу щодо соціально-комунікативної 
діяльності; мотиваційно-ціннісного ставлення до самовдосконалення соціально-
комунікативної компетентності; емоційно-ціннісного ставлення до світу, людей, самого себе. 
Без такого потужного імпульсу до діяльності досягти зазначеної в технології мети не 
можливо. 

Реалізація технології розвитку соціально-комунікативної компетентності майбутніх 
викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки передбачає послугування такими 
методами і прийомами мотивування і стимулювання навчальної діяльності: виклик 
зацікавленості (включення у навчальний процес цікавого, захоплюючого матеріалу, який 
викликає емоції подиву), створення ситуацій моральних переживань (виклик емоційних 
переживань магістрантів під час презентації навчального матеріалу за допомогою засобів 
художнього слова, яскравості, емоційності викладу), опора на життєвий досвід 
магістрантів (використання викладачем у навчальному процесі життєвого досвіду 
магістрантів, що викликає в них інтерес, бажання пізнати сутність спостережуваних явищ), 
сугестія (опосередковане формування думки про необхідність оволодіння соціально-
комунікативною компетентністю через підсвідомість магістрантів), створення сприятливої 
соціально-психологічної атмосфери навчання (сприяння прояву позитивних емоцій 
магістрантів, формування відчуття психологічного комфорту та безпеки), переконання 
(свідомий, аргументований вплив на іншу людину чи групу людей, що має за мету зміну 
їхніх суджень, ставлень, намірів чи рішень), зараження (передача свого стану або ставлення 
іншій людині чи групі людей, які якимось чином переймають цей стан чи ставлення), 
створення відчуття успіху в навчанні (викликання в магістрантів переживань та радощів 
успіху, що зміцнює впевненість у власних силах, пробуджує почуття гідності, бажання 
вчитися), взаємного впливу і допомоги (створення умов для взаємного стимулювання 
магістрантами один одного), пробудження імпульсу до наслідування (виклик прагнення бути 
подібним собі). 

Під час організації навчання передбачено створення умов для збагачення емоційного 
світу магістрантів моральними переживаннями й сприяння формуванню в них моральних 
почуттів (співрадість, співстраждання, співпереживання, розуміння поглядів іншого, 
вироблення особистісного ставлення до побачених і почутих подій, фактів) засобами 
перегляду відеофрагментів, читання педагогічної літератури, програвання рольових 
ситуацій.  
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МЕХАНІЗМИ ФАСИЛІТАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Герасименко Л. В., Шаманська А. В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

The article examines pedagogical facilitation as the interaction between lecturer and 

student that is based on the principles of humanism, polysubjectivity and tolerance, therefore 

learning and cognitive activity is promoted. It revealed that there are next facilitative mechanisms 

of influence: dialogue, periphrasis, summary, reframing. 

Однією з актуальних проблем на сучасному етапі розвитку педагогічної теорії та 

практики є активізація пізнавальної діяльності. Саме від її вирішення залежить ефективність 

навчальної діяльності, яка проявляється в міцному засвоєнні знань, стимулюванні та 

розвитку інтересу до навчання, формуванні самостійної думки та підготовці 

висококваліфікованих фахівців. 

На сучасному етапі розвитку науки забезпечення активізації навчально-пізнавальної 

діяльності здійснюється через систему взаємодії, фасилітацію зокрема. У педагогіці 

«фасилітація» використовується у значенні, близькому до значення терміна «педагогічний 

менеджмент», тобто управління навчальною діяльністю студентів, при якому викладач 

займає позицію помічника і допомагає юнакам і дівчатам самостійно знаходити відповіді на 

питання і (або) формувати будь-які навички і вміння [2]. 

Завдання педагога – залучити студентів у спільне орієнтування, розділити з ними ряд 

управлінських функцій з метою створення умов для пробудження глибокого інтересу до 

предмета і виникнення реальних змістовних мотивів навчання. Під час фасилітації навчання 

викладач має можливість використовувати не догматичні методи і прийоми, а ті з них, які 

сприяють творчому засвоєнню необхідної інформації, формують уміння міркувати, шукати 

нові грані проблем у вже відомому матеріалі [3].  

Одним із ефективних методів здійснення навчально-пізнавальної діяльності є діалог. 

Важливо у процесі діалогу виявляти позиції студентів, уточнювати їх. Для цього можна 

практикувати пам’ятку з опорними фразами: «Ви маєте на увазі, що…?», «Чи вірно я 

зрозуміла…», «Ви наголошуєте, що…» та інші. Для того, щоб допомогти всій групі 

зосередиися на змісті сказаного, підкреслити основну думку, об’єднати причину і наслідок, 

наголосити на почуттях, використовують перефраз. Перефразовуючи, поєднується зміст 

повідомлення і почуття, які його супроводжували. Підсумовується фасилітативна взаємодія 

за допомогою резюмування – узагальнення почутих позицій, думок, почуттів. Значний вплив 

на ефективне фасилітування має рефреймінг – прийом, який надає можливість змінити 

ставлення до ситуації, спрямовуючи до конструктивних дій [1]. 

Все це створює умови для підвищення інтересу та пізнавальної активності студентів, 

оптимізує процес розвитку їх професійної самосвідомості. Студент стає активним суб’єктом 

навчально-пізнавальної діяльності, якщо він усвідомлює її мету та свідомо регулює цей 

процес. Саме за такої умови діяльність впливає на його особистісне становлення й розвиток. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДЕЛІНКВЕНТНИХ ПІДЛІТКІВ 

 

Давидюк С. Г., Мазур М. С. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

The research about problem of delinquent teenagers is really important nowadays, because 

anomie is detrimental to the process of their socialization. The correction of antisocial 

manifestations is impossible without taking factors of delinquent into account, especially personal 

attributes’ peculiarities. 

Проблема делінквентної (протиправної, антигромадської) поведінки, є центральною 

для дослідження більшості соціальних наук, оскільки громадський порядок грає важливу 

роль в розвитку як держави в цілому, так і кожного громадянина окремо. Термін 

«делінквентна поведінка» означає протиправну поведінку особистості – дії конкретної 

особистості, що відхиляються від встановлених у даному суспільстві і в даний час законів, 

загрозливі добробуту інших людей або соціальному порядку і кримінально карані в крайніх 

своїх проявах. Особистість, що проявляє протизаконну поведінку, є делінквентною [1]. 

Особливий інтерес в наукових дослідженнях приділяється підлітковій 

делінквентності, оскільки саме підлітковий період є виключно важливим у процесі 

соціалізації людини і саме на цьому етапі в разі раннього виявлення можливі корекції 

формування асоціальних особистостей. Серед чинників делінквентності особливе значення 

мають особистісні характеристики підлітків, зокрема особливості ціннісно-мотиваційної, 

емоційно-вольової сфери, характеру. 

Емпіричне дослідження, проведене в лютому-березні 2017 року мало на меті 

визначення особливостей особистісних характеристик підлітків із делінквентною поведінкою 

засобом порівняння результатів делінквентів (підлітки, що перебувають на обліку підрозділу 

кримінально-виконавчої інспекції Автозаводського району управління Державної 

пенітенціарної служби України в Полтавській області) і нормативних (учні 1 курсу ПТУ).  За 

результатами методики «Визначення схильності до адиктивної, агресивної, деліквентної 

поведінки» А. Н. Орла можна констатувати: у 18% підлітків, що перебувають на обліку,  

виявлено високий рівень схильності до подолання норм і правил, у 50% середній, у 32% 

низький, тоді як в учнів високий рівень відсутній, 35% мають середній і 65% – низький 

рівень. 39% підлітків, що перебувають на обліку,  виявили високий і 43% середній рівень 

схильності до аддиктивної поведінки. Натомість, учні мають переважно низький рівень (у 

93%) за цим показником. Високий рівень схильності до самопошкоджуючої поведінки серед 

підлітків, що перебувають на обліку,  є наявним у 29%, середній мають 50% і низький – 21%. 

Серед учнів лише 10% мають  середню схильність за зазначеним критерієм, інші 90% мають 

низький показник. У 25% підлітків, що перебувають на обліку,  виявлено високий рівень 

схильності до агресивної поведінки та насилля, у 32% середній і лише у 43% низький, тоді як 

в учнів високий рівень відсутній, 50% мають середній рівень і 50% низький. Також виявлено, 

що 43% підлітків, що перебувають на обліку,  мають низький рівень вольового контролю 

емоційних реакцій, 25% – середній, 32% – високий, тоді як серед учнів у 25% – високий 

рівень, у 58% – середній і лише у 17% – низький рівень. У 71% підлітків, що перебувають на 

обліку,  виявлено середній рівень схильності до делінквентної поведінки, у 18% – високий і 

лише у 11% – низький, тоді як 67% учнів мають низький рівень і 33% – середній рівень за 

цим показником. 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ПРОЯВ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА 

 

Давидюк С. Г., Бабенко А. В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

This theses is about the social responsibility as an integral feature of personality. Social 

responsibility is formed and developed in the course of the individual. Scientists studying the 

phenomenon of responsibility, stress on components and symptom responsibility. It is known that 

the steady accumulation of experience, self-regulation of behavior, values formation, the need to 

communicate with their peers and develop a sense of maturity that is typical for teens, causing the 

development of social responsibility. 

Поняття відповідальності, її прояви і становлення по-різному представлені у 

філософській, психологічній, педагогічній, етичній та ін. літературі. Однак всі існуючі 

визначення однозначно підкреслюють виключну важливість цієї людської якості, 

необхідність її вивчення і виховання у дітей і молоді. Без відповідальності неможливий 

розвиток суспільства і особистості, здатної здійснювати і творити себе, змінювати світ на 

краще [1]. 

Відповідальність – це реалізований в різних формах контроль над діяльністю суб’єкта 

з позиції виконання ним прийнятих норм і правил; готовність особистості відповідати за свої 

вчинки. Актуальність вивчення даної теми підтверджується наявністю чималої кількості 

наукових публікацій та великим діапазоном ще не достатньо розроблених тем з цієї 

проблематики. Соціальна відповідальність як складова феномену особистої соціально 

відповідальної поведінки не існує поза діяльності. Вона формується, має прояв і 

розвивається лише у процесі діяльності людини. Бездіяльність не містить соціальної 

відповідальності [2]. 

Л. І. Дементій виділяє три основні компоненти соціальної відповідальності: 

когнітивний; емоційний; поведінковий. І. О. Кочарян, на основі цих трьох компонентів, 

наголошує на особистісному симптомокомплексі відповідальності, до якого відносить: 

принциповість; самоствердження; нормативність; етичність; самопожертва. 

Вирішальним у процесі становлення особистої, зрілої відповідальності є підлітковий 

період (І. С. Кон, Г. С. Костюк, А. А. Реан та ін.), який вважається найбільш придатним для 

накопичення досвіду саморегуляції поведінки, прийняття на себе відповідальності за власні 

вчинки. Це критичний період у процесі соціалізації особистості (Л. І. Божович, 

М. Й. Боришевський, М. В. Савчин та ін.). Суть підліткового періоду виявляється у конфлікті 

між прагненням до автономії і недостатнім розвитком психологічних механізмів автономної 

регуляції поведінки, самодетермінації (Д. О. Леонтьєв, О. Р. Калітєєвська та ін.), що 

підлягають конструктивному чи деструктивному зовнішньому впливу [3].  

Таким чином, підлітковий вік відкриває нові можливості збагачення когнітивно-

аналітичних, діяльнісно-рефлексивних, емоційно-вольових і ціннісно-мотивациційних 

характеристик особистості, що і робить його чутливим у формуванні соціальної 

відповідальності. Крім того, дані характеристики новоутворення віку служать підставами для 

визначення критеріїв сформованості соціальної відповідальності та розробки педагогічних та 

психологічних умов формування соціальної відповідальності в підлітковому віці. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ КРИЗИ  

ОСОБИСТІСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У СТУДЕНТІВ 

 

Давидюк С.Г., Никифоренко М.А. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Investigation of the formation of identity and its crisis is one of the pressing issues of our time, 

which is difficult to learn. According to many psychological studies of a large part of the people at this 

stage of life crisis occurs helplessness, social nihilism, passivity, detachment from adults, disbelief and 

indifference to everything. 

В умовах перебудови суспільства процес формування ідентичності та образу – Я у 

студентів характеризується послабленням значущості уявлень про базові морально - етичні 

принципи. Можна сказати, що посилюються поведінкові відхилення, зростають егоцентричні 

тенденції, молодшає вік злочинців, формуються різні форми відхиленої поведінки. Сьогодні 

посилюється потреба молодої людини щодо самовизначення в системі соціальних зв’язків, 

пошуку шляхів, які допомогли б індивіду відтворити цілісність та впорядкованість образу 

«зруйнованого світу», формуванню здорової і гармонійної ідентичності, виходу з кризи 

ідентичності та пошуку відповіді на запитання «Хто Я?». Успішне функціонування та 

зростання особистості в усіх сферах суспільного життя значно визначається особистісними 

якостями, здібностями, домаганнями та цінностями, успішним подоланням кризи 

ідентичності. 

У соціально-психологічних реаліях нашого часу з’являється необхідність розробки 

проблеми ідентичності та своєчасного виявлення її кризи, розуміння ролі цього феномена в 

розвитку особистості. Саме ідентичність є метою розвитку особистості, її творчої 

спрямованості й продуктивності, що особливо важливо для самореалізації не лише окремих 

осіб, але й суспільства взагалі. 

При переході від однієї вікової стадії розвитку до іншої існують критичні періоди, або 

кризи, під час яких відбувається руйнування колишньої форми відносин з навколишнім 

світом і формування нової системи взаємин, що супроводжується значними психологічними 

труднощами для самої людини і її соціального оточення. Криза – це зіткнення двох 

реальностей: психічної реальності людини з її системою світогляду, патернами поведінки і 

т.п. і тієї частини об’єктивної дійсності, яка суперечить її попередньому досвіду [1]. Під час 

кризових періодів людина здійснює важливу духовну роботу: виявляє суперечності між тим, 

хто вона є насправді і ким хотіла би бути, що має і що хотіла б мати. У ці періоди вона 

починає розуміти, що деякі моменти свого життя переоцінювала, а інші – недооцінювала. 

Сучасна криза ідентичності виражається в різних формах: депресії, апатії, 

беззмістовної жорстокості, формах залежності та безпорадності, прагненні втекти від 

реального світу, різних формах містицизму, нігілізму й нарцисизму, різних формах 

алкогольної і фармакологічної залежності. Ця тенденція призводить до негативної автономії, 

ідеології безчасовості, дезінтеграції і відсутності життєвих планів, тобто до втрати 

ідентичності.  

Усі ці фактори, безумовно, у першу чергу впливають на студентів. Тому вкрай 

необхідно продовжувати дослідження даної проблематики та створювати певні умови 

подолання кризи, пов’язаної з формуванням їх ідентичності. 
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MEANS   OF  ATTRACTING  ATTENTION IN ADVERTISING HEADING 

 

Dereha S.V. 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National  University 

  

 У роботі  розглядаються  точки  зору  лінгвістів  на  вивчення заголовка, як 

важливої одиниці   у  структурі   рекламного  тексту,  досліджуються  стилістичні  засоби  

виразності,  як  способи  залучення  уваги  потенційного  споживача  до  рекламного тексту. 

Nowadays, advertisement is the tool  which many companies and enterprises use to inform 

prospective customers  about their products and  services. Commercial advertising is  the important  

type  of  the  advertising which is directed towards a mass audience with the aim of promoting sales 

of a commercial product or service.  There is always significant  competition among advertisers. A 

lot  of advertising messages literally "attack"  internet users.  The creators of advertising texts create 

іmpressive, expressive and  interesting headlines because businesses need  to  continually  

differentiate  their  product  from  their  competitors  and attract attention of a potential consumer. 

A. Nazaykin states that the headline is the title of the text, its main thesis. It performs nominative, 

communicative, advertising functions [3, p.62]. 

 Y. Bernadska considers a headline as the  most important part  of the advertising text. The 

headline contains the essence of advertising appeal and main arguments. The  headline  gives the  

reader  an overall picture of the selling product.The importance of the headline is caused by the 

fact that most of the readers run eyes only over the headings of the advertising texts [1, p.139].  

O.Serdobintseva  notes the fact that the ninety   percent of the success of the advertisement 

depend on  the headline. It may consists of one, five or more words, but it must be emotional and 

powerful in its effect and be understandable by content [2, p.24]. 

 In order to attract customer's attention, English advertising texts designers use different  

stylistic expressive means of language.  One of  the best techniques in advertising is  rhyme. Rhyme 

makes  the  headlines appear  striking and  easier to remember. For example: Smart from the start  

(Transit Connect  2017); Stand out in any crowd (Chevrolet Silverado Pickup). Hyperbole is also  

often  used  in the  headlines. In this example hyperbole emphasizes the uniqueness of the 

advertised product: Smarter than ever  (Samsung QLED SMART TV).  Idioms in the advertisement  

headlines are commonly used to add  the persuasive force to the advertising text:  Support at your 

fingertips (Samsung WW8500  Washing Machine).  The usage of  metaphor in the headline aims to 

create a  unique  advertising image: Your  entire office is in your pocket (MS Office 365).  By the 

research it was  discovered that epithet is the most frequently used  in the headline of the English 

advertising text. The epithet creates certain associations related to the product image, so they are 

often used in advertising texts headlines:  Exceptional Power (Samsung Dish Washer 

80M9960UG); Brilliant character (Audi S8). Some advertising headline contain a transferred 

epithet  which is a structural variant of the metaphoric epithet: iPad. Flat-out fun (Apple iPad). 

 Thus, in order to perform the basic functions of the headline of English advertising text (to 

attract attention, arouse interest, identify a product)  the  stylistic expressive  means as  epithet, 

metaphor, idiom, hyperbole, rhyme are used. The headline is an interesting object of the research. 
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ПРОБЛЕМА КАР’ЄРНОГО СУПРОВОДУ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 
 
Дзина Н.А. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

  
The article discusses the issue of career support. It is identified different aspects of its study 

in foreign and local  science. Based on the analysis, generalization and systematization of scientific 
sources indicates that the introduction of the concept of "career support" is promising for the 
improvement of professional and personal growth of teachers, facilitate their self-development and 
improvement. 
 Сучасні зміни в змісті й структурі професійної освіти потребують розв’язання 
проблем виховання висококваліфікованих фахівців, здатних гнучко реагувати на виклики 
часу. Реалізувати ці завдання покликані викладачі, які усвідомлюють необхідність 
особистісного і професійного зростання. Головне завдання керівників навчальних закладів 
забезпечити умови саморозвитку й вдосконалення педагогів, а також їх кар’єрний супровід у 
системі методичної роботи. Поняття «кар’єрний супровід» є новим у науці.   

Аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних дослідників дозволяє відзначити такі 
напрями досліджень визначеної проблеми. Зарубіжні автори (Т.Парсонс, Д.Холланд, 
Д.Сьюпер) розглядали проблеми професійної кар`єри, кар`єрного росту як тривалий, 
цілісний процес розвитку особистості на робочому місці. Ця наукова проблема одержала 
розвиток у роботах вітчизняних дослідників. Зокрема, теоретичні передумови дослідження 
кар`єри в рамках процесуального, статутного, ціннісного підходів представлено в роботах 
В.Ігнатова, В.Білоліпецького, О.Понеділкова, О.Турчинова. І.Ладанова та О.Пригожин 
виявили специфіку кар`єрного шляху в організаційній ієрархії. О.Кібанов визначив зміст 
цілей кар`єри. У роботах О.Єгоршина і В.Романова представлені моделі кар’єри і кар’єрні 
стратегії. Становлення і розвиток особистості в ході кар’єрного просування вивчали 
А.Деркач, В.Зазикін, С.Джапер’ян, П.Єрмаков, Т.Скрипкіна, А.Маркова. Автори 
обгрунтували акмеологічну концепцію розвитку професіонала. Теоретичні і технологічні 
моделі кар`єрного просування обгрунтовували О.Бодальов, Є.Зєєр, Є.Могільовкін, О.Молл, 
Т.Невструєва, М.Пряжнікова, Ю.Стрєлков. Проблему професійної кар’єри досліджували 
К.Абульханова-Славська, А.Вайсман, О.Дьомін, Ф.Ісмагілова, Є.Клімов, А.Маркова, 
С.Осіпов, М.Міропольська, Р.Калениченко, Ф.Арсланов, формування готовності майбутніх 
фахівців до реалізації професійної кар’єри висвітлено в працях А.Борисюка. А. Крицького. 
Д.Закатнова, Я.Чернишева. Узагальнення праць науковців дозволяє визначити кілька 
аспектів у визначення поняття «кар’єра»: у психологічному – суб’єктивно усвідомлені власні 
судження працівника про свій трудовий шлях і задоволення працею; у соціально-
економічному кар’єру визначають як сукупність усіх посад (кваліфікаційних рівнів), що 
вміщуються в одне трудове життя; у педагогічному – просування вперед у педагогічній і 
організаційній діяльності, що дає більше повноважень, вищий статус, і дозволяє досягти 
високих рівнів педагогічної майстерності. Супровід тлумачиться, як дія, опредмечена від 
дієслова «супроводжувати», тобто «проводжати, супроводжувати, іти разом для 
проводжання, проводжати, слідувати» [1]. Таке трактування відображає принципову 
особливість супроводу – перебування поруч, посередництво керівника, колективу і їхня 
допомога педагогічним працівникам досягти вершин кар’єри [1]. У теорії супроводу 
концептуальним є положення про те, що носієм проблеми розвитку педагогічних фахівців у 
кожному конкретному випадку є і сам викладач, і його оточення, колектив. 

Отже, узагальнення праць науковців дозволяє визначити поняття «кар’єрного 
супроводу» як допомога педагогічного колективу у просуванні викладачів уперед у 
організаційній і педагогічній діяльності. Досліджуваний феномен сприяє підвищенню 
педагогічної майстерності, розвитку мотиваційно-вольової і ціннісної сфери, просуванню 
особистості вперед, оволодінню більшими повноваженнями і високим статусом. 
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МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ПЕДІАТРІВ 

 
Карпова М.Є. 
Університет імені Альфреда Нобеля 
 
The work identifies trends and priority directions for the development of higher education in 

Ukraine. The role of interactive teaching technologies at higher medical institutions is described. 
The use of situation modeling method in the work of future pediatricians of emergency medical care 
is described.  The advantages of this method are determined in the conditions of training modern 
pediatricians. Positive outcomes of the use of the method proposed are presented.  

В період переходу України від нормативно-адміністративної до демократичної 
системи якісно змінюються механізми функціонування держави, яка покликана слугувати 
суспільству та надавати якісні  послуги населенню. Перш за все, це стосується медичних 
послуг, якість яких залежить від підготовки майбутніх лікарів. Якщо розглянути розвиток 
освітніх технологій в системі підготовки майбутніх лікарів, які вже набули свого 
застосування в Україні, то можна їх класифікувати на неімітаційні та імітаційні. До перших 
відносять засоби активізації пізнавальної діяльності тих, хто навчається на лекційних 
заняттях (лекція-бесіда, лекція-диспут, проблемна лекція, лекція-консультація, лекція з 
розгляду проблемних ситуацій, лекція залучення, лекція-прес-конференція), а до других —  
здійснення та ініціювання навчально-пізнавальної діяльності шляхом імітації умінь та 
навичок, достатніх до фахової діяльності (ігрові, ситуаційні, практичні заняття) [1]. 

Значне місце в навчанні майбутніх лікарів посіли  інтерактивні технології, які 
допомагають формувати вміння самостійного визначення проблеми, виявлення симптомів та 
синдромів, формулювання діагнозу та методів лікування хвороби, а також продуктивного 
спілкування як з колегами, так і з пацієнтами. 

Зупинимося на методі моделювання ситуації в сучасних умовах підготовки майбутніх 
лікарів-педіатрів. 

Моделювання ситуації (симуляція, імітування) є моделлю реальності. Цей метод 
передбачає тренування поведінки при використанні вміння учасника та аналізуванні явищ у 
безпечних умовах [2]. У нашому випадку метод  моделювання ситуації (симуляція) 
застосовувався для роботи майбутнього педіатра з надання невідкладної медичної допомоги 
дитині, який є ускладненим за рахунок роботи не тільки з хворою дитиною, але й її батьками. 

Заняття мало три етапи. На першому етапі, який назвали “вступ”, відбувся чіткий опис 
сценарію ситуації. Учасники отримали опис ситуації на аркушах паперу та мали змогу 
отримати відповіді на всі питання, щоб наперед виключити всі можливі помилки. 

Другий етап – симуляція слугував для набуття досвіду учасниками навчання на основі 
власної дії. На цьому етапі майбутні педіатри безпосередньо брали участь в наданні 
невідкладної допомоги дитині, використовуючи всі необхідні приладдя.  

Третій етап – підведення підсумків.  На цьому етапі обговорюються всі елементи 
симуляції та даються чіткі рекомендації для подальшого вдосконалення умінь майбутнього 
лікаря-педіатра. Таким чином, застосування метода моделювання ситуації в сучасних умовах 
підготовки майбутнього лікарі-педіатра дає можливість: здійснити індивідуальний підхід до 
кожної особистості, яка навчається; залучати учасників навчання до діяльності, що дає змогу  
краще запам’ятовувати інформацію; підготувати лікаря-педіатра до самостійного розв’язання 
проблем; інтегрування майбутнього лікаря в практичну діяльність; здійснити професійно 
спрямовану комунікацію, як в фаховому оточенні, так й в спілкуванні з хворими під час 
виконання професійного обов’язку. 
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ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО  

У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

 

Крот В.О.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Scientist’s public services as a teacher and a founder of Lviv historical schoolare 

mentioned. His organizational skills and ability to get into contact with the students are pointed out. 

Scientist’s talent for writing of Ukrainian history coursesis noted. His activities as a head of 

organizing of the Regional school union are described. 

Михайло Грушевський належить до когорти найбільших українських вчених кінця 

XIX – початку XX століття, який мав надзвичайний вплив на вітчизняну науку. Його наукова 

спадщина досліджується багатьма вченими як в Україні, так і за її межами. Проте, його 

педагогічна діяльність привертає меншу увагу науковців. 

Мета даної доповіді – розглянути заслуги вченого на ниві педагогічної науки. Серед 

дослідників, які торкалися цього питання, треба виділити Л. Винара, Я. Шашкевича. 

Джерелами нашої доповіді виступають спогади його учнів, зокрема І. Крип’якевича, 

Д. Дорошенка та інших. 

Педагогічна діяльність М. Грушевського розпочалася в 1894 році, коли він став 

професором Львівського університету, і тривала до початку Першої світової війни, тобто 

майже 20 років. За цей час він створив власну історичну школу у Львівському університеті. 

Серед його учнів були видатні історики С. Томашівський, І. Крип’якевич, М. Кордуба, 

В. Герасимчук та багато інших. 

Студенти залишили свої спогади про М. Грушевського як педагога. Серед них треба 

відзначити І. Крип’якевича. Згадуючи свого вчителя, він так охарактеризував професора: 

«Грушевський як вчитель був дуже ввічливий і доступний, До молодих студентів не говорив 

інакше як «пане-товаришу», І справді був для них прихильним товаришем, Часто запрошував 

студентів до своєї хати, де мав чудову бібліотеку; кожної хвилини двері до його хати для них 

були відчинені, він ніколи не шкодував свого дорогоцінного часу на балачки з 

«недопеченими» вченими. Він мав таку вдачу, що не раз одним жартівливим слівцем міг 

заохотити до праці, а загонистим умів стримати легеньким насміхом» [1]. 

Проте, деякі його студенти вказували і на недоліки М. Грушевського як лектора. Один 

з його слухачів на курсах українознавства, які проходили за ініціативою професора для 

студентів з Наддніпрянщини, Д. Дорошенко вказував, що викладав він «страшенно нудно, не 

давав ширших узагальнень, а переказував, і то дуже одноманітно, саму лише фактичну 

історію…Читав з рукопису, якось монотонно з незвичним для нас наголосом на кінці слів. Ті 

з нас, що чули прекрасних лекторів у Петербурзі, або Москві були здивовані» [2]. Проте, 

пізніше історик відзначав, що семінарські заняття вдавалися йому значно краще. 

Отже, педагогічна діяльність М. Грушевського в львівський період розвивалася в 

кількох напрямках: 1) виховання молодої когорти професійних істориків; 2) написання 

доступних підручників для школярів; 3) відкриття нових навчальних закладів у Галичині. 

Багатогранна праця вченого заслуговує на подальше вивчення. Особлива увага має бути 

звернута на дослідження педагогічної спадщини вченого. 
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The paper focuses on the problem of translation of scientific and technical texts mainly 

emhpasising terminology basis; it outlines the objective reasons for analyzing the main semantic 

and structural peculiarities of the terms in the field of Thermal Engineering. The aim of research is 

to find out the sufficient ways and methods to translate the specific terminological lexemes. A 

translator proves to pay attention to context to choose the adequate translation equivalents.   

Рівень розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства, 

підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростання. Цим 

зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела 

економічного зростання і невід’ємної складової національної культури та освіти, створення 

умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-

технічної діяльності, забезпечення використання досягнень вітчизняної та світової науки і 

техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб [1]. 

За умов сучасної глобалізації роль перекладацької діяльності зростає, що зумовлено 

явищами міжнародного інтегрування та гармонізації освітніх стандартів. Основу мовного 

оформлення текстів навчальної літератури становить стандартизована лексика: унормовані 

терміни та клішовані мовні одиниці. На сучасному етапі підвищена увага приділяється 

оптимізації перекладу термінологічних одиниць фахових мов: лінгвістами (Л. Білозерська, 

Н. Вознюк, О. Дуда, І. Кочан, Т. Кияк) удосконалюються вимоги до стандартизації 

національної термінології, побудови нових термінів для продуктивної міжкультурної 

комунікації між фахівцями відповідних галузей науки. 

 Усі терміни об’єднані в термінологічні системи, які виражають поняття однієї галузі 

знань. Також слід додати, що терміни, як і інші слова мови, можуть бути багатозначними: 

один і той же термін має різні значення в межах різних наук. Крім того, термін може 

змінювати значення в залежності від комбінаторики з іншими термінами, саме за таких умов 

вирішальну роль відіграє контекст. 

Як правило відбувається два етапи перекладу терміну: 1) з’ясування значення терміну 

в контексті; 2) відтворення значення рідною мовою [3]. Хоча переклад фахових текстів не 

зводиться лише до відтворення термінологічних одиниць мовою перекладу, та все ж без 

знань, пов’язаних з походженням, способами утворення, класифікацією, функціонуванням 

(у межах певної терміносистеми та поза нею), адекватний переклад виявляється неможливим 

[2]. Аналіз 130 сторінок підручника «The CRC Handbook of Thermal Engineering» дає змогу 

виділити дві основних групи термінів: загальновідомі та вузькоспеціалізовані, які 

поділяються на прості та багатокомпонентні, а також терміни з поданою дефініцією.  

Таким чином, для адекватного перекладу терміну важливо знати його словотвірну і 

морфологічну структуру та семантичні відмінності. Головним прийомом перекладу термінів 

є переклад за допомогою лексичного еквіваленту – постійної лексичної відповідності, яка 

точно співпадає із значенням терміну-оригіналу, хоча може суттєво відрізнятись за 

структурою.  
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The thesis deals with the investigation of English medical terminology system, 

terminological vocabulary peculiarities as to invariantsin terminology and its international 

character as well as structural types of medical terms, received by the method of total sampling. 

Translator background knowledge and competence are crucial to render the medical texts from the 

source language into the target one with preserving the informative value of the medical terms. 

Сучасні тенденції розвитку лінгвістичної науки зумовили актуальність дискурсивних 

підходів до вивчення мовних явищ, що відображає процес реалізації різних форм життя в 

способах уживання мови. Фаховий медичний дискурс належить до інституційного типу, але 

на сьогодні залишається ще не достатньо вивченим соціально-значущим феноменом. Як 

будь-якому фаховому текстові, зразкам медичного дискурсу властива чіткість та 

визначеність термінології, максимальна смислова точність, інформаційна дискретність та 

обмежена варіативність [3]. 

Чільне місце медичному англомовному дискурсі займає медична інструкція, яка 

допомагає обрати препарат для певного лікування. Можна виділити три типи інструкцій: 1) 

інструкції для професіоналів; 2) інструкції, які можуть адресуватись як професіоналу, так і 

споживачу; 3) інструкції у формі запитань-відповідей для споживачів- непрофесіоналів.  

Медична термінологія є основою мови медичного працівника,виконує інформативну, 

гносеологічну та орієнтувальну функції. Медична термінологія вельми обширна, кожна з 

галузей має свою власну мікросистему, хоча більшість термінів має греко-латинське 

походження. Греко-латинські терміноелементи, лаконічні за структурою, зручні в 

користуванні, переважно однозначні і використовуються в регулярних словотворчих 

моделях[2]. Аналіз інструкцій до психотропних препаратів дозволив виділити наступні види 

термінів: 1) прості терміни; 2) складні терміни, – до цих двох груп як правило входять 

інтернаціональні терміни, які як правило мають постій відповідники; 3) складені терміни. 

Остання група термінів вимагає особливих перекладацьких компетенцій, які допоможуть 

адекватно декодувати термінологічну одиницю, зважаючи на особливості структурних 

компонентів терміну. Особливої уваги заслуговують терміни-епоніми[1], до складу яких 

входить власна назва, і які мають декілька варіативних відповідників в мові перекладу. 

На сучасному етапі проглядається стійка тенденція до обрання «короткого» шляху 

зближення двох лінгвістичних систем. Перекладачі часто зупиняють свій вибір на 

формальних лексичних прийомах трансформацій: транскрипції, транслітераціїі, калькуванні. 

Переваги даного типу трансформацій очевидні: стислість, однозначність, очевидність. 

Результати дослідницького аналізу дають підстави вважати, що перекладач несе моральну, а 

в деяких випадках і матеріальну відповідальність за якість перекладу. Матеріальна 

відповідальність може наступити, коли неправильний переклад стає причиною морального 

збитку пацієнта:неточної діагностики, неправильної інтерпретації дії медичних препаратів. 
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РЕЙТИНГ ЯК СИСТЕМА ОЦІНКИ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Кузнецова І. А. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

It was determined the essence of the rating system evaluating the success of students, were 

indicated positive and negative aspects of the use of rating in the educational process of institution 

of higher education 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1043, №1045, 

№1047, № 1050 щодо стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів з 

1 січня 2017 р. стипендія призначається відповідно до академічного рейтингу успішності з 

урахуванням особистих досягнень в навчальній, науковій, громадській, мистецькій, 

спортивній та інших видах діяльності студентів. 

У зв’язку з реалізацією вказаних постанов у навчальний процес ВНЗ постає потреба 

розгляду (вивчення, аналізу) рейтингової системи оцінювання досягнень студентів. 

Слово «рейтинг» походить від англійського "to rate" (оцінювати). Під рейтингом 

розуміється індивідуальний числовий показник успішності навчання у ВНЗ. Рейтинговий 

контроль передбачає накопичення оцінок за певний період навчання й за різнобічну 

діяльність та відображає не тільки якість знань і вмінь, а й активність, самостійність, 

творчість студента. 

Мета рейтингової системи оцінювання — дати об’єктивну інтегральну оцінку рівню 

успішності студента. Така система оцінювання є якісно новим рівнем організації оцінювання 

та контролю навчальної діяльності, в основі якої лежить неперервна індивідуальна робота з 

кожним студентом протягом усього семестру. При застосуванні рейтингової системи 

оцінювання значною мірою зростає роль поточного, заключного та підсумкового контролю. 

Переваги рейтингової технології оцінювання знань: 

1. Стимулювання й активізація навчальної роботи студентів. 

2. Одержання об’єктивної інформації про ступінь успішності навчання студентів. 

3. Усунення зрівняльної системи навчання, зниження можливості одержання незаслуженої 

(випадкової) оцінки. 

4. Змагальність у навчальному процесі. 

5. Систематичність навчальної діяльності студентів. 

6. Демократичний характер оцінювання знань студентів. 

7. Врахування індивідуальних можливості та психологічних властивостей студентів засобами 

неперервного контролю. 

Визначаючи переваги рейтингової системи оцінювання досягнень студентів, слід 

відмітити її можливі недоліки: відсутність конкретних критеріїв оцінювання; прагнення 

студентів накопичити бали, а не отримати знання; додаткове навантаження на викладачів 

через розробку нових завдань, адаптацію програм курсів до нових вимог. 

Таким чином, рейтингова система спрямована на підвищення якості навчального 

процесу у ВНЗ і об’єктивного оцінювання досягнень студентів. Переваги та недоліки 

рейтингування вказують на потребу його доопрацювання та вдосконалення. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРІОРИТЕТНОСТІ  ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

 

Латишева В.В., Клестова О.С. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

This article examines оrganic agriculture, which refers to  the production system that 

supports the health of soils, ecosystems and people. Studied that it depends on ecological processes, 

biological diversity and natural cycles that are specific to local conditions, harmful use of 

resources that cause adverse effects. Proved that оrganic agriculture combines tradition, 

innovation and science to improve the environment and promote fair relationships and adequate 

standard of living for this understanding. 

На сьогодні, одним із визначальних принципів розвитку людства – є принцип сталого 

розвитку, якого прагнуть досягти в усіх сферах життєдіяльності. Одним із засобів досягнення 

сталого розвитку доцільно вважати органічне сільське господарство. Яке, у свою чергу, 

поєднує у собі традиції, нововведення та науку, з метою покращення стану навколишнього 

середовища та сприяння розвитку справедливих взаємовідносин і належного рівня життя. 

Проте, станом на 2014 рік, лише 0,5 % українських земель були зайняті під органічним 

виробництвом. Таким чином, постає необхідність у науковому обґрунтуванні доцільності 

розвитку органічного сільського господарства. 

У процесі дослідження було використано наукові погляди українських вчених зі 

світовим ім’ям, зокрема Вернадського В.І., Шикули М.К.,Подолинського С.А. та інших, які, 

нажаль не знайшли втілення у сучасному аграрному виробництві. 

На особливу увагу заслуговують погляди Вернадського В.І. про ноосферу. Під 

ноосферою розуміється вища стадія біосфери пов’язана з виникнення і розвитком людства, 

яке, пізнаючи закони природи та вдосконалюючи техніку, починає робити визначальний 

вплив на перебіг процесів на Землі і в навколоземному просторі, змінюючи їх своєю 

діяльністю. Ноосфера характеризується як єдність «природи» і «культури». Вернадський В.І. 

вказує, що однією з умов, необхідних для становлення та існування ноосфери є розумне 

перетворення та використання первинної природи нашої планети. Вчений доводить, що 

епоха ноосфери буде царством розуму, організуючого на принципах демократії розвиток 

науки, техніки, науково обґрунтованої системи природокористування та економіки, що 

забезпечують щасливе життя людей. 

На нашу думку, органічне сільське господарство сприятиме становленню ноосфери. У 

законодавстві України підвиробництвом органічної продукції (сировини) розуміється 

виробнича діяльність фізичних або юридичних осіб, де під час такого виробництва 

виключається застосування хімічних добрив, пестицидів, генетично модифікованих 

організмів, консервантів тощо, та на всіх етапах виробництва застосовуються методи, 

принципи та правила, які визначені для отримання натуральної продукції, а також 

збереження та відновлення природних ресурсів. Проте, на нашу думку, варто відзначити, 

визначення органічного сільського господарства за законодавством Республіки Чехія, під 

яким розуміється особливий вид управління господарством, який характеризується турботою 

про всі компоненти навколишнього середовища шляхом встановлення обмежень або 

заборони використання речовин або агроприйомів, що негативно впливають на довкілля, 

псують або забруднюють навколишнє середовище, підвищують ризики в продовольчому 

ланцюгу. 

Таким чином, ми встановили, що органічне сільське господарство сприятиме розвитку 

науково обґрунтованої системи природокористування та становленню ноосфери. Вважаємо 

за доцільне законодавчо закріпити пріоритетність органічного сільського господарства в 

Україні. 
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СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

 

Лебединська Г. О. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

At the present day a  total informatization of society takes place. Today  the foreground 

problems are not the further mechanization of society, as it was a few years ago, but problems of its 

intellectualization, creation and implementation of new social technologies based on effective use of 

the main strategic resource of society - knowledge. The concept of "informatization of society" 

should be accent not only on technical means, but on the nature and purposes of social-technical 

progress 

У наші дні формуються абсолютно нові відносини в економічному, соціальному і 

духовному житті людей, які описуються поняттям «інформаційне суспільство». Спочатку 

дослідники інформаційного суспільства звертали увагу переважно на вдосконалення засобів 

поширення і забезпечення доступу до інформації, а в обговоренні домінували технологічні, 

інфраструктурні й економічні аспекти. Інформаційні технології все більше мірою розсувають 

межі свого впливу, поширюючись на різні сфери суспільного життя, і створюють нову 

реальність у вигляді інформаційного простору. Відбувається тотальна інформатизація 

суспільства.  

Соціогуманітарні аспекти становлення нового інформаційного суспільства стали 

активно досліджуватися у результаті усвідомлення того, що черговий якісний стрибок у 

розвитку технологій породив нову глобальну соціальну революцію. Сьогодні на перший 

план висуваються вже не проблеми подальшої технізації суспільства, як це вважалося ще 

кілька років тому, а проблеми його інтелектуалізації, створення і впровадження нових 

соціальних технологій, заснованих на ефективному використанні головного стратегічного 

ресурсу суспільства – знань. У понятті «інформатизація суспільства» акцент необхідно 

робити не стільки на технічних засобах, скільки на сутності і цілях соціальнотехнічного 

прогресу. 

Інформаційне суспільство – соціальна система, у якій виробництво товарів і послуг 

суттєво залежить від збору, обробки та передачі інформації. Розвиток і широкий 

використання ІКТ привело до появи ще одного виміру бідності – так званої «інформаційної 

бідності». Це поняття відображає зростання соціальної диференціації населення стосовно 

нового принципу – принципу можливостей доступу до сучасних ІКТ, коли лише частина 

населення одержує доступ до нових технологій і інформаційним ресурсам і може реалізувати 

ця перевага. 

Сьогодні багато фахівців говорять вже не стільки про інформаційну бідність, скільки 

про інформаційну нерівність. Інформаційна нерівність – це обмеження різного роду, як 

технічні, так і економічні, і мотиваційні. 

Однією з нових серйозних політичних проблем стало питання про те, не чи підсилює 

інформатизація суспільства авторитарні тенденції та навіть не чи веде воно до диктатури. До 

негативних факторів впливу інформаційних технологій на людину і суспільство можна 

також віднести: недостатність, невчасність, неповноту, необ’єктивність інформації; 

інформаційні війни; політичну нестабільність; культурну експансію з боку інших держав; 

знищення інформаційних кордонів. 

Говорячи про інформаційне суспільство, ми не повинні забувати про те, що 

інформаційне суспільство є реальністю лише для розвинених країн миру, для інших же 

держав інформаційне суспільство є тільки перспективою. 

Таким чином, інформаційне суспільство має як величезний позитивний потенціал, що 

сприяє вирішенню багатьох соціальних проблем, так і певні ризики, небезпеки та протиріччя, 

які необхідно вчасно виявляти, вивчати та аналізувати. 
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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ И РАВЕНСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ ЖАН-ЖАКА РУССО 

 

Литвиненко Д.А.  

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
 
The views of the French enlightener Jean-Jacques Rousseau are analyzed about human 

freedom in society and its importance, like for both the individual and humanity as a whole.  Based 
on the analysis of the thinker creation, the conclusions are drawn about the major contribution of 
the scientist to the understanding the category of freedom in comparison with his precursors. 

Принципиально новый тезис для понимания свободы Руссо развил в работах «Об 
общественном договоре» и «О причинах неравенства». Как и многие другие философы XVIII 
века, он начинает анализ из представлений о первобытном состоянии общества. Но Руссо 
вводит в понимание человека историзм. Он говорит, что ошибка прежних философов в том, 
что «они говорили о диком человеке, а изображали человека в гражданском состоянии». 
Здесь видно отличие позиции Руссо от господствующей точки зрения на человека, якобы 

имеющего неизменную, вечную природу. Период выхода из состояния дикости, когда 
человек становится общественным и в то же время остаётся пока свободным – «самая 
счастливая пора». И только дальнейшее развитие цивилизации приводит к потере свободы. 

Совершенно новое, чего никто из философов не выдвигал в качестве основы для 
появления самой частной собственности, а потом и имущественного неравенства – догадка 
Руссо о роли орудий труда, производительных сил. Руссо считал появление собственности не 
случайным, а обусловленным общественным характером труда, его разделением.  

Руссо прослеживает развитие свободы от её естественного состояния через регресс в 
государстве до полного упадка, разложения при деспотии и до оправдания революции как 
средства вновь обрести эту свободу во «втором естественном состоянии». Согласно Руссо, 
при деспотии люди вновь становятся равными между собой, перед деспотом они – ничто. 
Круг замыкается, народ вступает в новое естественное состояние, которое отличается от 
прежнего тем, что представляет собой плод крайнего разложения. В таком естественном 
состоянии всё держится на силе, на законе сильнейшего. Поэтому восстание против тиранов 

является таким же правомерным актом, как и те распоряжения, с помощью которых деспот 
управляет своими подданными. Повинуясь, народ поступает хорошо, Но если он сбрасывает 
ярмо гнёта, он поступает ещё лучше. Только после этого можно опять перейти к свободе. 

Главный стержень всей доктрины Руссо – мысль о том, что свобода автоматически 
будет обеспечена, если в обществе все будут иметь «равенство» и власть будет принадлежать 
всему народу. Под равенством Руссо понимал то, что «степень власти и богатства должны 
быть абсолютно одни и те же; что касается власти, она не должна доходить до насилия и 
применяться иначе, как в силу определённого положения и законов; а что касается богатства 
– ни один гражданин не должен быть насколько богат, чтобы быть в состоянии купить 
другого, и ни один – настолько беден, чтобы быть вынужденным продавать себя».  

Что касается свободы как второго важнейшего блага, то Руссо связывал её также 
напрямую с усилением государства: «потому, что всякая частная зависимость равносильна 
отнятию у государственного организма некоторой силы». То есть Руссо полагал, что частная 

зависимость – несвобода, а зависимость от государства – это уже и есть свобода. Он пишет: 
«Если кто-нибудь откажется повиноваться общей воле, то он будет принуждён к 
повиновению всем политическим организмом; а это означает лишь то, что его силой заставят 
быть свободным, так как соглашение в том и заключается, что, предоставляя каждого 
гражданина в распоряжение общества, оно гарантирует его от всякой личной зависимости». 

Особое отношение у Руссо и к религии. Он не был атеистом и не допускал свободы 
совести в государстве. Именно государство имеет право устанавливать символ веры.  

Таким образом, мы видим, что доктрина Руссо концептуально лежит в иной 
плоскости, нежели главные идеи Просвещения. Если в целом просветители, начиная от 
Локка и далее, формировали теоретическую платформу либерализма, где исходным пунктом 
была свободная личность, то учение Руссо логически ведёт к тоталитаризму.   
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ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕХНІК У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Літвінова О. В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

The idea of using art techniques in the process of teaching of psychological disciplines is 

presented. The accent is made on the possibility of usage of collage, drawing techniques, 

metaphorical associative maps on the practical studies, which can allow students not only to 

actualize theoretical knowledge, but also to develop professional skills. 

Сучасний розвиток освіти пов’язаний із знаходженням ефективних методів навчання, 

необхідністю постійного самовдосконалення викладача, його здатності швидко адаптуватися 

до аудиторії студентів і володіти великою кількістю форм та методів викладання. Тільки 

такий підхід дозволить актуалізувати зацікавленість студентів певною дисципліною, 

сформує мотивацію до її вивчення і в кінцевому результаті буде сприяти професійному та 

особистісному розвитку студентів.  

Процес викладання психологічних дисциплін дає можливість студентам не тільки 

опанувати певними теоретичними знаннями, але й практичними навичками розуміння свого 

внутрішнього психологічного стану, усвідомлення властивостей своєї особистості, 

ефективної взаємодії з оточуючими, подолання своїх комплексів, тривог та ін. Психологія і 

педагогіка мають в своєму арсеналі безліч методів і методик, використання яких під час 

викладання дисциплін буде сприяти як особистісному, так і професійному становленню 

майбутніх фахівців. Роль творчості, мистецтва у вихованні та навчанні відзначали як 

представники зарубіжної педагогіки (Ж. Демор, О. Декролі, Е. Сеген), так і вітчизняній 

психології (Л. Виготський, О. Граборов, О. Копитін та ін.). Використання творчого підходу в 

навчанні сприяє, на нашу думку, активізації як пізнавального потенціалу студентів, так і 

емоційного відреагування певних станів.  

Особливо цікавими є використання на практичних заняттях з психологічних 

дисциплін таких арт-технік, як: ізотерапія (малювання), колаж, метафоричні асоціативні 

карти (МАК). Колаж, як мистецтво клеєних картинок застосовується на заняттях з 

«Психології праці», «Психології управління персоналом», «Соціальній психології». Перевага 

колажів полягає в наявності множинності тем, які можуть бути модифіковані в залежності 

від теми практичного заняття, його цілей та завдань, наприклад: «Професіограма психолога», 

«Вплив умов праці на психічний стан особистості», «Етнічні та гендерні стереотипи», 

«Поведінка особистості в натовпі» та інші. Групова робота дозволяє кожному студенту 

проявити ступінь своєї зацікавленості та активності в міжособистісній взаємодії, розвиває 

вміння працювати в команді, аргументовано обирати певні символи, образи та словесні 

висловлювання згідно із завданням. Тобто, окрім діагностики теоретичних знань студентів 

дана робота насичує позитивними емоціями, творчістю, креативністю, а це, в свою чергу, 

сприяє кращому запам’ятовуванню матеріалу.  

Використання метафоричних асоціативних карт на практичних заняттях дозволяє, по-

перше, створити атмосферу довіри, активної взаємодії, налаштування на роботу, а по-друге, 

відтворити ситуацію практичного використання набутих під час лекційних занять 

теоретичних знань. МАК можна використовувати при викладанні таких дисциплін, як 

«Психологія самосвідомості», «Психологія спілкування», «Соціальна психологія», 

«Профорієнтація та добір персоналу» та ін. Апеляція метафоричної картинки до правої 

півкулі мозку, а словесних висловлювань – до лівої сприяє кращій розумовій активності 

студентів.  

Тому, арт-техніки є ефективним методом, що викликає інтерес і бажання навчатися 

новому. 



НООСФЕРНІ ОСВІТА, ВИХОВАННЯ І НАУКА  

34 

ПОРТФОЛІО ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЗАСІБ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Льопа М.С. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

The introduction of competent approach in preparing future professionals is one of the 
priorities of the national hignes education system modernization at the present stage. As a result of 
Ukrainian education system modernization professional requirements for the teachers will be 
updated: the focus will be shifted from the level of professional knowledge to professional 
competence and subgective position of teacher in the professional activities.  

Одним із пріоритетних напрямів модернізації  вітчизняної системи вищої освіти на 
сучасному етапі є запровадження компетентнісного підходу у процесі підготовки майбутніх 
фахівців. В умовах модернізації системи української освіти поновлюються професійні 
вимоги до педагогів: акцент переноситься з професійних знань на рівень професійних 
компетентностей та суб’єктної позиції педагога при здійсненні професійної діяльності. 
Відповідно, вносяться зміни до змісту і форм кваліфікаційних випробувань працівників 
освіти, які мають відображувати сучасні цілі й завдання системи освіти. У сучасну 
вітчизняну педагогіку стрімко входить відносно нове поняття – портфоліо, яке надає значний 
потенціал для самоаналізу професійно значущих знань, умінь і особистісних якостей 
викладачеві (вчителю) та змогу наочно побачити зміни у формуванні особистого 
педагогічного досвіду. Створення та використання портфоліо у ВНЗ є об’єктивною 
необхідністю сьогодення, яке характеризується наступними тенденціями розвитку 
суспільства й освіти:  
– постійне підвищення вимог до вищої освіти взагалі та до діяльності викладача вищої 
школи зокрема; приєднання України до Болонського процесу;  
– перехід до постіндустріального інформаційного суспільства, що вимагає розвиток 
компетенцій та вміння вчитися;  
– використання нових форм та методів навчання та викладання, зокрема індивідуально-
орієнтованого навчання; пошук нових способів розвитку особистості.  

Проблема становлення та розвитку професіоналізму педагога є національною 
проблемою для багатьох країн. У наш час відбувається чимало реформ в сфері вищої освіти, і 
викладач вищої школи є одною з головних фігур у цьому процесі. Педагог знаходиться в 
таких умовах, коли оволодіння дослідницькими навичками, навичками рефлексії є 
обов’язковим критерієм формування високопрофесійного викладача. Метод портфоліо є 
одним із засобів для виконання завдань, які витікають з сучасних тенденцій розвитку освіти 
й суспільства.  Існує багато визначень портфоліо, але основні позиції, з яких розглядається 
даний феномен, це: 

1) портфоліо-технологія, в основі якої лежить метод автентичного оцінювання 
результатів освітньої та професійної діяльності; 

2) портфоліо-продукт (в перекладі з італійської «папка з документами», «папка 
спеціаліста»), тобто робоча файлова папка, яка містить різноманітну інформацію, що 
документує надбаний досвід та досягнення суб’єкта професійної діяльності.  

Проведене в даній роботі дослідження дає підстави стверджувати, що на педагогічну 
систему, яка включає державні освітні стандарти, мережу освітніх установ, органи 
управління впливають державна політика, економічна і соціальна системи. Новизна сучасної  
ситуації в тім, що освіта теж може впливати на всі державні інституції, змінюючи ситуацію 
на користь підвищення якості життя. Зясовано, в Україні цей метод перебуває на стадії 
апробації. Визначено підходи до побудови портфоліо, залежно від індивідуальних 
особливостей педагогічного працівника та його педагогічного стажу. Важливе практичне 

значення портфоліо полягає у можливості атестації викладача; систематизації його 
діяльності; сприятиме ліцензуванню, акредитації ВНЗ; може бути стимулюючим чинником 
розвитку. 
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МУЛЬТИМЕДІА ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТИ В ВНЗ 

Люта Ю.А. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

The thesis analyzed the process of learning using multimedia technologies. Reveals the 

concept of multimedia, their variants and methods of use in the educational process of universities. 

Однією з ключових дидактичних проблем, що стоять перед системою вищої освіти є 

впровадження таких технологій навчання, які забезпечили б інтенсивне оволодіння 

студентами міцними знаннями та сприяли б якісному системному засвоєнню змісту 

навчання. Саме тому актуальним є використання у ВНЗ мультимедіа технології, яка має 

особливий вплив на сфери навчання і виховання, дає змогу інтенсифікувати процес 

навчання, надати йому динамізм, гнучкість, посилити його прикладну спрямованість. За 

допомогою комп’ютера викладач з авторитарного носія істини перетворюється на учасника 

продуктивної діяльності студентів. 

У сучасних науково-педагогічних джерелах акцентується увага на високому потенціалі 

мультимедійних ресурсів. Зокрема, у роботах Ю.Казакова, Л. Шевченко розкрито педагогічні 

умови застосування медіаосвіти в процесі підготовки висококваліфікованих спеціалістів. 

Крім того, на сьогодні набуто певний практичний досвід використання мультимедіа в освіті, 

який свідчить про невпинний інтерес педагогів-практиків до пошуку шляхів ефективного 

використання мультимедіа.  

Мультимедіа як сучасна комп'ютерна технологія дозволяє об'єднати в комп'ютерній 

системі текст, звук, відеозображення, графічні зображення й анімацію. Використання 

віртуальної реальності у педагогічному процесі породжує ефект присутності, а це робить 

можливим змінити всю систему навчання й виховання. Виникає можливість передавати 

багато інформаційних матеріалів студентам через їх безпосереднє зіткнення з 

досліджуваними об'єктами і явищами, моделювати виховні ситуації, у яких студентам треба 

буде приймати якісь рішення та діяти відповідно до обставин. Звідси стає очевидним, що 

дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання зростають у міру розвитку їх 

техніко-технологічного та програмно-методичного рівня. 

Мультимедійні засоби навчання є невід'ємним компонентом практично будь-якої 

сучасної методичної системи. 

Практикою доведено, що використання мультимедіа технологій є необхідною ланкою 

у роботі творчого викладача, адже арсенал їх дидактичних можливостей дуже великий. 

Стисло його можна визначити так: 

 урізноманітнення форм подання інформації, навчальних завдань; 

 забезпечення зворотного зв’язку, широкі можливості діалогізації навчального 

процесу; 

 широка індивідуалізація процесу навчання, розширення поля самостійності; 

 широке застосування ігрових прийомів; 

 активізація навчальної роботи студентів, посилення їх ролі як суб’єкта навчальної 

діяльності; 

 посилення мотивації навчання. 

Отже, різні види мультимедійних засобів навчання дозволяють моделювати умови 

навчальної діяльності, реалізовувати їх у різноманітних тренувальних вправах ситуативного 

характеру. Кожен із вказаних видів сприяє більш раціональній діяльності викладача на 

певному етапі навчального процесу, розширюючи її можливості, а за умови методично 

правильного використання – й економії часу, інтенсифікуючи тим самим весь педагогічний 

процес. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

ЯК СУБ’ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

Максимова Л.П. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

It has been grounded the matter of introduction of the third subject into modern didactic 

model of education – the information and communication educational environment. The definition 

of three-subject didactics has been given. It has been described the essence of eachsubject of a 

three-subject learning model. 

Специфіка розвитку педагогічної думки полягає в тому, що кожний новий історичний 

етап у житті суспільства накладає свій відбиток на організацію навчання і зумовлює зміни 

змісту, форм і методів педагогічної взаємодії, характеру стосунків викладача і студента як 

провідної умови ефективності організації навчального процесу у вищій школі. 

Інформатизація освіти, створення комп’ютерно-орієнтованих навчальних середовищ у 

вищих навчальних закладах, з відповідним електронним наповненням і можливостями 

використання наданих наукових та освітніх ресурсів для вирішення різних навчальних 

завдань суттєво змінює ставлення до організації педагогічної взаємодії між викладачем та 

студентом у навчальному процесі.  Якщо взяти за основу положення про визначення поняття 

навчальної взаємодії через механізм протікання комунікаційного акту, то під формою 

педагогічної взаємодії у навчальному процесі розуміють модель або форму комунікації, що 

використовуються у процесі навчання. Сучасні тенденції розвитку освіти вимагають 

розглядати інформаційно-комунікаційне навчальне середовище (ІКНС) як третього 

рівноправного суб’єкта освітнього процесу та введення у теорію і практику навчання поняття 

«трисуб’єктна дидактика», «трисуб’єктна взаємодія».  

Трисуб’єктна дидактика розуміється як один із напрямів педагогічної науки про 

рівноправні взаємин студента, викладача та інформаційно-комунікаційного навчального 

середовища, які утворюють систему: «викладач – студент – інформаційно-комунікаційне 

навчальне середовище», в якій кожен з компонентів є активним рівноцінним суб’єктом 

навчального процесу [1]. Перший суб’єкт – викладач ВНЗ – виконує роль інструктора, 

посередника, наставника, який оперативно керує навчальним процесом. Основне завдання 

викладача – розробляти і використовувати дієві організаційні форми для здобуття 

майбутніми фахівцями професійних умінь і навичок. Другий суб’єкт – студент – у процесі 

трисуб’єктної взаємодії активно співпрацює з викладачем, набуває умінь самостійного 

пошуку, збору й продукування навчальної інформації, має можливість впливати на зміст і 

процес власної професійної підготовки. Третій суб’єкт – ІКНС ВНЗ – організована, 

інтегративна,  здатна до динамічного оновлення сукупність інформаційного, організаційного, 

методичного, технічного та програмного забезпечення, що сприяє: виникненню й розвитку 

інформаційно-педагогічної взаємодії між студентом, викладачем і засобами нових 

інформаційних технологій; формуванню пізнавальної активності студентів за умови 

наповнення окремих компонентів середовища предметним змістом навчальних курсів.  

Отже, активний моновплив викладача, прийнятий в авторитарній педагогіці, 

поступається сьогодні взаємодії, що базується на спільній діяльності учасників навчального 

процесу як рівноправних партнерів, а ІКНС ВНЗ є активним суб’єктом передачі знань. Як 

наслідок виникає трисуб’єктна взаємодія між викладачем, студентом та ІКНС, яка є 

неперервною і постійною у просторі і у часі та спрямована на реалізацію освітніх потреб 

студента.  
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СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ЗАПОБІГАННЯ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Митрофанов І.І., Редькіна Н.А.  
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The article deals with an urgent issue of the counter- terrorism. Also in this article 

highlights the analysis of the concepts of anti-terrorism, the ways of optimizing the prevention of 

terrorism. 

Боротьба з тероризмом, як складова частина загальної боротьби зі злочинністю, є 

важливим елементом забезпечення безпеки світового співтовариства. Переростання 

тероризму в глобальне міжнародне явище, підвищення рівня небезпеки терористичних актів 

у різних регіонах світу, ступінь їх зухвалості та безпрецедентної жорстокості свідчать про 

необхідність вироблення та здійснення дієвих заходів щодо боротьби з цими діяннями. 

Політика у сфері боротьби з тероризмом має забезпечувати повне використання 

можливостей усіх гілок державної влади, суспільства, органів, сил і засобів забезпечення 

безпеки для боротьби з даним явищем, широке залучення для боротьби з тероризмом інших 

країн, засудження та припинення діяльності громадських рухів, громадян, держав, які є 

прихильниками вирішення спірних проблем терористичними методами. 

Події останніх років в Україні переконливо підтверджують необхідність політико-

правового забезпечення боротьби з міжнародним тероризмом. На жаль, один із найбільш 

руйнівних конфліктів у світі зараз відбувається в східних районах України – Донецькій та 

Луганській областях. За результатами досліджень найбільш авторитетного з питань безпеки 

британського дослідницького центру IHS jane’s в 2016 році глобальна кількість 

терористичних актів збільшилася на чверть порівняно з 2015 роком. У 2016 році в світі було 

скоєно понад 24 тисячі терористичних актів, з яких 4449 були зафіксовані на Сході України. 

Саме події в прикордонних із Росією районах України, стали однією з основних причин 

зростання статистичних показників тероризму у світі. Згідно з результатами цього 

дослідження, в зоні АТО за 2016 рік зафіксовано більше терористичних атак, ніж 

терористичні угруповання ІДІЛ вчинили по всьому світу.  

Формування й реалізація державної політики запобігання тероризму в Україні 

передбачає здійснення комплексу заходів на кількох рівнях:  

– законодавчої та виконавчої влади (розроблення нормативно-правових актів);  

– суспільства та окремих громадян України (у рамках реалізації власних прав і свобод, 

що впливатимуть на діяльність органів влади із протидії злочинності, а також через різні 

суспільні інститути – на політичні, соціально-економічні та інші фактори, що детермінують 

терористичні прояви, – в напрямі їх мінімізації й нейтралізації). 

Але, як свідчить практика, державна політика у сфері протидії терористичній 

діяльності в Україні не є достатньо ефективною та досконалою. Ми можемо спостерігати за 

тим, що навіть кращі спецслужби провідних держав світу не здатні запобігти всім терактам, а 

можуть лише зменшити їх кількість. Нашим спецслужбам, незважаючи на певне підвищення 

професіоналізму та бойового досвіду в останні роки, все ще далеко до кращих світових 

стандартів. Тому ми знаходимося на досить вразливому та беззахисному становищі перед 

терористичними погрозами. 

На нашу думку, певну увагу слід приділяти реалізації моніторингових систем, 

спрямованих на оптимізацію соціального управління із залученням громадських інститутів 

та використанням новітніх інформаційних технологій.  
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The article is devoted to the concept of war crimes, specifies responsible for committing war 

crimes. The article analyzes the changes to the Criminal Code in war crimes. Is the interaction 

between war crimes and human security. 

Сьогодні Україна, не зважаючи на складний соціальний, економічний та політичний 

стан, являється повноправним суб’єктом міжнародних відносин.  

У зв’язку з реаліями сучасного життя в Україні, немає жодного громадянина, якого б 

так чи інакше не зачіпали воєнні події на сході держави. Незважаючи на дуалізм поняття 

«воєнний злочин», перш за все, – це один із видів міжнародного злочину, відповідальність за 

який встановлена міжнародними договорами. Імплементація норм міжнародного 

кримінального права в національне допомогла встановити  кримінальну відповідальність за 

вчинення воєнних злочинів.  

Питаннями призначення та застосування санкцій в Україні за вчинення воєнних 

злочинів займалися такі вчені: В. М. Боровенко, С. О. Загороднюк, Н. А. Зелинська, 

В. О. Навроцький, О. Р. Наден, В. П. Пилипенко, М. І. Хавронюк. 

Законодавством України про кримінальну відповідальність в розділі ХІХ «Злочини 

проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)» та в розділі 

ХХ «Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку» передбачені 

протиправні дії, за які встановлюється покарання. 12.02.2015 р. Верховною Радою України 

було внесено зміни до деяких диспозицій статей з метою посилення покарання за окремі 

військові злочини, внаслідок чого розділ ХІХ був повністю переформатований.  

У липні 2016 року Головною військовою прокуратурою було розроблено Концепцію 

реформування правоохоронних органів у військовій сфері, оскільки суди загальної 

юрисдикції  на практиці не здійснюють забезпечення належних вимог щодо виконання 

кримінального процесуального законодавства в період розгляду кримінальних 

правопорушень цієї галузі. Необхідно створити систему військової юстиції, перш за все, 

через специфіку даного виду злочинів, ускладнення процедури допуску суддів до роботи з 

документами через конфіденційність, як інформації державного значення. 

Минулого року слідчі військових прокуратур направили до суду 4 190 обвинувальних 

акти стосовно 4 242 осіб  за результатами розслідування кримінальних проваджень.  

У І кварталі 2017 року до суду надійшло 1 155 обвинувальних актів щодо 1 173 осіб, 

88,5% з них – про військові злочини. 

Слідчі військової прокуратури сил антитерористичної операції 2016 року направили 

до суду 1131 обвинувальний акт стосовно 1150 осіб, а за перші три місяці цього року – 292 

таких акти стосовно 293 осіб. 

Отже, військові злочини як частина міжнародних злочинів потребує подальшого їх 

вивчення з метою вдосконалення норм закону про кримінальну відповідальність та практики 

їх застосування. Детермінантами скоєння цих злочинів є відсутність військової дисципліни, 

неналежний контроль військового командування за виконанням службових обов’язків, 

неефективне проведення службових розслідувань у військових частинах та невідповідність 

ступеню провини до характеру відповідальності.  

  



НООСФЕРНІ ОСВІТА, ВИХОВАННЯ І НАУКА  

39 

EXPANDING THE POSSIBILITIES OF VISUAL HTML EDITORS 
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Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

 

У роботі розглядаються основні алгоритми та технології для оптимально-точного 

пошуку в мережі інтернет для розширення можливостей візуального HTML-редактора для 

створення навчального матеріалу. 

Today there are many visual HTML editors, which are used in e-learning systems to create 

educational material. Editors with open source and closed source are not much different today, and 

they have quite a lot of functionality for generating texts that can include formulas, links and 

graphics material.However, the preparation of training material for such systems requires a lot of 

time, which can be reduced by the ability to use the search for necessary informationon the selected 

text phrases on the Internet or on the website. 

The aim of this work is to study existing algorithms and technologies for optimally-accurate 

search on the Internet or website by specified criteria and constraints for a visual HTML editor. 

We first define the tasks that need to be addressed to empower the editor: 

1. For highlighted phrases in text editor in find mode after selecting the search zone 

(Internet or website) must be supported by a choice of criteria and the constraints for the search. 

Restrictions and criteria for network and site can be different. 

2. After viewing the search results must support the ability to quickly add the found data or 

of references to them in text editor. 

3. For the organization the mechanism of quick search on the site, it is necessary to develop 

the concept of data storage and ordering and the model of a global distributed database. 

To solve the first problem, existing technologies and search algorithms were considered. 

To search by specified criteria and constraints algorithms:Levenshtein distance, algorithm 

bitap, the algorithm for expanding the sample, method n-grams, hash by signature.  

Themostcommontechnologiesinclude: 

 Apache Solr – is an open source enterprise search platform, written in Java, from the 

Apache Lucene project. Its major features include full-text search, hit highlighting, faceted search, 

real-time indexing, dynamic clustering, database integration, NoSQL features and rich document 

(e.g., Word, PDF) handling. Providing distributed search and index replication, Solris designed for 

scalability and fault tolerance. Solr is the second-most popular enterprise search engine after 

Elasticsearch.Solr runs as a standalone full-text search server. It uses the Lucene Java search library 

at its core for full-text indexing and search, and has REST-like HTTP/XML and JSON APIs that 

make it usable from most popular programming languages.  

 Elasticsearch – a search engine with a json rest api that uses Lucene and written in Java. 

Such engines are used in complex database search of documents.For example, search with account 

of morphology of the language or search by geo coordinates. Provides the scaled search is the 

search for near-real time and support of multitenancy.Elasticsearch has the ability distribution, the 

indexes can be divided into shards and each shard can have zero or more replicas. Each node 

contains one or more shards, and acts as a coordinator to delegate operations to the desired shard. 

Balancing and routing is performed automatically.Compared to Apache Solr, ElasticSearch 

provides a much higher distributed model and ease of use. 

 Sphinx – system full-text search was developed by Andrey Aksenov and distributed under 

the GNU GPL. A distinctive feature is the high speed indexing and search, and integration with 

existing DBMS (MySQL, PostgreSQL) and API for popular languages of web programming, 

however, the capabilities are inferior to the previous two. 

We have now discussed the main algorithms and technologies for optimally-accurate search 

on the Internet or website by specified criteria and constraints, which can be used to empower 

visual HTML editor. The solution of these tasks will greatly simplify the creation of educational 

material. 
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The main task of professional education that lies in training of competent, competitive 

professionals having high level of special knowledge and skills. High-quality professional 

education enables implementing gained in study knowledge in different spheres of professional 

activity. 

Процес глобалізації у сучасному суспільстві впливає на всі рівні його життя, зокрема 

й на професійне середовище перекладачів. О. Сєргєєва зазначає, що відстані та національні 

кордони зникають, а полімовність залишається. Індустрія перекладу стала частиною системи 

міжнародного зв'язку, який останнім часом розвивається дуже стрімко [1]. 

Перекладач, який має лише знання, в сучасних ринкових умовах є 

неконкурентноздатним і використання його на ринку праці є обмеженим. Сучасні 

роботодавці розраховують на кандидата, який матиме багато вмінь і навичок. Перекладач 

(усний і письмовий) має добре розбиратися у нововведеннях і подіях, які відбуваються у 

вибраній для себе основній сфері. Тому перекладач обов’язково повинен вміти здійснювати 

пошук необхідної йому інформації та критично її оцінювати.  

Необхідно зазначити, що  роботодавці звертають увагу саме на так звані м’які або 

соціальні вміння, які, на їх думку, грають важливу роль у досягненні професійного успіху, 

особливо зараз, в епоху інформацій і знань. На сьогоднішній день від мовного посередника 

очікують наявність знань, умінь і навичок, які не пов’язані безпосередньої з професією 

перекладача: самостійне складання текстів (не лише кореспонденція і протоколи, але й 

технічні, науково-популярні, публіцистичні тексти), оцінка, коментування, рецензування 

текстів, створення «місцевих», адаптованих версій програмного забезпечення (локалізація), 

редагування текстів (як оригіналів, так і перекладів), обробка текстів для наступного 

послідовного машинного перекладу (передредагування), обробка машинного перекладу 

текстів (постредагування), консультації не лише з мовних питань, але і з країнознавчих та 

міжкультурних аспектів, створення макетів текстів та ін. [2].  

Для того, щоб успішно виконувати широке коло завдань, перекладач, який 

нерозривно пов’язаний із світовим суспільством, повинен постійно йти у ногу з часом і 

поповнювати свої спеціальні знання. У своєму огляді перекладацьких спеціальностей О. 

Поршнєва звертає увагу на появу таких нових спеціальностей, як перекладач-складач 

субтитрів, перекладач міжнародної реклами, технічний письменник у письмовому перекладі, 

перекладач за кадром в усному перекладі, секретар-перекладач, присяжний-перекладач у 

поєднанні усного і письмового перекладу [3]. Така різноманітність спеціальностей говорить 

про ускладнення перекладацької професії. Професійному перекладачеві необхідно постійно 

адаптуватися до умов ринку, тому він повинен орієнтуватися у суміжних видах професійної 

діяльності.  
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МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ДИЗАЙНЕРСЬКОГО ПРОЕКТУ 

Осадчий В. В.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

We have been allocated the methodical principles of constructing a design project and we 

identified their role in shaping the mobility of the future specialist. 

Різноманітність сучасного розуміння дизайну є відображенням його багатогранної 

сутності. Дизайн розуміється як вид мистецтва, що поєднує в собі технічні прийоми 

(проектування, конструювання) і декоративні ефекти; це творчий метод, процес і результат 

художньо-технічного проектування промислових виробів, їх комплексів і систем, 

орієнтованого на досягнення найбільш повної відповідності створюваних об’єктів і 

середовища в цілому можливостям, потребам людини, як утилітарним, так і естетичним [1]. 

В той же час дизайн – проектна діяльність по розробці промислових виробів з високими 

споживчими властивостями й естетичними якостями, по формуванню гармонійного 

предметного середовища житлової, виробничої і соціально-культурних сфер [2]. 

Не зважаючи на існування багатьох спеціалізацій дизайну існує єдиний фундамент на 

який спирається дизайнер у своїй роботі – це методичні принципи побудови дизайнерського 

проекту:  

Затребуваність – виявлення споживчих потреб є необхідною складовою розробки 

дизайнерського проекту. Без визначення, що саме необхідно людям, неможливо створити 

якісний, функціональний продукт, який буде здатен задовольнити попит.  

Стилізація – перетворення реалістичного зображення у виразний і емоційний об’єкт. 

Стилізація дозволяє зробити дизайнерський об’єкт зрозумілим та одночасно відобразити 

його суть.  

Композиційність. Використання законів композиції дозволяє зв’язати форму та зміст, 

проявити внутрішнє через зовнішнє, забезпечити цілісність форми дизайнерського об’єкту. 

Дизайнерський аналіз та синтез дозволяє дослідити об’єкт проектування, виявити, що 

є незадовільного у прототипі й аналогах, узагальнити знання про властивості об’єкту, 

осмислити взаємовідносини його складових та досягти цілісного уявлення про новий 

дизайнерський об’єкт.  

Послідовність та єдність. Робота над дизайнерським проектом потребує дотримання 

певної черговості його етапів, це дозволяє забезпечити цілісність проекту та врахування 

особливостей взаємовпливу його окремих елементів одне на одне. 

Врахування психологічних особливостей сприйняття людини дозволяє ефективно 

керувати емоційною сферою людини, насичувати її. 

Ергономічність та функціональність дозволяє створити максимально ефективний 

продукт, здатний задовольнити найвибагливішого споживача. 

Таким чином, спирання на методичні принципи побудови дизайнерського проекту 

дозволяє майбутнім дизайнерам з самого початку навчання бути спрямованим на мобільність 

та постійне врахування динамічності сучасного суспільства. Дані принципи виступають 

основою, базою, на яку дизайнер накладає процес творіння, мистецтво. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Коротаева В. С. Классификация дефиниций дизайна / В. С. Коротаева //

Креативные основы художественного образования: материалы Международной. научно-

практической конференции, Екатеринбург, 22-23 марта 2012 г. – ФГАОУ ВПО «Рос. гос. 

проф.-пед. ун-т». Екатеринбург, 2012, – С. 35-45. 

2. Минервин Т. Б. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник /  Т. Б. Минервин,

В. Т. Шимко, А. В. Ефимов и др.; под. общ. ред. Г. Б. Минервина и В. Т. Шимко. – М. : 

«Архитектура-С», 2004, – 288 с. 



НООСФЕРНІ ОСВІТА, ВИХОВАННЯ І НАУКА 

42 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УМОВАХ НООСФЕРНОЇ ОСВІТИ 

Онищенко М.Ю. 

Університет імені Альфреда Нобеля 

The transition of the modern society to new development levels hasconditioned the creation 
of the new educational system contributing to for mingnecessary human and professional qualities 
for planet evolution to wards future specialists, inparticular, translators that will be ready for 
further self-development with in the lifetimein the modern polyc ulturalsociety conditions. 

Глобалізація міжнародних відносин, стрімкий курс України на інтеграцію в 
Європейську спільноту обумовили створення нової освітньої системи, яка б забезпечувала і 
гарантувала взаєморозуміння та ефективну взаємодію спеціалістів у світовому просторі. 
Йдеться про ноосферну освіту, яка,на думку багатьох науковців, покликана «виховувати 
людину з новими еволюційними якостями цілісного мислення, космопланетарної свідомості, 
зі зростаючими моральними, інноваційними, комунікативними можливостями» [3]. Завдяки 
розбудові нового етапу життя на планеті – ноосфери, або сфери розуму,за термінологією 
В. Вернадського [1], подібна освіта сприятиме формуванню необхідних еволюції планети 
людських та професійних якостей, без яких буде неможливий перехід сучасного суспільства 
на нові рівні розвитку [2]. 

Незважаючи на те, що володіння іноземною мовою (а частіше кількома) стало 
обов’язковим компонентом професійної підготовки сучасного спеціаліста будь-якого 
профілю, його комунікативної компетентності виявляється недостатньо і виникає потреба у 
допомозі перекладача, що виступає мовною особистістю, яка за допомогою вивчення мов 
пізнала особливості різних культур, способиїх (культур) взаємодії, що дозволяє вирішувати 
співрозмовникам різні комунікативні задачі. Фахівець з перекладу – це спеціаліст-
професіонал, який повинен вміти не тільки пристосуватися до способу мислення та стилю 
автора висловлювання, а й змушений відтворювати соціальні, психологічні, естетичні 
конотації текстів, які він перекладає. Це передбачає наявність безумовного творчого підходу, 
психологічних навичок, гнучкості висловлювань, широких фонових знань про предмет 
повідомлення. Ми поділяємо думку науковців (Терехова С. I., Коміссаров В. М., 
Корунець І. В.), які вважають, що перекладач сьогодні – це фахівець, який володіє 
додатковими країнознавчими, етнічними, економічними та історичними знаннями і може 
створити такий текст, який є необхідним для успішної співпраці з представниками іншої 
країни. Це особливо важливо у сучасному відкритому суспільстві, оскільки перекладач 
повинен вміти вибудовувати на демократичних засадах взаємини з людьми у 
багатокультурному середовищі, користуватися інформативною та правовою інформацією 
для орієнтації в діяльності різних соціальних інституцій у соціально-економічному та 
політичномуоточенні. 

Діяльність у сучасному інформаційному суспільстві, яке постійно розвивається, 
потребує плюралістичного пізнання, готовності до саморозвитку та творчої професійної 
реалізації, швидкого засвоєння нової інформації та вміння нею користуватись для власного 
розвитку. Тому однією з нагальних проблем підготовкимайбутніх перекладачів стало 
формування особистості, яка буде готова до подальшого самовдосконалення протягом життя 
в умовах сучасного полікультурного соціуму.  
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СПІЛКУВАННЯ І ДРУЖБА У СТУДЕНТСЬКІ РОКИ 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 
Hard to imagine a person to live without communication. Communication is one of the basic 

human needs. Friendship is the most favorable form of intimate-personal communication. The 
features of communication and friendship in student years are of particular scientific interest, since 
friendship among students is, if not entirely overarching , very common. 

Важко уявити людину, яка б обходилася у житті без спілкування. Спілкування є 
однією з найважливіших потреб людини. Це інформаційна і предметна взаємодія, у процесі 
якої виявляються і формуються міжособистісні взаємини. При взаємодії людей проявляються 
їх особистісні якості. Найважливіша риса міжособистісних відносин – їх емоційна основа. 
Вони виникають і складаються на основі певних почуттів між людьми. Ці почуття можуть 
або зближувати, об’єднувати людей, або їх роз’єднувати. 

Більш особистісним видом спілкуванням є інтимно-особистісне спілкування, яке 
визначають у психологічній науці як співучасть партнерів у проблемах один одного, як 
можливість розділити з іншими власне духовне і практичне буття. Інтимно-особистісне 
спілкування виникає за умови спільності цінностей партнерів, а співучасть у ньому 
забезпечується розумінням думок, почуттів і намірів іншого (емпатією). Завдяки співучасті в 
інтимно-особистісних відносинах відбувається самоактуалізація особистості.  

Найбільш сприятливою формою інтимно-особистісного спілкування є дружба. У 
дружніх відносинах основними нормами є рівноправність, повага, уміння зрозуміти, 
готовність прийти на допомогу, довіра і відданість. Їх порушення може призвести до 
переходу дружби у поверхові стосунки, до її повного припинення, або навіть до 
перетворення дружби на її протилежність – ворожнечу. Психологічний зміст, функції 
дружби, закономірності її розвитку суттєво змінюються з віком. Найбільшої інтенсивності 
дружба набуває у період юності та ранньої дорослості. З часом дружні відносини можуть 
втрачати свою виключність і поєднуватися з іншими відносинами (родинними, суспільними, 

виробничими). Однак і на більш пізніх стадіях життєвого циклу дружба залишається одним з 
найважливіших чинників формування особистості і підтримки стабільності Я-концепції. 
Спілкування та дружба перебувають на перетині багатьох наук, зокрема психології, 
педагогіки, філософії, соціології, етики.  

Особливий науковий інтерес викликають особливості спілкування та дружби у 
студентські роки, адже дружба у студентському середовищі є, якщо не абсолютно 
всеохоплюючим, то значно поширеним явищем. За роки спільного навчання у вищому 
навчальному закладі в багатьох студентів складаються тісні дружні відносини, які сприяють 
їх моральному збагаченню й подальшому особистісному розвитку. Саме у студентські роки 
юнаки та дівчата у процесі спілкування під час спільної навчальної діяльності, участі у 
наукових, практичних культурно-дозвіллєвих заходів встановлюють відносини, які 
базуються на насамперед на психологічних мотивах спілкування, а саме на спільності 
поглядів, інтересів, на відчутті міжособистісної сумісності та симпатії, компліментарності 

тощо. Часто дружні відносини, встановлені у студентські роки, завершуються вибором не 
тільки колег, надійних ділових партнерів, а й вибором супутника на все життя, «другої 
половинки», шлюбом та створенням сім’ї, а роль друга зі студентських років залишається 
надзвичайно важливою протягом усього життя людини. Завдяки наявності друзів та щирого 
спілкування студентські роки запам’ятовуються на все життя як найкращі, найцікавіші, 
сповнені важливого життєдайного змісту та позитивних емоцій. 

Отже, дружні відносини для молоді у студентські роки – надзвичайно важлива основа 
для спілкування на позитивній основі. Дружба формується на основі міжособистісної 
взаємодії не тільки у процесі щоденної напруженої навчально-наукової пізнавальної 
діяльності, а й у позанавчальний час, на дозвіллі. Особливості дружби у молоді під час 
навчанні у вищих навчальних закладах потребують подальшого дослідження. 
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ  

СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ  
МАЙБУТНІХ ФІНАНСИСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Покудіна Л.С. 
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 
 
The demand of our time is  the necessity of implementing the interdisciplinary approach for 

training future economists. In modern conditions the study subjects should be saturated with 
interdisciplinary methods of presentation of educational material, together with improvement of 
effectiveness of various forms and methods of education by means of interdisciplinary links. 

У контексті дослідження проблем інтеграції України в європейський освітній та 
економічний простір й підготовки майбутніх фінансистів до життя в інтегрованому 
середовищі ХХІ століття зростає роль міждисциплінарної інтеграції в організації навчально-
виховного процесу. 

Міждисциплінарність знань, умінь і навичок є сучасним принципом навчання, що 
впливає на структуру навчального матеріалу цілого ряду дисциплін, активізує методи 
навчання, орієнтує викладача на застосування комплексних форм організації навчання, 
забезпечуючи єдність навчально-виховного процесу [3]. Організація такого системного 
підходу до формування професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічної 
сфери зумовлює єдність усіх компонентів процесу, неперервного, інтелектуального, 
творчого й професійного розвитку особистості протягом усього  життя. 

Міждисциплінарна інтеграція вирішує задачу органічного поєднання нової теми з 
попередніми і наступними знаннями, визначення логічних зв’язків між різними 
дисциплінами, розділами, темами, визначення місця та призначення різних дисциплін в 
майбутній професійній діяльності і об’єднання їх в одну систему [2, с.243]. Способи 
реалізації даних напрямів можуть бути найрізноманітнішими. А тому слід обирати такі 
форми і методи організації навчальних занять, які б сприяли різносторонньому 
використанню міждисциплінарних зв’язків.  

Співпраця викладачів фундаментальних та фахових дисциплін у підготовці фахівців 
спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” сприяє розробці інтегрованих 
навчальних програм, створенню наскрізних професійних ситуацій, організації засідань 
фахових та наукових гуртків, організації й проведенню інтегрованих ділових ігор в умовах, 
максимально наближених до реальних тощо. Зокрема з метою реалізації принципів 
міждисциплінарності та продуктивного навчання у ХКТЕІ уже декілька років функціонує 
віртуальне підприємство ПАТ «Шанс».  Таким чином забезпечується якісна професійна 
підготовка майбутніх фінансистів, що ґрунтується на основі реалізації міждисциплінарних 
зв’язків. 

Окрім того, реалізувати реальні міждисциплінарні зв’язки викладачам допомагають 
інтерактивні методи навчання, зокрема метод випереджуючих завдань, інтегрованих завдань, 
комп’ютерні презентації, метод проектів, виконання виробничих вправ,  оформлення та 
читання фінансової документації тощо.  
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The timeliness of distant learning technology implementation in the system of high residence 

master professional training is substantiated in this report. The advantages and disadvantages of 
this process are considered.  

Приєднання України до світового освітнього простору вимагає змін в організації 
підготовки фахівців. Ці зміни обумовлені необхідністю формувати компетентного фахівця, 
що здатен постійно підвищувати свій професійний рівень. Одним із шляхів вирішення цього 
завдання є переорієнтація на якісно нові педагогічні технології. Доцільним є використання 
дистанційного навчання (ДН), яке є специфічною організацією педагогічного (навчально-
виховного) процесу, основою якого є застосування в процесі навчання дистанційних, 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) [2]. Актуальність впровадження 
дистанційних технологій (ДТ) у процес підготовки магістрів денної форми навчання 
обумовлена декількома факторами. По-перше, змінюється стиль навчання: значна частина 
навчального часу проходить в режимі самостійної роботи. По-друге, поглиблюється 
інтеграція навчання з науково-дослідною роботою. По-третє, змінюється спосіб життя самих 
студентів: поширеною ситуацією серед магістрів є суміщення навчання і роботи; набирає 
обертів участь студентів в реалізації спільних освітніх програм українських та закордонних 
вищих навчальних закладів. При використання ДТ магістри денної форми навчання можуть 
отримувати не лише передбачену програмою інформацію, а й брати участь в очних 
консультаціях викладача [1]. Перевагами використання ДТ є: 1) привабливість зручної 
організації самостійної роботи; 2) легкий пошук інформації та економія часу; 3) полегшений 
поточний та підсумковий контроль; 4) збільшення академічної мобільності студентів, 
полегшення корекції індивідуальних навчальних планів для студентів, які із різних причин 
не відвідують заняття; 5) консультації викладача можуть відбуватися у режимі 
відеоконференцій та з використанням ІКТ. Серед недоліків відзначимо такі: 1) використання 
ДТ вимагає високого ступеню самоорганізації та особистого контролю студентів; 
2) обмежена можливість практичних та лабораторних занять в електронному середовищі 
звужує перелік дисциплін, де могли б використовуватися ДТ; 3) неможливість 
ідентифікувати особу, що виконує роботу, та оцінити рівень самостійності її виконання; 4) 
процес розробки дистанційних курсів є досить кропітким та ємним, і ще не всі викладачі 
технічно та методично до цього підготовлені [3].  

Підсумовуючи, відзначимо, що, ДТ є ефективним засобом організації самостійної 
роботи студентів-магістрів. Розв’язанням проблеми обмеженої академічної мобільності як 
викладачів, так і студентів має стати застосування ДТ, що можуть забезпечити віртуальну 
академічну мобільність всіх учасників освітнього процесу.  
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The article describes the main tasks that should be solved while the distance study 
implementation into High School. The main functions of a lecturer have been performed in the 
study. It has been given the didactic characteristics of the main distance teaching and learning 
tools. 

Сучасний світовий досвід показує, що при використанні інформаційних технологій 
можна досягти принципових змін у якості освіти. Завдяки практичній доступності 
комп’ютерної техніки є передумови для реалізації всіх переваг цієї форми навчання: 
об’єднання можливостей отримати глибокі професійні знання і самостійності вибору темпу 
навчання, практичної зорієнтованості навчання і фундаментальної теоретичної підготовки.  

Основними функціями викладача при дистанційному навчанні є: формування 
навчальної мотивації студентів; визначення цілей і задач; передача знань, досвіду; 
організація взаємодії між студентами; контроль за процесом навчання. 

Проектування дистанційної освіти необхідно починати з розробки теоретичних 
концепцій, створення дидактичних моделей тих явищ, які передбачається реалізувати. Досвід 
дозволяє стверджувати, що, коли пріоритетним є педагогічний підхід, система стає більш 
ефективною. Необхідна також педагогічна оцінка ефективності кожного кроку проектування 
і створення дистанційної освіти. Розробляючи навчально-методичне забезпечення 
дистанційних курсів, доцільно створювати автоматизовані навчальні комплекси, які 
сприяють підтримці навчальної діяльності студентів на всіх етапах навчання. Для 
первинного ознайомлення з навчальним матеріалом курсу використовуються навчальні 
посібники з теоретичним матеріалом, аудіо- та відеоматеріали, які містять оглядові лекції. 
Для закріплення матеріалу і контролю теоретичних знань актуальні електронні 
мультимедійні підручники, програмно-інформаційні системи комп’ютерного тренінгу і 

контролю знань. Системи лабораторного практикуму віддаленого доступу, комп’ютерні 
тренажери, які ґрунтуються на математичних моделях об’єктів і процесів, що досліджуються, 
призначені для формування і розвитку практичних умінь і навичок, креативності, 
накопичення професійного досвіду. Системи автоматизації професійної діяльності, а також 
їх навчальні аналоги можуть використовуватись студентами для вирішення різноманітних 
задач з тематики комплексу у ході курсового чи дипломного проектування. Такий процес 
навчання відбувається у режимі вільного навчального дослідження і близький за своїм 
характером до професійної діяльності. 

Створивши інформаційний банк і забезпечивши дистанційне навчання спеціальними 
програмами і навчальними засобами, необхідно також створити спеціальні дидактичні 
методики для самостійного вивчення кожного предмету і за допомогою консультацій 
тьютора. У процесі дистанційного навчання обов’язкове проведення проміжних, 
контрольних і підсумкових тестів.  

Разом з викладачем повинен працювати відповідний фахівець, відповідальний за 
технічну підготовку навчального процесу. Важливе місце посідає і кадрове забезпечення 
навчального процесу, яке передбачає підготовку викладачів, тьюторів дистанційного 
навчання, які будуть володіти спеціальними компетенціями у галузі дистанційного навчання. 

Таким чином, система дистанційної освіти дозволяє кожному студенту побудувати 
індивідуальну траєкторію навчання, пройти її за допомогою відповідного інформаційного 
середовища, задовольнити потреби в освітніх послугах в індивідуальному режимі. 
Організація системи дистанційної освіти у вищій школі створює великі можливості для 
подальшого розвитку традиційних форм навчання, допомагає вивести їх на новий якісний 
рівень. Діяльність викладача у системі дистанційної освіти наповнюється новим змістом, що 
відповідає вимогам часу, соціальному запиту суспільства. 
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The necessity of forming high legal consciousness and legal literacy of technical specialities 

students is substantiated. The recommendations for increasing the level of legal education in 
Ukraine are given. 

Важливий етап правового виховання молоді був ознаменований прийняттям у 1996 р. 
Конституції України. яка визначає що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Знання 
основного Закону складає підґрунтя формування правової свідомості.  

Загальновідомо, що рівень професійної підготовки майбутнього спеціаліста залежить 
від набуття ним у ВНЗ широкого обсягу знань з різних навчальних курсів та дисциплін. 
Неможливо заперечувати, що оволодіння достатнім обсягом правових знань є 
найпріоритетнішим напрямком у формуванні правової свідомості студентської молоді. 

Правознавство – важливий навчальний предмет, який передбачає формування 
правової грамотності студентів, які, по-перше, мають бути гіднимигромадянами своєї країни, 
розуміти своюроль, можливості та відповідальність усуспільстві, знати своїправаі обов'язки. 
По-друге, вони отримують необхідні для їхньої професійної діяльності правові знання і 
набувають навички, які б дозволили їм самостійно розуміти діючі закони, юридичні норми, 
керуватися ними і застосовувати у професійній діяльності. 

Проте, у межах визначеного навчальним планом незначного обсягу правознавчих 
дисциплін неможливо забезпечити якість правових знань студентів неюридичних 
спеціальностей, що ускладнює формування правової свідомості і процес підготовки фахівця, 
оскільки правова компетенція є невід’ємною складовою загальної компетенції майбутніх 
фахівців. Правове виховання студентів у вищих навчальних закладах має бути організовано 
на високому рівні і бути продовженням виховання, яке розпочалося у сім'ях, дошкільних 
закладах і школах. На цьому етапі правового виховання доцільно формуватипрактичні 
правові навички на основі раніше здобутих теоретичних правових знань. Це пояснюється 
тим, що для людей віком від 17 до 23–25 років важливішим є знання конкретних механізмів, 
які забезпечували б правомірну поведінку у конкретних ситуаціях, в яких з великою 
ймовірністю можуть опинитися студенти в майбутньому, і труднощів, з котрими вони 
можуть зустрітися. 

У процесі формування правової свідомості і грамотності студентів важливо 
дотримуватися наступних вимог: розкривати зміст усіх галузей права, не акцентуючи увагу 
на якійсь одній; характеризуючи конкретні правові норми, слід показувати їх зв'язок із 
мораллю, на якій право ґрунтується; ілюструючи порушення норм права, не потрібно 
зловживати негативними прикладами краще використовувати зразки, які вчать, як потрібно 
діяти у певній правовій ситуації; описуючи факт скоєння злочину, не слід його деталізувати, 
важливо розкрити суть негативного вчинку та викликати його осуд студентами; 
використовувати інтерактивні методи навчання, що сприяють підвищенню уваги студентів 
до предмету, а відповідно і кращому засвоєнню знань; вирішальним чинником правового 
виховання молоді є висока правова культура педагога і відповідний правопсихологічний 
клімат у закладі освіти. Завдяки правовому вихованню в молодої людинимає бути вироблена 
внутрішня потреба жити і діяти відповідно до норм права, неухильно дотримуватися правил 
людського співіснування та вимог українських законів.  

Головна, кінцева мета сучасної освіти – виховання людини, здатної діяти в соціумі з 
урахуванням позицій інших людей, тобто формування соціальної компетентності молоді. 
Для підготовки юридично свідомого, активного, обізнаного фахівця необхідні об’єднані 
зусилля викладачів правознавчих дисциплін, фахівців, які виконують виховні функції у ВНЗ, 
а також органів студентського самоврядування. 
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ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ СТАВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я 

 

Писаренко Д.О, Проскурня Н. Л.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Modern living conditions will result in the need for a responsible attitude towards their 

health. It was as a teenager begins to form attitudes towards health issues and raised the 

appropriate skills and knowledge. Boys and girls in relation to their own health may be different, so 

you need to take into account gender characteristics of adolescents. This is what led to the 

relevance of this study. 

 Здоров’я у підлітковому віці є надзвичайно важливим аспектом у нашому житті. 

Ставлення до нього  починає формуватися у підлітковому віці. В цей період отримуються 

необхідні знання, формується певне відношення до питань здоров’я, виховуються відповідні 

вміння та навички, які і в дорослому житті дозволяють зробити правильний вибір на користь 

здорової поведінки [2]. Цей віковий період характеризується, становленням статево-рольової 

ідентичності, яка є внутрішнім переживанням своєї статевої належності, набуттям гендерної 

ролі й уподібненням до неї, своєрідною єдністю статевого самоусвідомлення і поведінки. 

Треба зазначити, що це дуже складний процес, пов’язаний із оволодінням певною гендерною 

роллю або стереотипом поведінки, який традиційно асоціюється з жіночою або чоловічою 

соціальною функцією. У працях С. Л. Бем, Е. Х. Еріксона, В. Є. Каган, Н. Радіної, 

Є. Тєрєшкової, саме це є важливим етапом становлення статево-рольової ідентичності, бо у 

цьому віці відбувається активне усвідомлення суті своїх ставлень до власного здоров’я [1].  

Керуючись принципом об’єктивності та системності щоб дослідити  вплив гендеру на 

ставлення підлітків до власного здоров’я можна використати такі методики: опитувальник 

«Що заважає мені вести здоровий спосіб життя?» (за В.Д. Пуріним), «Діагностика здоров’я 

за почерком» (за Національним інститутом здоров’я, Польща), «Ставлення до здоров’я» (за 

Р. А. Березовською), «Маскулінність – Фемінність» С. Л. Бем. Для корекції негативного 

ставлення рекомендовано провести психологічний тренінг формування позитивного 

ставлення підлітків до власного здоров’я. 

Отже, підлітковий вік є важливим етапом формування адекватного ставлення до 

власного здоров’я.  
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ВПЛИВ СОЦІОМЕТРИЧНОГО СТАТУСУ НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ПІДЛІТКІВ 

 
Сошенко С. М., Миколенко Ю. М. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 
The paper deals with the analysis of different investigations focused on the pecularities of 

the teenager personality development. This research plays on important role in further 
investigations since the needs and abilities of a teenager are changing and their social status in 
their social environment is a significant condition for communication.   

Вплив статусу на емоційний стан підлітків є важливою умовою успішного навчання, 
формування адекватної самооцінки та сприятливого психологічного клімату в колективі. 
Емоції підлітків досить нестабільні, переважно мають вибуховий характер,тому найчастіше 
підлітки шукають визнання серед однолітків.Залежно від статусу в групі підліток проявляє 
свої емоції та почуття. Підлітковий період характеризується швидкими змінами в соціальній, 
фізіологічній та психологічній сфері, які протікають з різною інтенсивністю й у різний час. 
Найчастіше підлітки об’єднуються в групи, для яких типова риса – надзвичайно висока 
конформність. Досліджуючи вплив статусу особистості в групі на емоційний стан підлітків 
Е. Еріксон назвав психосоціальною мараторією період, коли підліток приміряє безліч різних 
ролей. Проте якщо індивід своєчасно не визначається зі своєю ідентичністю, то починає 
страждати від рольової розмитості. Результатом цього може бути зародження невпевненості 
в собі, закритість від усіх, зниження самооцінки та прояву емоцій, що призводить до 
виключності з групи, в якій знаходиться підліток [1, 2]. К. Конрад називає передпідлітковий 
вік, який характеризується бурхливими емоційними проявами, циклоїдним періодом, а 
юність з нахилами до самоаналізу – шизоїдним [3]. На думку Л. І. Божович, однією з 
головних завдань для підлітка є зайняти те становище у їхньому середовищі, яке б 
відповідало їхнім претензіям. Підлітки виокремлюють спілкування з однолітками як 
самостійну сферу, де можуть досягти бажаного становища. Це пояснюється високим 
конформізмом та невмінням досягти бажаного статусу серед однолітків [4]. Існують певні 
протиріччя в дослідженнях Е. Еріксона, К. Левіна, З. Фрейда, Л. Виготського, Ф. Райса, 
К. Долджина, А. Бандури, які визначають підлітковий вік як кризовий. Зокрема, К. Левін 
розглядає підлітковий період як соціально-психологічне явище, зв’язує психічний розвиток 
особистості підлітка зі зміною його соціальної позиції. Вплив соціометричного статусу на 
емоційний стан підлітків розглядали З. Фрейд, М. С. Каган, Л. Виготський, Ф. Райс, 
К. Долджина, А. Бандура, К. Левін, А. Гезелл, Л. І. Божович, С. К. Масгутова, 
Т. Л. Шабанова, К. Хорні, Е. Г. Ейдеміллєр та ін. Підлітки виокремлюють спілкування з 
однолітками як самостійну сферу, де можуть досягти бажаного становища. Це пояснюється 
високим конформізмом та невмінням досягати бажаного статусу серед однолітків. 
Дослідження Ф. Райса та К. Долджина щодо особливостей емоційної сфери підліткового віку 
показали, що у 60% респондентів емоційне життя тісно пов’язане з перебігом пізнавальних 
процесів та розвитком самосвідомості, вольової, мотиваційної сфери, а 40% підлітків мають 
потребу в самоствердженні серед однолітків, незважаючи ні на власні погляди, принципи або 
моральні установки. До того ж, у підлітковому віці спостерігається велика жертовність 
заради близьких людей, висока емпатія та прагнення допомогти у важкій ситуації.  

Отже, аналіз праць науковців дозволяє стверджувати, що вплив соціометричного 
статусу на емоційний стан підлітків є значним. Для підлітка важливо відчувати свій 
авторитет та повагу серед однолітків. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАЛЬНИЙ 

ПРОЦЕС ВИЩОЇ ШКОЛИ 
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The article presents the use of information technology in the process of education in higher 

education, tasks that can be solved with the help of these tools are allocated. Attention is paid to 

selection of software tools in order to activate the scientific-cognitive activity of students, their 

characteristics and possibilities of use are examined. 

Впровадження програмних засобів (ПЗ) у навчальному процесі при підготовці 

майбутніх фахівців не зводиться до простої заміни «паперових» носіїв інформації 

електронними, а дає можливість [1]: поєднувати процеси вивчення, закріплення і контролю 

засвоєння навчального матеріалу, які за традиційного навчання частіше всього є 

розрізненими; підвищувати мотивацію до навчання; розвивати креативність мислення; 

економити навчальний час; подавати в більш зручній формі та засвоювати інформацію. 

Протягом декілька років у Кременчуцькому національному університеті імені 

Михайла Остроградського реалізується концепція системного використання ПЗ у 

навчальному процесі при підготовці фахівців-екологів. 

При її впровадженні вирішуються наступні задачі: комп’ютерно-орієнтоване навчання 

дисциплін економічної та професійної підготовки; застосування ПЗ у науковій роботі 

студентів; створення нових ПЗ. 

В процесі дослідження визначено перелік ПЗ, використання яких дозволяє 

активізувати навчальний процес, а саме: інформаційна підтримка прийняття професійних 

рішень, з відбором даних, їх сортуванням в заданому порядку, відображенням у наочній 

графічній формі;геоінформаційна система 2Gis, що дозволяє здійснювати аналіз місць 

розташування підприємств, що забруднюють навколишнє середовище, проходження 

транспортних потоків та зіставляти дані з експериментальною інформацією [2]; комп’ютерна 

статистична обробка інформації (пакети Statistika, Statgraphics, SPSS); для аналізу та 

прогнозу екологічних процесів – ПЗ ІМ, класів FreeWare і CreativeCommon; експертні 

системи, під якими розуміються «бази знань», сформовані у формалізованій формі; 

електронніпосібники та підручники, що адаптовані для перегляду і виконання на мобільних 

телефонах(студентам пропонується мобільні Java-додатки, що містять, наприклад, 

тестування з певних предметів, тексти лекцій, практичних завдань тощо, необхідні для їх 

успішного виконання).  

Таким чином, впровадження програмних засобів у навчальному процесі при 

підготовці майбутніх фахівцівдозволяє виокремити наступні переваги: навчання стає 

індивідуальним; можливість вибору змісту навчання з урахуванням інтересів 

студентів;миттєвість доступу до інформації, необхідної для конкретної роботи, що дозволяє 

підвищити продуктивність навчання; самостійність навчання і швидке надання контенту за 

запитом; мобільність взаємодії студентів між собою і викладачем; можливість обміну 

завданнями та спільної роботи; можливість передачі інформації в будь-якому місці, в будь-

який час, що має суттєве значення для навчання за місцем роботи. 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

It is adopted psychological features of cognitive sphere of preschool children. The of basic 

types of activity(game, language commonunication, drawing, musical activity), age - old 

possibilities of psychical development will be realized in that, are certain; a role of studies and 

education is in development of psychical formations of personality. 

Дошкільне дитинство – унікальний період у психічному розвитку дитини, основа для 

набуття в подальшому спеціальних знань та навичок і засвоєння різних видів діяльності. 

Формуються не лише такі якості психіки, які визначають собою загальний характер 

поведінки, ставлення до навколишнього середовища, а й ті, що проектуються на майбутнє і 

виявляються у психічних новоутвореннях, які досягаються до кінця вікового періоду.  

Виховання і навчання охоплюють увесь спектр психічних якостей дитини. Основне 

значення мають підтримка і всебічний розвиток якостей даного віку, оскільки створювані 

ним унікальні умови більше не повторяться й набуте важко або неможливо надолужити.  

Вікові можливості психічного розвитку реалізуються завдяки участі дошкільників у 

тих видах діяльності, які відповідають цьому віку: у грі, мовному спілкуванні, малюванні, 

музичній діяльності тощо. Характерними проявами того, що саме традиційні «дитячі» види 

діяльності відповідають основному напрямку психічного розвитку дошкільника є, з одного 

боку, їхня безумовна привабливість для дітей, а з іншого – наявність у них широкого спектра 

завдань загальнолюдського значення, які відносяться до будь-якої галузі і праці людини.  

С. Л. Ру6інштейн зазначав, що головна справа виховання, щоб тисячами ниток зв’язати 

людину з життям - так, щоб з усіх боків перед нею поставали завдання, для неї значущі, для неї 

привабливі, які вона вважає своїми, до розв'язання яких вона долучається [3]. 

Вітчизняні психологи П. П. Блонський, Л. С. Виготський, Д. Б. Ельконін, 

Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв стверджують, що в дошкільному віці вже починає реально 

складатися особистість дитини, що тісно пов’язано з формуванням емоційно-вольової сфери, 

сфери інтересів мотивів та поведінки, яка визначається соціальним оточенням дитини і 

реалізацією типових для цього ступеню розвитку відносин дитини з дорослим [2].  

На думку С. Л. Рубінштейна, оптимальний розвиток психічних утворень особистості 

зумовлюється відповідністю цілеспрямованих впливів (навчання чи виховання) наявним 

психологічним можливостям людини, адже «зовнішні умови діють через внутрішні 

можливості». Л. І. Божович, Л. С. Виготський, Д. Б. Ельконін вважають, що це потребує 

врахування вікової сензитивності до різних чинників і впливів, їх актуальної відповідності 

значимим потребам і інтересам, тому особливе значення мають саме шляхи виховання. 

Виховна функція в цей період - організація предметного середовища, але якісні зміни 

в характері сприймання та інтерпретації дитиною навколишнього можуть здійснюватися 

лише за умови спеціально організованої пізнавальної діяльності. До того ж, інтенсивність 

руху дитини шляхом пізнання носить індивідуальний характер [1].  

Таким чином, правильно спланований, організований навчально-виховний процес 

стає одним із визначальних чинників розвитку дітей дошкільного віку. 
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ВПЛИВ ДОРОСЛИХ НА ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Сошенко С. М., Кірічко В. В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 
One of the most acute problems of the modern school is the formation of self-esteem of 

junior schoolchildren. Self-esteem performs an important function in the formation of personality. It 
acts as a regulator of human behavior and its activities. From the self-esteem of the child depends 
the nature of communication, relationships with other people, success, further development of the 
personality. Therefore, solving the problem of forming self-esteem should be a factor in the success 
of the student.  

У психолого-педагогічній літературі самооцінка трактується як усвідомлення власної 
ідентичності незалежно від зовнішніх впливів. Вона складається в процесі пізнання людиною 
себе. Науковець Л. С. Виготський вважав, що саме в молодшому шкільному віці починає 
формуватися самооцінка дитини, яка опосередковує її ставлення до себе, інтегрує досвід її 
діяльності та спілкування з іншими людьми [1]. Те, як людина себе оцінює –

самозадоволення, самоповага, або приниження, почуття неповноцінності частково залежить 
від її соціального статусу, але ще більш від оцінок, важливих для неї осіб [2]. 

Проблемі розвитку самооцінки, закономірностям її формування, структурі, функціям 
присвячено праці таких учених як: Л. І. Божович, І. С. Кон, М. І. Лісіна, А. І. Липкіна, 
Е. Х. Еріксон, К. Р. Роджерс, О. А. Белобрикіна, А. В. Захарова, В. С. Мухіна, Є. І. Савонько. 

Самооцінка формується з дитинства в процесі спілкування за такими етапами: увага з 
боку дорослих; співробітництво з ними; відчуття поваги з їхнього боку; взаєморозуміння. 
Взаємостосунки дитини з батьками на кожному з етапів самооцінки, залежатимуть від її 
ставлення до себе. Якщо батьки невиправдано підкреслюватимуть реальні та вигадані 
досягнення дитини, то в неї сформується завищена самооцінка. І навпаки, недовіра батьків 
до можливостей дитини можуть призвести до виникнення відчуття неповноцінності і 
заниженої самооцінки [3]. 

У шкільні роки на формування самооцінки впливають конкретні оцінки вчителів і 

оточення, успіхи в навчанні, які мають сприяти формуванню адекватної самооцінки 
молодшого школяра. Оцінка успішності на початку шкільного навчання, по суті, є оцінкою 
особистості в цілому і визначає соціальний статус дитини: у відмінників складається 
завищена самооцінка, у невстигаючих учнів систематичні невдачі та низькі оцінки знижують 
їх упевненість у собі [4].  

Результати дослідження Ж. Гордєєвої свідчать, що в більшості дітей молодшого 
шкільного віку самооцінка з боку вчителів – занижена в 54,5%, завищена в 13,6%. При 
оцінюванні себе з погляду батьків – занижена в 31,8%, завищена в 22,8% [5]. 

Таким чином, виникнення і розвиток самооцінки молодших школярів є однією з 
центральних проблем становлення особистості дитини, а оточення має вирішальний вплив на 
формування самооцінки дітей молодшого шкільного віку. 
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АКАДЕМІЧНА ЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
Сошенко С.М., Шмельова А.С. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 
It has been proved that it is reasonable to create and implement students’ and teachers’ 

codes of ethics as a necessary condition for abiding by educational process participants by 
academic culture. It has been proposed to include to the codes of ethics the main duties and rights 
of educational process participants. 
 В умовах розвитку системи української освіти та наближення її до європейських 
стандартів важливого значення набуває розвиток академічної культури у вищих навчальних 
закладах. Розуміння учасниками освітнього процесу основних засад академічної чесності є 
важливою передумовою розвитку не тільки освіти і науки в Україні, а й усього суспільства 
загалом. 

Академічну культуру можна визначити як сукупність загальновизнаних академічною 
спільнотою тісно пов’язаних між собою норм і правил поведінки, що регламентують 
морально-етичні аспекти відносин між учасниками освітнього процесу (студентами, 
викладачами, науковцями) у сфері дотримання авторських прав і захисту інтелектуальної 
власності. Важливою складовою академічної культури є академічна чесність.  

На думку Ю. Калиновського, академічна чесність – це дотримання певних морально-
правових норм, правил та принципів у навчальному закладі як студентами, так і викладачами 
[1]. 

Академічна чесніть учасників освітнього процесу виступає запорукою дотримання 
академічної культури. Адже і студенти, і викладачі готують письмові роботи, займаються 
науковою діяльністю, і їх розуміння необхідності дотримання правил академічної культури, 
почуття відповідальності за свої дії та бажання уникнути плагіату й інших форм академічної 
нечесності є досить важливим фактором. 
 Саме тому, варто наголосити на необхідності створення документу, який регулював 
би основні відносини між учасниками академічного середовища і регламентував би їх 
відповідальність за порушення академічної культури. «Стандартами та рекомендаціями щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (ESG) визначено доцільність 
створення honorcode (кодексу честі) учасників освітнього процесу [2]. 
 Кодексом честі учасників освітнього процесу доцільно визначити нормативно-правові 
акти, які регулюють суспільні відносини у сфері захисту авторського права, закріпити 
основні етичні норми, що діють серед учасників освітнього процесу певного вищого 
навчального закладу, встановити права учасників академічного середовища, визначити їх 
основні обов’язки у сфері дотримання академічної культури, встановити рівень 
відповідальності за порушення засад академічної чесності та визначити заходи щодо 
уникнення академічної нечесності. Окрім того, необхідно не лише формально створити 
кодекс честі, а й розробити механізм його запровадження і дотримання в академічному 
середовищі. 
 Таким чином, створення і запровадження кодексу честі учасників освітнього процесу 
у вищих навчальних закладах надасть можливість запобігати проявам академічної 
нечесності, призведе до більш свідомого ставлення до дотримання академічної 
доброчесності, стане умовою для застосування санкцій за скоєні академічні правопорушення 
і дозволить підвищити рівень академічної культури учасників освітнього процесу. 
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The current level of science, violent processes automation and computerization require a 

new approach to professional training of young people and finding effective ways to improve it. 
Prospectivity of global science and technology progress we see in expression of the famous 
Ukrainian scientist and thinker V.I. Vernadsky: «The future is going affairs nowdays, not 
tomorrow; every day it becomes past» [1]. So, takes on urgency the question connected with the 
need not only the use but also the improvement of modern information technologies in education. 

Informatization of Education in Ukraine belongs to one of the priorities of reforming [2]. In 
a broad sense – is a set of social and educational reforms associated with the saturation of 
educational information products, tools and technology, in a narrow – implementation in 
educational institutions of information tools based on microprocessor technology, as well as 
information products and educational technology based on these. One of the most significant 
components of information education is informatization of educational process – creation, 
implementation and development of computer-based learning environment based on information 
systems, networks, resources and technology [3]. It’s main purpose is to prepare professional to full 
life and work in the information society, a comprehensive restructuring of the educational process, 
improving it’s quality and efficiency. 

Informatization of education – the process of introduction of new information technologies 
in the education system, which enables [3]: 

1) improving mechanisms for managing the education system through the use of automated 
data banks of scientific and educational information, information and educational materials and 
communication networks; 

2) improving the methodology and strategies, methods and organizational forms of learning 
that meet the objectives of the personality of the learner, in modern conditions information society; 

3) creation methodical system of training aimed at developing the intellectual potential of 
the learner, the formation of their own abilities to acquire knowledge, information and carry out 
educational, experimental research, various types of self-employment processing.  

Using information technology capabilities of independent work of students will be 
expanded. Independent work with research and educational literature on paper will be stored as an 
important link independent work of students in general, but now it must be based on independent 
work with educational software, testing systems, information databases. Effective use of 
information technology in education will depend on the success of solving methodological 
challenges associated with the information content and method of use of computerized systems of 
training. 

It should be noted that today in education has developed a peculiar situation: huge computer 
capabilities, but serious influence on mass education practice, has not yet observed. The reason is 
primarily that the methodological foundations of information technology education requires in-
depth study. Accordingly, the topical direction of further development of the described problem is 
finding ways to improve the application of information technology in education. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТІВ 

Філіпов Є.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

The considered specific of activity of pedagogical staff is in social networks. Ethical aspects 

of conduct and cooperation of teacher and students in a network the internet. Advantages and 

disadvantages of  communication of teacher through information technologies were revealed. 

У сучасній Україні відбувається інтенсивна інформатизація більшості сфер людського 

життя та діяльності: обмін інформацією набув миттєвого та глобального характеру; значно 

зросли й продовжують зростати можливості збору, обробки, зберігання, передання 

інформації, доступу до неї; безпрецедентно збільшилася кількість персональних і 

корпоративних контактів на локальному та глобальному рівнях [1].  

Специфіка педагогічної діяльності висуває підвищені моральні вимоги до педагога 

при користуванні мережею Інтернет. Вимоги ці, звичайно, виступають як ідеал, досягнення 

якого слід прагнути. Викладач повинен розуміти, що професія робить його людиною 

публічною за діями якої уважно слідкують як колеги так і студенти з батьками. Особливої 

уваги заслуговує поведінка в соціальних мережах. Викладена інформація на сторінці 

повинна бути стриманою та коректною, що не компрометує та не шкодить  репутації. Тому 

ці обставини  в певній мірі обмежують особистий простір, сприяють пошуку нових методів 

прояву особистого життя. 

Але правильна постановка співпраці з студентами в соціальних мережах дає змогу 

педагогові не тільки бути, як зазначають, «на схожій хвилі», але і вести цілком якісний 

моніторинг захоплень вихованця. Більш того в століття стрімкого розвитку технологій та 

віртуального спілкування, педагогам представляється можливість співпрацювати з дітьми на 

«полі», що безумовно робить нас до них ближче і зрозуміліше. 

Спілкування в соціальних мережах викладач і студент – допустимо, при дотриманні 

деяких правил, шанобливого ставлення, ніякого «панібратства» не повинно бути, є досить 

багато плюсів: зручно створити групу для колективу, або навчальних груп, де можна 

розміщувати корисну та важливу інформацію, обмінюватися посиланнями на потрібні для 

навчання та занять статті, скидати тести, проводити соціальні опитування учнів і взаємодіяти 

з батьками, в будь-який час, створювати фотоальбоми, тобто вести додаткову позаурочну 

діяльність. Перед педагогами відкривається широке поле для аналізу і роботи: студент у 

мережі представляє себе, свою особистість, свої захоплення, інтереси, своє життя. У 

традиційних форматах комунікації «викладач – студент» педагог задовольняється лише 

зовнішньою, формальною інформацією щодо вихованця (статистика, записи у журналі 

тощо). Спровокувати студента на розповідь про себе непросто. А в соціальній мережі бачимо 

постійний мінливий у часі діалог студента зі світом у найрізноманітніших сферах. Саме для 

пошуку контакту зі студентом, для розуміння його внутрішнього світу та інтересів 

інформація, що перебуває в соціальній мережі, – найцікавіший матеріал для моніторингу.  

Отже, на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій, викладач через 

соціальні мережі має можливість встановити міцний контакт в ненав’язливій формі зі 

студентами, що матиме позитивний вплив на освітню діяльність та сприятиме  прояву 

ініціативи до самоосвіти. 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС – ІНОВАЦІЙНИЙ РЕСУРС ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
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In paper, existing problems of specialists training in physical rehabilitation (physical 
therapy) and the way of their overcoming are analyzed. The particularity of specialist preparing 
based on patient-oriented approach application in the recreation therapist activity as part of 
multidisciplinary commands are justified. Defined the place and role of scientific and innovation 
components as a key successes factors of University and for providing the professional activity 
sphere development. 

Фізична реабілітація (з лютого 2017 р. фізична терапія) важлива і невід’ємна складова 
надання медичної допомоги пацієнтам. Цьому напрямку роботи в розвинутих країнах 
традиційно приділяють багато уваги. Це проявляється в розгалуженій системі закладів 
реабілітації та системи підготовки кадрів. Значний фінансовий ресурс дослідницьких 
програм, пов’язаних з цими питаннями, передбачений в програмі Горизонт 2020. 
Європейська та світова структура реабілітації за компетенціями, спеціальностями та 
спеціалізаціями достатньо добре інтегрована в процес лікування пацієнта на всіх етапах від 
першої медичної до високо-спеціалізованої допомоги та у подальшому житті пацієнта. 
Останні роки в Україні цей напрямок роботи з пацієнтами зазнає серйозної трансформації, 
яка пов’язана з переходом до пацієнт-орієнтованого напрямку діяльності реабілітолога в 
складі мультидисциплінарних команд. Запропонований мультидисциплінарний підхід перш 
за все визначає чіткий розподіл компетенцій між окремими членами реабілітаційної команди 
(відповідно до фаху та спеціалізації); вимоги до переліку мультидисциплінарних знань 
кожного члена команди для ефективної комунікації між ними. Наявність протоколів 
прийняття рішень в рамках своєї компетенції та відповідальність за ці рішення. При переході 
на європейську модель українські фахівці зіштовхнулись з термінологічними, 
інформаційними, організаційно-штатними та матеріально-технічними проблемами.  

В даний час проходить інтенсивний обмін інформаційними матеріалами, програмно-
методичним забезпеченням, підручниками. Переймається досвід поєднання теоретичної та 
практичної підготовки фахівців, створення достатньої мотивації для практичної діяльності 
студентів. Проблема підготовки реабілітологів тісно пов’язана з питанням конкуренції 
випускників на ринку праці та ВУЗів на ринку освітніх послуг. В умовах академічної 
мобільності студенти без проблем переходять у ті навчальні заклади, які надають більш 
конкурентну освіту при менших фінансових затратах з боку студентів. Однією з переваг 
багатьох закордонних навчальних закладів в цій галузі є система проміжних дипломів та 
сертифікатів, які дають право на професійну діяльність за окремими напрямками. Для 
майбутніх фізичних терапевтів по успішному закінченню відповідного курсу, наприклад, 
передбачена видача диплому масажиста, рекріатора, асистента фізичного терапевта тощо. 

Інша проблема - швидкий розвиток технологій, технічних засобів та методик 
реабілітації. Середні терміни виходу нової реабілітаційної технології на ринок послуг на 
даний час становить 2-3 роки. Існуюча система внесення змін до стандартів освіти, освітніх 
програм, навчальних планів, методичного забезпечення, перепідготовки кадрів не забезпечує 
такої швидкості реагування на вимоги ринку праці. Для вирішення цих проблем в 
запропонованій системі підготовки фізичних терапевтів передбачено широке залучення 
високо підготовлених фахівців-практиків до навчального процесу, а студентів до роботи в 
реабілітаційних центрах. Розглядаючи інноваційний процес, як нове в науці – нове у 
виробництві – прибуток (економічний чи соціальний) та значний професійний ресурс 
навчального закладу, доцільно поєднати освітні потреби начального закладу та професійні 
інноваційні запити. Тому немаловажним є широке залучення бакалаврів, магістрів, 
аспірантів до наукової роботи та вирішення прикладних наукових завдань в інтересах клінік-
навчальних баз кафедр.  

Таким чином, в умовах академічної мобільності, вільного вибору університетів для 
навчання інноваційна складова та швидкість реагування на вимоги ринку праці є запорукою 
успішності університету. 
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ПРОБЛЕМА ПРОКРАСТИНАЦІЇ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

In thesis was shown actuality of the problem of procrastination. The main areas of study in 
foreign and domestic scientific works were determined. Procrastination was interpreted as delaying 
the necessary action to a later time, which affects the quality of work and emotional states of 
students. 
 Входження України в освітній та науковий європейський простір, зміни, що 
відбуваються в системі освіти, ставлять питання ґрунтовної  підготовки випускників ВНЗ. 
Тому сучасна вища школа повинна готувати конкурентоспроможну особистість випускника, 
здатну виявляти свої знання і вміння та бути готовою до саморозвитку. 
 Студентський вік є важливим періодом у житті людини, під час якого вона 
визначається зі своїм професійним вибором, набуває ідентичності, планує своє майбутнє. 

Значимими є навчальні та професійні досягнення, які укріпляють у майбутніх фахівців віру в 
себе і здатність до продуктивної діяльності, та одночасно закладають базу для успішної 
самореалізації в майбутньому. Але перешкодою цьому можуть стати багато різних причин. 
Одним з найбільш істотних чинників, що породжують труднощі в навчанні, в оволодінні 
професійними компетенціями є прокрастинація (від латинського слова «procrastinatio»: 
«pro» – на, «crastinatinus» – завтра) [1], дослівно перекладаючи, як «перенесення на завтра». 
 Навчальний процес, як зазначають А. А. Шиліна та Т. В. Зарипова, характеризується 
умовами, в яких найчастіше виникає прокрастинація. Пілотажне дослідження серед 150 
студентів гуманітарного напряму навчання Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського підтвердило думки науковців: студентів із середньою та 
високою ступінню прокрастинації – 99 %. Негативні наслідки академічної прокрастинації 
спостерігаються у зниженні успішності, продуктивності особистості та перешкоді її розвитку 
як у навчальному,  так і в професійному середовищі, незадоволенні результатами своєї 
діяльності. 

 Феномен прокрастинації вивчається у педагогіці, психології, соціології, філософії. У 
науковий обіг термін «прокрастинація» увів у 1977 році П. Рінгенбах. Над вивченням цього 
феномену працювали А. Елліс та В. Кнаус. Дж. Бурка та Л. Юен дослідили широку 
консультативну практику цього поняття. К. Лей звернула увагу на «добровільне, 
ірраціональне відкладання запланованих справ» навіть за умови негативних наслідків для 
людини. Я. Варварічева визначила прокрастинацію як вираження емоційної реакції, що 
пов’язана з низкою суб’єктивних причин. М. А. Шиманська досліджувала взаємозв’язок 
прокрастинації з особистісною тривожністю, перфекціонізмом та мотивацією уникнення 
невдач. А. А. Шиліна  досліджувала академічну прокрастинацію. К. Лей, Б. Тукман, 
М. А. Кисельова розробили опитувальники для визначення прокрастинації [2]. 
 Узагальнення праць науковців дозволяє визначити прокрастинацію як відкладання, 
запізнювання, непочинання своєчасних, необхідних дій на більш пізній термін, що 
приводить до погіршення якості роботи та негативних емоційних реакцій. 

 Науковці виділяють наступні види прокрастинації: щоденна (побутова); у прийнятті 
рішень; невротична; компульсивна та академічна. 
 Отже, вивчення явища прокрастинації та методів її подолання є необхідною умовою 
забезпечення ефективності навчання студентів.  
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New concepts that appear in the language demand new terms and definitions, which also 

stipulate a rise in the number of neologisms that denote new and actual phenomena. Neologisms 

reflecting changes in the society tend to be viewed as lingual cultural markers, thus providing a 

basis to analyze the correlation between social and lexical innovative processes.    

Мова як головний засіб людського спілкування існує тільки в суспільстві людей. 

Зв’язок мови і суспільства двобічний: немає мови без суспільства і немає суспільства без 

мови. Мова – це соціальне явище, і тому всі зміни у суспільній структурі знаходять свої 

відображення у мові. І перш за все це позначається на її лексичному складі. Нові слова 

з’являються практично щодня, а вже звичні слова часто набувають нового значення. Такі 

новотвори у сучасній лінгвістиці позначаються терміном «неологізм» 

При аналізі визначень поняття «неологізм» стають очевидними дві точки зору, що 

полягають у тім, що термін «неологізм» застосовується як до новотвору, який створюється на 

матеріалі мови, у повній відповідності з існуючими у мові словотворчими моделями для 

позначення нового, раніше невідомого або неіснуючого поняття, так і до власне неологізму, а саме 

до знов створеного синоніму до вже наявного в мові слова для позначення відомого поняття з 

метою надання йому певного конотативного значення. При цьому визначальним чинником, на 

основі якого нове слово відносять до розряду неологізмів, є часовий критерій, тобто неологізмом 

вважається нова лексема, що з’явилась у мові протягом останніх 10 років і функціонує у ній, 

проходячи декілька стадій соціалізації та лексикалізації. Подальша доля цих лексичних 

інновацій теж визначається часом: одні з них активно переходять до основного словникового 

фонду, а інші є менш стійкими і можуть вийти з уживання через якийсь відносно короткий період 

часу. 

Проте, зважаючи на той факт, що головним функціональним аспектом неологізмів є 

номінативно-означувальна функція, коли нові слова у мові використовуються для 

позначення нових понять і явищ або для виділення нових ознак уже відомих понять, то у 

сучасній лінгвістиці актуальним є вивчення лексичних новотворів як лінгвокультурних 

феноменів. Через такі новотвори встановлюються зв’язки з певними подіями й фактами 

життя суспільства на даному періоді його розвитку.  

В наш час англійська мова, як і багато інших мов, переживає так званий «неологічний 

бум». Нові слова з’являються практично щодня, а вже звичні слова часто набувають нового 

значення. Особливо помітна така тенденція у мас-медійному дискурсі. Відсутність чітких 

суворих рамок формалізації лексикону та необхідність коротко та влучно висловити думку 

змушує авторів медіа-текстів вдаватися до створення нових слів, які закріплюються за 

певними ситуаціями та активно функціонують в англомовній лінгвокультурній спільноті. Як 

приклад можна навести новий, але вже доволі розповсюджений термін Brexit (бленд, 

створений із двох слів «British» та «exit»), який наразі використовують для позначення 

виходу Британії з ЄС. Актуальність, оригінальність та частотність використання цієї лексеми 

у засобах масової інформації – все зробило її своєрідним «брендом», що, на думку деяких 

журналістів, вплинуло на вибір британців у ході референдуму. Як бачимо, цей соціально 

детермінований неологізм поєднав номінативну функцію з маніпулятивною. Окрім того, він 

прислужився основою для створення таких нових словосполучень, як hard Brexit, soft Brexit, 

post-Brexit, pro-Brexit, anti-Brexit та нових лексичних одиниць на кшталт Bremain (термін на 

позначення ідеї залишитися у ЄС), Frexit, Calexit. 

Дослідження лексичних новотворів як лінгвокультурних маркерів, які позначають 

зміни у суспільстві у певний період його розвитку, дає можливість глибшого висвітлення 

проблем розвитку мови у контексті соціальних явищ та встановлення кореляції між 

суспільними та лексико-семантичними інноваційними процесами. 
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Pravorealizatsii main aspect is to implement in practice measures that have become the 

norm of law, but has not yet found its embodiment in life. 
Цілий ряд вчених, даючи дещо різні визначення реалізації права, сходяться в одному, 

що реалізація норм права – це фактичне здійснення правових приписів у поведінці суб’єктів 
права. Іншими словами, це втілення у вчинках людей тих вимог, які в загальній формі 
відображені у нормі права. Реалізація норм права є безпосереднім результатом правового 
регулювання, конкретний його прояв. Зокрема, О.Ф. Скакун під реалізацією норм права 
розуміє втілення приписів правових норм в правомірній поведінці суб’єктів права, в їх 
практичній діяльності [1]. У свою чергу П.М. Рабінович підкреслює, що соціальною 
сутністю реалізації правових норм є задоволення учасниками суспільного життя своїх потреб 
соціально допустимими способами, засобами, які змодельовані, сконструйовані державою 
[2]. Таким чином, формулюючи найбільш загальні риси реалізації, її виділяють з дії права в 
якості самостійної правової категорії. Сучасними вченими досить аргументовано 
обґрунтовано, що дія права є більш широким поняттям ніж реалізація. Вони різняться за 
колом осіб, на яких вони розповсюджуються за часом дії, за територією поширення. Під дією 
права за теорією розуміють всі способи впливу юридичних норм на суспільне життя: 
1) інформаційний спосіб, коли нормативний акт повідомляє суб’єктів про встановлені 
правила поведінки; 2) ціннісно-орієнтаційний дає оцінку різноманітним варіантам поведінки, 
цілеспрямовує діяльність суб’єктів; 3) нормативно-регулятивний, який, на відміну від двох 
попередніх, і є власне юридичним регулюванням. Більшість авторів вважають, що реалізація 
є стрижнем дії норм права, його юридичною основою. Реалізацію норм права можна 
розглядати як процес і як кінцевий результат. Реалізувати нормативні розпорядження, що 
містяться в законах та інших нормативно-правових актах, означає втілити в життя – у 
суспільні відносини, поведінку громадян – волю законодавця й інших суб'єктів 
правотворчості, спрямовану на встановлення правопорядку. Без такої реалізації право 
втрачає свою соціальну цінність. За характером діянь суб'єктів, ступеня їхньої активності і 
спрямованості виділяють форми безпосередньої реалізації норм права і особливу форму 
реалізації – застосування норм права. До форм безпосередньої реалізації норм 
права відносять дотримання, виконання, використання.Дотримання норм права має місце 
тоді, коли суб'єкти утримуються від здійснення дій, що забороняються правом [3]. Це 
пасивна форма поведінки суб'єктів у сфері правового регулювання. У більшості випадків 
дотримання права відбувається непомітно. Саме тому його юридичний характер яскраво не 
виявляється. Відповідно, невчинення заборонених діянь означає реалізацію суб'єктом 
правового припису. Виконання норм права має місце тоді, коли суб'єкти своїми активними 
діями втілюють в життя покладені на них юридичні обов'язки. Використання норм права має 
місце тоді, коли суб'єкти здійснюють дозволені законом дії. При цьому рішення про 
вчинення або невчинення тієї чи іншої дії приймається безпосередньо суб'єктом, а реалізація 
норми права є як активною, так і пасивною поведінкою суб'єкта. У другому випадку 
вважається, що громадянина влаштовує будь-який результат виборів. 

Розглянуті форми реалізації норм права прийнято називати формами безпосередньої 
реалізації, оскільки у всіх перерахованих випадках результативний вплив права 
забезпечується за рахунок усвідомленої, вольової поведінки безпосередньо зацікавлених 
суб'єктів. Безпосередня реалізація права може здійснюватися суб'єктами як в рамках 
правовідносин, так і поза правовідносинами. 
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Lawful behavior as the most important building block of many categories of the modern 

theory of law, such as legality, law and order mechanism force of law, the implementation of the 
law, the legal status of persons. 
  Класифікація правомірної поведінки за суб’єктaми права в  сaмoму рoзгoрнутoму 
виглядіпредстaвленa В. М. Кудрявцевим [1]. Як слушнo було відмічено в літерaтурі, питання 
прaвoмірнoї  пoведінки і її  меж, прямо не передбачених правовою нoрмoю, повинно 
вирішуватися «пoрізнoму, залежно від тoгo чи йде мова про грoмaдянинa, пoсaдoву oсoбучи
oргaнізaцію, a тaкoж  зaлежнo від гaлузі  прaвa…» [2]. Стoсoвнo громадян зaкoнoдaвствo  і 
судoвa прaктикa прoвoдять лінію зaхисту  вчинків, що нoрмaми  права прямо незaбoрoнені. 
Oднaк твердження,  що прaвoмірнoю пoвиннa ввaжaтися будь-якa незаборонена пoведінкa, 
вoнa є гaрaнтoвaнoю, тобто «підлягaє правовому зaхисту» [2] неприйнятне з тієї причини, що 
під правовим зaхистoм у  дaнoму випaдку рoзуміється  не визнaчення зaкoнoм спеціальних 
способів визнaння і підтримки яких-небудьвіднoсин, a зaхист держaвoю будь-якoї oсoби й її 
пoведінки  від прoтипрaвних пoсягaнь. Правомірні діяння як різновид юридичних  фактів 

пoділяється  юридичні вчинки тa юридичні aкти, які  рoзрізняються в зaлежнoсті  від ціле 

покладання і у зв’язку з вoлею суб’єктa [3]. Дo перших віднoсяться тaкі прaвoмірні діяння, 
які  вчиняються людьми безспеціального нaміру пoрoдити  юридичні нaслідки. Зaлежнo від 
місця, щo  вони зaймaють у мехaнізмі реалізації прaвa,  прaвoмірні діяння пoкликaні 
виконувати чітко визнaчені зaдaчі. Oснoвнa зaдaчa юридичних вчинків тa юридичних актів 
кoнкретизувaти правовий статус суб’єктa. Суб’єкт свідoмo свoїми діями нaбувaє неoбхідних 

суб’єктивних прaв, пoклaдaє нa себе відпoвідaльність за викoнaння  юридичних обов’язків. 

Зaлежнo від прaвoвих сфер, виділяють пoведінку в прoцесі прaвo твoрчoсті, прaвo реалізації і 
прaвooхoрoннoї діяльнoсті. Прaвoмірні  діяння, що виступaють  в рoлі реaлізaції 
суб’єктивних прaв  і юридичних обов’язків дуже різноманітні і  неoднaкoві. В. В. Лaзaрєв
зaзнaчaє, що зміст і характер прaвoмірних дій не oднaкoві, щo дoзвoляє поділяти їх на відoмі 
види,  a в кінцевoму  рaхунку виділяти різні  форми реалізації прaвa  [4]. Необхідно oднaк, 
відзнaчити, щo на практиці фoрми реалізації права тіснo переплетені між сoбoю, oдні з них
oднoчaснoпoв’язaні з іншими.  Нaприклaд, викoнaння прaвoвих  норм нaйчaстіше 
пoрoджується  дoтримaнням інших. Зoкремa,  викoнaння умoв дoгoвoру  між стoрoнaми 
зaвжди супрoвoджується дoтримaнням певних правових нoрм.  

Таким чином, можна зробити висновок, прaвoмірнa пoведінкa  може виступaти в
нaступних aктивних і  пaсивних фoрмaх: 1) викoнaння, що проявляється у  прaктичнoму 
втіленні пoзитивних  кoрисних для суспільствa  діянь пo реaлізaції  юридичних обов’язків; 
2) дoтримaння, пoв’язaнoгo  з реалізацією зaбoрoн  шляхом стримування від  заборонених 
нoрмaми прaвa, небaжaних, небезпечних дій; 3) викoристaння,що передбачає вчинення діянь, 
спрямованих нa здійснення суб’єктивнихпрaвтaсвoбoд; 4) правозастосування, як особлива 
фoрмa прaвo реaлізaції, передбачає втручaння кoмпетентних суб’єктів у процес реaлізaції
прaвa у встaнoвленихзaкoнoм фoрмaх. 
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The article deals with novels of two famous authors. The connection between the text and 

prototext is revealed and the typological features are distinguished. Allusions, reminiscences, 
quotations are considered to be an integral part of Akunin’s style being manifested at not only at the 
explicit, but at the implicit level as well. Thus Akunin’s novel is an example of postmodern 
literature, comprising thrilling intrigue and puzzling tasks for the intellectual reader. 

В сучасному літературному процесі простежується багато текстів, що створені на межі 
між масовою і експериментальною літературою. Творчість сучасного російського 
письменника Бориса Акуніна демонструє, що художній твір може поєднувати цікавість 
сюжету і глибину змісту, стилізацію і актуальність ідей, дотримання правил гри 
постмодернізму та індивідуальні авторські прийоми. На сьогодні, незважаючи на 
популярність Б. Акуніна, існує мало досліджень, присвячених аналізу його  творчості та 
алюзій на твори великих письменників. Маємо кілька дисертаційних досліджень: 
Iрускока К.О., Казачкова А.В, Бобкова Н.Г. 

Метою даного дослідження є виявити типологічні сходження і зв’язки роману 
Ф. Достоєвського  «Злочин і кара» з романом  Б. Акуніна  «Ф.М.». 

Персонажі  роману Б. Акуніна, немов зійшли зі сторінок роману Ф. Достоєвського. 
Проте, злочинні і аморальні герої Ф. Достоєвського виявляються занадто високими і 
моральними для  постмодерної доби. Б. Акунін використав успішний прийом містифікації: 
історія створення повісті  «Теорійка» дуже правдоподібно переплетена із справжніми 
фактами з життя Ф. Достоєвського, тому і вводить в оману навіть досвідчених читачів. При 
всій удаваній легкості і гуморі роман Б. Акуніна виявляється куди більш кривавим, ніж роман 
Ф. Достоєвського. У романі «Ф.М.» проступають сліди амбітного задуму: написати текст в 
стилі Ф. Достоєвського. Навіть мовна манера письменника копіюється. 

В романі «Злочин і кара» наголошено на внутрішньому світі людини, філософських 
роздумах, а в  романі «Ф.М» навпаки акцент поставлено на стандартності ситуацій, мотивів 
тощо. Просвітницьку функцію, що домінує в романі Ф. Достоєвського, змінює розважальна 
функція роману Б. Акуніна, що притаманна сучасній аудиторії. Класичний художній текст 
Ф. Достоєвського протиставляється плюралістичному та постмодерновому тексту Б. Акуніна. 

Тому тексти романів відсилають читача до німецької філософії, зокрема до Ф.Ніцше з 
ідеєю надлюдини і філософією нігілізму. Але Ф. Достоєвський віддає перевагу підтексту, тоді 
як Акунін пропонує своїм читачам своєрідні інтелектуальні ребуси, він грає з цитатами  і 
алюзіями  з претекстів. 

Отже, дане дослідження показує генетичний  зв’язок роману Ф. Достоєвського 
«Злочин і кара» з романом Б. Акуніна  «Ф.М.». Це і образи головних героїв, і філософська 
складова романів, і характерна «техніка письма», алюзії, цитати, ремінісценції, що 
представляють великий арсенал сюжетних, жанрових формул, стилістичних прийомів, які 
пройшли перевірку класикою, і тому для масового читача є ознакою «високої» літератури.  
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ПОЄДНАННЯ СТРАТЕГІЙ ДОМЕСТИКАЦІЇ ТА ФОРЕНІЗАЦІЇ  

В АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ ПЕРЕКЛАДІ ФІЛЬМУ «MADAGASCAR» 

 

Шульженко  Ю.М., Євдокимова І.Л. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

This study reveals the essence of the methods used in audiovisual translation. The basic 

strategy of translation in the animated film "Madagascar" is discussed. It also highlights the 

challenges and advices for translators at this professional area. In the research you can see 

examples of translation from the original language into Ukrainian, synonyms chains and equivalent 

counterparts to understand and learn about the successful usage of domestication and forenization 

methods in translation. 

Як відомо, кінематограф відносно новий вид мистецтва. Його історія порівняно 

з тисячолітньою історією музики, живопису, театру дуже коротка. Але це не заважає кіно 

залишатися вже протягом декількох десятків років найбільш масовим видом мистецтва. 

Тому у перекладацькій діяльності з’являється новий вид перекладу – аудіовізуальний. 

Під поняттям «аудіовізуальний переклад» ми розуміємо особливий вид перекладу, специфіка 

якого полягає у передачі змісту через слуховий та зоровий канали та різні види кодів 

синхронно з  тим, що зображено на екрані. Він є надзвичайно цікавим і водночас нелегким і 

важливим, тому що перед перекладачем постає завдання зробити переклад максимально 

достовірним, доступним до глядача. Також необхідно, щоб переклад відповідав нормам 

цільової на висхідної мови, передавав усю суть мови-оригіналу. Незамінними помічниками 

перекладача являються також не  менш важливі інші два методи: коренізація (збереження 

автентичності першотвору) і доместикація (надання першотвору національного мовно-

культурного забарвлення в перекладі), тому розглянемо їх детальніше. У практичній 

площині  «форенізація» та «доместикація» означають дві стратегії, перед вибором яких 

постає перекладач: або зберегти автентичність першотвору, або надати йому рис, культуро-

відповідних епосі та нації-носію мови перекладу. 

Використання стратегій форенізації та доместикації на практиці було проаналізовано 

на прикладі оригінальних діалогів з англомовного анімаційного фільму «Madagascar» та 

його перекладу українською мовою. Стратегія форенізації використовується в перекладі 

власних імен, назвах будівель та фразеологічних зворотах, які є відомими для реципієнта. 

Відповідно, стратегія доместикації застосовується в перекладі тих реалій та фразеологізмів, 

які не сприймаються реципієнтом як відомі. 

Отже, перекладач повинен використовувати такі стратегії вкрай відповідально, 

зважаючи на соціокультурну зумовленість. Форенізація та доместикація визначаються як 

спроби національної ідентифікації. Тому художній переклад повинен проектувати 

національну мову,культуру, менталітет на іншомовний текст. 
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ДЕКОНСТРУКЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ДИХОТОМІЇ «ЛЮДИНА – ПРИРОДА»  

У РОБІНЗОНАДІ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Шульженко Ю.М., Коваленко Д.С. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

The article deals with genre of robinsonade in a variety of forms. Here can be found the 

comparison of classical and postmodern robinsonade through the examples of the novels by D. 

Defoe, W. Golding and R. Ballantyne. This article revealed the specific features of the genre in 

different historical and literary periods. 

Вже в ХІХ столітті тема робінзонади стає актуальною як в англійській, так і у світовій 

літературі. Багато письменників розкривають цей жанр по різному, у кожного свої погляди 

та способи відтворення їх у творах. Загалом робінзонада — це літературні твори, які є 

переробкою і наслідуванням роману англійського письменника Данієля Дефо «Робінзон 

Крузо» (1719) і в яких зображено життя людини на безлюдному острові. Матеріалом для 

дослідження стали твори Р. Баллантайна «Кораловий острів», В. Голдінга «Повелитель мух» 

та Д. Дефо «Робінзон Крузо». Велика кількість різних за сюжетом, та однакових за жанром 

творів формує завдання, яке постало перед нами: проаналізувати робінзонаду доби 

Просвітництва (тобто класичну) і у постмодернізмі та виявити характерні особливості. 

 Існує багато досліджень щодо окремих літературних творів у жанрі робінзонади 

(Громова І.А., Шаніна Ю.А., Кузнєцова А.В., Кечерукова М.А.). Але фундаментального їх 

порівняння проведено не було. Це формує новизну нашого дослідження. 

Головний конфлікт роману Д. Дефо – протистояння людини і природи один на один. 

Автор підводить читача до початку своєрідного експерименту, у результаті якого, згідно з 

просвітницькою концепцією про людський розум, природа повинна підкоритися знанням та 

досвіду людини [1]. В утопічному романі «Кораловий острів» Р. Баллантайна. Автор 

зображує ідеалізовану картину виживання на безлюдному острові. Англійське суспільство 

було побудоване тоді на морально-гуманістичних принципах, які Баллантайн відтворив у 

своєму романі. Згуртованість, спільна праця, взаємодія та підкорення природи допомогли 

хлопчикам залишитися в живих. ХХ століття перевертає стандарнті уявлення про класичну 

робінзонаду. У постмодернізмі немає ні утопічних сюжетів зі щасливим кінцем, ні 

згуртованості між героями. Панував повний хаос та тваринна ненависть. Яскравим 

прикладом є антиутопічний роман В. Голдінга «Повелитель мух» (його ще називають 

«чорною» робінзонадою). Голдінг акцентує увагу на біологічній природі людини, на «звірі», 

що сидить у кожному індивідуумі, завдання автора -  знайти шляхи подолання зла. 

Отже, можна зробити висновки, що робінзонади, написані в різні історичні періоди – 

це різні світи. Спільною рисою тут виступає тільки своєрідний шаблон. А вже події та 

вчинки героїв, як бачимо різняться. Хтось, намагався вижити будь-якою ціною, плідно 

працював та вступив у гармонію з природою. Хтось навпаки, підкорився тваринним 

інстинктам та пробудив зло, яке було заховане глибоко в душі. Звичайно причиною цього 

стали різні епохи написання цих романів та різні історичні події які передували цьому. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ІМІДЖ ЯК МОТИВУЮЧИЙ ЧИННИК  

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ 

 

Шиманська Я. В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

The article deals with the issue in educational sphere as low level of educational activity of 

students. It also demonstrates importance of pedagogical image of a high school lecturer. The 

pedagogical image has been considered as one of the most effective forms of motivating factors that 

affect educational activity of students. 

Проблема якісної освіти на сьогодні займає важливе місце у сфері педагогічних 

досліджень. Тому вчені активно досліджують  мотивацію пізнавальної діяльності студентів 

ВНЗ як фактор, що безпосередньо впливає на активність у навчанні і, зокрема, якість освіти. 

Перед педагогами постають питання пошуку ефективних способів формування мотивації 

навчальної діяльності та пізнавального інтересу молоді. 

До найбільш виражених типів внутрішніх мотивів навчання належать такі, як творчий 

розвиток у предметі навчання, пізнання нового, розуміння необхідності навчання для життя, 

мотив похвали від значущих осіб. Більш наповнені зовнішніми ознаками такі мотиви, як 

навчання як вимушене зобов’язання, процес навчання як звичне функціонування, навчання 

як прояв лідерства, чи навіть банальне прагнення опинитися в центрі уваги. Ці мотиваційні 

чинники можуть надавати і помітний негативний вплив на характер і результати навчального 

процесу. І, ймовірно, досить сильно деформують внутрішню структуру навчальної та 

пізнавальної мотивації такі установки як навчання заради матеріальної винагороди і 

уникнення невдач як мотив навчання. 

За результатами аналізу досліджень, стало відомо, що на сьогодні в педагогіці вищої 

школи все частіше зустрічаються випадки, коли студентів не мотивують ні наведені 

приклади внутрішньої мотивації, ні приклади зовнішньої мотивації навчальної діяльності. 

Тому ми пропонуємо розглянути педагогічний імідж як один з ефективних мотивуючих 

чинників навчальної діяльності студентів ВНЗ. 

Однією з важливих умов забезпечення високого рівня культури взаємовідносин між 

професорсько-викладацьким складом і студентством є привабливий, позитивний 

педагогічний імідж вищого навчального закладу та особистий імідж викладача як його 

офіційного представника. Імідж педагога – як принцип виховання собою, є одним із 

важливих принципів гуманістичної педагогіки: особистий образ педагога має бути 

привабливим для студентів. Педагогічний імідж – емоційно забарвлений стереотип 

сприймання образу педагога у свідомості вихованців, колег, а також у масовій свідомості, 

іншими словами – це безпосереднє уявлення студентів про педагога.  

Імідж педагога впливає як на успішність його само-презентації, так і на мотивацію 

учнів. Зокрема, перше враження про людину складається саме під впливом її зовнішнього 

вигляду. Дослідження свідчать, що педагог, який не слідкує за своєю зовнішністю, часто 

налаштований песимістично та агресивно. Такого викладача студенти можуть боятися, не 

любити, хоч вони і будуть вчити предмет, але це не через повагу до викладача, а скоріше за 

все через страх.  

Таким чином, студенти бажають бачити викладача із приємною зовнішністю, завжди 

одягнутого за модними тенденціями. Педагог із бездоганним зовнішнім виглядом стає 

еталонним зразком для студентів, і вони намагаються в усьому бути схожими на нього. 

Студенти старатимуться вивчати предмет якомога краще, щоб не засмучувати викладача, 

можуть навіть копіювати манери, поведінку, стиль одягу тощо. Також можна зазначити, що 

позитивний педагогічний імідж відіграє ключову роль в відношенні студентів до викладача 

та його предмету, а саме створює атмосферу дружніх відносин між ними. Це в свою чергу 

допомагає педагогу підкріпити вже залучені раніше форми мотивації навчальної діяльності 

своїм позитивним педагогічним іміджом. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Сорокіна С.О., Демчук В.Р.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Modern times objectively stipulate the necessity of the development of national 

education. Most experts acknowledge that there is an urgent need to make substantial adjustments 

to the existing practice of physical education and bring it into the compliance with the present day 

facts of life. 

Принцип оздоровчої спрямованості фізичного виховання конкретизується у 

фізкультурно-оздоровчих технологіях, які в даний час активно розвиваються. Поняття 

фізкультурно-оздоровча технологія об’єднує процес використання засобів фізичного 

виховання в оздоровчих цілях і наукову дисципліну, розробляючу основи методики 

побудови фізкультурно-оздоровчого процесу. Практичним виявленням фізкультурно- 

оздоровчих технологій в фізичному вихованні є різноманітні фітнес-програми. Фітнес-

програми як форми рухової активності спеціально організовані в формах групових та 

індивідуальних занять, мають як оздоровчо-кординаційну спрямованість (зниження ризику 

розвитку захворювань, досягнення та підтримання певного рівня рухових якостей), так і 

переслідувати цілі, які пов’язані з розвитком здібностей до рішення рухових та спортивних 

задач на високому рівні [3]. 

Аналіз дослідження форм та методів і етнічних системи фізичного виховання дає нам 

можливість не тільки ознайомитись із системою народних знань, уявлень про фізичний 

розвиток  людини, але творчо застосувати в сучасній практиці навчально-виховної роботи. 

Такий підхід сприяє та формує повноцінну самобутню національну систему фізичного 

виховання і підвищує активність виховного процесу в цілому.Фізкультурна освіта повинна 

носити національний характер-забезпечуватись змістовним розглядом у дисциплінах таких 

ідей, як національне відродження в контексті історичного досвіду, впровадження етнічних 

рухових ретроелементів в національну систему фізичного виховання з метою комплексного 

впливу на свідомість, почуття і поведінку підростаючого покоління [1], [2]. 

Найбільші виховні можливості, з урахуванням вищезгаданих аргументів, є 

туристсько-краєзнавчої діяльності. Новизна полягає в дослідженні інтегративного впливу 

туристсько-краєзнавчої діяльності на формування здорового способу життя сучасного 

підлітка. В наш час фізична культура та спорт повинні компенсувати дефіцит рухів, 

попередити негативні наслідки гіподинамії, раціоналізувати спосіб життя людини. Туризм та 

краєзнавство – своєрідний вид активної спортивно-фізичної та розмово-інтелектуальної 

діяльності людини. Туризм є одним із важливих засобів гармонійного розвитку, зміцнення 

здоров'я, залучення широких мас населення до занять фізичною культурою. Особливого 

значення набувають питання вибору засобів і методів фізичного виховання, спрямованих на 

максимальний оздоровчий ефект у студентів. Демократизація освіти, надання їй державно-

національної спрямованості вимагають від психолого-педагогічної науки нових шляхів 

якісного вдосконалення процесу виховання здорової особистості.  
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A comparative analysis of best practices in the operation of biogas stations in Germany, 

Slovakia and Ukraine is spent. 

Если механизм биометаногенеза впервые был описан Алессандро Вольтой в 1876 

году, то кустарные биогазовые установки появились в Европе в начале ХХ века, а первые 

промышленные станции в Германии – в конце 50-х годов этого столетия. По 

экономическому состоянию и в соответствии с национальным менталитетом близкими для 

Украины и реальными для внедрения в национальную экономику на современном этапе 

являются достижения словацких специалистов в производстве биогаза. Тем не менее, на 

долгосрочную перспективу Украине и Словакии следует ориентироваться на опыт 

производственников в биоэнергетической отрасли Германии. 

Результаты общегерманского сбора данных о 413 биогазовых станциях (БГС) 

наглядно демонстрируют, что при выработке биогаза использования возобновляемого сырья 

в субстратной смеси составляет 63 %. Кукурузный силос, являющийся доминирующим 

субстратом с массовой долей 48 %, применяют на 94 % БГС. В целом, в Германии 

преобладают небольшие биогазовые установки, работающие в диапазоне мощности около 

250 кВт (средний объем ферментёров 3000 м
3
). Большое значение имеет возможность замены

дорогих минеральных удобрений остатками брожения, благодаря которым в зависимости от 

землепользования можно достичь экономии около 250 €/га [1]. 

Достигнутые величины выхода метана на одну загруженную тонну органического 

сухого вещества (ОСР) находятся в пределах от 224 до 464 м
3
. Величина выхода метана

достигает 371 м
3
CH4/тОСР. Средняя величина выработки электроэнергии на одну тонну ОСР

составляет 1296 кВт-час. Суммы общих инвестиций на исследованных БГС находятся в 

пределах от 290 тыс. до 5 млн. €, причем величина удельных капиталовложений по 

установленной электрической мощности БГС находится в диапазоне от 1529 до 6140 €·кВт. 

Средняя доля расходов на блочные теплоэлектроцентрали (БТЭЦ) в общем объеме 

капиталовложений составляет 22,5 %. Ежегодная прибыль образуется от продажи 

электроэнергии по «зеленому» тарифу. Сбыт тепловой энергии имеет второстепенное 

значение, поскольку не превышает 20 % от общего объема доходов. 

В ежегодных расходах доминируют затраты на субстрат, доля которых составляет 

42 % (тонна биомассы в среднем стоит 32 €). Разница между доходами и издержками 

производства электроэнергии на один произведенный кВт-час, находится в диапазоне 

значения от –10,4 до +7,8 евроцентов. Увеличение ставки оплаты переданной в сеть 

электроэнергии на 1 евроцент/кВт может лишь частично компенсировать увеличение 

расходов на субстрат (на 25 %) [1]. 

Сбалансированное, рентабельное и экологически безопасное топливно-

энергетическое обеспечение всех отраслей современного производства является актуальной 

проблемой государств европейского сообщества. Сегодня страны всего мира уделяют особое 

внимание этой проблеме. В этом смысле Словакия не является исключением, поскольку ее 

энергетические потребности обеспечиваются в основном за счет импорта первичных 

источников энергии. В то время как собственные первичные источники составляют не более 
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8–11 %. Поэтому важным вариантом экономии топлива является системное использование 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в том числе биомассы. 

Европейский парламент в течение последних лет активно поддерживает проекты, 

направленные на более широкое использование ВИЭ. Комиссия ЕС призвала правительства 

стран-участниц к реализации до конца 2020 г. стратегии «20-20-20», предусматривающей 

увеличение использования ВИЭ до 20 % (в 1995 г. – 5,3 %), уменьшение загрязнения 

окружающей среды на 20 % и сокращение потребления энергии – на 20 %. При этом, 

производство основной части энергии за счет ВИЭ должно осуществляться из биомассы 

приусловии троекратного увеличения ее использования [2]. 

Бум сооружения БГС в Словакии пришелся на 2012 и 2013 годы. В соответствии с 

правительственным документом «Анализ действующего законодательства, регулирующего 

использование биомассы для энергетических целей» в 2013 г. функционировало 105 БГС. 

Ежегодно в строй вводились не менее 15 новых БГС для комбинированного получения тепла 

и электроэнергии со средней установленной мощностью 500 кВт, что потребовало около 

20 млн. € инвестиций. Ожидаемый годовой объем производства составил 49 ГВт-час 

электроэнергии и 176 ТДж тепла. 

Согласно с данными Управления по регулированию сетевых отраслей Словакии по 

состоянию на 30.06.2015 к национальной электросети было подключено 111 БГС сосредней 

мощностью 103 МВт каждая, генерирующие вместе 810526 МВт-ч электроэнергии. В том 

числе 46 подключены к распределительной сети компании Západoslovenská distribučná (38,85 

МВт), 36 – компании SSE-D (37,32 МВт) и 30 – к ВСД (24,80 МВт). Большинство БГС 

Словакии (более 70) имеют проектную мощность от 0,9 до 1,0 МВт [3]. 

Путем строительства и ввода в эксплуатацию новых мощностей, учитывая опыт 

внедрения БГС в европейских странах с похожим потенциалом использования ВИЭ и 

снижение себестоимости биоэнергетических электростанций в результате 

совершенствования технологий, производство электроэнергии из биомассы в Украине может 

быть увеличено до 4220 ГВт-час в 2020 году (общей мощностью 950 МВт) [4]. 

Следует отметить, что агропромышленный сектор (АПК) Украины, производя 

значительные объемы органических отходов, обладает потенциальными ресурсами для 

производства биогаза, способными заместить 2,6 млрд. м
3 

природного газа в год. В случае

широкого использования растительного сырья этот потенциал может быть доведен по 

разным оценкам до 18 млрд. м
3
/год в пересчете на природный газ. В первом случае

предполагается использовать 6 % пахотных (50 % свободных от посевов) земель в Украине 

под выращивание кукурузы или других энергетических растений с минимальной 

урожайностью 30 т/га. 

Вариант с максимальным прогнозом предполагает использование 7,9 млн. га 

свободных от посевов земель с учетом повышенной урожайности. Таким образом, 

производство биогаза на имеющихся предприятиях АПК Украины составит около 400 млн. 

м
3
/год, при условии выращивания силоса кукурузы для производства биогаза на половине

территории свободных пахотных земель с урожайностью 40 т/га и выхода биогаза 180 м
3
/т.

К 2020 и 2030 годам предстоит освоить соответственно около 10 и 50 % экономически 

целесообразного рынка БГС. Общее производство электроэнергии при этом может составить 

в 2020 г. 448,4 млн. кВт-ч и 2,6 млрд. кВт-ч – в 2030 г. Потенциал использования тепла от 

мини-ТЭЦ составит 395 тыс. Гкал в 2020 г. и 2,2 млн. Гкал – в 2030 г. К этому времени будет 

создано около пяти тысяч рабочих мест, а выбросы парниковых газов сократятся на 6 млн. 

т/год. 
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Никифоров В., Сакун О., Дудка Г., Палюк А. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Гибска Х.  

Зволинський технічний університет, Словаччина 

The original express analysis method for studying the effects of noise on living organisms 

isdescribed. The results of installed dangerous levels of noise research are discussed. The 

expediency of using Daphnia as a model organism in the analysis of noise effect on biota is studied. 

Популярність Daphnia magna Straus як тест-об’єкта пов’язана з тим, що 

партегонетичні колонії цього модельного організму (МО) легко підтримувати у камеральних 

умовах, він має комплекс адекватних реакцій на вплив різноманітних екологічних факторів, 

короткий життєвий цикл тощо [1]. Використання цих гідробіонтів як модельних організмів 

для вивчення негативного впливу шумового та електромагнітного забруднення вперше 

запропоновано нами [2]. 

Акустичні та електромагнітні хвилі розповсюджуються у водному середовищі 

концентрично-сферично, змінюється лише потужність впливу завдяки природному бар’єру – 

товщі води. Оригінальна методика експрес-реєстрації негативного впливу на тест-об’єкти 

передбачає визначення ступеня активності, летальності, репродуктивності, наявність 

тератологій та інших фізіолого-генетичних показників МО. 

Оцінювання проводилось у камеральних умовах лабораторії біотестування та 

біоіндикації кафедри біотехнологій та біоінженерії Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського шляхом моделювання впливу досліджених 

чинників на МО, що знаходяться у пробірках (товщина скла ≈1 мм). 

Звукова хвиля, що генерується джерелом акустичного сигналу, падає на межу поділу 

повітря – скло і створює свого роду вібрацію, тобто відхилення від початкового 

положенняповерхні скла, що є своєрідною мембраною, яка коливається зі звуковою 

частотою. Коефіцієнт поглинання звуку склом залежно від товщини та інших властивостей 

становить 0,020–0,035. Властивість матеріалів поглинати звукові хвилі описується 

коефіцієнтом звукоізоляції R, що визначається лабораторним шляхом. Камеральні 

дослідження показали, що завдяки фізичним властивостям звуку як механічної хвилі при 

переході з повітря у пробірку рівень шуму зменшується на 2–3 дБ. 

Негативний вплив шумового забруднення на МО визначався на основі показників їх 

активності [3] та летальності протягом 60–90 хвилин із замірами через кожні 10 хв. 

(короткотривала дія), 10–12 діб (довготривала дія), поведінкової реакції, репродуктивності та 

частоти виникнення тератологій протягом трьох генерацій. Таким чином, під час 

http://www.dsihk.sk/
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експериментальних досліджень виявлено, що шум стає екологічно небезпечним фактором, 

починаючи з рівня гучності 65 дБ, і викликає занепокоєння гідробіонтів майже відразу після 

початку дії. Установлено, що МО Daphnia magna Straus більш чутливі до акустичного 

впливу, ніж Drosophila melanogaster L., зокрема при значенні понад 70 дБ. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ БІОГАЗУ ОДЕРЖАНОГО З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

 

Лисенко О. І., Маркевич О.О. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

The authors have considered the process of leaf litter utilization and biogas production from 

plant raw materials of city parks. The heat-producing characteristics of the biogas obtained were 

analyzed and defined quantitatively. Practical application of plant substrate for fertilization was 

investigated on the example of sprouting of vegetable seeds. 

За розрахунками спеціалістів в Україні щорічно утворюється понад 120 млн. тон 

органічних відходів. Переробка такої кількості відходів може дати лише біогазу від 36 до 75 

млрд. м
3 

або у перерахунку на метан від 20 до 45 млрд. м
3 

за рік. Використання хоча б 

частини такого потенціалу відходів дозволить скоротити закупки газу, розв’язувати 

екологічні проблеми і одержувати високоякісні добрива. 

Біогаз – це горюча газова суміш, яка утворюється при розкладі органічних субстанцій 

внаслідок анаеробного мікробіологічного процесу – метанового бродіння. Залежно від 

складу органічної сировини може змінюватися і склад біогазу, але основою являється метан 

(СН4) – продукт життєдіяльності метанових бактерій, та вуглекислий газ (СО2) – продукт 

дихання мікроорганізмів. Також біогаз може містити незначну кількість сірководню (Н2S), 

аміаку (NН3) та водню (Н2). 

Для утворення біогазу з рослинної сировини необхідно перш за все створення 

комфортних анаеробних умов для життєдіяльності гідролізних бактерій (вони відповідають 

за процеси руйнування біомаси під дисоциюючим впливом води і температури), 

кислотоутворюючих бактерій (вони дозволяють одержати з гідролізованих продуктів 

молекули органічних кислот) і метаноутворюючих, які регулюють процеси утворення біогазу 

[1]. 

В якості рослинної сировини були зібрані різновиди бур’янів та опале листя з парків 

м. Кременчука. Існують два основних режима розкладання – мезофільний (при температурі 

25
0
-40

0
С) і термофільний(при температурі вище 40

0
С) [2]. Для досліджень обраний більш 

поширений – мезофільний режим. 

Питома теплота згоряння одержаного біогазу (9,6 МДж/кг або 2,3 ккал/л) визначена 

експериментально за допомогою еталонного теплоприймача. Аналогічна характеристика 

біогазу з 70% вмістом метану складає 25,1 кДж/л або 5,99 ккал/л [3].  
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Хімічний склад перегнившої рослинної біомаси досліджений за допомогою 

високоточного атомно-абсорбційного спектрометру з джерелом випромінювання 

неперервного спектру типу Contr AAR 700. Результати наведені у таблиці.  

Таблиця 1 – Вміст деяких металів у рослинному субстраті 
Хімічний 

елемент 

Концентра- 

ція, мг/л 

Хімічний 

елемент 

Концентра- 

ція, мг/л 

Хімічний 

елемент 

Концентра- 

ція, мг/л 

Алюміній 0,07 Кобальт 0 Натрій 1006,25 

Барій 2,48 Кремній 81,25 Нікель 0 

Ванадій 0,05 Магній 393,75 Свинець 0 

Залізо 1,09 Мідь 0 Хром 0 

Калій 1968,75 Молібден 0 Цинк 0 

 

Важливою особливістю одержаного субстрату є відсутність у складі важких металів, 

можливо це наслідок збору сировини не у промисловій зоні міста. Для більш детального 

аналізу хімічного складу сировини та узагальнених висновків необхідні подальші 

дослідження. 

Утворений субстрат був використаний у якості поживної суміші для пророщування 

насіння овочевих культур. 

 
Фото 1       Фото 2 

Паростки огірків, пророщені з додаванням у грунт субстрату (зліва) 

та у звичайному грунті (зправа) 

 

За однакових умов всхожість насіння, строки пророщування та визрівання паростків 

при наявності поживної суміші (фото 1, паростки зліва), та у звичайному грунті (фото 2, 

паростки зправа) відрізняються. При пересадці розсади у відкритий грунт перші паростки (на 

фото зліва) виявилися більш стійкі до спекотної, сухої погоди. 

Біогаз можна одержувати з рослинної сировини, наприклад, опалого паркового листя, 

бур’янів, що дозволяє вирішувати і енергетичні, і економічні, і соціальні проблеми. Доцільно 

використовувати рослинний субстрат, що залишається, у якості добрива. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ  

ТА ЕКОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Доценко М.І., Гриценко В.А.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Primary wellness stouris mandeco tourismas modern forms of tourism. The problems of the 

irdevelopment in modern Ukraine. 

На сьогоднішній день в Україні поступово зростає мода на здоровий зовнішній 

вигляд. Дивлячись на те, що Україна має один із найкращих природних лікувально-

оздоровчих потенціалів у Європі, питання вдосконалення санаторно-курортного комплексу 

стає одним з найпріоритетніших напрямів розвитку вітчизняного туризму, зокрема його 

лікувально-оздоровчоговиду. Лікувально-оздоровчий туризм – один знайперспективніших 

видів туризму не лише України, а й Європи. Він розвивається зарахунок значних ресурсів: 

морського узбережжя, гарячих, теплих іхолодних мінеральних джерел, лікувальних 

лиманових родовищ грязі, лісів тощо, якими багата наша країна. Аналіз становлення і оцінка 

сучасного стану санаторно-курортного комплексу на території України свідчить про те, що 

курортнарекреація повинна стати пріоритетною сферою перспективного розвитку туризму в 

державі, оскільки вже тепер вона може забезпечити значні валютні надходження, сприяти 

зміцненню національноїгрошової системи і створити у цій сфері додаткові робочі місця. 

Отже, Україна завдяки запасам унікальних природно-рекреаційних ресурсів, зростанню 

потреби населення в послугах санаторно-курортних закладів, збільшенню зацікавлення цією 

сферою іноземних туристів володіє усіма передумовами для відновлення і 

розвиткулікувально-оздоровчого туризму [3]. Також не менш важливим є модернізація не 

лише приміщень санаторно-курортних комплексів, а й забезпеченість новітньою 

матеріально-технічною базою, наявністю дипломованих спеціалістів та удосконалення сфери 

обслуговування клієнтів санаторно-курортних закладів [2]. 

Відходи хімічної промисловості, масове користування транспортом, тенденція 

доурбанізації призводять до втрати Україною екологічно чистих природних місцевостей. 

Рятівним вбачається запровадження в Україні екологічного туризму. Він полягає у 

подорожах туристів до недоторканихлюдиною природних місцевостей та природоохоронних 

територій. Під час походів туристи милуються краєвидами, вчаться бережливому ставленню 

до природних ресурсів країни, вкладають кошти врозвиток її конкретних локацій. Беручи до 

уваги поступову інтеграцію – соціальну, ціннісну, тощо – в Європу, можливо припустити, 

що екотуризм матиме можливість бути більш популяризованим серед населення. Нині ж він 

перебуває на початковому етапі свого розвитку. Встановлено, що екотуризм в Україні можна 

розглядати з різних сторін. По-перше, як нову, туристичну розвагу. У зв’язку з тим, що 

терени України ще повні недосліджених місць, а туристичною «Меккою» вважаються 

Карпати та узбережжя Чорного та Азовського морів, екотуризм зможе виявити нові 

туристичні перлини, що покращать географічну та культурну сфери розвитку країни. По-

друге, як засіб зміцнення деяких регіонів України. І останнє, як засіб патріотичного 

виховання, виховання якостей та цінностей буття шляхом заохочення громадян до активного 

відпочинку саме в межах України [1]. 
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CУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
Кулик І.Г., Горбенко О.В. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 
The author of the article explains the meaning of concepts «health» and «healthy way of 

life» and also analyzes the problems and peculiarities of healthy way of life formation among 
student’syouth. 

Здоров’я нації – суттєвий показник суспільного та економічного розвитку держави. 
Проблема здорового способу життя молоді набула такої актуальності, що сьогодні ми 
говоримо про неї, як проглобальну загрозу всієї нації. Для вирішення її, насамперед, слід 
усвідомити для кожного з нас значущість самого поняття «здоровий спосіб життя». 
Поступове усвідомлення на державному рівні значущості профілактики, збереження, 
підтримки та відновлення здоров’я нації передбачає знаходження шляхів підвищення у 
молодого покоління усвідомлення цінності здоров’я, здорового способу життя.  

У наш час медичну валеологію в Україні представляють Апанасенко Г. Л., 
Войтенко В. П., Муравов І. В., Попова Л. А. та інші. На жаль, в ієрархії потреб, задоволення 
яких лежить в основі людської поведінки, здоров’я знаходиться далеко не на передньому 
плані, а по суті своїй саме воно повинно стояти на першому місці, тобто має стати 
найпершою потребою. Особливо це стосується молодих людей, які, покищо здорові, про 
здоров’я не думають (немає потреби у його збереженні і зміцненні) і лише потім, 
розтративши його, починають відчувати виражену потребу в ньому [2]. За сучасними 
уявленнями, здоров’я розглядається не як суто медична, а як комплексна проблема. За 
визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ): «здоров’я – це стан повного 
фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних 
вад» [3]. Поняття «здоровий спосіб життя» ще в декларації Алма-Атинської Міжнародної 
конференції охорониз доров’я 1978 р. було визначено як «... все влюдській діяльності, що 
стосується збереження і зміцнення здоров’я, все, що сприяє виконанню людиною всіх своїх 
людських функцій через діяльність з оздоровлення умов життя – праці, відпочинку, побуту» 
[1]. У студентів багато причин для втрати здоров’я: емоційний дискомфорт, спричинений 
труднощами навчального процесу: перевантаження програмним матеріалом, складність 
стосунків у системі «студенти – викладачі – батьки»; інтенсивний негативний вплив 
середовища існування: зростання почуття невпевненості, заниженої самооцінки, агресії, 
невдоволення собою і світом, які «придушуються» тютюном, алкоголем, різними 
наркотичними речовинами тощо. Зайнетдинов М. А. виділяє такі причини незадовільного 
відношення студентів до занять фізичним вихованням: незручний розклад, нецікаве 
проведення занять, погані умови для розвитку індивідуальних здібностей, недостатнє 
навантаження на заняттях, погана організація занять, неуважне відношення викладача. У 
багатьох навчально-виховних закладах питання, пов’язані зі здоров’ям, розглядаються на 
заняттях з навчальних предметів або факультативів. Спосіб життя може бути здоровим лише 
тоді, коли він розвивається, доповнюється різними новими корисними для здоров’я 
елементами, звичками і тим самим вдосконалюється. Заняття фізичними вправами 
зміцнюють здоров’я, підвищують нервово-психічну стійкість до емоційних стресів, 
підтримують фізичну і розумову працездатність. 
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ПЕРЕВАГИ МЕТОДУ БІОТЕСТУВАННЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ СТУПЕНЮ 

ТОКСИЧНОСТІ ВОДИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Саламатін Д.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Background pollution of the aquatic environment requires the development and 

implementation of relatively simple but effective methods for emergency diagnosis of water in an 

environment where the use of complex equipment and chemical reagents limited or not possible. 

These requirements generally correspond to biological testing methods involving the use as test 

objects living organisms - representatives of local hidroekosystem typical or traditional model 

organisms, which are widely used in laboratory research. Among the advantages of bioassey 

method: simplicity and speed of bioassay procedures, its efficiency, high reliability of the results 

and their information content. 

Забруднення навколишнього середовища взагалі та гідросфери як його важливої 

складової в наслідок неухильного зростання антропічного пресингу часто призводить до 

погіршення якісних показників води господарського призначення, що в свою чергу може 

загрожувати здоров’ю населення найбільш проблемних в екологічному плані регіонів. Така 

ситуація характерна для багатьох міст Середнього Придніпров’я, як території, на якій 

зосереджений потужний промисловий потенціал держави. Актуальність проблеми вимагає 

розробки і впровадження відносно простих, але ефективних методів екстреної діагностики 

стану води в умовах, коли застосування складної апаратури та хімічних реагентів обмежене 

або не можливе. 

Цим вимогам у цілому відповідають методи біотестування, що передбачають 

використання за тест-об’єкти живих організмів – типових представників локальних 

гідроекосистем (наприклад нижчих ракоподібних) або традиційних модельних організмів, 

що широко використовуються у лабораторних, зокрема генетичних дослідженнях (наприклад 

плодових мух – дрозофіл). Так за основною методикою біотестування Національного 

Стандарту України «Якість воді» як тест-об’єкти використовуються представники 

гіллястовусих рачків (Cladocera, Crustacea) видів Daphniamagna та Ceriodaphniaaffinis. 

Принцип методики зводиться до визначення токсичної (гострої або хронічної) дії 

води, що піддається аналізу, за співвідношенням тест-об’єктів, які вижили протягом 

процедури біотестування, у тестованих пробах порівняно з контролем (умовно чиста вода). 

Залежно від проведення короткочасного або тривалого тестування визначають наявність 

гострої або хронічної токсичної дії води на живі організми відповідно. Висновок про 

наявність гострої токсичної дії аналізованої води робиться, якщо летальність тест-об’єктів у 

ній порівняно з контролем перевищує 50 %. Визначення хронічної токсичної дії під час 

тривалого біотестування вимагає підрахунку молоді, виметаної під час експерименту. 

Дана методика неодноразово була використана під час дослідження якості 

промислових та побутових стічних вод, вод господарського призначення, а також 

бутильованої питної води з торгівельної мережі Кременчука та його околиць. Так за 

допомогою даного методу в 2009 році було проведено комплексний аналіз якості ґрунтових 

вод села Омельник Кременчуцького району. У 2011 р. установлено рівні 

токсичностіфасованої питної води з мережі роздрібної торгівлі міст Кременчук (Україна) та 

Банська Бистриця (Словаччина). 

У рамках науково-дослідної тематикикафедри екологічної біотехнології 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського системно 

проводиться аналіз поверхневих, ґрунтових і промислових стічних вод крупних 

індустріальних підприємств Полтавщини, а також тестуються міські мережі водопостачання, 

визначається рівень токсичності води до і після використання побутових фільтрів різних 

торгівельних брендів тощо. 
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Неодмінна висока адекватність відповіді тест-об’єкту на вплив індиката, точність 

отриманих результатів та їх об’єктивність дозволяють робити рекомендації щодо більш 

широкого впровадження методу біотестування у систему практичних досліджень та аналізу 

проб водного середовища. Окрім основної існують чисельні додаткові методики, які 

дозволяють використання інших видів організмів з подібною метою. Всі вони мають цілий 

ряд переваг перед традиційними фізичними і хімічними методами оцінки якості природного 

середовища. Серед них: простота і швидкість проведення процедури біотестування, її 

економічність, високий ступінь достовірності отриманих результатів та їх інформативність. 

 

 

 

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ПЕРЕРОБКИ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ 

 

Дігтяр С. В., Никифорова О. О., Пасенко А. В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Demand for agricultural products, food processing and other industries exist in all socio-

economic conditions in the region and the country as a whole, because of problem of their disposal 

has not lost its relevance. Among the ways of organic waste recycling had recently proven a new 

methods of treatment such as bioconversion biotechnology. Another promising area of 

biotechnology is bioenergy – alternative energy sector, which involves selection of organic 

substances (including wastes) for obtaining of different fuels, such as biogas, biodiesel, bioethanol 

etc. 

Попит на продукцію сільськогосподарського виробництва, харчової промисловості та 

деяких інших галузей господарства існує за будь-яких соціально-економічних умов в регіоні 

та країні в цілому. З огляду на цей факт, а також завдяки специфічності відходів зазначених 

виробництв, проблема їх знешкодження не втрачає своєї актуальності. Особливістю даного 

виду відходів є переважання у їх хімічному складі органічної речовини, що за умов 

недостатньо якісної утилізації або накопичення її у значних об’ємах, може бути причиною 

суттєвого погіршення стану навколишнього середовища (неприємний запах, забруднення вод 

та ґрунтів на прилеглих територіях). Крім того надлишок органічної маси може стати 

поживним субстратом для розвитку патогенної мікрофлори, що в свою чергу являє 

додаткову екологічну та епідеміологічну небезпеку для регіону. 

Серед способів утилізації органічних відходів останнім часом добре зарекомендували 

себе методи біотехнологічної переробки або біоконверсії. За їх допомогою стає можливим 

отримання цінних речовин, виробництво яких іншими способами є занадто складним або 

економічно невигідним. Ще одним перспективним біотехнологічним напрямком є 

біоенергетика – галузь альтернативної енергетики, що передбачає отримання з органічної 

речовини (в тому числі відходів) різних видів палива, таких як біогаз, біодизель, біоетанол 

тощо. 

Деякі з подібних технологій традиційно широко використовуються у країнах з теплим 

кліматом, що дозволяє максимально здешевити процес видобутку біопалива. Але розвиток 

науки та промислових технологій дозволив останнім часом суттєво розширити межі їх 

застосування як географічно так і в плані використання різних типів субстратів. Серед 

сучасних тенденцій у цьому напрямку особливо перспективними можна вважати перехід від 

біопалива третього покоління, де джерелом біомаси є види організмів, що спеціально 

культивуються з метою отримання енергії, до біопалива, отриманого із нових гібридних 

організмів, виведених за допомогою методів генетичної інженерії – четверте покоління 

біопалива. 

Разом з цим не припиняються пошуки нових біологічних агентів, які б дозволили 

підвищити ефективність процесів отримання біоенергії. Так в результаті досліджень 
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лабораторій провідних промислових корпорацій вдалося виявити і отримати масові культури 

штамів метаногенних бактерій та інших мікроорганізмів, що значно прискорюють 

протікання процесів бродіння в індустріальних масштабах чи підвищують якість 

отримуваного виду біопалива. 

Слід зауважити, що в кожному окремому випадку вибір енергетичного продукту та 

способу його отримання, здійснюється виходячи з цілого комплексу факторів (доступність 

субстрату, зручність його транспортування до біоконвертора чи отриманого палива до місць 

його використання, економічна привабливість та ін.) і є прерогативою виключно 

господарчого суб’єкту. 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ БІООЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД 

У СПОРУДАХ ОЧИСНОЇ СТАНЦІЇ М. КРЕМЕНЧУК 

Пасенко А.В., Никифорова О.О., Гніденко В.С., Пасенко Д.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

The work developed technological solutions on improving aeration of wastewater during 

biological treatment plants wastewater treatment plant in the city Kremenchug. 

У вирішенні сучасних екологічних проблем урбанізованих територій провідне місце 

займають біологічні технології з використанням живих організмів, біологічних процесів та 

явищ. Важливе місце у забезпеченні функціонування міських екосистем займають системи 

водовідведення та очищення стоків. Що доби комунальні каналізаційні мережі нашої країни 

скидають у водні об’єкти 350 тис. м
3
 неочищених і 4,5 млн. м

3
 недоочищених стічних вод.

Тому на сьогоднішній день актуальним питанням залишається розробка технологічних 

рішень щодо удосконалення роботи очисних споруд, що забезпечують очищення стічних вод 

населених пунктів. Важливим фактором у вирішенні проблем з охорони природних водойм 

Кременчуцького регіону є підвищення екологічної безпеки експлуатації міських очисних 

споруд м. Кременчук. Поліпшення якості очищення на міській очисній станції стічних вод, 

що скидаються у р. Псел, сприятиме зменшенню антропогенного впливу на водний басейн 

р. Дніпро та попередженню евтрофікації водного об’єкту. На лівобережних очисних 

спорудах м. Кременчук експлуатується два чотирьох-коридорних паралельних аеротенки. 

Після проведеної реконструкції споруди працюють як біореактор, у перших коридорах якого 

відбувається анаеробне, а в останніх – аеробне біоокислення забруднень стічних вод. Для 

забезпечення ефективної роботи очисних споруд важливе значення має підтримання 

мулового та кисневого режимів у багатофункціональному біореакторі. Аерація є основою 

процесу очищення стоків у біологічних очисних спорудах. Вона призначена для насичення 

суміші очищеної води і рециркуляційного активного мулу киснем, а також підтримання 

активного мулу в завислому стані. Концентрація розчиненого кисню у муловій суміші є 

одним з головних чинників, що забезпечують ефективне проведення процесу біологічного 

очищення стічних вод від забруднень. Згідно проектної документації значення концентрації 

розчиненого кисню по довжині зони аерації біореактора повинно бути не менш 2 мг/дм
3 

.

Реальне значення концентрації кисню у біореакторі залежить від співвідношення 

швидкостей його розчинення і поглинання мікроорганізмами мулу. Подача кисню 

регулюється в автоматичному режимі шляхом вмикання додаткового повітродувного 

обладнання при зниженні вмісту його в біореакторі. При потраплянні висококонцентрованих 

стічних вод у біореактор відбуватиметься значне зменшення концентрації розчиненого 

кисню, особливо це можливо на початку третього коридору, де йде найбільш інтенсивне 

очищення стоків. При цьому концентрація розчиненого кисню по довжині зони аерації 

споруд може коливатися у межах 0,45–2,2 мг/ дм
3
. Тому для забезпечення ефективного
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біоочищення стоків у біореакторі пропонується використання додаткових променевих 

(ежекторних) аераторів, які створюватимуть розвинену поверхню газорідинного контакту. 

Таким чином, удосконалення системи аерації стічних вод у третьому і четвертому коридорах 

біореактора забезпечить вирівнювання концентрації кисню у стоках і як наслідок – 

підвищить ефективність їх очищення. Зменшенню скидів забруднюючих речовин у водний 

об’єкт басейну р. Дніпро сприятиме зниження навантаження на активний мул в аераційних 

спорудах за рахунок оптимізації окиснювальних процесів біоочищення. 
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The aim was to improve local treatment facilities for municipal wastewater treatment plant. 

Environmental safety of natural water bodies as receivers of sewage is a major limiting factor in 

the urgency problems as sewage, operation block hidrosorud aimed. 

У вирішенні сучасних екологічних проблем провідне місце займають біотехнологічні 

методи з використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ. Актуальним 

питанням урбанізованих територій залишається переробка відходів, у тому числі рідких 

комунальних стоків. Широко застосовані схеми біологічного очищення стічних вод є 

високоефективними, рентабельними, маловитратними технологіями. Біоспоруди міських 

очисних станцій призначені для біохімічного окислення органічних забруднень стічних вод 

на етапі основної  стадії очищення стоків. За необхідності для доочищення скидів 

використовують гідроспоруди з природним біоценозом в якості біологічного агенту 

технології. Найчастіше на стадії доочищення стічних вод експлуатуються біологічні ставки 

як самостійно, так і в системі каскадів. У м. Кременчук для зменшення антропогенного 

впливу на басейнир. Псел, р. Дніпро й попередження процесів їх евтрофікації на 

лівобережній міській очисній станції працює система споруд механічного та біологічного 

очищення стічних вод. У результаті проведеної останніми роками реконструкції на станції 

виведений з експлуатації блок споруд доочищення стічних вод. Але за розрахунками при 

відновленні роботи промислового сектору міста на повну потужність постане необхідність 

застосування споруд доочищення стоків. Тому метою роботи було дослідження ефективності 

упровадження ліквідованогоетапу доочищення міських стічних вод у каскаді біоставків. У 

період з 2002-06 рр. у біоставках лівобережного комплексу очисних спорудм. Кременчук був 

проведений гідрохімічний та гідробіологічний аналіз очищених стоків [1]. Повторне 

гідрохімічне дослідження стоків у 2014-15 рр. не виявило значних відхилень від результатів 

попередніх років, але в зимовий період спостерігалося збільшення фосфатів з 6,84 до 

8,7 мг/дм
3 

(ГДК – 8 мг/дм
3
), що свідчить про вторинне органічне забруднення води. 

Гідробіологічне дослідження підтвердило інтенсивність розвитку гідробіонтів, яке зумовлене 

підвищенням вмісту біогенів у каскаді біоставків, та значним заростанням водного дзеркала 

макролітами, особливо в другому каскаді біоставків. Співставлення результатів даних 

гідрохімічного і гідробіологічного аналізу підтверджує наявність процесів вторинного 

органічного забруднення у результаті порушення структурно-функціональної організації 

біоценозу. На основі отриманих даних у роботі рекомендовано введення  нової розробленої 
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схеми каскаду біоставків, здійснення переходу від двох каскадів з трьох біоставків до трьох 

каскадів по два біоставки, що збільшить час перебування стічних вод у біоставках до 6-7 днів 

шляхом зниження їх пропускної здатності, дозволить службі експлуатації блоку доочищення 

значно підвищити ефективність щорічних профілактичних робіт з видалення зайвої фітомаси 

макролітів без перевантаження функціонуючих у цей період біоставків. Введення в 

експлуатацію розробленого каскаду біоставків  дозволить в аварійних ситуаціях мінімізувати 

негативний вплив на екосистему р. Псел, регулювати інтенсивність доочищення у 

біоспорудах незалежно від сезонного навантаження стічних вод. 
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ВПЛИВ АГРОБІОТЕХНОЛОГІЇ NO-TILL НА КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ  

ҐРУНТОВИХ МІКРОВОДОРОСТЕЙ  

 

КульбачкоА. Б., Ритченко Ю. В., Новохатько О. В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Algae, unlike most other microalgae contribute to the enrichment of soil organic matter and 

Oxygen. They are variously components of edaphon in soils Semenov area (Poltava region). During 

the study revealed interesting patterns of change in the number of microalgae under different 

tillage technology (technology No-Till and traditional). Research on soil microalgae show their 

high total number of samples that were selected in areas where use biotechnology No-Till. 

Збереження біологічного різноманіття ґрунту є одним з основних умов стійкості 

біосфери. Ґрунтові мікроводорості становлять важливу частину будь-якої екологічної 

системи. Вони беруть активну участь у процесах ґрунтоутворення, підвищують біологічну 

активність та родючістьґрунту. Використовуючи вологу, мікроводорості збагачують 

поверхню свіжою органічною речовиною, викликають посилене руйнування первинних 

мінералів, підвищують дисперсність твердої фази [1].  

Одним з важливих аспектів родючості ґрунтів є кількісний облік ґрунтових 

мікроводоростей.  

В Семенівському районі (Полтавська область) проведено дослідження впливу 

технологій No-Till та традиційної на кількісні показники ґрунтових водоростей. Для 

кількісного обліку використовували середню пробу ґрунту (складається з 5 індивідуальних 

проб). Відбір ґрунтових зразків проводили з глибини 0–5 см. Приготований до рахунку 

препарат вивчали під мікроскопом. Кількість клітин водоростей визначали за уніфікованими 

методами [2]. 

Системи обробки ґрунту значно вплинули на кількість гумусу в чорноземі [3]. 

Установлено, що висока сумарна кількість ґрунтових мікроводоростей у пробах, що були 

відібрані на ділянках, де застосовували агробіотехнологію No-Till (900 тис. – 1,5 млн. клітин 

в 1 г), що свідчить про те, що ґрунти досить збагачені за водним режимом. Саме технологія 

No-Till допомагає збагачувати ґрунти водою, що призводить до збільшення кількості 

мікроводоростей, які необхідні для активного утворення органічної речовини.  

В пробах, відібраних на ділянках з веденням традиційної агротехнології, виявлено 

достатній рівень збагачення мікроводоростевою біомасою (320–460 тис. клітин в 1 г), але 

кількісно показники значно поступаються біотехнології No-Till. 



РОЗВИТОК ПРИРОДНИЧИХ НАУК У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ  

СПАДЩИНИ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО   
 

78 

Отже, агробіотехнологія No-Till сприяє зростанню ґрунтових водоростей. При 

використанні цієї технології створюються сприятливі умови водного і сольового режиму [4], 

що підвищують розвиток ґрунтових водоростей та родючість чорноземів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ 

ІЗ ДОДАВАННЯМ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

 

Троян Б. В., Скудяков В. О., Сакун О. А. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

The problems of functional nutrition are considered, based on the theory of balanced 

nutrition, functional dairy products are offered. The prophylactic properties of yogurt with plant 

additives are described. The useful features ice cream with mint extracts are characterized. 

У даний час створюються нові і популярні молочні продукти, які повинні позитивно 

впливати на організм людини. Як наслідок, у харчовій промисловості введено нове поняття – 

«функціональні продукти харчування». Здоров'я і харчування тісно взаємопов'язані. 

Речовини, що надходять в організм з їжею, впливають на наш психологічний стан, фізичне 

здоров'я. У силу сформованих реалій виникла потреба в новій стратегії вирішення 

продовольчої програми, що базується на використанні досягнень сучасної біотехнології, 

генної інженерії, високих технологіях переробки рослинної та тваринної сировини, теорії 

адекватного харчування.  

Йогурт – це кисломолочний продукт, який виробляється з натурального молока 

шляхом його сквашування спеціальними культурами – болгарською паличкою і 

термофільним стрептококом. Вміст білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин і 

ферментів благотворно позначається на функціонуванні організму. Регулярне вживання 

йогурту підвищує імунітет, сприяє синтезу вітамінів групи В, підтримує допустимий рівень 

холестерину в крові, нейтралізує токсини.Користь йогурту зі злаками полягає в наявності 

великої кількості вітамінів, мінералів та інших речовин, важливих для нормальної діяльності 

організму. Проте багато людей полюбляють фруктовий смак, тому запропоновано до йогурту 

зі злаковими культурами додавати частинки вишні, яка містить фруктозу і глюкозу, вітаміни 

С, РР, В1, каротин, фолієву кислоту, органічні кислоти, мідь, калій, магній, залізо, пектини. 

Вишня володіє цілющими властивостями для лікування недокрів'я, хвороб легенів, нирок, 

при артрозі, запорах. Аналогічну корисну дію надає вишневий сік. Головне, щоб він був 

максимально натуральний, нерозбавлений і без цукру. Корисні властивості вишні ще 

доповнюються вмістом у цій червоній ягідці пектину, головне дія якого – виводити з 

організму шкідливі шлаки і токсини. 
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Однією з перспективних галузей харчової промисловості – є виготовлення 

заморожених десертів, зокрема морозива. У результаті додавання до класичної рецептури 

морозива ефірної олії перцевої м’яти створюється новий функціональний лікувально-

профілактичний вид морозива [1]. М’ята перцева, володіє антибактеріальними, 

спазмолітичними, знеболюючими, жовчогінними, сечогінними, злегка послаблювальними і 

вітрогінними властивостями [2]. Необхідно також враховувати, що м’яту не можна 

застосовувати безконтрольно. Тому обов’язковим є позначення на етикетці функціонального 

продукту про вміст ефірної олії у складі, для застереження розвитку алергічних реакцій. 

Функціональні молочні продукти повинні містити біологічно активні компоненти, які 

при регулярному вживанні, забезпечують корисний вплив на організм людини. 
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РИЗИКИ І КОРИСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ В БІОТЕХНОЛОГІЇ 

Збиранник О.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

If you want to know what industries in the future will become more attractive to investors, as 

IT today, then the reply is just only one: these are biotechnologies. They also appeared in the 20th 

century, but develop slightly slowly. Considerably it results from the fact that biotechnological tools 

are still in the process of creation and enhancement. Biotechnologies still need time for 

enhancement, but, despite it, billions of dollars are invested into an industry,  there are already 

«unicorns» in it, and in the long term 15−20 years  a dike will be finally broken and we will become 

the witnesses of biotechnologies blossoming. 

Біотехнології (ВТ) стали невід'ємною частиною сучасної світової економіки і 

використовуються в більшості галузей промисловості (від медицини і харчової 

промисловості до нафтовидобутку), в рази збільшуючи їх ефективність. Їх розвиток здатний 

зіграти вирішальну роль у вирішенні глобальних проблем людства. Все це робить тематику 

розвитку ВТу світовому господарстві дуже важливою. 

На сьогоднішній день ринок біотехнологій демонструє стійке зростання і позитивну 

динаміку інвестицій. І незважаючи на позитивну динаміку зростання інвестицій після 

значного спаду 2008−2009 рр., все ж необхідно відзначити, що на сьогоднішній день в 

Україні існує проблема інвестування такої перспективної галузі як біотехнологія. 

Біотехнологія з одного боку − ризикований бізнес, з іншого − має великий потенціал для 

повернення інвестицій. Саме для вирішення цих завдань уряд країни розробив ряд заходів, 

спрямованих на розвиток даної галузі. До них відносяться: створення технопарків, бізнес-

інкубаторів, інноваційних центрів, спрямованих на комерціалізацію наукомістких 

інноваційних галузей, навчання молодих учених основам бізнесу. 

Одними з успішних інвесторів у ВТ є самі біотехнологи, які вже свого часу «зробили 

кошти» на подібних стартапах і тому ще на ранніх етапах можуть визначити перспективну 

ідею. На жаль, на відміну від IT, у ВТ таких інвесторів ще не дуже багато, тому в галузі не 

вистачає ефективних людей з бізнесу, які закидають грошима кожен більш-менш 



РОЗВИТОК ПРИРОДНИЧИХ НАУК У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ 

СПАДЩИНИ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО  

80 

перспективний, на їхню думку, проект. Все це «перегріває» галузь і рано або пізно 

призводить до краху великих компаній. 

Чому так відбувається? Для отримання прибутку інвестору необхідно передбачити, 

який з стартапів принесе прибуток у майбутньому, і вчасно зробити вкладення (як і в інших, 

не тільки біотехнологічних стартапах). Як тільки в стартап з гарною ідеєю інвестують 

авторитетні венчурні капітали, починають інвестувати і всі інші. Компанія роздувається все 

більше і більше, відбувається її переоцінка. Необхідно розуміти, що за підсумками всіх 

інвестицій компанія повинна створювати продукт, який вона зможе продати. Біотехнологічна 

ж компанія, як правило, не здатна швидко щось продати − дуже часто це дослідницька 

історія, яка залишається такою протягом дуже довгого часу. 

Як приклад можна привести Editas Medicine − в них дуже багато інвестували, а їх 

продукт потрібно ще доробляти і доробляти. Існує ризик, що один з інвесторів не 

дочекається прибутку і забере кошти. Вихід кількох гравців може спровокувати загибель 

всього механізму і інвестицій. Це реальність, з якою треба рахуватися будь якій 

біотехнологічній компанії. Проблема будь-якого стартапу − спочатку важко знайти кошти, а 

потім важко від них ухилитися; інвестори продовжують вносити кошти, хоча розміри 

інвестицій перевищують очікування від компанії. Біотехнологічним компаніям потрібно дати 

досить великий кредит довіри, тобто час, щоб вони зробили продукт − найчастіше це десяток 

років. Шлях до кінцевого продукту може бути довгим, але важливо розуміти, що цей 

продукт принесе потім астрономічний прибуток. 

В.І. ВЕРНАДСЬКИЙ – ГЕНІАЛЬНИЙ ВЧЕНИЙ І ДОСЛІДНИК 

Гуменюк Г.Б., Дробик Н.М. 

Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка 

The article is dedicated a prominent world-class Ukrainian scholar – academician 

Volodymyr Vernadsky. He developed the biosphere doctrine, created the noosphere concept, 

declared the planetary role of humanity and supported the expansion of scientific consciousness in 

the world. V.I. Vernadsky is the author of the brilliant theories and generalizations which combine 

the naturalistic and philosophic hypotheses directed at solving the global natural and social science 

problems. 

Серед синів українського народу однією з наймасштабніших постатей є вчений-

енциклопедист, природознавець, мислитель світового рівня – Володимир Іванович 

Вернадський. Важливе місце в його діяльності займали, зокрема, мінералогія і 

кристалографія. Серед основних завдань мінералогії В.І. Вернадський розглядає питання 

генезису мінералів: «Мінералогія являє собою хімію земної кори. Вона ставить завдання 

вивчення як продуктів природних хімічних процесів, так званих мінералів, так і самих 

процесів». Все життя працював В.І. Вернадський над проблемами радіогеології. Він писав: 

«Зараз можна і потрібно говорити про новостворену науку – радіологію, науку про 

радіоактивні властивості нашої планети, про те, що відбувається в ній, про її властиві, 

особливо радіоактивні явища. Ця нова галузь знань перебуває у швидкому становленні і 

повинна зараз бути освоєна і продумана і теоретично, і практично» [2]. Різнопланова творча 

спадщина В.І. Вернадського привертає увагу багатьох вчених світу.В.І. Вернадський – також 

творець нового наукового напрямку, який пізніше переріс у самостійну науку – біогеохімію: 

«Я впевнений в тому, що в основі геології лежить хімічний елемент – атом і що в 

навколишній природі – в біосфері – живі організми відіграють першочергову, можливо 

головну роль. Виходячи з цих ідей, виникли в нас і геохімія і біогеохімія».  В.І. Вернадський – 
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основоположник вчення про біосферу, яке має величезне науково-практичне значення. Воно є 

основою пізнання законів розвитку природи, зокрема «колиски» людської цивілізації – Землі; 

розробки заходів, необхідних для її охорони від негативних природно-техногенних змін, та їх 

передбачення. Це необхідно сучасній людині, щоб вижити на планеті, забезпечити майбутнє 

своїм нащадкам. У праці «Автотрофність людства», опублікованій 1925 р. у Парижі, учений 

вперше написав про те, що в біосфері існує велика геологічна, можливо навіть космічна, 

сила. Вона не є проявом енергії чи формою, проте вплив її на перебіг земних енергетичних 

явищ – «глибокий і сильний, і повинен мати відбиток, хоч і менш сильний, але, безперечно, і 

поза земною корою, в бутті самої планети». Ця сила – «розум людини, спрямована та 

організована воля як істоти суспільної» [3]. Цей новий стан біосфери, до якого ми, не 

помічаючи цього, наближаємось, і є «ноосфера» [1]. Геніальні узагальнення, теоретичні 

роздуми, філософські та природознавчі прогнози і гіпотези, глибокий зв'язок 

природознавства і філософії у працях В.І. Вернадського – все це свідчить про неперевершену 

його роль в історії науки.  
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ДЕСЯТЬ «МІФІВ» ПРО ЕНЕРГЕТИКУ МАЙБУТНЬОГО 

 

Журав В. В. 

Кременчуцький національний університетімені Михайла Остроградського 

 
In the book "Energy: myths and reality" by V. SMIL has set the task to analyze the content of 

the conventional projections of energy development, which he calls the "myths" because they are 
impossible to implement in the global energy system as a whole and in individual countries. 

Всі прогнози В. Сміл об'єднав у три групи: 

– відкинуті прогнози, які в силу повної нереальності обговорюються лише коротко; 

– неспроможні прогнози. Є більш реалістичними порівняно з прогнозами першої 

групи, але вже спростовані практикою розвитку енергетики; 

– прогнози сучасної і майбутньої енергетики, які, на думку В. Сміла, також є 

«міфами», хоча відкинуті вони можуть бути тільки практикою наступних десятиліть. 

Відкинуті прогнози: 

«Міф» 1: водень є найперспективнішим паливом майбутнього. Цей прогноз В. Сміл 

вважає абсолютно нереалістичним, оскільки отримання водню пов'язане зі значними 

енергетичними затратами.  

«Міф» 2: енергозбереження скоротить споживання енергії. Однак найчастіше «...нові 

енергозберігаючі технології ведуть до збільшення споживання, оскільки економія енергії в 

одній галузі збільшує її споживання в інших»  

Неспроможні прогнози: 

«Міф» 3: найближчим часом електромобілі витіснять автомобілі з двигунами 

внутрішнього згоряння. Головна причина, яка буде стримувати розвиток електромобільного 

транспорту – високе споживання електроенергії.  
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«Міф» 4: атомне електрика – найдешевша. Однак невдовзі виявилося, що цей варіант 

енергетики далеко не дешевий і є екологічно небезпечним, так як здійснювати захоронення 

ядерних відходів вкрай складне. 

«Міф» 5: майбутнє енергетики у розвитку децентралізованих малих енергетичних 

установок на основі відновлюваних джерел енергії. За рахунок децентралізованої енергетики 

неможливо забезпечити густонаселені райони, мегаполіси і великі промислові підприємства.  

Прогнози сучасної і майбутньої енергетики: 

«Міф» 6: світ чекає швидке виснаження ресурсів нафти, що призведе до загибелі 

цивілізації. Сміл наводить дані інших дослідників, які вважають, що запаси нафти досить 

значні і ще далеко не повністю розвідані.  

«Міф» 7: проблему зниження концентрації в атмосфері техногенного діоксиду 

вуглецю можна вирішити шляхом його вилучення. В. Сміл розглядає подання про 

можливості вилучення вуглекислого газу і послідовно демонструє неефективність всіх його 

варіантів. 

 «Міф» 8: виробництво біопалива – найперспективніший напрямок енергетики. Під 

культури для виробництва біоетанолу, вносяться високі дози азотних добрив, які 

вимиваються з ґрунту і забруднюють водотоки. Крім того, використання продовольчої 

сировини для виробництва біопалива викликає підвищення цін на продукти харчування і 

підриває основи продовольчої безпеки. 

 «Міф» 9: головне джерело енергії в майбутньому – вітер. Енергетична густина вітру 

низька – 5-7 Вт/м
2
, у зв'язку з чим для забезпечення 50 % сучасної потреби в енергії потрібна

площа 2 млн км
2
, що в 4 рази перевищує площу Франції.

«Міф» 10: можлива швидка зміна енергетичної системи світу. 

В. Сміл розглядає «авантюристичний» план Джейкобсона і Делуччі, які пропонують 

«...перетворити всі світові енергетичні ресурси для сталого розвитку енергетики світу всього 

за два десятиліття з допомогою системи WWS (вітер, вода і сонячне світло)». 
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ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

ОЗИМОГО РІПАКУ (BRASSICA NAPUS L.) ЗА УМОВ ПОСУХИ 

Шофолова Н.В. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Evaluation of salt resistant  associated with some difficulties because of the complexity of the 

phenomenon of salt resistant  and only comprehensive application of physiological and biochemical 

methods can reveal the physiological characteristics of  resistant  of some sorts. According to the 

observations and experimental results can be seen on the positive dependence indices salt resistant 

of plants from value of osmotic pressure environment (caused by the concentration of sucrose): the 

greater salt resistant of plants, the higher sucking power. When exposed to the process of seed 

germination high concentrations of sucrose, increasing salt resistant  adult plants, indicating that 

changes the properties of germinant lead to changes salt resistant adult plants. 

Екологічні фактории різноманітних біотопіву різних регіонах нашої країни, які 

зумовлені накладенням геоботанічних, агроґрунтових і кліматичних умов, нерідко 
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виявляються несприятливими для культурних рослин, що призводить до значного зниження 

врожаїв і навіть повної загибелі різних культур. Тому під час селекції нових сортів і ліній 

рослин, велика увага приділяється оцінюванню ступеня стійкості їх до екстремальних умов. 

Стійкість рослин до несприятливих чинників середовища в агрономічному аспекті 

характеризується тим, наскільки змінюється продуктивність культиварів під їх впливом [1]. 

Абіотичні стреси вважають однією з головних причин втрати понад 50 % урожаю 

більшості сільськогосподарських культур усвіті [2]. В Україні значна кількість орних земель 

знаходиться у зоні недостатнього і нестійкого зволоження, влітку спостерігаються 

несприятливі умови для вирощування ріпаку через незначну кількість опадів і високі 

температури (особливо в степовій та лісостеповій зонах) [3,4]. Знизити ризик недоотримання 

продукції можна за рахунок вирощування посухостійких сортів. Тому підбір стійких до 

факторів посухи форм ріпаку і створення на їх основі високопродуктивних, 

конкурентоспроможних сортів є одним із наших завдань. 

Стійкість рослин до лімітуючи їх розвиток факторів – це генетично зумовлена ознака. 

Але оскільки вона є потенційною, то виявляється тільки в умовах стресу. Тому успіх у 

створенні стійких сортів залежить від наявності ефективних методів діагностики джерел 

високої стійкості вихідного матеріалу для селекції. На сучасному етапі актуальним є питання 

підвищення стійкості ріпаку до несприятливих факторів навколишнього середовища, тому 

особливий інтересмає посухостійкість[4], оцінювання якої пов'язане з деякими труднощами 

через складність самого явища посухи. Саме тому тільки комплексне застосування фізіолого-

біохімічних методів дозволить розкрити фізіологічні особливості стійкості окремих сортів. 

Отже, метою нашої роботи передбачено вивчення морфологічних та фізіолого-

біохімічних показників посухостійкості рослин озимого ріпаку (Brassica napus L.) сорту 

«Нельсон», а також отримання стійких ліній рослин за даною ознакою. Цей сорт внесений до 

Реєстру сортів рослин України. Дослідження проводились у проблемній науково-дослідній 

лабораторії фітовірусології та біотехнології Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

Стерилізацію насіння проводили за допомогою уніфікованої методики [5]. Насіння 

пророщували в умовах in vitro на твердому безгормональному агаризованому середовищі 

Мурасіге і Скуга (МС) з додаванням сахарози у різних концентраціях за модифікованою 

методикою Олєйнікова та Осіпова[6]. Фізіологічні особливості отриманих проростків 

досліджуваного сорту визначали із застосуванням методу оцінки активності пероксидази, за 

допомогою фотоколориметра «OptizenPOP». 

У насіння, пророщеному на поживних середовищах з підвищеним осмотичним тиском, 

завдяки сисній силі проявляється низка фізіологічних особливостей даної рослини, зокрема, 

її ферментних систем, здатність її цитоплазмових структур синтезувати новібіополімери та 

низькомолекулярні біорегулятори, підвищувати осмотичний тиск усередині клітин і 

підтримувати цитогенетичні процеси в умовах нестачі води. 

У природніх умовах проростання насіння нерідко відбувається за нестачі вологи, 

властивості проростаючого насіння втакому випадку будуть мати вирішальне значення для 

подальшої життєдіяльності рослин. Якість проростка визначає і характер майбутньої 

стійкості рослини, особливо завдяки розвитку первинної кореневої системи. 

За отриманими спостереженнями і результатами досліду можна судити про позитивну 

залежність показників посухостійкості рослин від величини осмотичного тиску середовища, 

зумовленого концентрацією сахарози: чим більша посухостійкість рослини, тим вища її 

сисна сила. Було відмічено, що при впливі високої концентрації сахарози на процес 

проростання насіння, підвищувалась посухостійкість дорослої рослини, що свідчить про те, 

що зміни властивостей проростка призводять до змін посухостійкості дорослої рослини. 



РОЗВИТОК ПРИРОДНИЧИХ НАУК У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ 

СПАДЩИНИ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО  

84 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Методы оценки устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды

[Methods of assessing the plant resistance to adverse environmental conditions], 1976, Ed. 

G. V. Udovenko, N. N. Kojushko, E. A. Barashkova etc. Kolos, Leningrad. 

2. Swindell W.R., Huebner M., Weber A,P., 2007. Transcriptional profiling of Arabidopsis

heat shock proteins and transcription factors reveals extensive overlap between heat and non-heat 

stress response pathways. BMC Genomics. 8, 125–131. 

3. Озимий та ярий ріпак [Winter and spring rape], 2005. Ed I. D. Sytnik, O. L.

Klyachenko, O. G. Kakorin, Znannya, Kyev. 

4. Ситнік І. Д., Кляченко О. Л., 2010. Скринінг вихідного матеріалу ріпаку на

стійкість до абіотичних факторів навколишнього середовища [The screening source material of 

rape for resistance to abiotic environmental factors]. Bioresource and natural management. 2(1-2), 

39–48. 

5. Никифорова Н. В., Кляченко О. Л., 2013. Получение регенерантов озимого рапса

(Brassica napus L.) [The receiving of regenerants of winter rape (Brassica napus L.)]. Collection of 

materials 7
th

 International Conference of Young Science and Specialist «Actual question of biology,

breeding, cultivation techniques and processing of oilseeds». – Krasnodar. – рр. 166 – 169. 

6. Murasige T., Scoog F., 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with

tobacco tissue culture. Physiol. plant. 15, 473 – 497. 

СТІЙКІСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ TILIA L.   
У ТРАНСФОРМОВАНОМУ НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Алексєєва А.А., Лихолат Ю.В., Зайцева І.О., Хромих Н.О., Кузьмич А.О. 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

Along with the unfavorable environmental conditions the action of pollutants is an 

additional factor complicating tree development in the urban phytocenoses of the Steppe zone. The 

objectives of our work were to identify the patterns of antioxidant system response of Tilia species 

to the chronic effects of pollutants, and to determine whether the influence of pollutants is evident at 

different stages of development of the trees in urban phytocenoses. The study results have 

confirmed the hypothesis that a significant restructuring of the antioxidant system takes place in the 

dormant buds, leaves and seeds of Tilia trees during their developmental stages due to the effect of 

pollutants in contaminated urban phytocenoses. 

Місто Дніпро є одним із найбільших промислових центрів в Україні. На його 

території зосереджено більше 20 підприємств теплоенергетики, металургійної, 

машинобудівельної, хімічної промисловості та інших галузей. Разом із активним ростом 

рівня промисловості та викидів автотранспорту у місті стрімко збільшується кількість  

викидів забруднюючих речовин у атмосферу (понад один мільйон тонн на рік, що становить 

17% від загальнодержавних обсягів). 

Суттєво покращити екологічний стан  техногенних територій можна за допомогою 

фітомеліорації. Зелені насадження здатні поліпшувати мікроклімат і загальний стан 

повітряного басейну в промисловому центрі завдяки своїм властивостям. У міських зелених 

насадженнях липи зустрічаються у масивах, одиночних, групових, алейних і рядових 

розміщеннях дерев. Вони довговічні, мають високі декоративні якості, влітку дають тінь і 

дуже добре оздоровлюють повітря, особливо у період цвітіння. Більшість представників 

цього роду мають досить велику листову пластинку, що дозволяє їм акумулювати 

забруднюючі речовини, виділяти більше кисню за рахунок великої фотоасиміляційної 

поверхні. Поряд з іншими деревними листяними рослинами деякі види лип мають високу 
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газопоглинаючу здатність. Так, одна рослина Tilia cordata затримує 5,4 г/м
2
 пилу. Досить

велику газопоглинаючу здатність листя має Tilia рlatyphyllos. Один квадратний метр площі 

листя рослин цього виду може поглинати 9,3 мг оксиду сірки за годину . Відомо, що листки 

лип із техногенно навантажених територій здатне накопичувати протягом вегетаційного 

періоду в 7-10 разів більше Cu, Pb, Zn, Mn, Cr, Ni, Co, Cd, ніж із умовно чистих зон. 

Водночас антропогенне забруднення є потужним стрес-фактором для деревних 

рослин, оскільки вони ефективно виконують роль зеленого фільтра в очищенні 

атмосферного повітря, води та ґрунту. У літературних джерелах є дані про вплив 

техногенного забруднення на характеристики флоральної сфери лип, анатомічні показники 

листків та стебла, насіннєву продуктивність, стан асиміляційного апарату представників 

роду Tilia L. Нами було проведено роботу по виявленню видових  особливостей реакцій 

захисних метаболічних систем родового комплексу Tilia на різних етапах онтогенезу за 

хронічного, комбінованого впливу забруднюючих речовин. Досліджено вплив транспортних 

вихлопів і промислових викидів на активність каталази, бензидин-пероксидази та гваякол-

пероксидази у бруньках, листках і насінні T. platyphyllos Scop., T. europaea L., T. amurensis 

Rupr. i T. begoniifolia Stev. Суттєві перебудови компонентів антиоксидантної системи у 

листках, бруньках і насінні підтвердили наші припущення, що адаптація дерев роду Tilia до 

умов забруднених міських фітоценозів потребує змін метаболічних процесів упродовж усіх 

стадій розвитку. 

РОЗВИТОК БІОЛОГІЧНИХ АГРОТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ 

Мокляк В. Я., Новохатько О. В., Козловська Т. Ф. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

It is established that the long-term exploitation of agricultural lands in Ukraine is the 

reason for the degradation of agroecosystems. The influence of different soil treatment technologies 

on their characteristics – acidity, humus content and the number of earthworms (Lumbricidae) is 

shown. It has been experimentally proved that the use of the “No-Till” system (zero or plowless) in 

the process of cultivating the land contributes to the intensification of humification processes, the 

increase in the number of earthworms, which has a positive effect on increasing soil fertility. 

Довготривалими дослідженнями встановлено, що традиційна обробка ґрунту викликає 

не тільки руйнування його структури, але і призводить до загибелі корисних 

мікроорганізмів, що мешкають у різних шарах ґрунту. У сучасних умовах постає проблема 

раціонального використання ґрунтового покриву з урахуванням особливостей ґрунтів як 

природних утворень (едафотопів) і найважливіших компонентів біогеоценозів. 

Сучасний стан сільськогосподарської науки і техніки дає змогу активно впливати на 

родючість ґрунту і суттєво її підвищувати. Серед основних засобів, що можуть підвищити 

родючість ґрунту є системи ґрунтообробки, зокрема, традиційна та «No-Till» (безплужна, або 

нульова). 

Дослідженнями встановлено, що під час застосування традиційної технології обробки 

ґрунту за три роки відбувається зменшення вмісту гумусу на 0,21 %.  

У зв’язку з цим метою роботи є проведення дослідження впливу технології «No-Till» 

на підвищення родючості ґрунтів у селянському фермерському господарстві «Дослідне» 

Семенівського району Полтавської області протягом 2014–2016 років.  

У ході досліджень установлено, що технологія «No-Till» дозволяє відновити мікробну 

біомасу ґрунту, покращити й оговодний режим, структуру та підвищити вміст гумусу. 

Застосування технології «No-Till» сприяло підвищенню врожайності, оскільки верхній шар 
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ґрунту не пошкоджується, не відбувається водної та вітрової ерозії ґрунтів, унаслідок чого 

зберігається вологісний режим ґрунтів. 

Головну роль у зазначених вище процесах і в розкладанні органічних речовин, що 

потрапили до ґрунту, та в збагаченні її гумусом, належить і дощовим черв’якам у тому 

числі – представникам родини Lumbricidae – Lumbricusterrestris. Дослідженнями 

встановлено, що кількість дощових черв’яків збільшується при обробці ґрунту за 

технологією «No-Till» (16–36 кіл. черв./м
3
). Створені дощовими черв’яками канали

покращують інфільтрацію води в ґрунт, підвищують ґрунтову аерацію та доступність 

Нітрогену для рослин. При цьому інтенсифікується процес утворення гумусу – до 0,05 % 

протягом року (за період 2014–2016 рр. уміст гумусу збільшився на 0,5 %). Поля, що 

оброблялись за традиційною технологією, показали зменшення популяції дощових 

червяківдо 15–28 кіл. черв./м
3
.

Застосування обробки ґрунту за технологією «No-Till» є економічно доцільним, 

оскільки дозволило отримати дохід протягом трьох років у межах 5,1 млн грн. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Загородній А.Г. В.І. Вернадський – учений, мислитель, організатор науки

/А.Г.Загородній, С.В. Волков, О.С. Онищенко, В.М. Шестопалов// Вісник НАН України. –

2013. – № 3. – С. 8–37. 



УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ   

87 

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН АКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ 
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВІД ТЕХНОГЕННИХ ОБ’ЄКТІВ 

 
Бахарєв В.С. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 
To set the size of the zones of maximum possible dispersion of pollutants with high 

concentrations decided that the zone of active pollution (ZAP) from industrial facilities that have 
high-altitude emission sources covered the territory heights to 40 of the emission source. 
Verification of assumptions created by determining the concentration of surface contaminants using 
a software system calculating scattering of pollutants and determination of maximum horizontal 
radius of the central circle scattering using equation turbulent diffusion by A.N. Kolmogorov. 

Одним з актуальних питань моніторингу якості атмосферного повітря в техногенно 
навантажених урбосистемах є оперативне визначення зон сельбищної забудови в межах яких 
можуть спостерігатись найбільш значні рівні концентрацій забруднюючих речовин в 
приземному прошарку атмосфери – зони активного забруднення (ЗАЗ). Згідно п. 3.4.3 РД 
52.04.186–89 найбільша ймовірність появи максимуму концентрацій спостерігається на 
відстанях від 10 до 40 середніх висот джерел викидів підприємства. Для виконання завдань 
муніципального моніторингу якості атмосферного повітря, з урахуванням необхідності 
встановлення орієнтовних максимальних розмірів зон максимально можливого розсіювання 
забруднювачів з високою концентрацією, прийнято, що зона активного забруднення (ЗАЗ) 
від промислового об'єкта, що має висотні джерела викидів, поширюється на територію до 40 
висот самого джерела викиду. 

Таким чином лінійний розмір ЗАЗ від об'єктів промисловості можна визначити за 
формулою: 

LЗАЗ = 40 h, м 
де: LЗАЗ – розмір зони активного забруднення; h – висота найвищого джерела 

надходження забруднюючих речовин в атмосферне повітря на територій промислового 
об’єкта, м. 

Для підтвердження доцільності використання наведеної залежності з використанням 
програмного комплексу для розрахунку розсіювання шкідливих речовин «ЕОЛ» 
змодельована ситуація забруднення приземного шару атмосферного повітря від групи з 
трьох джерел підприємств першого класу небезпеки з найбільшою висотою (180, 180 і 100 
метрів відповідно), розташованих лінійно для обліку явища накладення факела викидів при 
однаковому напрямку вітру. Визначено розрахунковий прямокутник 15 × 15 км, розрахунок 
проведено з кроком 500 метрів. Для розрахунку використані найбільш несприятливі 
метеоумови – швидкість вітру менше 5 м/с, а також дані фактично працюючих підприємств. 
На основі аналізу карт розсіювання зроблено висновок, що найбільші концентрації 
шкідливих речовин спостерігаються в межах 40 висот джерел викидів. Та, за умови, що 
висота джерела 180 метрів, ЗАЗ становить 7200 м. Враховуючи той факт, що моделювання 
рівня забруднення атмосферного повітря з використанням програмних комплексів 
розрахунку розсіювання не завжди відображають фактичну ситуацію було здійснено 
перевірку одержаних результатів шляхом визначення максимального горизонтального 
радіусу центрального кола розсіювання з використанням рівняння турбулентної дифузії 
А.Н. Колмогорова на основі тих же вихідних даних. Одержанні значення максимального 
радіусу не перевищили значення 7200 метрів. 

Для визначення ЗАЗ від автомобільного транспорту доцільно використовувати 
експрес-методи визначення концентрацій шкідливих речовин на різних відстанях від краю 
проїжджої частини. Так для проведення експрес-розрахунку ЗАЗ від автомобільного 
транспорту на магістральній вулиці для речовини СО можна використовувати метод експрес-
оцінки урбанізованих територій по фактору загазованості вихлопними газами 
автотранспорту з урахуванням того, що території на яких розміщені промислові 
підприємства I-III-го класів небезпеки можна віднести до садибного типу забудови. 
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МІНІМІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ВІД ВПЛИВУ СМІТТЄЗВАЛИЩ 
 
Середа А.С., Мальований М.С., Жук В.М., Слюсар В.Т., Мараховська С.Б. 
Національний університет «Львівська політехніка» 

 
The possible treatment technologies of the accumulated infiltrates were analysed and the 

successful application of infiltrates biological treatment technology in aerobic lagoons was 
confirmed. It was demonstrated that the problem of introducing innovative technologies for solid 
waste management could be solved only by a complex approach. 

Існуючі сміттєзвалища в Україні, генезис створення і функціонування яких 
надзвичайно подібний, на сьогоднішній день перетворились на потужні джерела екологічної 
небезпеки. Щоб провести аналіз цієї небезпеки та запропонувати стратегію її мінімізації із 
переходом на інноваційні технології поводження із твердими побутовими відходами (ТПВ), 
нами проведений аналіз екологічної ситуації на Грибовицькому сміттєзвалищі, на якому до 
останнього часу проводився збір сміття міста Львова. Сміттєзвалище розташоване на 
відстані 3 км від північної межі м. Львова, поблизу сіл Великі Грибовичі, Збиранка та 
Малехів. Звалище функціонує з 60-х років минулого століття та займає площу 33,6 га. 
Товщина шару сміття у південно-східній частині звалища досягає 50 м, у північно-західній 
коливається від 1–3 до 10 м. Однією із важливих складових екологічної небезпеки, яку 
створює сміттєзвалище в зоні свого впливу, є озера інфільтратів, яких накопичено на 
сьогоднішній день за різними оцінками 100 – 150 тис. м

3
. 

На нашу думку у вирішенні проблеми ліквідації екологічної небезпеки, викликаної 
інфільтратами Грибовицького сміттєзвалища необхідно виокремити 2 етапи:  

1 – очищення накопичених інфільтратів з ціллю реалізації рекультивації 
сміттєзвалища;  

2 – очищення інфільтратів, які постійно на протязі десятиліть будуть утворюватися в 
тілі рекультивованого сміттєзвалища в результаті протікання там біологічних процесів 
розкладу органічної складової сміття.  

Оскільки ці етапи корінним чином відрізняються за об’ємами інфільтратів, які 
поступають на переробку, їх фізико-хімічними характеристиками та часом реалізації 
кожного із етапів, на нашу думку передбачувати для реалізації цих двох етапів одну 
технологію неефективно із технологічної (неможливість забезпечення повного навантаження 
та ефективної роботи обладнання) та фінансової (значні перевитрати коштів) позицій.  

Для очищення накопичених інфільтратів нашу увагу привернули технологія, що 
реалізується в аеробному середовищі в умовах аерованої лагуни, практика застосування якої 
в Норвегії, Швеції, Великій Британії та інших державах дозволяє стверджувати про 
перспективність її як для попереднього очищення інфільтратів Грибовицького 
сміттєзвалища. В подальшому продукт очищення направляється на доочищення на міські 
каналізаційні очисні споруди. Нами проводились дослідження аеробного очищення 
інфільтрату Грибовицького сміттєзвалища на лабораторній установці. Аналіз результатів 
досліджень в статичному режимі свідчить, що за період 10-денного циклу вдалось досягти 
зменшення ХСК практично в 2 рази і зменшення концентрації іонів амонію більше ніж у 3 
рази, аналіз результатів дослідження в динамічному режимі свідчить, що оптимальний час 
затримки інфільтрату в аеробній лагуні складає 8-10 днів. 

На основі аналізу стану сміттєзвалищ України із використанням інформації щодо 
інноваційних технологій поводження із ТПВ, які реалізовані в інших державах, розроблена 
стратегія переходу на сучасні технології менеджменту ТПВ. Встановлено, що впровадження 
інноваційних технологій управління ТПВ можливе лише за умови комплексного підходу: 
створення умов для проведення технічної та біологічної рекультивації існуючих 
сміттєзвалищ та забезпечення функціонування системи заходів з ціллю попередження 
забруднення довкілля, побудови полігонів ТПВ, які б відповідали показникам українських 
нормативних документів та директив Євросоюзу, створення ефективних сміттєпереробних 
комплексів із використанням існуючих передових технологій. 
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ПЕРСПЕКТИВИ УТИЛІЗАЦІЇ ФОСФОГІПСУ В ТЕХНОЛОГІЯХ ЗАХИСТУ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Черниш Є.Ю., Пляцук Л.Д.  

Сумський державний університет 
 
The paper focused on analyzes of the phosphogypsum properties that can be useful, from the 

perspective of its use in environmental safe technologies. The treatment of phosphogypsum as 
mineral raw for production of mineral and organic-mineral materials as support nutrients for the 
development of different trophic groups of microorganisms will expand the scope of utilization of 
phosphogypsum in technologies of environmental protection.  

До фізико-хімічних властивостей фосфогіпсу, що мають важливе значення для 
розширення сфери його застосування можна віднести: вміст у різних співвідношеннях 
оксидів (CaO, Fe2O3, FeO, MgO, TiO2, MnO2, Cr2O3, CuO, SiO2), що залежить від вмісту цих 
сполук у вихідній фосфоритовій сировині, запаси цих сполук в ґрунтах зменшились 
внаслідок виносу з урожаєм с.-г. культур, вивітрюванням і вилуговуванням; значення рН в 
діапазоні від 3,5 до 5,0 од. залежно від тривалості складування у відвалах; розчинність у 
ґрунті протягом року складає близько 10,5-12,6%. Ці властивості впливають на процес 
мінералізації та гуміфікації органічної речовини у ґрунті. Так, при внесені фосфогіпсу та 
добрив з його добавкою спостерігаються такі якісні перетворення: підвищується вміст 
мінеральних колоїдів у ґрунті; посилюється агрегування ґрунту; поліпшується внутрішньо 
ґрунтова аерація; більше накопичується і зберігається волога; економніше витрачаються 
органічні речовини і азот; інтенсивніше розкладаються залишки кукурудзи, соняшнику та 
інших важкодеградуючих рослинних відходів; дія фосфогіпсу проявляється в ґрунті досить 
активно від 4,5 до 7 років, тобто має пролонгуючу дію внаслідок низької розчинності його 
компонентів. 

Слід зауважити, що важливим є вплив фосфогіпсу на мікробний біом середовища, що 
піддається очищенню від забруднюючих речовин (складних вуглеводнів, сірководню тощо), 
та мезофауну ґрунту. Зокрема варто виділити такі біохімічні властивості фосфогіпсу: у 
середовищі життєдіяльності мікроорганізмів може виступати в ролі додаткового джерела 
живлення та здатен стимулювати метаболічні процеси клітин-продуцентів, що відносяться 
до різних трофічних груп; сприяє збільшенню чисельності популяцій дощових черв'яків при 
внесенні в ґрунт органо-мінеральних компостів з додаванням фосфогіпсу; у процесі взаємодії 
фосфогіпсу з органічними відходами формуються макроагрегати, при розчиненні яких у воді 
середовище стає слабокислим, що негативно позначається на розвитку яєць гельмінтів і 
призводить до їх загибелі. Визначено, що мікроорганізми здійснюють перетворення 
(окиснення, відновлення) ряду неорганічних сполук субстрату, включаючи мінеральні частки 
фосфогіпсу, переводячи їх компоненти у більш або менш засвоювану форму в залежності від 
умов (рН, Eh), що ефективно можна застосовувати у біотехнологічних рішеннях очищення 
навколишнього середовища. Важливим є ряд закономірностей: утворення органо-
мінеральних комплексів із фосфогіпсом у ґрунті та з муловим осадом через зв'язування 
лабільних органічних речовин в стійкі агреговані утворення з мікрочастинками колоїдів 
фосфогіпсу; зі зменшенням розмірів частинок фосфогіпсу розчинність його в ґрунті 
збільшується; фосфогіпс виступає джерелом макро- і мікроелементів для розвитку різних 
еколого - трофічних груп мікроорганізмів; кисла реакція фосфогіпсу створює сприятливі 
умови для руйнування таких органічних сполук, як ПАВи, вуглеводні та інші речовини, що 
дозволяє здійснювати його біохімічну обробку (в аеробних чи анаеробних умовах) з 
органічними відходами, що містять такі речовини, наприклад осади стічних вод, тирса, гній, 
пташиний послід; поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні.  

Отже, використання фосфогіпсу як мінеральної сировини для виготовлення 
мінеральних та органо-мінеральних носіїв для розвитку корисних еколого-трофічних груп 
мікроорганізмів дозволить розширити сферу застосування фосфогіпсу в технологіях захисту 
навколишнього середовища. 
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ГЕНЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТАКСОНОМІЇ ПРИРОДООХОРОННОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

Солошич І.О. к.пед.н, доцент 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

І. О. Шведчикова д.т.н., проф. 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

 

The basic genetic principles of taxonomy of environmental protection equipment is for 

mulated. It is shown that the foresight function provides the ability to define and order the 

structural classes of objects that are absent at a given time of evolution. 

Одним із наріжних каменів побудови таксономії природоохоронного обладнання (ПО) 

є питання визначення генетичних принципів.  

Принцип (від лат. principium– начало, основа) – це певне правило, сформульоване на 

основі пізнання законів чи закономірностей чинити саме так, теоретичне узагальнення, що 

містить припущення, усереднення, які відображають певні тенденції розвитку системи [1]. 

Принципи, на відміну від законів, об’єктивно в природі не існують. Вони 

створюються в процесі систематизації знань і виступають у вигляді певних постулатів, які 

можна розглядати як форму реалізації, використання законів.  

Спираючись на принципи генетичної систематики, наведені в [1, 2], визначено 

основні генетичні принципи таксономії ПО: 

– принцип збереження генетичної інформації та базових видів,упорядкування базової 

множини елементів і синтезованих структур-нащадків за спільністю походження, тобто за 

відповідними природними (геометричними, електромагнітними та топологічними) ознаками; 

– ієрархічність, тобто ієрархічна послідовність таксонів («Вид» → «Рід» → «Родина»), 

які однозначно визначають межі, системні властивості та генетичні взаємозв’язки між 

таксономічними одиницями; 

– універсальність – послідовність основних систематичних одиниць є універсальною 

для довільних функціональних класів ПО, принцип дії яких заснований на 

електромеханічному перетворенні енергії, що забезпечує методичну єдність і інваріантність 

структури систематики; 

– інваріантність до часу еволюції – рангова структура ПО залишається незмінною як 

по відношенню до існуючих, так і по відношенню до потенційно можливих класів 

електромеханічних об’єктів ПО; 

– функція передбачення –рангова структура і методологія ПО забезпечує можливість 

визначення та впорядкування структурних класів об’єктів, ще відсутніх на даний час 

еволюції; 

– відкритість – рангова структура ПО передбачає можливість доповнення новими та 

допоміжними таксономічними підрозділами, відкрита по відношенню до потенційно 

можливої різноманітності структурних класів систем.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН  
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О.Л. Корцова 
Науково-технічний центр «Промекологія» 
 
Analysis appeals of citizens in municipal «hot» line on poor air quality to determine the 

conditions for operative rapid response and lays the groundwork for more detailed analysis and 
forecasting of the causes that instigated a significant number of appeals, including: proximity to 
existing the technogenic objects, traffic roads, and basic meteorological parameters: average wind 
speed, wind direction, average and maximum air temperature. 

В умовах організації системи спостережень за якістю атмосферного повітря на 
території техногенно навантаженої урбосистеми, яка історично вже сформована, тобто відомі 
характеристики переважної більшості стаціонарних джерел забруднення атмосферного 
повітря, трафік руху автомобільного транспорту основними магістралями та вулицями, 
фактичною підставою для організації оперативних спостережень є звернення громадян міста 
на муніципальні «гарячі» лінії з повідомленнями про різке погіршення якості або можливе 
наднормове забруднення атмосферного повітря.  

Організація системи реєстрації звернень громадян з питань погіршення екологічної 
ситуації є дуже важливим завданням місцевої влади, як з точки зору стимулювання 
контролюючих та управляючих функцій, так і з точки зору підвищення рівня екологічної 
самосвідомості членів громади міста. Важливим, також, є питання реагування на звернення 
громадян, адже у випадку організації спостережень мова йде про додаткові фінансові 
витрати відповідної комунальної служби міста, пов’язані з організацією виїзду лабораторії 
для екстреного спостереження, понаднормових виплат заробітної плати працівникам за 
виїзди у вихідні дні та нічний час доби тощо. Звичайно, такі додаткові витрати потребують 
як кошторисного прогнозування, так і певного нормування їх кількості.  

Як варіант розв’язання цього компромісного завдання можна встановити орієнтовану 
мінімальну кількість зареєстрованих протягом певного часу доби звернень мешканців міста 
на муніципальну «гарячу» лінію. Для встановлення мінімальної кількості звернень громадян 
для організації невідкладного виїзду лабораторії доцільно дослідити базу даних існуючих 
зареєстрованих звернень.  

З метою визначення орієнтовної кількості звернень громадян м. Кременчук, що є 
підставою для виїзду ПМЕЛ нами було проаналізовано базу даних звернень громадян і 
визначено майже 1600 скарг мешканців з питань погіршення якості атмосферного повітря за 
2016 рік. Було проаналізовано та проранжовано 10 випадків найбільшої кількості звернень у 
годинному інтервалі. Додатково, було визначено значення максимальної кількості звернень у 
годинному інтервалі за місяцями року. Таке відображення результатів аналізу бази даних 
звернень (помісячно протягом року) дозволило по перше – визначити усереднене значення 
максимальної кількості звернень за рік у помісячному інтервалі, і, як результат, встановити 
мінімальну кількість звернень за годину для оперативного виїзду екологічної лабораторії. 

Варто також зазначити, що аналіз звернень громадян з питань незадовільної якості 
атмосферного повітря дозволяє не лише визначити умови оперативного реагування на 
звернення, але й закладає основи для більш детального аналізу причин, що спровокували 
значну кількість звернень, а саме: близькості до діючих техногенних об’єктів, магістралей 
руху автотранспорту.  

Проведення сумісного аналізу звернень у почасовому інтервалі за сезонами року із 
зафіксованими значеннями таких основних метеорологічних параметрів як середня 
швидкість вітру, напрямок вітру, середня і максимальна температура повітря дозволить 
використати потужності регресійного аналізу даних для задач прогнозування умов різкого 
погіршення якості атмосферного повітря, локально, в межах населеного пункту. 
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Requirements for organizing and conducting measurements and drafted plans and schemes 

of regime (system), operational and episodic observations of air quality using Mobile Municipal 
Environmental Laboratory (MMEL) are grounded. Practical implementation of proposed programs 
observations will allow solving conceptual tasks the environmental monitoring of air quality in 
Kremenchuk. 

На основі аналізу відмінностей основних завдань державної системи моніторингу та 
практичних аспектів реалізації цих завдань на рівні техногенно навантажених урбосистем 
визначено пріоритетні завдання у роботі муніципальних систем моніторингу, серед яких, 
зокрема, встановлено доцільність мобільного контролю із застосуванням пересувних 
лабораторних комплексів, необхідність поточного інформування громадян і органів 
муніципальної влади та забезпечення термінового реагування на запити членів громади. 
Запропоновано орієнтовну структуру системи муніципального екологічного моніторингу 
атмосферного повітря. Розроблено функціональну схему взаємодії суб’єктів системи 
постійного моніторингу за станом забруднення атмосферного повітря на рівні урбосистеми, 
що дозволить упорядкувати питання міжгалузевих взаємовідносин в системі. На прикладі 
урбосистеми техногенно навантаженого міста Кременчука, розроблено функціональну схему 
реалізації програми постійного муніципального моніторингу якості атмосферного повітря. 

Розроблено проект планів і схеми режимних (системних), оперативних та епізодичних 
спостережень за якістю атмосферного повітря із застосуванням пересувної муніципальної 
екологічної лабораторії (ПМЕЛ) в місті Кременчуці. Сформовано зведені вимоги до 
організації та проведення вимірювань із застосуванням ПМЕЛ з диференціацію постів 
спостережень на «фонові», «транспортні» та звичайні мережеві, а також, із урахуванням 
технічної можливості здійснення замірів концентрацій забруднювачів за допомогою 
автомобілю ПМЕЛ. Визначено, що основою для організації оперативних спостережень є 
звернення громадян міста на муніципальні «гарячі» лінії з повідомленнями про можливе 
наднормове забруднення атмосферного повітря. Обгрунтовано додаткові умови для вибору 
місця розташування маршрутних точок оперативних спостережень під час здійснення 
контрольних замірів у мікромасштабі. Встановлено особливості організації та проведення 
спостережень за фізичними чинниками забруднення атмосферного повітря за допомогою 
ПМЕЛ. 

Практична реалізація запропонованих програм спостережень дозволить забезпечити 
розв’язання наступних концептуальних для міста Кременчука завдань: 

1. Забезпечення громади міста в цілому, окремих громадян, зацікавлених організацій 
незалежно від форми власності інформацією про якість атмосферного повітря на території 
муніципалітету. 

2. Забезпечення контролю за станом атмосферного повітря в місті як за рахунок 
систематичних (режимних) спостережень за загальним рівнем забруднення, так і шляхом 
оцінювання внеску конкретних джерел негативного впливу шляхом організації та 
проведення оперативних і систематичних спостережень на межі СЗЗ цих об’єктів. 

3. Одержання диференційованої інформації від системи спостереження в обсязі і 
якості, достатніх для обґрунтування управлінських рішень у сфері захисту атмосферного 
повітря і здоров’я громадян міста. 

4. Забезпечення інтеграції програми режимних спостережень із даними 
Гідрометцентру ДСНС України та інших державних організацій. 

Організація та реалізація програм спостережень з урахуванням вимог діючих керівних 
документів України та ЄС. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОШИРЕННЯ ОМЕЛИ БІЛОЇ (VISCUM ALBUM L.)  
В БІОТОПАХ МІСТА КРЕМЕНЧУКА 

 
Горбель С.І., Махно М.А. 
Кременчуцький ліцей інформаційних технологій імені Н. М. Шевченко  
 
The investigation spread white mistletoe (Viscum album L.) in the territory Avtozavodsky 

district. Kremenchug. In carrying out the work defined the extent of damage trees, analyzed the 
efficacy of mistletoe white fighting in the area and developed recommendations to improve the 
effectiveness of measures to reduce the harm of this existing plants.  

Проведено дослідження розповсюдження омели білої (Viscum album L.) на території  
Автозаводського району м. Кременчука. У ході виконання роботи визначено ступінь 
пошкодження деревостою, проаналізовано дієвість боротьби з омелою білою у цьому районі 
та розроблені рекомендації для підвищення ефективності заходів, спрямованих на 
зменшення шкодочинності цієї рослини. 

Останніми роками загрозливого значення набуває поширення у насадженнях міста 
рослини – напівпаразита Viscum album L., що призводить до зниження енергії росту дерев, 
спричиняє їх швидке старіння і загибель. Це становить загрозу під час сильних вітрів. 

Аналіз наукових праць свідчить, що заходи боротьби з омелою білою, рекомендовані 
«Правилами утримання зелених насаджень в населених пунктах України» недосконалі і не 
дають бажаного результату.  

Термін дослідження складає два роки. За цей час нами проведено моніторинг 
поширення омели білої в деревних насадженнях на моніторингових ділянках, що 
знаходяться на вул. Миру, Київська, Героїв Бресту та О. Кошового Автозаводського району 
м. Кременчука та визначено ступінь пошкодження деревостою.  

Оцінку ступеня ураження омелою білою проводили за 5-ти бальною шкалою, 
розробленою науковцями Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. 
Встановлено, що найчастіше Viscum album L. вражає тополю білу, липу серцелисту, та 
акацію білу (ступінь ураження становить 3 бали). У плодових дерев ступінь пошкодження 4 
бали. Непошкодженими виявилися тополя пірамідальна, ялини європейська та блакитна, 
сосна звичайна. Саме ці породи дерев нами рекомендовані для висаджування з метою 
запобігання ураження омелою білою. 

На моніторингових ділянках проведено знищення кущів омели білої трьома 
способами: 1) вилучення самих «кущів»; 2) обрізання гілок з «кущами» 3) зрізання дерева, 
ураженого омелою. Для виконання робіт за планом дослідження залучили комунальні 
служби.  

Найефективнішим методом боротьби з омелою білою стало обрізання гілок на 
довжину 5 метрів у дерев зі ступенем ураження 4 бали ( на наступний рік дослідження появи 
напівпаразита не спостерігали). Для рослин зі ступенем ураження 3 бали ефективним 
методом стало зрізання всього дерева ( після обрізання гілок на наступний рік на цих деревах 
знову з’явились пагони омели білої). Неефективним в обох випадках виявився метод зрізання 
лише омели білої. 

Отже, за відсутності проведення заходів щодо боротьби з цим напівпаразитом через 
деякий час єдиним шляхом розв’язання цієї проблеми стане вирізання дерев уражених 
омелою білою. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ВМІСТУ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ  

У ҐРУНТАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Канда М.І., Мальований М.С. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Influence of organic mineral fertilizer on condition of soils in Lviv Region was determined. 

After introducing organic mineral fertilizer we determined the concentration of such elements as 

nitrogen, phosphorus, calcium, mangan and potassium. 

На сьогоднішній день птахівництво є динамічною галуззю агропромислового 

комплексу. Раціональне використання органічних добрив сприяє врожайності 

сільськогосподарських культур завдяки підвищенню вмісту гумусу, покращує агрофізичні 

властивості ґрунту, його водний та повітряний режими. Таке органічне добриво як курячий 

послід містить у своєму складі всі необхідні рослинам елементи живлення, є джерелом 

живлення та енергії для розвитку ґрунтових мікроорганізмів [1, 2]. 

Для забезпечення високої врожайності одночасно із мінімізацією забруднення 

агроекосфери особливого значення набувають добрива пролонгованої дії, які містять у 

збалансованому співвідношенні основні елементи живлення (азот, фосфор та калій) та 

природні мінерали із адсорбційними властивостями, які забезпечують пролонгованість дії 

добрива та внесення мікроелементів, які є у їхньому складі. Були проведені дослідження 

щодо визначення впливу суміші сорбентів  та курячого посліду на стан ґрунтів сірого, темно-

сірого та дерново-підзолистого типів земель Пустомитівського району (Львівська область). 

Як сорбенти застосовували клиноптилоліт Сокирницького родовища та палигорськіт 

Черкаського родовища. pH ґрунтового розчину визначали за допомогою портативного 

pH/ISE/mB/°C-метра марки sensIon
тм

2. Для досліджень використовували 3 види штучно 

приготовлених сумішей:  

 зразки ґрунтів (без внесених добрив) – сірого, темно-сірого та дерново-

підзолистого типів земель; 

 суміш ґрунтів цих же типів із послідом у певній пропорції;  

 суміш ґрунтів, посліду та сорбентів (клиноптилоліт та палигорськіт) у певній 

пропорції. 

Згідно результатів досліджень, у всіх зразках водних витяжок ґрунтів встановлено 

незначний зсув рівня рН в сторону лужності (в середньому на 0,6 одиниці показника рН). 

Кількість амонійного азоту, що вивільнявся протягом 24 діб, зросла в 4 рази для темно-сірого 

та сірого типів ґрунтів, а для дерново-підзолистого ґрунту – в 6 разів. Якщо на початку 

проведення експерименту протягом перших чотирьох діб рівень забезпеченості ґрунтів 

мінеральним азотом був низьким (4-15 мг/л),  то вже через 7 діб рівень підвищувався до 

середнього (16-24 мг/л). Протягом наступних двох тижнів рівень забезпеченості ґрунтів 

азотом залишався середнім і рівномірним. За допомогою енергодисперсійного 

рентгенофлуоресцентного аналізатора «EXPERT 3L», призначеного для вимірювання 

масової частки елементів, проаналізовано вказані види зразків ґрунтів. Вміст фосфору із 

внесенням суміші сорбенту та посліду збільшується у всіх типах ґрунтів. Вміст калію, 

кальцію та мангану в сірих та темно-сірих ґрунтах залишається незмінною. В дерново-

підзолистих ґрунтах вміст калію знижується, зате концентрація кальцію зростає, а мангану 

майже не змінюється.  
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ВІДОБРАЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОЛОГІЇ 

У ЗВІТНОСТІ ЗІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ 

Беспарточна О.І., Яковенко Я.Ю. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Nowadays enterprises continue to work on improving the analytical forms of representation 

of the resultsofactivities. We believe that one of the best ways to do it is to show thereflection of 

interaction between economy and ecology in sustainable development reporting. Particular 

attention is paid to the sustainability reporting which is the main analytical tool for such reflection.  

Сьогодні у підприємств виникає потреба у забезпеченні прозорого інформаційного 

представлення всіх аспектів своєї діяльності, у тому числі екологічного, а оприлюднення 

лише фінансової звітності для цього недостатньо. Основа стійкого розвитку окремого 

підприємства – це одночасна взаємодія кількох видів ефективності (економічної, екологічної 

та соціальної), збалансованість яких дозволяє забезпечувати подальший розвиток [2]. 

Екологічна складова стійкого розвитку напряму пов’язана із впливом організації на 

природні системи, до складу яких включають землю, воду та повітря. Екологічні показники 

стійкого розвитку відображають вплив діяльності організації на довкілля та охоплюють усі 

вхідні (сировина, вода) та вихідні (викиди і відходи виробництва) потоки. Основним 

завданням для підприємства є визначення типу ризику, яке воно становить для довкілля 

Розстановка таких аспектів слугує відправною точкою для розробки екологічної політики та 

стратегії компанії. 

Аналіз показників дозволяє оцінити відповідність функціонування організації 

нормативним екологічним вимогам та витрати організації, пов'язані з навколишнім 

середовищем.Облікові інструменти у сфері стійкого розвитку, що використовуються, можна 

поділити на три групи [1]: облікнаслідків діяльності, облік прямих та непрямих затрат 

енергіїта облік життєвого циклу. 

Перша група представлена наступними показниками: 1) інструмент вимірювання 

впливу, що призначений для оцінки проектів соціальної і екологічної націленості перед 

прийняттям інвестиційного рішення; 2) протокол парникових газів, що дозволяє оцінити 

обсяги прямих і непрямих викидів та визначити свої майбутні цілі для скорочення таких 

викидів; 3) глобальний водний інструмент, що застосовується у комплексі з іншими і слугує 

для оцінки витрачання водних ресурсів та шляхів їх поновлення. 

Облік прямих та непрямих затрат енергії відображає глобальна ініціатива 

екологічного менеджменту, що дозволяє аналізувати марне використання ресурсів по всьому 

ланцюжку поставок та шляхи боротьби з цим. 

Оцінка життєвого циклу використовується для вимірювання впливу на навколишнє 

середовище діяльності компанії, пов'язаної з одним конкретним продуктом чи послугою. 

Перелічені показники дозволяють вести облік екосистемних послуг, під якими в 

широкому сенсі розуміють економічні вигоди від використання існуючих екосистем, а також 

оцінити антропогенне навантаження від здійснюваної підприємствами діяльності.  

Отже, поширення ідей взаємодії економіки та екології неможливе без їх 

оприлюднення. Тому компанії прагнуть висвітлювати свої досягнення у цій сфері, зокрема, 

шляхом публікації звітів про стійкий розвиток. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Артамонов В.В., Козарь Л.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

The expediency of determination of environmental impact index for certain product 

manufacturing as the sum of its direct influence and environmental impact indexes of other 

manufactures that supply raw materials and energy for ensuring its functioning is proved. Total 

integral air pollution caused by production of lime-and-sand bricks and tying industries is 

determined.  

Екологічна спрямованість економіки на сучасному етапі потребує для кожного виду 

антропогенної діяльності визначення сумарної накопичувальної оцінки глобального 

екологічного впливу на довкілля в цілому і забезпечення його мінімізації. 

Безперечно, що метою будь-якої виробничої діяльності є отримання готової продукції, 

яка задовольняє цільові потреби суспільства. Виготовлення кінцевої продукції передбачає 

потребу в сировині, асортимент та види якої визначаються прийнятою технологією 

основного виробництва. 

Характерним прикладом такого виробництва є виготовлення будівельних матеріалів, 

яке, як відомо, викликає цілу низку екологічних проблем,  серед яких  можна виокремити 

забруднення атмосфери. 

Найпоширенішим стіновим матеріалом у будівництві є силікатна цегла, яка 

виготовляється з дешевої сировини, виробництво її має короткий цикл, визначається 

високою продуктивністю праці, потребує незначних капіталовкладень та характеризується 

низькою собівартістю продукції. 

За класичною технологією, сировиною для виробництва силікатної цегли є пісок, 

вапно, вода та теплова енергія для отримання водяної пари і електрична енергія для 

приведення в дію механічного обладнання та пристроїв. Отже, сировинні та енергетичні 

потреби силікатного заводу забезпечуються діяльністю відокремлених від нього виробництв: 

кар’єрний видобуток піску екскаватором та його транспортування автосамоскидом, 

кар’єрний видобуток вапняку екскаватором та його транспортування автосамоскидом, 

випалювання вапняку та транспортування вапна автосамоскидом, шахтний видобуток 

кам’яного вугілля та його транспортуванням послідовно потягом та автосамоскидом.  

Для оцінки екологічного впливу безпосередньо заводу з виробництва силікатної цегли 

та забезпечувальних виробництв було виконано відповідні розрахунки на прикладі ЗАТ 

«Олександрівський цегельний завод» у Миколаївській області річною потужністю 70 млн. 

штук цегли.  

Встановлено питому потребу зазначених компонентів для виробництва 1000 шт. 

силікатної цегли. Визначено сумарне інтегральне забруднення повітря від виробництва 

силікатної цегли та супутніх виробництв. 

За результатами обчислень, сумарні  викиди в повітря зазначеного заводу в процесі 

виробництва 1000 штук цегли складають 11,85 кг. А викиди в повітря від видобування та 

транспортування необхідної кількості сировинних й енергетичних ресурсів становлять 

446,54 кг.  

Отже, цей приклад наочно доказує, що сумарна кількість викидів забруднюючих 

речовин в повітря від виробництв, що забезпечують сировинні та енергетичні потреби 

основного виробництва, а саме силікатної цегли, в 37,7 разів більша  від викидів самого 

заводу з виробництва силікатної цегли.  
Відповідно до зазначеного, очевидна необхідність глобального обрахування 

складових екологічного впливу на атмосферу не тільки від основного виробництва, а й від 

видобування та транспортування її сировинних та енергетичних ресурсів, для його 

мінімізації в межах технологічно та економічно можливих альтернативних рішень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІМОВІРНІСНОЇ ОЦІНКИ  
ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ВПЛИВУ ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ 

ПРИ УПРАВЛІННІ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ВІЙСЬК 
 
Іващенко О.В., Орел С.М. 
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 
Мальований М.С 
Національний університет «Львівська політехніка» 
 
The features of probabilistic risk assessment of the environmental impact of military 

activities on the environment compared with the assessment of human health. It is shown that the 
probability for environmental risk assessment takes into account not only the species and 
interspecies variability and response of the receptor to the action of the stressor and as a reference 
value used probability distribution of toxicity. 

Екологічні дослідження часто характеризуються недосконалими науковими знаннями. 
Практично кожне дослідження використовує наукові здогадки, неповні, недостовірні або 
зовсім невірні дані. Тому характеризувати величини, отримані в результаті досліджень, 
однією цифрою, тобто детерміновано, часто неможливо, а проводити дорогі дослідження для 
їх визначення недоцільно. Таким чином, принциповим питанням, яке постає перед 
менеджерами ризику є: яка міра невизначеності, що характеризує дані екологічних дослі-
джень, достатня для прийняття достовірного рішення для запобігання небажаного 
результату? 

Класичним принципом оцінки невизначеності ризику є заміна в рівняннях моделі 
ризику детермінованих вихідних величин імовірнісними розподілами. Постає питання, чи 
рівняння моделі ризику для здоров’я людини можна використовувати для оцінки впливу 
військової діяльності на довкілля? В принципі, використовуючи як критерій ризику 
порівняння надходження стресора в організм рецептора з еталонною референтною 
величиною можна використовувати ті ж самі моделі. 

Суттєва відмінність оцінки екологічного ризику від оцінки ризику впливу стресора на 
здоров’я людини полягає в тому, що людина представлена одним видом і мінливість відгуку 
рецептора (організму людини) на дію стресора визначається лише видовою мінливістю. 
Враховуючи для суспільства цінність життя та здоров’я навіть окремої людини, як 
референтну величину токсичності для людини прийняті консервативні фіксовані точкові 
значення референтних доз та концентрацій, нормативна література [1] категорично не 
рекомендує враховувати мінливість цих величин. 

Для екосистеми окремі організми, будучи лише частиною харчового ланцюга, 
індивідуально є несуттєвими для підтримання її функціонування [2]. Таким чином, оцінка 
екологічного ризику застосовується частіше для популяцій, ніж для індивідуальних 
організмів. І тільки у випадку рідкісних, вимираючих або довго живучих видів, 
представлених звичайно невеликою кількістю особин, захист звичайно здійснюється на рівні 
окремих організмів і оцінка ризику проводиться подібно до оцінки впливу на людину. 
Зрозуміло, що чутливість популяції в цілому до дії стресора набагато менша ніж чутливість 
окремого найбільш чутливого організму. Для збереження ж екосистеми доля не тільки 
окремого організму, а навіть і всієї популяції може бути не суть важлива, оскільки часто роль 
загиблої популяції може з успіхом виконувати інша. Тому для імовірнісної оцінки 
екологічного ризику необхідно враховувати не тільки видову, а і міжвидову мінливість 
відгуку рецептора на дію стресора і як референтну величину токсичності необхідно 
використовувати її імовірнісні розподіли. 
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 ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОЦЕСІВ ДЕСТРУКЦІЇ 
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Ротай Т.М. 
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The problem of currently, to protect water bodies from pollution by sewage has developed 

and effectively apply mechanical, chemical, biochemical and physico-chemical cleaning methods. 

Most attention was given to methods for biochemical treatment of waste water from organic 

contaminants using activated sludge. 

Забруднення природного середовища викликає якісні зміни основних компонентів 

природи та їх складових і негативно впливає на живі організми. Масштаби змін природного 

середовища залежать таких факторів: поділ, заснований на кількості та якості енергії, що 

надходить, «рушійної сили» та здатності природи до самоочищення. Енергія – прекрасна 

основа для функціональної класифікації, оскільки це головний загальний знаменник всіх 

екосистем, як природних, так і тих, що керуються людиною. У процесі довготривалої дії 

забруднювачів погіршуються або порушуються основні природні, соціально-економічні 

функції природного середовища. Це ускладнює життя всіх живих організмів, а особливо 

людини. 

Актуальною проблемою є збільшення концентрації біогенних елементів в стічних 

водах. Найбільш поширеним на сьогоднішній день методом видалення сполук фосфору та 

нітрогену є біологічний, оскільки фізичні, хімічні, фізико-хімічні методи мають низку 

істотних недоліків із точки зору експлуатації споруд і економічної спрямованості 

застосування того чи іншого методу. На теперішній час на практиці застосовують різні  

схеми, які включають поєднання біологічного процесу і хімічного осадження, що дозволяє 

отримати очищувану воду більш високої якості, ніж застосування одного з цих методів [1]. 

Оскільки останнім часом постійно збільшуються кількість і концентрація стоків, що 

скидаються до міської каналізації, та процес очищення здійснюється на застарілому 

обладнанні, екологічна безпека водних об'єктів дуже низька. Процеси, що відбуваються під 

час біологічної очистки стічних вод, потребують постійного контролю параметрів, які 

використовуються для технологічних цілей. Традиційні методи очистки, як правило, не 

дозволяють отримати необхідний ступінь очищення та досягти очищення стоків достатньо 

швидко. Тому необхідною є модернізація роботи існуючих очисних споруд. 

Переважна більшість методів інтенсифікації процесу очищення потребує додаткових 

стадій, що зумовлює необхідність будівництва нових очисних споруд, наявність вільних 

площ, збільшення витрат матеріальних, енергетичних, фінансових та інших ресурсів, що в 

економічних умовах сьогодення практично немає перспективи [2]. Для підвищення 

ефективності біологічного очищення стічних вод застосовують різні методи, такі як 

конструкційні та технологічні зміни в очисних спорудах, іммобілізація активного мулу на 

завантажувальних матеріалах, різноманітний вплив на активний мул, що спричинює 

руйнування клітин біомаси і, тим самим, дозволяє інтенсифікувати процеси життєдіяльності 

мікроорганізмів мулу [3].  
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ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ВОДООЧИСТКИ 

Василенко М. Г.  

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського 

It is shown the need to take into account its global environmental impact when assessing the 
environmental effectiveness of a water treatment system. 

Системи водоочистки традиційно вважаються екологічно спрямованими об’єктами, 
впровадження яких позитивно впливає на стан довкілля. Величина такого впливу кожної 
системи визначається мірою локального усунення нею забруднень і зміною показників води, 
токсичних чи несприятливих для людини та природи в цілому. 

При цьому поза уваги залишається очевидний факт глобального впливу системи 
водоочистки, як фінального об’єкта антропогенної діяльності, функціонування якого 
обумовлює обов’язкову потребу в певних сировинних та енергетичних складових. В 
результаті з екологічної оцінки фінальної антропогенної діяльності невиправдано [1] 
виключається обов’язковість визначення та мінімізації екологічного впливу її попередників, 
виробництва та наявності яких вона потребує.  

Зокрема, що при потребі витратити біля 3 кВт-год електроенергії для очистки 1м
3

побутової стічної води за класичною технологією з аеротенками, в екологічному впливі 
очисних споруд необхідно врахувати екологічний слід від їх електроспоживання, бо при 
виробництві зазначеної кількості електроенергії  неминуче еквівалентне надходження до 
атмосфери такої кількості димових газів ТЕЦ, в яких містяться 5,7 кг вуглекислого газу, 93 г 
окису  вуглецю, 171 г твердих часток, 25,8 г SO2  і 3,6 г  NOx. 

Додатково до викидів димових газів необхідно врахувати, що добування кожної тони 
умовного палива призводить [2] до утворення 3-4 м

3 
забрудненої шахтної води, скид якої у

водойми потребує, у свою чергу, належної очистки. Крім цього, робота добувного 
обладнання дає пилові викиди в кількості 200-1100 кг/т добутого вугілля. Відвали також 
продукують значну кількість викидів, щодобово  забруднюючи атмосферу не менше ніж на   
0,8-1,0 т  СО,  2,0-7,5 т  СО2,  0,09-0,10 т SO2,  0,02 т H2S, 0,05-0,15 т NOx .  

Варто звернути увагу, що, виробництво електроенергії ТЕЦ на природному газі 
виявляється за питомою масою СО2 екологічно досконалішим [2] від її виробництва на АЕС, 
оскільки всі стадії їх паливного циклу (споживання електричної і теплової енергії при 
добуванні та збагаченні урану, виготовленні ядерного палива тощо) призводить до порівняно 
більших викидів вуглекислого газу, а також виникає додатково радіаційне забруднення. 

Глобальна екологічна збитковість функціонування класичних споруд біологічної 
очистки стічних вод очевидна і її зменшення доцільно шукати як через впровадження  
енергоощадних технологій очистки, так і  зменшення величини екологічного сліду від 
виробництва електроенергії.   

З оглядом на зазначене, можна стверджувати, що біосорбційно-фільтраційну 
(БІОСОФ) технологію очистки стічних вод  екологічно є суттєво безпечнішою,  оскільки, 
при ідентичній якості очищеної води, її електроспоживання становить біля 0,05 кВт-год/м

3

[3] і обумовлює значно менше глобальне забруднення довкілля. 
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Provides theoretical interpretation and example of practical application of general 

geofiltrational model for forecasting of changes of hydrogeological conditions of studied area in 
connection with implementation of anti-displacement measures (location of solid walls under 
basement behind the buildings` outline or deep sinking net pile). 

Поширеними методами стабілізації та запобігання зсувам, застосування яких ефективне 
практично для всіх типів ґрунтів, є спорудження утримуючих споруд різних типів, таких, як 
підпірні стінки, пальові ряди, контрбанкети тощо. Результатом реалізації таких інженерних 
заходів захисту від небезпечних екзогенних геологічних процесів є досягнення стабілізації 
ґрунтів, що дозволяє використовувати їх в подальшому для будівництва, ландшафтного 
планування та для інших цілей. Але результатом реалізації цих заходів є окрім зміни 
геологічної обстановки зміна і гідрогеологічних параметрів внаслідок виникнення баражного 
ефекту (підйому рівня ґрунтових вод), який може призвести до підтоплення та інших 
небажаних явищ, що можуть обмежити область використання захищених від зсувів 
територій. Тому важливим є прогнозування можливих змін гідрогеологічної обстановки в 
результаті реалізації протизсувних інженерних заходів. Нами досліджена можливість 
застосування загальної геофільтраційної моделі для прогнозу зміни гідрогеологічних умов 
досліджуваної ділянки у зв’язку із реалізацією протизсувних заходів (розташуванням 
суцільних стінок під фундаментами за контуром будівель або сітки паль глибокого 
занурення). Досліджувана ділянка розташована в північно-західній частині м. Києва, в 
Подільському районі, на розі вулиць Вишгородської, Западинської та Осиповського. 

Для гідрогеологічного моделювання використовувався програмний комплекс 
PMWIN-5.1 Processing «MODFLOW-2000» for Windows, який дозволяє створити 
багатопластову модель геофільтрації типу IBM PC. Значення геофільтраційних параметрів 
водоносного горизонту первісно були прийняті відповідно до результатів інженерно-
геологічних досліджень і на моделі задавалися у вигляді кусково-неоднорідного середовища. 
Уточнення необхідних параметрів відбувалося в умовах усталеного потоку методом 
багатоваріантного підбору: 1) значень інфільтраційного живлення підземних вод; 2) значень 
геофільтраційних параметрів водоносного горизонту (виходячи із можливих орієнтовних 
значень). На загальній геофільтраційній моделі був проведений прогноз змін 
гідрогеологічної обстановки за умови використання двох типів протизсувних інженерних 
конструкцій: суцільних стінок під фундаментами за контуром будівель та сітки паль 
глибокого занурення. У випадку встановлення під фундаментами за контуром 
запроектованих будівель суцільних стінок, відбувається значна зміна гідрогеологічної 
обстановки навкруги будівель. З південного заходу, звідки надходить потік підземних вод, 
спостерігається підйом рівня ґрунтових вод, а з протилежної сторони – зниження його. 
Максимальний підйом рівнів становить +5,8 м, а максимальне зниження – -2,5м. На відстані 
300 м від будівель вплив цих змін практично не відчувається. У випадку закладання в межах 
площі кожної із будівель паль діаметром 0,6 м сіткою 1,6 х 1,6 м (між осями паль), поле паль 
перегороджує потік підземних вод і під будівлями відбувається зміна гідрогеологічної 
обстановки. Із південного заходу, звідки надходить потік підземних вод, спостерігається 
підйом рівня ґрунтових вод, а з протилежної сторони - зниження його. Максимальний підйом 
рівнів становить 0,8 м, а максимальне зниження – 0,4 м. На відстані 100 м від будівель вплив 
цих змін практично не відчувається. 



УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ  

101 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОГЕННИХ ВІДХОДІВ  
ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ (РЕМЕДІАЦІЇ) ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ 

Шквірко О.М., Тимчук І.С., Мальований М.С. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Due to the great human pressure on the environment there is a significant problem of 
alienation and soil environment pollution by harmful substances. Most from them is the alienation 
of land for landfills, and the formation of large areas under piles of mining waste. 

У процесі виробництва та споживання утворюється значна кількість відходів, які 
отримали назву техногенні відходи. До них відносять відходи видобутку вугілля, 
кальцієвмісний шлам теплоелектростанцій, осади стічних вод (активний мул), відходи від 
виробництва біогазу (відпрацьована біомаса) тощо. На сьогоднішній день значна кількість 
утворених відходів лише забруднюють навколишнє середовище, оскільки займають великі 
площі орних земель для їх захоронення або ж зберігання [1]. Тому актуальним питанням є 
можливість їх використання у інших галузях економіки (для виробництва будівельних 
матеріалів, для отримання органо-мінеральних добрив і т.п.). У розвинених країнах світу 
використання техногенних відходів вже давно знайшло широке застосування для 
виробництва добрив (відходів, які містять у необхідній кількості елементи живлення 
рослин), виробництва будівельних матеріалів та будівництва доріг (відходів, які можуть 
служити наповнювачами, підстилаючим матеріалом або мають в’яжучі властивості), що є 
показником ефективного управління у сфері поводження з відходами. Результативні пошуки 
ефективного використання техногенних відходів у Україні дозволять вирішити питання 
розширення сировинної бази за одночасного знешкодження роками накопичених шламів, а 
також сприятимуть покращенню стану навколишнього середовища. 

Нами проводяться дослідження щодо аналізу можливості використання таких 
техногенних відходів як осади стічних вод (активний мул) та відходи від виробництва 
біогазу (відпрацьована біомаса) як органо-мінеральних добрив. Такі відходи є багатими на 
необхідні для рослин біогенні елементи живлення (азот, фосфор, калій), а також містять у 
своєму складі мікроорганізми, які у випадку внесення у ґрунтове середовище сприятимуть 
кращому засвоєнню цих елементів. Використання техногенних відходів як добрив може 
вирішити проблему із родючістю ґрунтів, оскільки зараз існує загроза від’ємного балансу 
гумусу, а звідси різкого зниження якості урожаїв. Проте за недостатнього очищення осадів 
стічних вод виключається можливість застосування їх як органо-мінеральних добрив у 
сільськогосподарському виробництві, оскільки за даними багатьох досліджень вони можуть 
містити у своєму складі ряд важких металів [2], токсичні елементи та сполуки, які чинять 
значний негативний впив на ґрунтове середовище. Тому нами розглядалась можливість 
використання цих типів техногенних відходів як субстанції, необхідної для ремедіації та 
біологічної рекультивації порушених земель, що дасть змогу вивільнити ділянки 
накопичення для цих відходів, забезпечити їх раціональне використання та забезпечити 
створення умов для успішної біологічної рекультивації техногенних об’єктів, які втратили 
здатність поверхневого шару до розвитку рослинності (відпрацьовані кар’єри, 
сміттєзвалища, терикони шахт). 

Таким чином вирішення проблеми повторного використання техногенних відходів 
дасть змогу зменшити навантаження на навколишнє середовище та запропонувати нове 
доступне та економічно оправдане добриво для застосування в процесах ремедіації і 
біологічної рекультивації порушених земель. 
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International Standards on Auditing (ISAs) provide International practice statement 1010 

on the Consideration of environmental matters in the audit of financial statements. It includes 
Guidance on the Application of ISA 400 «Risk Assessments and Internal Control», withdrawn as 
ISA 315, «Understanding the Entity and Its Environment and Assessing the Risks of Material 
Misstatement» and ISA 330, «The Auditor’s Procedures in Response to Assessed Risks» became 
effective.  

Одним із заходів внутрішнього контролю відповідно до МСА 400 є «моніторинг 
відповідності суб’єкту господарювання екологічній політиці, законам та нормативним актам 
із охорони довкілля». У МСА 400 підкреслюється також роль оцінки екологічного ризику, 
зокрема ризику недотримання законів та нормативних актів із охорони довкілля. Серед 
сучасних кількісних методів оцінки екологічного ризику слід виділити баєсову просторово-
часову модель, непараметричну баєсову просторово-часову модель, баєсову модель 
ймовірної багатовимірної регресії [1]. У [2] підкреслюється важливість дотримання концепції 
сталого розвитку виходячи із того, що моніторинг повинен служити для суспільства в цілому 
шляхом досягненням рівноваги між екологічними, економічними та соціальними цілями. 

Слід відмітити що одним із важливих елементів екологічного контролю, аудиту, 
моніторингу та оцінки ризику є оцінка стану довкілля. Щодо діючих виробництв, то 
доцільним у цьому ракурсі є встановлення вимоги до всіх виробників щодо розроблення та 
розміщення на сайті (за прикладом ряду передових компаній світу) звіту про екологічну 
діяльність підприємства. У цьому звіті суб’єкт господарювання надає третім сторонам якісну 
інформацію про зобов’язання із екологічних аспектів діяльності, його політику й цілі в цій 
сфері, досягнення в управлінні взаємозв`язком між виробничими процесами й екологічним 
ризиком, а також кількісну інформацію про екологічні показники діяльності.  

Нами детально проаналізовані річні звіти про екологічну діяльність японської 
компанії F.Tech Inc, яка розміщує їх на своєму сайті починаючи із 2011 року. Компанія 
займається виробництвом, розвитком та продажем автомобільних частин. У звітах останніх 
років компанія в розділі «Екологічні аспекти» зазначає про перехід екологічних питань із 
соціального рівня до глобального після проголошення необхідності зупинення глобального 
потепління згідно із «Екологічним самітом» та Кіотським протоколом. В секторі «Екологічна 
освіта» того ж розділу зазначено про практику F.Tech.Inc у проведенні курсів тренування 
внутрішніх аудиторів. В цьому ж секторі також згадується досвід інших країн щодо 
тренування в межах підприємства, зокрема згадується Канада, в якій практикується 
використання спеціально розроблених DVD – тестів для тренування робочого персоналу. У 
звіті про екологічну діяльність F.Tech.Inc подаються також успіхи компанії щодо скорочення 
викидів CO2 шляхом порівняльної характеристики показників звітного та попереднього 
років. Розділ «Екологічні аспекти» передбачає пункт «Хімічні субстанції, що містяться в 
продукції». У розділі «Матеріальний потік» зазначається, що виробничі потужності здобули 
сертифікат ISO 14001. Поширення досвіду компанії на інших виробників сприяло б 
встановленню об’єктивної інформації про вплив на довкілля та створило б умови для 
розроблення регіональної стратегії мінімізації екологічної небезпеки від діючих виробництв. 
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Companies continue to work in the conditions of uncertainty these days, which leads to risky 

situations. This abstract focuses on the actual problem of providing sustainability for enterprises. 

Particular attention is paid to the continuity of crisis management and sustainable development.  

The concept of sustainable development has become the latest paradigm in crisis 

management. The term «sustainable development» means develop ment that meets thene edsofthep 

resentwithout compromising the ability of future generations tomeet the irown needs [1]. 

Under modern conditions the concept of sustainable development being socially and 

environmentally balanced policy servesas the guarantee of the fast and effective recovery. Applying 

this concept to the micro level for individual businesses it should be interpreted as growth that 

meets not only the economic interests but also the needs of society, social and environmental 

aspects of its existence during the current period and in the future. 

It is clearly that each crisis stimulates creativity which lead stodis covery and development 

of new sustainable strategies. The scale of the enterprise determines the extent of problems that can 

be solved. The main taskis finding solutions and the irtrans formation into new op portunities. The 

cris isisturnin gtypechanges. There fore it is important that during periods of crises those 

companies, which are abletoad ap tto the sechanges quickly, begin to grow rapidly. 

In fact narrowing of the market is an inevitable response to the crisis and leads to different 

consequences for different companies: weak ones leave the market, strong ones attempt to 

strengthen their position. Elite group of companies («secret champions») react to crisis situations 

carefully because they have stable funding. At the same time «adaptive» approach is effective only 

if the pace of change is slow. Companies need to anticipate future changes and stay ahead of them. 

Under conditions of the threat of economic crisis the most optimal is a proactive problem 

detection strategy according to which potential threats turns into routine tasks. However, the use of 

such a strategy might be useful only if crisis management principles are consistent withthe concept 

of sustainable development and there is a lack of imbalance. 

In practice it is important to correlatecrisis management in individual firms and the general 

course of external crisis. In times of economic crisis the government can take the responsibility onas 

well. Thus the strategy of sustainable development appears at the macro level. The example of 

General Motors in this case is indicative [2]: losses in 2008 amounted to 30.9 bnUSdollars. In 2009 

bankruptcy proceedings began. The US government got a 60% of shares, giving corporations 30 

bnUS dollars., the Canadian government received another 12% of shares, 10.5% of shares were 

given tocreditors, 17.5% of the shares – toThe United Automobile Workers union (UAW). As a 

result, independent General Motors Company was established and surpassed the volume of Visa 

Company IPO reaching 20,1 bnUS dollars. 

Finally, it should be noted on the fact that in case of crisis it is important for companies to 

diagnose the time of buckling and maintain a stable effective activity, restrain, control and 

overcome the crisis, being guided by the principles of sustainable development. 
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This abstract focuses on the actual problem ofinteraction between economy and ecology in 

sustainable development strategies. Particular attention is stressed on respect for the principles of 

sustainable development as an important component of modern management. 

The contradiction of growing needs of humanity and limited natural resources caused the 

growing popularity of sustainable development strategies. The term «sustainable development» 

means development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs [2]. Consequently sustainable development strategies are 

inextricably considering from the «nature-society» system by modern companies.  

Nowadays it is important not only to measure how brands perform environmentally 

responsible actions but also how the public perceives these measures. According to the annual 

rating «Global Green Brands» [1]it was found that during the 2014-2016 years leaders in approving 

onusing «green technologies» are automakers («Ford» and «Toyota»). The philosophy of «Ford» is 

that sustainability issues should be integrated into the business. The automaker offers a variety of 

hybrid cars (using gasoline and electricity) and seven fully equipped models with an electric 

battery. 

Taking into account strong positions of both companies in the field of sustainable 

development and eco-capacity there is a necessity toexplore what type of stability (weak or strong) 

they tend to. 

Sustainable development is preserved when there is a compensating for depletion of natural 

resources by increasing the capital created by human. Therefore, the various capitals have a high 

degree of interchangeability. Under such conditions there is weak resistance. Such stability is not 

conducive to solving environmental problems and may even deepen them as separate components 

of natural capital have no substitutes. 

While the strong stability rejected the hypothesis of a high degree of interchangeability of 

components and it is recognized that some elements of natural capital under any circumstances can 

not be replaced by other components. These elements are called critical natural capital. 

Both leaders focus on the preservation of the environment. However net profit and total 

sales are different: «Toyota» tendency to reduce them; «Ford» – to increase. However incomes 

from sales of hybrid cars are increasing in both cases. Actually it is a reason why «Ford» 

significantly improved profitability and «Toyota» was able to maintain profitability at the level of 

previous periods. Thus the type of stability in both cases is strong; reduction of natural capital had 

no significant impact on financial performance. On the contrary the strategy of partial reorientation 

of production for hybrid cars has increased the number of sales since this ecological approach 

received the support of consumers. 

Finally the ecological focus of contrast can bring economic benefits. Apparently 

environment strategiesare aimed to avoid future costs. Preventive measures to avoid environmental 

problems can bring significant economic benefits in the future. 
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Саньков П.Н., Гваджаиа Б. Д.  

«Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры» 

 

As a result of the conducted studies, the main directions for correcting the sound insulation 

indicators of enclosing structures in laboratory conditions were determined. The results of the work 

can be used to develop recommendations for the design of internal and external walls in order to 

provide acoustic safety at workplaces of industrial enterprises, offices and residential premises. 

Человек стремится к состоянию защищенности и хочет сделать свое существование 

максимально комфортным. Однако, он постоянно находимся в мире рисков. Существует 

риск заболеть инфекционным заболеванием, риск пострадать от повышенных уровней 

химических и физических факторов загрязнения атмосферы. Учеными разрабатываются 

профилактические мероприятия по снижению этих рисков. В ГВУЗ «ПГАСА» на 

протяжении более 40 лет проводятся исследования по выявлению источников шума, 

установлению их шумовых характеристик и в дальнейшем разработке мероприятий с целью 

уменьшения вредного влияния шумов различных видов в любых местах пребывания 

человека. 

В последнее время угроза для безопасности и комфортного существования человека 

начинает исходить от непонимания процессов шумообразования, распространения шума в 

окружающем пространстве, а самое главное слабое и научно необоснованное применение 

современных строительных материалов с целью обеспечения звукоизоляции ограждающих 

конструкций зданий и сооружений. В первую очередь, это риск для здоровья. Сейчас уже не 

вызывает сомнения, что акустическое загрязнение окружающей среды способно вызвать ряд 

экологически обусловленных заболеваний и, в целом, приводит к сокращению средней 

продолжительности жизни людей, подверженных воздействию шумов повышенной 

интенсивности. Именно ожидаемая средняя продолжительность жизни людей является 

основным критерием экологической безопасности. 

Цель. Совершенствование методики анализа и учета акустического загрязнения при 

разработке шумозащитных мероприятий для мест пребывания человека в условиях труда, 

быта или отдыха. 

Объект исследования. Современные строительные материалы как предмет 

организации шумозащиты для мест пребывания человека. 

В лабораторных условиях пределена изоляция и индексы изоляции воздушного шума 

ограждающих конструкций. Сравнение оценочной характеристики звукоизоляции RN с 

измеренной частотной характеристикой изоляции воздушного шума R показывает, что 

фактическая звукоизоляция конструкции из двух листов значительно ниже расчетной. Эта 

разница составляет от 3 до 5 дБ по всему частотному диапазону исследования. Это также 

подтверждает низкую акустическую эффективность современных металлопластиковых окон. 

Выводы. 1. В результате исследований получены рекомендации по использованию 

воздушного промежутка между двумя листовыми материалами в конструкциях стен. Это 

позволит в дальнейшем корректировать и прогнозировать максимально возможные 

величины звукоизоляции современных светопрозрачных оконных заполнений. 

2. Результаты, представленные в работе, касаются проблемы управления 

экологической безопасностью (по фактору шума) на местном, локальном уровне. 

Полученные научные результаты в качестве перспективного направления дальнейших 

исследований, возможно, применить на региональном уровне для проектирования 

экранирующих сооружений вдоль автомагистралей классов Н и М на межселенных 

территориях для защиты от шума поселков, сельских населенных мест и рекреационных зон. 
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ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ:  

МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  

 

Почтовюк А.Б., Орлова К.О. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Enterprise’s readiness and capability to innovation development is largely characterized by 

their perception of innovation. The main tool of research innovation can be to build a model such as 

system of elements innovative development. There are component models of innovative development: 

diversification, sustainable development, export-oriented and breakthrough. Forming the innovative 

model of sustainable development for the current stage of economic complex development of Ukraine 

was proposed. 

Враховуючи стан вітчизняного промислового комплексу України та  світові тенденції 

його розвитку, об’єктивними стають заходи щодо переведення підприємств та організацій на 

інноваційну модель розвитку. При цьому постає завдання, щодо збереження на перехідному 

етапі підтримуючу роль держави у пошуку своєї ніші на світовому ринку. Підтримка держави 

повинна ґрунтуватися на всеосяжній оцінці економічної діяльності та виділенні стратегічних 

пріоритетів розвитку. За цих умов критерієм при визначенні типу моделі інноваційного 

розвитку має стати: стратегічна значимість підприємства; наявність ресурсних можливостей; 

низький рівень можливих ризиків при реалізації інновацій; досвід структур з організації 

виробництва та реалізації продукції в умовах ринкового менеджменту [2]. Також, необхідно 

врахувати готовність та здібність підприємств до інноваційного розвитку, що значною мірою 

характеризується сприйняттям ними інноваційних перетворень. 

Виходячи з цього, можна виділити чотири основні моделі інноваційного розвитку 

господарського комплексу України, що відповідатимуть поставленим цілям: 

диверсифікаційні, сталого розвитку, експортоорієнтовані та проривні (рис. 1) [1, 3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Моделі інноваційного розвитку господарського комплексу України 
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За нинішніх умов розвитку економіки України, доцільний вибір інноваційної моделі 

сталого розвитку, що полягає у підтримці робіт науково-технічної, науково-виробничої та 

виробничої сфери стратегічних для розвитку держави підприємств. Цей шлях забезпечить 

збереження наявного науково-технічного, виробничого, кадрового та ресурсного потенціалів. 

Забезпечить зростання технічного рівня, удосконалення якості продукції, зниження її 

собівартості, конкурентоздатність та розвиток інноваційного менеджменту. 
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Ukraine's cooperation with the IMF is one of the most important problems, which was 

discussed by a wide range of politicians, analysts and researchers. Raising funds from the IMF has a 

mixed impact on the country’s economy and its political situation. Studies have proven, that 

economic support from international financial institutions is meaningless without programs for the 

state economic climate improvement, and, therefore, the economic policies changing should become 

the main goal of government, that actually can led to stabilization. 

Зараз Україна перебуває у нестабільному фінансовому та економічному стані, що має 

такі негативні тенденції як спад виробництва, неплатоспроможність громадян та держави в 

цілому, зростання державного боргу та дефіциту державного бюджету, безробіття, міграція, 

погіршення стану життя громадян. З метою уникнення дефолтуУкраїна звернулася по 

допомогу до міжнародних фінансових організацій, зокрема до міжнародного валютного 

фонду (МВФ) дляотримання фінансової підтримки. Залучення коштів від МВФ має 

неоднозначний вплив як на економіку країни, так і на її політичний стан. Отже, головною 

проблемою сьогодення для України залишається відкрите питання щодо позики: чи варто її 

брати і на які цілі спрямовувати, і з яких коштів погашати борг. 

Свою активну діяльність у сфері кредитування Україна з МВФ веде з 1994 року. 

Основними цілями співробітництва з МФВ є стабілізація української фінансової системи, 

проведення структурних реформ та створення підґрунтя для сталого економічного зростання. 

Механізм системи надання кредитів Україні та необхідність поглиблення подальшої співпраці 

з організацією викликає багато дискусій.  За останні роки співпраця України з МВФ є однією 

з найбільш важливих проблем, яка обговорюється широким колом політиків, аналітиків та 

науковців. Крім того є  багато суперечливих умов щодо надання траншів, які виставляє 

Міжнародний валютний фонд для України. Досвід взаємодії  України з МВФ підтверджує 

необхідність істотного удосконалення  форм та механізмів отримання траншів. Економічна 

підтримка від міжнародних  фінансових організацій не має сенсу без проведення програм для 

поліпшення економічного клімату держави, тому що кредитні кошти використовуватимуться 

на фінансування лише поточних проблем державного бюджету, які без трансформації 

економіки та фінансової системи перетворюватимуться у додатковий тягар. 
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Тому, для  покращення  ефективної  співпраці з МВФ необхідно розробити стратегію 

та фінансовий план боргової політики держави, удосконалити механізм управління 

державним боргом, прискорити приведення  законодавства у відповідність з принципами та 

нормами міжнародного права, вжити заходів для прискорення прийняття Закону «Про 

державний борг» та правового забезпечення державної політики у сфері управління 

державним боргом. Ситуація, яка склалася в країні, потребує проведення глибоких 

структурних реформ, адже умови отримання кредитів від МВФ сприяють зниженню рівня 

життя населення та збільшенню державного боргу. Тому основною ціллю уряду має стати  

зміна економічної політики, яка б дійсно привела до стабілізації, покращення торговельного і 

платіжного балансу,  та  в подальшому до зменшення зовнішнього боргу.  
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In this work considers the status of  budget financing of preschool education in Ukraine. 

Identification of problems and ways of improving the financing of preschool education. 

Освіта –  це суспільне явище, що впливає на всі сфери життя суспільства та є дуже 

вагомим елементом на шляху досягнення  добробуту суспільства та високих темпів 

економічного зростання країни. Важливою ланкою освіти є дошкільна освіта, яка потребує 

модернізації та належного фінансового забезпечення. 

Питанняя фінансового забезпечення розвитку освіти теоретично розробляли вітчизняні 

вчені М. Болюх, А. Заросило,  Т. Боголіб, І. Каленюк, В. Кремень, Я. Бучковська та  ін., однак 

питання фінансування дошкільної освіти залишаються мало дослідженими. 

Динаміка бюджетного фінансування  дошкільної освіти за 2014-2016 роки  наведена в 

таблиці 1 [1]. 

 

Таблиця 1 – Динаміка фінансування видатків бюджету України 

 на дошкільну освіту за 2014-2016 рр. (тис.грн ) 
Показники 2014 рік 2015 рік 2016 рік Відхилення 

Сума % Сума % Сума % +,- % 

Кошти 

державного 

бюджету  

65 245 0,4 94 865 0,5 107 531 0,5 42286 64.8 

Кошти 

місцевих 

бюджетів 

15 121 125 99,6 18 047 301 99,5 20 007 955 99,5 4886830 32,3 

Всього 15 186 370 100 18 142 166 100 20115486 100 4929116 32,5 

 

http://www.minfin.gov.ua/news/mizhnarodne-spivrobitnictvo/mvf
http://readbookz.com/book/108/2808.html
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Як свідчать дані  табл.1, видатки на дошкільну освіту в Україні  за 2014-2016 рр. 

збільшилися на 32,3%, або на  4229116 тис.грн. Варто сказати, що всі видатки бюджету на 

освіту за цей період зросли на 29,3%, тобто дошкільна освіта фінансується більшими темпами. 

Однак зростання обсягів фінансування не задовольняє потреби населення у послугах 

дошкільної освіти. Варто сказати. що завантаженість дошкільних закладів хоч і зсеншилася  в 

середньому по Україні з 120 до 117 на 100 місць за 2013-2015рр., але залишається ще більше 

номативної [2]. Дошкільня освіта фінансується в основному (більше 99%) з місцевих 

бюджетів. 

Основні проблеми у сфері фінансування дошкільної освіти: недостатня кількість 

дошкільних навчальних закладів внаслідок їх закриття, перепрофілювання, особливо у 

сільській місцевості; використання приміщень дошкільних навчальних закладів не за прямим 

призначенням; тимчасове припинення діяльності закладів на невизначений період; –

 обмежене фінансування дошкільної освіти, незадовільний стан матеріально-технічного та 

навчально-методичного забезпечення, та інші, що негативно впливає на якість дошкільної 

освіти. 

У 2011 р. в Україні було затверджено Державну цільову соціальну програму розвитку 

дошкільної освіти на період до 2017 року, метою якої було розроблення та впровадження 

механізм розвитку дошкільної освіти, забезпечення конституційних прав і державних гарантій 

щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти у державних та комунальних 

дошкільних навчальних закладах з відповідним фінансуванням, однак у 2014 році вона 

відмінена в зв’язку з оптимізацією всіх бюджетних програм України [3]. 

Для вдосконалення фінансування  дошкільної освіти вважаємо за доцільне: внесення 

змін Бюджетного кодексу України щодо розширення можливості фінансування дошкільної 

освіти з бюджетів різних рівнів; передбачити більш гнучкий та зручний механізм надання 

пільг з гарантованим бюджетним відшкодуванням коштів за харчування пільговиків у 

дитячих дошкільних закладах; при плануванні загальних показників обсягів фінансування 

дошкільної освіти необхідно спиратися на реальні прогнози демографічної ситуації у 

майбутньому, з урахуванням регіональної та місцевої специфіки. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. / Режим 

доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/index 

2. Дошкільна освіта україни в 2015 році. Статистичний бюлетень. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

3. [Електронний ресурс]. / Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/index 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-2014-%D0%BF 
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Analyzed the concept of «social entrepreneurship» and the current state of social enterprise 

Ukraine. The basic advantages of implementing this type of business for local organizations. The 

main problems faced by the subjects of social entrepreneurship in Ukraine. The characteristic of the 

personal attitude of entrepreneurs to social responsibility. Isolating the constraints of social 

entrepreneurship in Ukraine. 

Соціальне підприємництво це можливість вирішення на місцевому рівні гострих 

проблем найбільш уразливих прошарків населення, що не під силу вирішити державі, а також 

http://treasury.gov.ua/main/uk/index
http://treasury.gov.ua/main/uk/index
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включення в економічну діяльність тих підприємств, які ставлять за мету підтримку 

уразливих груп населення, зменшення безробіття завдяки створенню нових робочих місць.  

У випадку запровадження принципів соціальної відповідальності не тільки суспільство 

отримує користь, а підприємець. Традиційно називають такі переваги, що одержують для себе 

організації, здійснюючи таку політику: формується більш привабливий образ організації в 

суспільстві; зростає довіра до організації (підприємства, фірми); збільшуються товарообіг, 

кількість клієнтів і т. д., обумовлені поліпшенням ставлення до організації (підприємства, 

фірми); з’являється можливість одержати більш вигідні замовлення; завдяки авторитетові 

організація може проводити більш активну, ефективну політику в суспільстві, розширюючи 

свою діяльність, зокрема ринки збуту; з’являється можливість домогтися зниження місцевих 

податків  тощо [1]. 

Разом із тим, багато хто виступає проти соціальної відповідальності, посилаючись на 

такі обставини: порушується принцип максимізації прибутку; витрати на участь у соціальних 

програмах; недостатній рівень звітності для широкої громадськості; недолік уміння 

розв’язувати соціальні проблеми. 

На наш погляд, доцільний наведений далі рейтинг основних проблем, який 

справедливо вважати лише умовним та узагальненим, але з ними стикається більшість 

суб’єктів соціального підприємництва. 

1. Низька мотивація як протест ризику, тобто для переважної більшості українських

соціальних підприємств питоме небажання фінансових і не фінансових ризиків, пов’язаних із 

конкуренцією з іншими підприємствами чи конфліктами з державними органами стають 

вагомою противагою в порівнянні з небажанням ризиків, зменшення джерел доходів у формі 

грантів чи державних субсидій у разі здійснення ними соціальної підприємницької діяльності. 

Це призводить до слушних припущень, що ризики, пов’язані з одержанням доходу від 

соціального підприємництва, більші, ніж очікуваний доход. 

2. Низька фінансова стабільність, визначається відсутністю у більшості соціальних

підприємств достатніх фінансових резервів, а отже, брак систематичних додаткових 

інвестицій (бодай у формі грантів, державних субсидій чи волонтерської праці). 

3. Обмеженість доступу до наступних видів кваліфікованих спеціалізованих послуг,

таких як інженерний, екологічний, інформаційний, юридичний, фінансовий та 

адміністративний консалтинг, маркетинг та реклама тощо. 

Проаналізувавши стан соціального підприємництва в Україні можна виокремити 

наступні стримуючі фактори його розвитку як: відсутність впливових громадянських 

організацій, які просували б ідеї соціальної відповідальності; відсутність незалежної 

громадської експертизи, що контролювала б виконання соціальних і культурних проектів та 

програм; відсутність достатнього інформування суспільства про соціальні та благодійні 

програми, про інвесторів соціальних проектів;недостатньою підтримкою держави та 

відсутністю стабільної законодавчої бази, що призводить до недостатньої зацікавленості 

підприємців у цій сфері. 
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STRATEGIC GOALS AND PRIORITIES OF PERSPECTIVE DEVELOPMENT  

OF ENGINEERING 

 

Riznichenko L., senior lecturer.; Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

Pochtoviuk O., master; Wroclaw University of Economics 

 

The place of machine-building complex in the structure of industrial products production and 

in total exports determines both the level of development of the state and the progressivity of its 

economy structure. Analysis of the problems of domestic engineering industry conditions points to 

the fact that there are a lot of problems that need to be solved in near-term outlook. 

Among the priority issues that require urgent intervention we can observe: weak home 

market, low level of paying capacity in the markets of engineering products (including innovative 

products); high dependence on external markets (such as the purchase of components), because the 

volume of imports significantly exceed exports; negative effects of the current industrial and 

economic policies; lack of competitiveness of engineering products (high prime cost, weak quality, 

weak marketing); absence of increasing incentives for investment and innovation activity; decline of 

the project organizations, and consequently the dissatisfaction with the proposals in the production of 

modern domestic appliances of new generation, high-tech and intellectual-intensive; low level of 

production automation and flexibility, especially for implementation of innovative activity; imperfect 

legislation concerning intellectual property protection; low percentage of inventions implementation 

and scientific and technical developments in production; because of low commitment of enterprisers’ 

work and the outflow of qualified personnel abroad, we can observe a «personnel gap»; the absence 

of large integrated centers with the full cycle of works (research, marketing, design, testing, 

innovation, production, maintenance, service) without which it is impossible to achieve 

competitiveness in the external and domestic markets, weak integration in the international space; the 

shortcoming of credit facilities and poor investment activity; the lack of effective leasing mechanism; 

poor infrastructure of the market and the obsolescence of fixed assets; weak state aid. 

Strategic goals of domestic machine-building complex development in the short term should 

be: the formation of a stable flexible system of state support of innovative development; the creation 

and implementation of macrotechnology closed cycle, in particular for using in agriculture, aviation- 

and shipbuilding, military-industrial complex, production of equipment for communication and 

telecommunication, electrical equipment; the provision of appropriate quality components for 

domestic production; facilitating of mastering of new products, knowledge-based techniques for re-

equipment of priority sectors; implementation of resource-saving technology (foundry technology, 

gasification of models, flexible mechanical systems with digital program guidance); the creation of a 

network of innovative enterprises (engineering centers, technology parks, centers’ certification, 

leasing companies); the creation of a coherent system of scientific and technological support 

mechanism of attracting investments for innovative development; improvement of normative-legal 

support. 

The fragmentation of domestic engineering is not conducive to successful competition in 

world markets. For effective use of the potential existing in the country industry, it is required to 

have a powerful scientific production structure in order to realize the whole closed cycle of works on 

creation and mastering of production of new generation equipment that would have sufficient reserve 

production capacity, and would be able to compete in domestic and foreign markets, including 

transnational. The government should take steps to create such structures, to restrict undue 

competition in domestic markets and to encourage producers to compete in foreign ones. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПОРТОМ НА РІВНІ РЕГІОНУ 

 

Дорожкіна Г.М., Скребкова К.С. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 
There was given the classification of the types and organizational forms of sport tourism and 

means of implementation the water tourism on the rational service to potential holidaymakers in a 
competitive environment. It has been proposed to consider the effectiveness of sports tourism 
activities on the level of industrial region as a function of the factors, which are expressed by the 
indices of interest from different positions of owners and external investors. 

Одна із системних характеристик соціально-орієнтованого державного управління 
зводиться до сумісності життєвих стандартів народу із підтримкою фізичних і духовних сил 
та здоров’я [1]. Так, змагання із водного туризму дозволяє виявити та порівняти досягнення 
туристів з техніки спортивного туризму, що доцільно використовувати для удосконалення 

туристичних походів. Згідно з «Єдиною спортивною класифікацією України з видів спорту, 
що не входять до програми Олімпійських ігор» порівняння досягнень здійснюється у вигляді 
заочної першості зі спортивних туристичних походів та змагань з техніки спортивного 
туризму [2]. Заочна першість та змагання проводяться з кожного виду туризму. Першість зі 
спортивних туристичних походів полягає у плануванні та здійсненні туристичними групами 
спортивного походу певної складності, підготовки звіту про похід, який оцінює суддівська 
колегія. Змагання з техніки спортивного туризму полягають в проходженні дистанції, що 
містить природні та штучні перешкоди, виконанні спеціальних завдань з використанням 
спорядження, що полегшує та прискорює пересування, забезпечує безпеку при виконанні 
технічних і тактичних завдань. Традиційно за масштабом змагання поділяються на 
міжнародні, всеукраїнські, зональні, обласні, міські, районі, клубні, навчальних закладів тощо 
[2]. 

Кременчуцький міський клуб туристів – громадська організація, яка діє з 1992 року. 
Мета діяльності: об’єднання на добровільних засадах його членів для взаємодії, розвитку і 

популяризації масового оздоровчого й спортивного туризму; захист соціальних й економічних 
прав туристів; участь однодумців в різноманітних формах управління суспільним 
туристичним рухом, охороні природи, пам’ятників історії та культури; поширення 
міжнародних зв’язків в області туристично-спортивної діяльності й самодіяльних мандрівок. 
Кременчуцький міський клуб туристів – єдиний в Полтавській області, який має 
повноваження маршрутно-кваліфікаційної комісії(ММК) тобто колегії суддів змагань 
туристських спортивних походів з таких видів туризму: пішохідний, гірський, водний та 
велосипедний. Відповідно до календарного плану Всеукраїнських змагань у місті на базі 
спорткомплексу Кременчуцького Національного університету ім. Михайла Остроградського 
проводився кубок України зі спортивного туризму (гірський, у приміщенні). Так, щорічно 
Кременчуцькою міською ММК проводиться більше 25 спортивно-туристських походів. Для 
покращення роботи Кременчуцького міського клубу туристів в бюджет міста включено 
фінансування заходів клубу туристів та міської федерації спортивного туризму; одночасно 
звільнено від орендної плати приміщення міського клубу туристів. Вирішенню проблем 

оцінки й підвищення ефективності туристичної діяльності сприятимуть розроблені за нашою 
участю методичні пропозиції стосовно систематизованого переліку чинників виражених 
індексами, що характеризують їхній вплив на результати надання послуг. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БАЗИ  
РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 
Хоменко Л.М., Андрієнко М.С. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 
The formation of local government income from the position of the target orientation to the 

basic tasks of accounting in the information environment development for the implementation of 
management functions and their integrated implementation in the centers of responsibility has been 
considered. Approaches to the rational combination of centralized and decentralized forms of 
accounting organization, the decision making approach to the places of business operations have 
been shown. 

Доходи бюджетів місцевого самоврядування формуються за рахунок відрахувань від 
загальнодержавних податків і доходів. Зараховуються доходи підприємств, організацій та 
установ, які входять до складу місцевого господарства, їх структурних одиниць, 
корпоративних і громадських організацій, а також спільних підприємств відповідно до частки 
в них органів місцевого самоврядування. Функція обліку реалізує різні цілі, що чітко 
визначені дослідниками тенденцій і закономірностей розвитку системи бухгалтерського 
обліку в муніципальному менеджменті [1,2]. Загально визнані цілі включають: ефективне 
управління господарськими процесами; отримання інформації для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень; забезпечення контролю за господарською діяльністю; фіксування 
фактичного стану господарюючого суб’єкта. Аналіз сформульованих спеціалістами цілей 
дозволяє зробити висновок, що мета обліку – підготовка інформації для керівництва 
акціонерних товариств та зведених даних для зовнішніх користувачів. 

Підготовка інформації для керівництва виражає управлінську орієнтацію функції 
обліку в муніципальному менеджменті. При створенні цілісної системи управлінського обліку 
досягається якісно новий рівень, обумовлений реалізацією стратегічного, поточного та 
оперативного управління. На етапі розбудови ринкових відносин мета бухгалтерського обліку 
полягає в забезпеченні життєдіяльності й удосконалення загального циклу управління 
підприємств на основі його органічного зв’язку і взаємодії з загальновизнаними функціями 
управління (плануванням, організацією, мотивацією та контролем). Функціональна надійність 
характеризує властивість автоматизованої системи виконувати свої функції з обробки даних в 
муніципальному менеджменті. Цільова орієнтація передбачає вирішення двох основних задач 
обліку: створення інформаційних умов для здійснення функцій планування, організації, 
мотивації, контролю з елементами економічного аналізу та регулювання; визначення 
організаційних умов для комплексного виконання взаємопов’язаних функцій керівниками 
інституціонального, управлінського, технічного рівнів і усіх рангів. 

Вирішення першої задачі зумовлює необхідність подальшого розвитку методології 
обліку і удосконалення інформаційних моделей у напрямку розширення їх аналітичних та 
оперативних можливостей. В умовах суттєвого збільшення інтенсивності економічних 
процесів виникає потреба підвищення ефективності прийняття обґрунтованих рішень за 
умови своєчасного отримання облікової інформації в муніципальному менеджменті. При 
дослідженні багатьох проблем обліку особлива увага приділяється спеціалістами 
інформаційній функції, що зумовлено впливом специфічних факторів: збільшенням числа 
фізичних та юридичних осіб, залучених до інвестування; урізноманітненням типів кредиторів 
та інвесторів стосовно фізичних, юридичних осіб, банків різної спрямованості, державних 
органів тощо; участю інвесторів в управлінні бізнесом; розвитком ринку цінних паперів; 
участю у міжнародному бізнесі відповідно до частки в них органів самоврядування.  
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It has been proposed to consider the effectiveness of sports tourism activities as a function of 

the factors, which are expressed by the indices of interest from the owners and external investors’ 

standpoint. The possibility of organizing activities in the sports complexes of the industrial region for 

independent selection of travel routes has been considered. Reasonable staffing decisions groups of 

sports tourism have been grounded. 

Нарощування темпів та підвищення ефективності роботи підприємств сфери туризму в 

регіонах, становлення спортивної складової стримується невирішеністю низки питань, 

розв’язання яких потребує регулювання та підтримки місцевих органів влади. Основною 

метою доповіді є висвітлення соціально-економічних процесів регіонального розвитку, 

підвищення ролі і можливостей впровадження рекомендацій по нарощуванню обсягів надання 

послуг спортивного туризму в промисловому регіоні. Зростаюча роль споживачів 

туристичних послуг посилює вплив кінцевого споживання на процес насичення ринку 

товарами та послугами за урізноманітнення їх завдяки великій кількості виробників-

конкурентів. Основні принципи соціально-орієнтованого державного управління на 

регіональному рівні стосуються: пріоритету суспільних інтересів перед будь-якими 

приватними окремих верств чи груп населення, корпорацій чи політичних партій; розвитку 

регіональної економіки за врахування інтересів всіх верств суспільства, а також вирівнювання 

соціальних відмінностей шляхом перерозподілу доходів за допомогою податків; регулювання 

цін на життєво важливі для більшості населення продовольчі товари, електроенергію, газ, 

бензин, ліки, плату за житло, комунальні послуги за врахування інтересів як громадян так і 

товаровиробників. Конкретні управлінські рішення на регіональному рівні можуть підвищити 

компенсаторні можливості соціальної сфери. 

Залежно від мети подорожі туризм поділяють на такі види: спортивний; пізнавальний 

(екскурсійний); діловий; любительський (мисливський, рибальський); релігійний; 

рекреаційний; реабілітаційний; професійно-прикладний; учбовий; краєзнавчий; 

пригодницький; експедиційний; комерційний; комбінований; культурно-освітній; лікувально-

оздоровчий; екологічний (зелений), тощо. Запропоновані спеціалістами підходи до 

класифікації туризму заслуговують уваги, але важливо зосередитись на складових 

спортивного спрямування, як форми розумового та фізичного виховання. Оздоровча функція 

стосується оптимального режиму фізичного навантаження за використання сприятливого 

впливу природних факторів на стан організму туриста й належного дотримання правил 

особистої та громадської гігієни. Спортивна функція реалізується через створення бази 

загальної фізичної підготовки, досягнення максимальних результатів у спорті за спеціальної 

підготовки до змагань. Таким чином, спортивний туризм ставить за мету спортивне 

удосконалення в подоланні природних перешкод. Це означає удосконалення всього 

комплексу знань, умінь і навичок, фізичної підготовленості, необхідних для безпечного 

пересування туриста по місцевості конкретного регіону. Для реалізації спортивної мети 

здійснюють насичені природними перешкодами подорожі, що дає змогу класифікувати їх як 

спортивні походи за видами. За участь у спортивних походах можуть присуджуватися навіть 

спортивні розряди і звання. Мотиви занять спортивним туризмом різноманітні і стосуються 

фізичного вдосконалення, оздоровлення, пізнання навколишнього середовища та уміння 

спілкуватися в малих групах. Результат заняття спортивним туризмом виражається у 

фізичному і духовному розвитку особистості, естетичному та морально-вольовому вихованні, 

пізнанні історії та сучасності, культур та звичаїв місцевого населення, дбайливому відношенні 

до природи. Так, водний вид спортивного туризму відрізняється засобами пересування: на 

туристичних байдарках, плотах, катамаранах, вітрильниках тощо. 
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These theses analyzes the state innovation industrial in Poltava region. Analysis of various 

components carried on. The comparative table nnovatsiynoyi activity in 2014 and 2015, in order to 
determine how it has evolved over the last year. The basic problems and their solutions are 
represented. 

Сьогодні дуже важливе значення для розвитку економіки України має інноваційна 
діяльність промислових підприємств. Адже, це допомагає виробляти конкурентоспроможну 
продукції для світового та українського ринку. Тому, інноваційна діяльність промислових 
підприємств у кожному регіоні України важлива для загального економічного розвитку.   

Наша Полтавщина не є виключенням, так як до неї входять такі важливі галузі 
промисловості: нафто- і газовидобувна, залізорудна, чорна металургія, нафтопереробна, 
верстатобудівна, електротехнічна і легка промисловість [3]. 

Згідно даних Державної служби статистики за 2015 р.:  всього кількість промислових 
підприємств, які впроваджували інновації (у % до загальної кількості досліджуваних) – 14,6%, 
з них: впроваджували інноваційні процеси – 5,4%, ресурсозберігаючі – 2,2%; інноваційні види 
продукції – 10,3%, з них нові для ринку – 0,5% [1]. Очевидно, що інноваційна діяльність 
Полтавщини знаходиться на досить невисокому рівні. Основними причинами такого стану є 
недостатність фінансування держави, а також неефективна політика регіону [2].  

Для того, щоб проаналізувати як розвивалася інноваційна діяльність Полтавського 
регіону розглянемо табл. 1. 

Таблиця 1 – Підприємства, що реалізовували інноваційну продукцію у 2014-2015 рр.  

Назва 2014 2015  ∆ 

Кількість підприємств, що реалізовували  інноваційну продукцію 24 24 0 

з них є новою: 
-для ринку 
-тільки для підприємства 

 
2 
23 

 
1 
24 

 
-1 
1 

Кількість підприємств, що реалізовують інноваційну продукцію  
за кордон 

14 12 -2 

 
Дані табл. 1 показують, що впродовж року інноваційна діяльність не сильно 

розвинулася і не зазнала значних змін. Знизилася кількість реалізованої інноваційної 
продукції за кордон на 2 одиниці, а також кількість нової продукції для ринку на 1 одиницю.  
Це означає, що потрібно її більш розвивати та залучати фінансові ресурси. 

Отже, інноваційний розвиток регіону має досить низький рівень, в основному це 
пов’язано з відсутністю фінансування інноваційних процесів, що унеможливлює оновлення 
основних виробничих фондів, які мають стати головним джерелом збільшення обсягів 
виробництва підприємств. Тому, постає питання щодо формування інноваційної політики не 
лише країни в цілому, а й регіону. Дана політика повинна орієнтуватись на створення такої 
економічної системи, яка б підтримувала розвиток радикальних інновацій, забезпечувала 
сприятливі умов для їхньої реалізації. 
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The paper examines the issue of effective cooperation of local governments with community 

youth organizations and student government in Ukraine. For effective interaction between local 

authorities and students should create effective social partnership environment and develop 

theoretical and methodological model of cooperation. 

Питання співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними організаціями є 

важливими для науковців, які займаються молодіжною тематикою. Однак чимало проблем 

щодо окреслення нових шляхів такої співпраці ще потребують подальшого дослідження. 

Зокрема, здійснення наукового аналізу розуміння поняття співпраці, державної та громадської 

підтримки молодіжних ініціатив, що дозволить дослідити практичні підходи до розуміння і 

підтримки шляхів співробітництва органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування України з молодіжними організаціями. 

Рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області затверджено Комплексну 

Програму «Молодь Кременчука» на 2016-2020 роки. Програма ґрунтується на аналізі стану і 

проблем розвитку кременчуцької молоді, результатах виконання міських комплексних та 

цільових програм, пов’язаних з молодіжною політикою, визначає проблемні питання, 

окреслює цілі, завдання та комплекс заходів щодо їх реалізації.  

Програма орієнтована на: створення умов та підтримки самореалізації молоді, 

сприяння інтелектуальному та творчому розвитку особистості;  формування та пропагування 

здорового й безпечного способу життя, профілактику негативних явищ у молодіжному 

середовищі; активну участь молоді у розбудові громадянського суспільства та прийнятті 

рішень, залучення молоді до реалізації державної молодіжної політики; підвищення 

молодіжних ініціатив у різних сферах життєдіяльності суспільства; активізацію діяльності 

молодіжних громадських організацій. 

На реалізацію молодіжної політики у 2016 році виділено 1,9 млн. грн., що у три рази 

більше, ніж у 2011 році (633 тис. грн.) і на третину більше, ніж у 2015 році (1,4 млн. грн.). 

Одним із прикладів співпраці управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого 

комітету Кременчуцької міської ради з молодіжними громадськими організаціями є 

Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця». Варто зазначити, що в місті існує ряд 

програм, які спрямовані на підтримку студентської молоді. Серед таких проведення 

оплачуваних громадських робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання 

час. Програма надає можливість більше ніж 200 особам з числа молоді, в першу чергу з 

малозабезпечених родин, які опинилися в складних життєвих обставинах, багатодітних, родин 

учасників АТО, родин з числа вимушено переміщених, взяти участь у оплачуваних 

громадських роботах, попрацювати під час літніх канікул та у вільний від навчання час 

протягом одного місяця та покращити своє матеріальне становище (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 – Динаміка працевлаштування молоді в рамках програми  

«Оплачувані громадські роботи для учнівської та студентської молоді» 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Виділено коштів, грн. 261696 329791 359573 378433 542920 5901579 

Працевлаштовано, осіб  194 220 230 225 320 340 

 

Враховуючи сучасні реалії розвитку суспільства необхідно впроваджувати європейські 

підходи під час роботи з молоддю, забезпечувати підтримку молодіжних ініціатив, 

створювати умови для самореалізації молоді залежно від змін внутрішніх та зовнішніх умов. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО МАРКЕТИНГУ 

НА ПРИКЛАДІ ЗАРУБІЖНОЇ КОМПАНІЇ «NIKE» 

Пащевська А., Мірошніченко А., Караулова Ю.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

With the development of market conditions and increased competition, any activity of modern 

commercial enterprises is impossible without the use of modern communication methods. Interactive 

marketing is a good tool for marketers achieve their goals. Using the theoretical part interactive 

marketing should be backed by real experience. 

Зі стрімким розвитком ринкових умов та посиленням конкурентної боротьби, будь-яка 

діяльність сучасних торговельних підприємств не можлива без використання сучасних 

інтернет-технологій. Для маркетолога є дуже важливим своєчасне реагування на 

комунікаційні зміни у діяльності підприємства. Інтерактивний маркетинг є вдалим 

інструментом для досягнення фахівцями поставлених цілей.  

Питання щодо використання інтерактивного маркетингу досліджували ряд таких 

вчених, як  С. Гаркавенко,  В. Герасимчук,  В. Іванов, О. Єгошин,  В. Ткачук та інші [1]. 

Основною місією даного виду маркетингу є забезпечення двостороннього зв’язку  між 

продавцем і покупцем за допомогою цифрових носіїв і каналів комунікації. На ряду з 

основною місією, інтерактивний маркетинг також виконує ряд функції: вивчення збуту, 

вивчення ціноутворення, вивчення бажань споживачів, планування асортименту, вивчення 

реклами, стимулювання збуту. Використання вище перерахованих функцій дає можливість 

підприємствам якісно функціонувати як у реальному, так і у віртуальному просторі [2]. 

Використання теоретичної частини інтерактивного маркетингу слід підкріплювати реальним 

досвідом використаним у світі, який можна перейняти для України. 

Інтернет магазин Nike.com отримав велику кількість премій, і був відмічений у Каннах, 

і на фестивалях The Webby`s, Digiday & London International. Протягом останніх років Nike 

був номінований на 17 нагород, виграв 12 з них в номінації Best Shopping Experience. 

Необхідно звернути увагу на те, що Nike перевершив ряд компаній які знаходяться на 

досить високому рівні, зокрема Fab, Target, Gucci та інші. Цей бренд виокремлюється з поміж 

інших завдяки таким заслугам: акуратний і лаконічний дизайн, використання тільки якісних 

фото продукції, множинні зображення продукту підвищують інформативність контенту, 

оптимізація процесу пошуку і перегляду інших версій продукту, акцентована увага на 

наявність товару [4]. 

Для того, щоб розроблений компанією сайт мав дійсно високий споживчий попит, 

потрібно приділяти увагу таким характеристикам, як зручність головного меню, якість 

фотографій, детальна інформація про товар та його наявність, швидкий доступ до сайту та 

миттєве реагування на запити споживачів. Лише проаналізувавши кожен із цих факторів 

підприємство зможе вдало використовувати інтерактивний маркетинг у своїй діяльності. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДІВ У МАРКЕТИНГУ 

 

Бондаренко А.,  Арестов Р., Караулова Ю.   

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

The relevance of this publication is to study the problems of using QR-codes in marketing, 

identifying the list of common mistakes that allowed the introduction of QR-codes in the campaign as 

recently QR-codes are becoming increasingly popular. But without careful planning and the use of 

additional features, QR-codes can never realize their potential. 

QR (quick response ‒ «швидкий відгук»). QR-коди з'явилися в 1994 році в Японії, де 

вони швидко стали популярними. У цифровому маркетингу України використання QR-коду 

активно почалося в 2011 році, і охопило різні сфери: торгівля, реклама, логістика, 

виробництво. 

Розвиток та використання QR-кодів у різних сферах вивчали В. Лoгачoв [1], Х. Засадна 

[2] та інші. У свою чергу необхідно більш детально розглянути проблему використання QR-

коду в рекламних цілях. 

QR-коди ‒ актуальний маркетинговий інструмент. З тих пір як QR-коди отримали своє 

поширення в маркетингу, вони стали невіддільною частиною практично будь-якої рекламної 

кампанії. Замість того, щоб вводити інтернет-адрес букву за буквою, можна швидко і легко 

відсканувати QR-код [3]. Це відкриває чимало можливостей для встановлення контакту зі 

споживачами. Однак QR-код ‒ це не «таблетка від всіх хвороб», це один з новітніх 

інструментів, які можна впровадити в маркетингову кампанію фірми. Але без ретельного 

планування і використання додаткових можливостей, QR-коди ніколи не зможуть реалізувати 

свій потенціал. Існує ряд певних помилок, яких часто припускаються при використанні QR-

кодів [4]: розміщення QR-кодів у незручних для сканування місцях: на рухомих об'єктах, 

банерах вздовж автострад або у важкодоступних місцях; нецікавий та непримітний вигляд, що 

не запам’ятовується; QR-код містить нецікаву інформацію; складні коди малого розміру 

(якщо у смартфона камера гірше, ніж 4 мегапікселя, він не зможе просканувати QR-код 

подібного розміру, що також робить його марним і позбавляє всякого сенсу); розміщення QR-

коду, який не веде на оптимізовану під мобільні пристрої веб-сторінку, що ускладнює 

сприйняття інформації. 

За допомогою технологій кодування ви зможете розмістити код в будь-якому місці 

зображення, опублікувати заклик до дії і залучити клієнтів. Згідно зі статистикою, якщо ви 

розмістите QR-код в правому або лівому нижньому кутку зображення, ви отримаєте CTR на 

25% більше. 

Отже, QR-код ‒ це доступний та актуальний маркетинговий інструмент. Однак 

застосування QR-кодів к рекламних кампаніях має певні важливі особливості, які необхідно 

враховувати для досягнення поставлених маркетингових цілей. 
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АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ КІРОВОГРАДЩИНИ 

Козицька Т.В., Пирогов Д.Л. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Analysis of the problems to increase the impact of innovation of industrial enterprises in 

Kirovohrad region were carried. Study the dynamics of innovation activity conducted. 

Протягом останніх років інноваційна активність промислових підприємств 

Кіровоградської області залишається на низькому рівні. На сьогоднішній день реалізація 

інноваційної моделі має безліч недоліків, нововведення відбуваються не достатньо інтенсивно 

та в малих масштабах. 

Економічна природа інноваційної діяльності полягає у тому, що інновація є чинником 

економічного зростання, способом і стимулом розвитку підприємництва. Під інноваційною 

діяльністю розуміють усі наукові, технологічні, організаційні, фінансові і комерційні дії, що 

реально призводять до здійснення інновацій або задумані з цією метою [3]. 

Як зазначає Державна служба статистики України за 2015 рік, частка промислових 

підприємств, що впроваджували інновації у Кіровоградській області всього становить ( у % до 

загальної кількості досліджених) – 21,8%, з них: впроваджували інноваційні процеси – 7,9%, з 

них маловідходні (ресурсозберігаючі) – 5,0%, інноваційні види продукції – 11,9%, з них нові 

для ринку –  2,0% [1]. З цих показників бачимо, що інноваційна діяльність на Кіровоградщині 

залишається на низькому рівні. Причиною такого низького рівня є недостатнє фінансування 

держави та області, а також недосконала політика регіону. Аналіз розвитку інноваційної 

діяльності Кіровоградщини наведено на рис. 1. 

Рис. 1 – Кількість підприємств, що реалізували продукцію у 2014–2015 рр. 

З даного рис.1 видно, що впродовж року інноваційна діяльність різко пішла на спад та 

зазнала негативних змін. На 10 одиниць зменшилась кількість реалізованої інноваційної 

продукції. Також знизилася кількість реалізованої інноваційної продукції за кордон на 4 

одиниці.  З цього можемо зробити висновок, що необхідно швидкими темпами розвивати та 

залучати фінансові ресурси у інноваційну діяльність [2]. 

Незважаючи на те, що у Кіровоградській області інноваційна діяльність дещо 

активізувалась, в цілому вона залишається на низькому рівні. Для того, щоб підвищити 

соціально-економічний розвиток держави, необхідно спрямувати інноваційну політику на 

створення економічної системи, що забезпечувала б сприятливі умови для реалізації 

радикальних інновацій. 
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РОЛЬ ЛОГІСТИКИ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ 
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Currently, most small businesses in Ukraine pay enough attention to logistics, not aware of 

all the prospects of implementation of all its facilities. After all, thanks to this company will be able 
to optimize their activities to a new level, and free up resources to become a leader in the 
competition. 

Тенденції світового економічного розвитку призводять до зростання вимог до 
ефективності діяльності підприємств, що пов'язані з активізацією їх асортиментної політики, 
скороченням життєвий цикл товарів, ускладненням прогнозування попиту, збільшенням 
складських та транспортних витрат. Тому все більш актуальним стає раціональне планування 
виробництва та збуту, що зорієнтовані на задоволення попиту з мінімальними витратами, 
посилення координації між взаємопов'язаними видами діяльності. Вирішення цих завдань 
потребує розвинутої логістики, наявності компетентного логістичного менеджменту. 

Логістичний підхід до управління бізнесом стає головною складовою його 
конкурентоспроможності [1]. 

Логістика – управління матеріальними, інформаційними та людськими потоками на 

основі їх оптимізації. Головне завдання логістики – знизити витрати компаній шляхом  

управління товарно-матеріальними і інформаційними потоками при переміщенні продукції 
від виробника (продавця) до споживача (замовника). 

В даний час левову частку різних ринків, як вітчизняних, так і міжнародних, займає 
малий бізнес. 

Малий бізнес – це сектор економіки, що включає в себе індивідуальне підприємництво 

і невеликі приватні підприємства. Використання на малому підприємстві логістичної системи 
передбачає управління всіма операціями як єдиною діяльністю. Для цього на підприємстві 
необхідно організувати спеціальну логістичну службу, яка буде керувати матеріальним 
потоком, починаючи від формування договірних відносин з поставками і закінчуючи 
доставкою готової продукції споживачеві (рис. 1) [2]. 

 

   Рис. 1. Функції логістики на підприємстві 

http://istmat.info/files/uploads/53010/ukraina_v_cifrah_2015.pdf
http://istmat.info/files/uploads/53010/ukraina_v_cifrah_2015.pdf
http://www.uazakon.com/document/fpart87/idx87562.htm
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Логістика як сьогодні, так і в майбутньому буде основним фактором в конкурентній 

боротьбі. Успіх в цій боротьбі між малими підприємствами та мережами єдиного ланцюжка 

створення вартості, між країнами та економічними регіонами визначається, в першу чергу, 

рівнем компетенції в логістиці. Так, дослідження, проведені на підприємствах, доводять 

позитивний взаємозв'язок між ефективною логістикою і успіхом у підприємницькій 

діяльності. Це свідчить про важливість логістики в перспективі розвитку малого бізнесу. 

Застосування логістичної концепції в малому бізнесі корисно і дуже цінне тим, що дає 

можливість реалізації, як економічних, так і «технічних» інтересів у приватників просування 

матеріального потоку аж до кінцевого споживача, а так само дотримання принципів 

системності та оптимальності, здатних привести до бажаного ринкового результату. 

Використання принципів логістики в сфері малого бізнесу дозволить  істотно знизити 

обсяги запасів, що вивільнить ресурси, які можуть бути спрямовані на створення нових, більш 

складних видів продукції, нових ресурсозберігаючих технологій. 

Таким чином, логістика – один з найбільш перспективних кар'єрних напрямків в 

діяльності підприємств на найближчі роки. Тенденції розвитку підприємств усіх секторів 

економіки дозволяють припустити, що роль логістики як фактора успіху в конкурентній 

боротьбі суб'єктів господарювання різних форм власності та в майбутньому буде 

визначальною. 
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To improve the training of civil servants and prompted the introduction of European methods 

and approaches in public administration. The problems in the training and retraining of managerial 

staff and managers in public administration. 

В умовах сьогодення в Україні відбуваються кардинальні зміни, які торкаються усіх 

сфер суспільного життя, й державного управління та державної служби зокрема. У цьому 

контексті, основним завданням сучасного процесу реформування є створення системи 

державного управління, яка забезпечить подальший активний розвиток держави як правової, 

цивілізованої європейської країни з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури. 

Запровадження європейських підходів до підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування має забезпечуватися як на 

державному рівні, так і на регіональному. Визначений європейський вектор розвитку України 

вимагає побудови чіткої та прозорої системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів 

державного управління і державної служби на європейських цінностях. 

Одним із методів удосконалення системи підвищення кваліфікації державних 

службовців є впровадження новітніх інформаційних систем. Це дозволяє оптимізувати процес 

обміну інформацією, зменшити обсяг роботи штатних адміністраторів, що супроводжують 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій в системі підвищення кваліфікації. 

Науковим підгрунтям для впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 

http://www.dist-cons.ru/modules/logistic/section1.html
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управління освітою є дослідження сучасних вітчизняних науковців [1, 2]. Аналіз зазначених 

досліджень дозволяє зробити висновок, що інформатизація системи освіти має два напрями – 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій безпосередньо в процес навчання та 

інформатизація системи управління освітою. 

Для якісного процесу підвищення кваліфікації потрібно створити інформаційне 

середовище, яке б відповідало певним потребам: бази даних системи мають включати 

інформацію про всі елементи навчального процесу; у систему має бути закладений обмін 

інформацією між користувачами; повинна бути можливість взаємообміну інформацією з 

органами управління. 

Для підвищення кваліфікації публічних службовців у європейських країнах активно 

застосовується дистанційна форма навчання. Запровадження елементів дистанційного 

навчання за програмами підвищення кваліфікації в Україні, на жаль, стикається з низкою 

проблем: обмеженість доступу до мережі Internet, пов’язана не тільки з фінансовими 

аспектами, а й теріторіальними; відсутність або низькій рівень мотивації державних 

службовців до підвищення кваліфікації; високій рівень завантаженості кожного працівника на 

робочому місці, відповідно неможливість виконувати завдання викладача. 

У цьому контексті першочерговим завданням є реформування системи підвищення 

кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, яка має 

відповідати європейським вимогам державної кадрової політики. 
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In the past few years several research projects focused on the problems of inter-municipal 

cooperation were carried out in the Czech Republic and abroad. As the research results reflect the 

respective local and regional specifics, the results and conclusions are diametrically different, 

depending on particular conditions in the respective country. The presented work focuses on the 

issues of history, present and future of inter-municipal cooperation in the Czech Republic. 

Contemporary inter-municipal cooperation in the Czech Republic has its roots in the period 

immediately following the Velvet Revolution in 1989 when the relations of Czech municipalities 

with each other and with municipalities abroad were restored. At the same time, agreements and 

contracts from before 1989 started to be revised. They were based on the so-called cooperation 

policy within socialist countries or international cooperation of socialist countries with developing 

countries. The revision of documents was implemented across all municipalities, especially as 

regards potential applicability, actual fulfilment and the changed political situation. In 1990 

territorial government was restored and other legislative changes were implemented, which 

strengthened the authority of municipalities and enabled them to develop other forms of cooperation, 

such as micro-regions, joint participation in business corporations and common-interest associations 

of legal entities (alliances). Also the activities of the Union of Towns and Municipalities of the 

Czech Republic were restored. In the entire 1990s new regional and national structures of 

cooperation were originating and there was further acceleration when the Czech Republic entered the 
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EU in 2004. Late 2010s are connected with strengthening the relations between the private and the 

public sector or fragmentation of the existing forms of cooperation, as the case may be. For this 

reason a fragmented structure of over 20 possible means of cooperation with other municipalities is 

available for municipalities today. The cooperation has different intensity and spatial arrangement in 

the respective areas, which is caused by various barriers and obstacles of inter-municipal 

cooperation. 

A large number of forms of inter-municipal cooperation represent a wide choice of 

opportunities for cooperation on the one hand but it is a limit and an obstacle of the development of 

inter-municipal cooperation on the other hand as it can lead to fragmentation of power and sources. 

A missing and coherent conception of inter-municipal cooperation plays an important role. In the 

past 20 years quite a large number of different forms of cooperation were formed and they gradually 

covered most of the area of the Czech Republic. However, the dynamics of their development seems 

to have been exhausted due to a missing conception which would enable to remove the blank spaces 

on the map of inter-municipal cooperation and cover the entire area of the Czech Republic. This step 

would actively help to provide effective public services within the scope of municipalities, 

infrastructure and to remove some disparities. 

In the Czech Republic a lot of problems arise from the size structure of municipalities so the 

most frequently stated barrier (and a stimulus at the same time) of inter-municipal cooperation is the 

lack of financial resources, which was confirmed by the Questionnaire Survey Aimed to Analyse 

Selected Problems of Municipalities and Towns in the South Bohemian Region done by the author in 

2004 and 2014. «The lack of financial resources» is stated as an obstacle of inter-municipal 

cooperation by up to 80.4% of municipalities. After entering the EU the situation significantly 

improved and the value reaches only 56.7%, which is a decrease by approximately one fourth. The 

level of 80% in the perception of the lack of financial resources as a serious barrier of inter-

municipal cooperation corresponds with similar results of research projects done e.g. by the Centre 

for Regional Development Research at the University of West Bohemia in Plzeň. As regards the 

barriers of inter-municipal cooperation, a significant percentage growth during the programming 

period of 2007–2013 was recorded by the time-consuming character and high administrative load of 

this cooperation and the implementation of projects. The summary of responses reveals that 

municipalities point out complicated and quickly changing legislation, lack of preparation of the 

programming period, involvement of other partners etc. Therefore it is not surprising that almost 

20% of municipalities do not use the opportunities of the European funds or does not get involved in 

inter-municipal cooperation at all. Contrary to Germany, municipalities do not state political 

conditions as a barrier, but quite significant discontent with the current model of public 

administration still appears in other questions, with only 10–15% of municipalities considering it a 

good base for further positive development of municipalities. More than a half of municipalities also 

think that the current model should be significantly changed in future, no matter if it is the change of 

funding of municipalities or bigger and more effective involvement of public in democratic decision-

making. 

According to some experts, the origin of discontent with the current model of public 

administration can be found in reforms dating back to 2000–2003. With effect from 1 January 2003, 

district offices were dissolved and their activities were transferred to regional offices, municipalities 

with extended competence and other administrative offices with the goal of decentralization and 

deconcentration. In connection with low support from the state, this change makes a lot of small and 

medium-sized municipalities feel there is a missing connecting link in the territorial government 

which would provide municipalities with methodological and consulting support and help them 

promote their interests.  

If no reform steps are made in public administration in the next few years, which is very 

likely in the context of current political distribution of power, the role of a certain connecting link in 

a region can be played by a basic form of inter-municipal cooperation – micro-region or LAG. It can 

play a positive role both in the development of a region and in the participation of public, the opinion 

of which is sometimes overlooked and disregarded, this fact being indirectly admitted by the 
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representatives of municipalities in the area of systemic identification of needs / engagement of 

public. 

In terms of the discussion about the missing connecting link of public administration and the 

role of inter-municipal cooperation, it can be said with pleasure that as the engagement of 

municipalities in different forms of inter-municipal cooperation progressively grows (the % change 

in the number of engagements between 2007 and 2014 is +49.34%). Features of local development 

conducted in a community manner gradually start to be exercised more in the regions – especially 

thanks to the engagement of different partners on a local level while implementing the strategies. 

This helps the respective areas raise the quality of life and maintain sustainable future. By 

community-driven local development the author means a method of including partners on local level, 

including the civil society and local economic entities in order to create and implement local 

integrated strategies which help in a given area to create a more sustainable future. In the programme 

period of 2014-2020, community-driven local development is one of integrated tools (CLLD), which 

is a mechanism for targeting of EU financial means that enables a multiple-fund financing of more 

complex projects. 
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Successful economic activity of enterprises in market conditions is impossible without 

innovative style of management, based on  continuous systematic and purposeful innovation aimed at 

using the results of research and development and production of new high-quality and competitive 

products and services. 

Успішна економічна діяльність підприємства в ринкових умовах неможлива без 

новаторського стилю господарювання, в основі якого – постійна систематична і 

цілеспрямована інноваційна діяльність, спрямована на  використання результатів наукових 

досліджень та розробку і виробництво нових високоякісних і конкурентоспроможних товарів і 

послуг. 

Інноваційна діяльність є невід’ємною частиною виробничо-господарської діяльності 

підприємства, направленої на встановлених та вдосконалення його виробничих сил і 

організаційно-економічних відносин. 

Важливу роль відіграє інноваційна діяльність в галузі виробництва будівельних 

матеріалів в тому числі такого широкого вживаного в будівельній індустрії будівельного 

матеріалу як щебінь. Цей матеріал виробляється із природного будівельного каменю (як 

правило граніту) шляхом дроблення його до повної крупності в дробильних апаратах – 

дробарках. По існуючій стандартній технології виробництва щебеню дроблення природного 

будівельного каменю здійснюється в конусних дробарках крупного дроблення типу ККД (1-а 

стадія) – з крупності від 1000 мм до крупності 350 мм. Друга стадія здійснюється в дробарках 

середнього дроблення типу КСД-3 крупності 350 мм до крупності 100 мм. Третя стадія 

дроблення здійснюється в конусних дробарках мілкого дроблення з крупності 100 мм до 

крупності 30-5 мм. 

За такої стандартної технології виробляється щебінь посередньої якості з вмістом 

кубовидних зерен 60-70 %, що недостатньо для виробництва бетонних сумішей високої 

якості, які необхідні при будівництві відповідальних, стратегічно важливих об’єктів – злітних 

смуг летовищ, причалів, доріг, атомних електростанцій. 

Автором запропонована і розроблена інноваційна технологія виробництва 

високоякісного щебеню з вмістом кубовидних зерен 90-95 %,  особливістю цієї технології є 
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те, що в останній (третій)стадії дроблення застосовується інноваційна конструкція 

розробленої автором дробарки відцентрово-ударного типу, руйнування матеріалу в якій 

здійснюється вільним ударом в полі відцентрових сил. Ця інноваційна розробка захищена 

рядом патентів України. 

Експериментальні дослідження розробленої авторами інноваційної технології і 

обладнання підтвердили можливість отримання високоякісного щебеню з вмістом кубовидних 

зерен 90-95 % при значно менших енергетичних витратах порівняно з існуючою технологією. 

Розроблена інноваційна технологія рекомендована до широкого впровадження в 

виробництво.  

КОН’ЮНКТУРА РИНКУ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПОЛТАВЩИНИ 

Кратт О.А. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Баркалов О.О. 

Зеленогурський університет (Республіка Польща) 

The conjuncture of the market of services of higher education characterizes the ratio of the 

volume of license and admission of students in segments of «junior specialist», «bachelor», 

«specialist» and «master». On the market of the Poltava region, the volume license in all segments 

exceed the volume of accepted students, as illustrated by the excessive conjuncture. 

Більше чверті століття сфера вищої освіти є ареною комерційних баталій вищих 

навчальних закладів (ВНЗ). Останні формують пропозицію послуг вищої освіти (ПВО), яка 

частково затребувана споживачами. ПВО – освітня програма підготовки за спеціальністю. 

Співвідношення попиту і пропозиції являє кон'юнктуру ринку ПВО як у національному, так і 

у локальному масштабах. Саме на локальних ринках змагаються ВНЗ за споживчі переваги. 

Одним із таких є ринок ПВО Полтавської області. 

На ринку ПВО Полтавщини у 2016 р. діяли 37 ВНЗ у чотирьох сегментах відповідно до 

освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст» і «спеціаліст» та освітніх ступенів 

«бакалавр» і «магістр». Підготовку молодших спеціалістів здійснювали 23 ВНЗ, бакалаврів – 

8 ВНЗ, спеціалістів – 7 ВНЗ, магістрів – 6 ВНЗ. Обсяг пропозиції ПВО характеризує показник 

«ліцензований набір», який демонструє освітній потенціал ВНЗ як за окремою спеціальністю, 

так і закладу взагалі. Обсяг попиту характеризує показник «чисельність осіб, зарахованих на 

навчання». Джерелом інформації зазначених показників є інформаційний ресурс про вступну 

кампанію до ВНЗ у 2016 р.: http://www.vstup.info. 

Загальний обсяг пропозиції у сегменті «молодший спеціаліст» складав 9631 місць, а 

чисельність зарахованих – 3540 осіб. У цьому сегменті мала місце надлишкова кон’юнктура, 

оскільки пропозиція перевищувала попит у 2,7 рази. Найбільший обсяг ліцензії (855) і 

найбільшу чисельність зарахованих (330) мав Коледж Кременчуцького Національного 

Університету імені Михайла Остроградського. У найбільшій мірі (89 %) реалізувало 

потенціал Лубенське медичне училище, яке на 180 міст зарахувало 161 особу.   

Загальний обсяг пропозиції у сегменті  «бакалавр» складав 11592 місць, а чисельність 

зарахованих – 5449 осіб. У цьому сегменті мала місце надлишкова кон’юнктура, оскільки 

пропозиція перевищувала попит у 2,1 рази. Найбільший обсяг ліцензії (2645) мав Полтавський 

національний педагогічний університет імені В. Г. Короленко, а найбільший прийом (1289) 

здійснив Полтавський університет економіки і торгівлі. У найбільшій мірі (68 %) реалізувала 

освітній потенціал Полтавська державна аграрна академія. 

Загальний обсяг пропозиції у сегменті  «спеціаліст» складав 12728 місць, а загальна 

чисельність зарахованих – 3496 осіб. У цьому сегменті мала місце надлишкова кон’юнктура, 

оскільки пропозиція перевищувала попит у 3,6 рази. Найбільший обсяг ліцензії (4835) і 

http://www.vstup.info/
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найбільшу чисельність зарахованих (1289) мав Полтавський університет економіки і торгівлі. 

У найбільшій мірі (44 %) реалізував освітній потенціал Полтавський національний 

педагогічний університет імені В. Г. Короленко. 

Загальний обсяг пропозиції у сегменті «магістр» складав 7150 місць, а чисельність 

зарахованих – 3523 осіб. У цьому сегменті мала місце надлишкова кон’юнктура, оскільки 

пропозиція перевищувала попит у 2 рази. Найбільший обсяг ліцензії (1820) і найбільшу 

чисельність зарахованих (1021) мав Полтавський національний технічний університет імені 

Юрія Кондратюка. Цей ВНЗ у найбільшій мірі реалізував освітній потенціал (28,98 %). 

Отже, у всіх сегментах ринку ПВО Полтавщини пропозиція значно перевищувала 

попит. Жоден ВНЗ у всіх сегментах не зміг реалізувати свій загальний освітній потенціал у 

повному обсязі.  

 

 

 

ЕКОНОМІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  

ЯК ОДИН ІЗ ВЕКТОРІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ 

 

Кондратенко Т.В. 

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка  

 

Economic competence by the applicants of education provided by the current regulatory 

framework. The balance of supply and demand in the market of educational services is accompanied 

by the availability of competent and of professional the personnel. A functioning network of 

educational institutions in the city of Kremenchug able to provide all enterprises, institutions and 

organizations by qualified workers this vector of development. 

Профільне навчання є одним із ключових напрямів модернізації та удосконалення 

системи освіти в державі у контексті соціального та професійного самовизначення й 

відповідності вимогам сучасного ринку праці, що забезпечує: наступність загальної середньої 

та професійної освіти, економічної освіти ланцюга школа – вищий навчальний заклад, 

формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації [1; 4]. 

Схваленою «Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» очікується проведення 

докорінної та системної реформи загальної середньої освіти, набуття ключових 

компетентностей для успішної самореалізації особистості [3]. Однією з умов практичної 

профілізації є врахування особливостей інфраструктури регіону. Адже досягнення 

рівноважності співвідношення «ринок освітніх послуг вищих навчальних закладів 

(пропозиція) – професійне самовизначення випускників загальноосвітніх навчальних закладів 

(попит)» на рівні держави, регіонів є індикатором розвитку освітньої галузі. В свою чергу, 

формування економічної компетентності здобувачів освіти на кожному рівні забезпечує не 

тільки наявність компетентних педагогів в закладах освіти, а й фахівців в галузях економіки 

держави. Освіта стає базисом збалансованого розвитку суспільства, економіки, продуктивних 

сил.  

Одними з важелів зниження рівня міграції випускників загальноосвітніх навчальних 

закладів можуть бути підвищення якості освіти, врахування соціального запиту 

територіальної громади та прогнозного дослідження регіонального ринку праці. Зокрема, 

машинобудування Полтавської області займає третє місце в промисловому комплексі області. 

Флагманами розвитку промисловості та конкурентоспроможності машинобудівної продукції 

регіону та країни в цілому є ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», компанія 

«АвтоКрАЗ», ПАТ «Кременчуцький колiсний завод», ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх 

машин» [2]. Отже, Кременчук є великим промисловим містом Полтавщини, в якому 

підприємства мають бути забезпечені кваліфікованими кадрами, здатними реалізовувати свої 

виробничо-збутові програми в часі. Наявність кваліфікованих працівників та їх економічну 
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компетентність здатна забезпечити функціонуюча безпосередньо в Кременчуці освітня галузь, 

що представлена діючими в місті дошкільними, загальноосвітніми, професійно-технічними та 

вищими навчальними закладами. 
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The features of domestic economy as environment of functioning of enterprises has been 

investigated. Expedience of the improvement of organizations' adaptation potential following four 

basic directions has been justified, that in conditions of the instability of external environment and 

taking into account providing of realization of Sustainable Development Strategy must promote an 

effective functioning of them. 

Today in the conditions of eurointegration tendencies which take place in the Ukrainian 

economy, the special place is occupied by realization of Sustainable Development Strategy. 

Successful motion of this process requires the simultaneous solving of complex of tasks, which will 

provide achievement of economic, ecological and social aims of development, and it's possible only 

under conditions of presence of the powerful adaptation potential of enterprise.  

The domestic and foreign scientists, such as I. Ansoff, A. D. Ivanov, A. N. Tyshchenko, 

O. M. Trydid, O. M. Semeniv, K. V. Bohachevska, A. M. Turylo et al. were engaged researches of 

adaptation possibilities of the domestic enterprises. However majority of researchers analyse 

adaptation potential of enterprises in Ukraine from position of providing of their competitiveness in 

the conditions of market economy and in the context of international relations [2], and the questions 

of providing of successful functioning of the enterprises within the framework of realization of 

Sustainable Development Strategy still not well developed. In general considerable adaptation 

possibilities and high flexibility in the process of functioning of enterprises are necessary pre-

condition of their existence [1]. The importance of compliance of realization of Sustainable 

Development Strategy causes the improvement of adaptation potential [3], which should be 

integrated in such four basic directions: investment sphere, innovative sphere, organizational sphere 

and production sphere. 

Determination of priority directions of investment is important in the investment sphere, but 

the providing of investment attractiveness of enterprise for stimulation of bringing in of additional 

money has a great sense also. One of the directions of investment should be a reduction of resource 

consumption of production which will allow to decrease negative impact on the environment. The 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/37784/
http://www.adm-pl.gov.ua/
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introduction of mechanism of complex development of intellectual potential of organization from 

retraining of personnel to realization of innovations as resource saving technologies will be 

appropriate. The measures of improvement of organizational sphere must be directed on providing of 

the effective operative planning and current control, that can be considered as instruments of deep 

analysis of influence factors on activity of enterprise. 

To our opinion, the production activity should be corrected in accordance with modernization 

of capital assets, using of raw material, which carry less destructive influence on an environment and 

accordingly to perfect the technological cycle of production of goods. So only interrelated 

development of all spheres of activity of enterprise is able to provide maximal adaptation to the 

changeable conditions of external environment taking into account the realization of Sustainable 

Development Strategy and will allow to get a sinergistical effect. 
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The basic problems of the solid waste management in Ukraine have been considered. It has 

determined that the most optimal strategy is the modernization of solid waste management through 

the introduction of new technologies of reuse of resources. 

Однією з найбільш гострих сучасних проблем українських населених пунктів є 

проблема видалення та переробки твердих побутових і промислових відходів. Сьогодні 

Україна виступає європейським лідером за кількістю відходів на душу населення, що 

відповідним чином позначається на рівні загальної екологічної безпеки країни та її окремих 

регіонів. Тому актуальним завданням є організація екологічно та економічно доцільного 

поводження з відходами з метою захисту навколишнього природного середовища та здоров’я 

людини від їх негативного впливу, забезпечення ощадливого використання матеріально-

сировинних та енергетичних ресурсів. 

Поточні проблеми з побутовими відходами можна вирішити установкою компактних 

переробних комплексів. На даний час в м. Кременчук запроваджена і працює система 

роздільного збору твердих побутових відходів (ТПВ). При цьому незначна частина 

ресурсоцінних компонентів відсортовується в спеціальних контейнерах і транспортується на 

територію Кременчуцького «КАТП-1628», де додатково відсортовується за товарними 

властивостями і тюкується. Кінцевим продуктом підприємства з сортування та перероблення 

ТПВ є відсортовані за видами відходи, що придатні для вторинної переробки. Але більша 

частина ТПВ скидається в контейнери для змішаних відходів і вивозиться на полігон ТПВ, де 

захоронюється без проведення будь-яких додаткових заходів з сортування. Враховуючи 

величину наявного потенціалу щодо вилучення ресурсоцінних компонентів, Кременчуцьке 

КАТП 1628 поставило за мету реалізувати стратегічний план «Улаштування полігону твердих 
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побутових відходів на Деївській горі: організація екологічного та економічно доцільного 

поводження з відходами», який спрямований на будівництво сміттєсортувального 

підприємства на діючому полігоні Деївська гора. 

Реалізація цієї мети дозволить не тільки поглибити процес вилучення ресурсоцінних 

компонентів з ТПВ, але й вирішити ряд важливих як для Кременчуцького «КАТП-1628», так і 

для суспільства питань, а саме: створити сприятливі умови для залучення довгострокових 

інвестицій і впровадити сучасні високоефективні методи переробки, утилізації та 

знешкодження ТПВ; вкрити полігон ТПВ сучасними захисними плівками, з метою 

запобігання попадання фільтрату в ґрунтові води та улаштування полігону за останніми 

екологічними вимогами; організувати систему сортування ТПВ (підприємство сортування та 

перероблення твердих побутових відходів) з метою вилучення з ТПВ ресурсоцінних 

компонентів та збільшити доходи підприємства від реалізації вторинної сировини; зменшити 

витрати підприємства на паливно-мастильні матеріали і запасні частини для бульдозерів за 

рахунок зменшення обсягів захоронення ТПВ; скоротити витрати підприємства пов’язані із 

сплатою екологічного податку за рахунок зменшення обсягів захоронення ТПВ на величину 

вилучених вторинних (ресурсоцінних) відходів; отримати додаткові джерела сировини для 

твердопаливної котельної підприємства (відходи деревини); скоротити темпи завантаження 

полігону ТПВ та збільшити терміни його корисного використання; створити додаткові робочі 

місця; упорядкувати облік відходів. 

Таким чином, оптимізація системи управління твердими побутовими відходами на 

основі вдосконалення механізму вторинного ресурсовикористання сприятиме не лише 

покращенню екологічної ситуації в регіоні, а й створенню передумов розвитку 

енергозбереження та отримання додаткової соціально-економічної ефективності. 
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Studied foreign methods of calculation of the cost of products, their features, including direct 

costing, ABC method and the method FVA. The attention is focused on the application of 

international methods of calculation of production costs in domestic practice. 

У сучасній економічній літературі «метод калькулювання» окреслюється як сукупність 

прийомів розподілу витрат підприємства за калькуляційними статтями та віднесення їх до 

об’єкта власне калькулювання. Методи калькулювання застосовують для розрахунку 

собівартості визначених видів, груп продукції (робіт, послуг). Правильний вибір методів 

обліку витрат визначається особливостями технологічних процесів та залежить від 

керівництва і бухгалтерів самого підприємства.  

У зв’язку з виходом вітчизняних підприємств на міжнародні ринки все частіше 

застосовують зарубіжні методи калькулювання собівартості, як: «стандарт-кост», «абзорбшен-

костинг», ABC-метод, «кайзен-костинг», «директ-костинг», «таргет-костинг», JIT-

калькулювання (точно в строк), «метод ФВА», «кост-кілінг», «верибл-костинг» та 

калькулювання за останньою операцією.  

У країнах з ринковою економікою часто застосовують систему директ-костингу, яка 

являє собою метод неповної собівартості. Однією з перших особливостей системи є розподіл 

виробничих витрат на прямі та змінні. Друга особливість – система виступає певним 

об’єднанням для управлінського та фінансового обліків. Третьою особливістю є калькуляція 

собівартості продукції, як процес багатостадійного складання звіту про доходи фірм. Ці фірми 
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складають на основі маржинального доходу, який застосовують для аналізу прибутковості й 

прийняття управлінських рішень [1].  

Одним з інструментів удосконалення калькуляційних систем та інноваційних методів 

управлінського обліку є Activity Based Costing (або ABC) – метод калькулювання, що набув 

широкого розповсюдження на європейських і американських підприємствах. Цей метод 

використовують близько 10 % компаній по всьому світу, а саме у США, Великій Британії, 

континентальній Європі, Австралії, Японії. Застосування методу АВС дозволяє керівнику 

точніше визначити вартість певного продукту, особливо у випадках, коли непрямі витрати 

перевищують прямі [2].  

Також розповсюдженим є метод ФВА, який застосовується у зарубіжній практиці 

більше ніж півстоліття. Метою цього методу є вдосконалення корисних функцій виробів за 

умови забезпечення вдалого співвідношення між витратами на їхнє виготовлення. Важливою 

умовою для функціонування ФВА є наявність у штаті підприємства досвідчених аналітиків, 

здатних правильно розподілити функції виробів, відстежити їхню динаміку та поведінку [2]. 

Розглянувши зарубіжні методи калькулювання собівартості продукції та їх 

особливості, можемо зробити висновки, що на жаль, в Україні ці системи взагалі майже не 

використовуються або впровадження у вітчизняні підприємства є недостатньо швидким. 

Причина цього – застарілі традиції у сфері бухгалтерського обліку. Незважаючи на стабільну 

роботу підприємства, необхідно покращувати або змінювати традиційні методи обліку витрат. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ОБЛІКУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ 
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Авраменко О.І., Лук’яненко Я.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

The main aspects of modern accounting development in domestic enterprises are 

investigated, the main problems of the accounting system of the present are listed. 

Сучасні процеси глобалізації економік різних країн в єдиний механізм зумовлює 

постійне вдосконалення всіх інформуючих систем на кожному підприємстві, зокрема і 

бухгалтерського обліку. Даний вид інформаційної системи надає керівництву організацій 

найбільш точну інформацію про фінансовий стан як кожної окремої бізнес-одиниці,так і 

загалом інституційної одиниці. Зміни, що відбуваються, зумовлюють коригування або ж 

докорінну заміну норм, форм, видів та форматів фінансової звітності, які являються 

адекватною реакцією будь якої облікової системи. Бухгалтерський облік, виходячи з основних 

його завдань, стає незамінною інформаційною базою, тому визначення основних тенденцій та 

подальший напрям руху даної системи стає одним з головних запитань сучасного бізнес-світу. 

Розглядаючи теоретичні основи бухгалтерського обліку стає зрозуміло, що основні 

погляди спрямовані на закордонні орієнтири, що зумовлено глобалізаційними процесами та 

постійним пошуком вітчизняними підприємствами закордонних інвесторів [1]. Проте 

міжнародні стандарти обліку неможливо в первісному їх вигляді застосовувати на території 

України, оскільки вони зумовлять невідповідності в обліковій системі, тобто процес інтеграції 
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вітчизняної облікової системи повинен відбуватися не раптово , а поступово з урахуванням 

попередньої системи обліку на підприємствах.  

Продовжуючи розглядати тенденції розвитку системи бухгалтерського обліку, стає 

очевидною відсутність на переважній більшості вітчизняних підприємств автоматизації 

бухгалтерського обліку, що становить приблизно 40% від загальної кількості суб’єктів 

господарювання на території України. Питання автоматизації являється одним з 

найскладніших в даному напряму, оскільки: використання застарілих та впровадження нових 

програм ускладнює обслуговування інформаційної системи та знижує її ефективність; 

відсутня нормативна база для регулювання автоматизованої форми обліку на вітчизняному 

рівні; кваліфікаційна непідготовленість працівників [2]. 

Бухгалтерський облік об’єднує в свою складову податковий, фінансовий та 

управлінський облік, проте останні наукові праці свідчать про появу дискусій, пов’язаних з 

даним поділом. Розгляд даного питання був зумовлений необхідністю в більш детальнішій 

інформації про фінансовий стан [1]. 

Таким чином, на підставі проведеного дослідження можемо зробити висновок, що 

останні зміни в економічному світі зумовлюють постійний розвиток бухгалтерської науки, яка 

в свою чергу адаптується до потреб сьогодення. 
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ  

ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ 

 

Циган Р.М., Гребінна Е. Ю.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

In the context of globalization and expanding international relations major role for 

sustainable development of the national economy plays an export potential, formation of which 

occurs in companies that are independent economic operators. 

Підвищення глобалізаційних та інтеграційних процесів в економіці акцентує увагу на  

значенні міжнародної торгівлі, яка є важливою складовою в  економічному розвитку України. 

Значну роль для підвищення міжнародних зв’язків та забезпечення конкурентоспроможності 

української економіки відіграє експортний потенціал. 

Експортний потенціал визначається обсягами виготовлених товарів, або наданих 

послуг на міжнародні ринки з найбільшою вигодою для підприємства-виробника та країни.  

Експортний потенціал промислового підприємства є багатогранним поняттям, він 

включає в себе ряд економічних, виробничих та інших характеристик, які в сполученні 

відображають здатність підприємства реалізовувати свою продукцію на світовому ринку. 

http://kpi.kharkov.ua/
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Експортна діяльність суб’єктів підприємницької діяльності кожної країни впливає на 

політичні та економічні інтереси інших країн, тому при побудові концепції розвитку 

експортного потенціалу враховується значна кількість факторів управління. 

Загалом виділяють дві групи факторів: зовнішні та внутрішні. 

Таблиця 1  – Фактори впливу на експортний потенціал підприємства[1] 

Фактори впливу 

Ендогенні: 

 державна політика; 

 діяльність конкурентів; 

 науково-технічний прогрес; 

 соціально-культурні фактори; 

 кон’юктура світових ринків; 

 споживачі; 

 стратегія експорту. 

Екзогенні: 

 наявність ресурсів; 

 необхідний рівень 

конкурентоздатності товару; 

 технологічна і організаційна 

гнучкість підприємства; 

 наявність ресурсів; 

 здатність відповідати вимогам 

споживача; 

 якість макроекономічного 

дослідження в країні-експортері. 

 нормативно-правова база; 

 державне регулювання 

зовнішньоторгової діяльності. 

Отже, головна роль експортного потенціалу виражається в тому, що він являє  собою 

інструмент активізації наявних і потенціальних переваг українських підприємств на 

міжнародному ринку. Тому, проблема формування і аналізу факторів впливу на експортний 

потенціал має  першочергове значення в питаннях виживання підприємства на міжнародних 

ринках та підвищення ефективності його діяльності. 
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МІСЦЕ І РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Онищенко О.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Enterprise management in current economic conditions is possible only from a position of 

strategic thinking and strategic management decisions. Effective strategic management requires 

reliable information provision. This information should be providing the accounting system of the 

company. Consider the place and role of accounting in the management of the company.  

Зміна умов господарювання, яка відбувалася протягом останніх десятиліть, вплинула 

на методи та стиль управління. Стратегічне управління стало філософією управлінської 



СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА СТРУКТУРНО-ІННОВАЦІЙНА ПЕРСПЕКТИВА ЕКОНОМІКИ   

 

133 

діяльності, всі сфери діяльності підприємства повинні бути підпорядковані стратегічним 

цілям, значна частина управлінських рішень набула стратегічної значимості. Формування 

концепції стратегічного управління розпочалося з другої половини двадцятого століття. 

Основні його принципи були розроблені А. Чандлером [1] та І. Ансоффом [2].  Поступово 

формувалися теоретичні і практичні моделі стратегічного управління, представлені спочатку в 

зарубіжній науковій літературі, а згодом і у вітчизняній.  

Стратегічний менеджмент представляє собою об’єктивний підхід для визначення 

майбутнього напрямку розвитку підприємства. Він може бути охарактеризований як 

послідовний стиль керівництва, що полягає в інтегративному процесі аналізу, планування і 

контролю. В свою чергу ефективний стратегічний менеджмент вимагає надійного 

інформаційного забезпечення, яким повинна бути система обліку підприємства. Класична 

система управлінського обліку не могла забезпечити інформаційний складник прийняття 

стратегічних рішень. У системі управлінського обліку почали відбуватися кардинальні зміни 

методологічних підходів до його побудови. Нова облікова система, яка вийшла за межі 

оперативного управлінського обліку та була тісно пов’язана з маркетингом, логістикою і 

менеджментом отримала назву стратегічного управлінського обліку. Він став надважливим 

елементом оперативного управління, універсальною системою збору та надання інформації, 

аналізу та контролю виробничих та економічних процесів.    

Облікова система може забезпечувати потреби стратегічного менеджменту різними 

шляхами, зокрема:  використання даних обліку для аналізу ринків, на яких діятиме компанія; 

надання ключової інформації з урахуванням вибраної стратегії; забезпечення 

зворотного зв’язку з урахуванням узгодження досягнутих результатів і стратегічних цілей; 

надання інформації щодо довгострокових наслідків різних напрямів діяльності [3]. 

При цьому система бухгалтерського обліку повинна бути побудована так, щоб 

забезпечувати менеджмент фінансовою та нефінансовою інформацією, як про внутрішні 

господарські процеси так і про зовнішнє середовище підприємства. Такий підхід задовольняє 

специфічним умовам ухвалення стратегічних рішень, причому самі умови можуть 

змінюватися у міру коректування стратегії у зв’язку із змінами зовнішнього середовища. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ  

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
 
Онищенко О.В., Шахмаєва А.О. 
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Agriculture is one of the most important sectors of the national economy. It provides 12-18% 

of GDP and about one-third of the gross export earnings. Financial support for sustainable 
development of agriculture is very necessary because this development ensures country’s food 
security, contributes to the transformation of the agricultural sector in a highly competitive sector 
and in the domestic and foreign markets.  

Сільське господарство є доволі специфічною галуззю через високу залежність 
виробництва від природно-кліматичних умов та значну тривалість виробничого циклу. Дуже 
часто фермерські господарства не лише не отримують прибуток від своєї діяльності, але й не 
можуть перекрити понесених витрат. Тому важливою умовою покращення ситуації в 
аграрному секторі та підвищення конкурентоздатності є достатня та збалансована за 
напрямками державна фінансова підтримка сільського господарства. 

Державна підтримка агропромислового комплексу України здійснюється за 
наступними напрямами: 

1. Цінове регулювання – введення мінімальних закупівельних цін на найважливіші 
види сільськогосподарської продукції. 

2. Фінансово-кредитна підтримка – надається часткова компенсація процентних ставок 
на отримання кредитів комерційних банків і здійснення лізингових платежів; надаються 
субсидії для оплати частини страхового платежу (страхової премії). 

3. Податкове стимулювання – сільськогосподарські виробники сплачують єдиний 
податок, а також мають спеціальний механізму сплати податку на додану вартість (ПДВ). 

4. Субсидії та дотації – допомога держави у грошовій або натуральній формі, 
наприклад, доплати сільськогосподарським товаровиробникам за збереження поголів’я, 
бюджетні виплати на гектар зернових, ріпаку, льону. 

5. Спеціалізована підтримка за окремими напрямами та програмами — ведення 
сільського господарства на радіаційно забруднених територіях, підвищення родючості ґрунтів 
тощо. 

Проектом державного бюджету України  передбачені видатки Міністерству аграрної 
політики і продовольства України у розмірі 8,2745 млдр. грн., за загальним фондом — 5,3823 
млрд.грн., за спеціальним фондом – 2,8922 млрд.грн. Підтримка розвитку агропромислових 
підприємств передбачається у наступних напрямках: 

— здешевлення кредитів сумі 300 млн.грн., 
— науково-технічні розробки та дослідження в сумі 72,5 млн.грн., 
— підтримка заходів в агропромисловому комплексі 55 млн.грн., 
— підтримка закладання молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними 75 

млн.грн., 
— надання кредитів фермерським господарствам 25 млн.грн., 
— підтримка тваринництва 210 млн грн., 
— фінансова підтримка сільгоспвиробників 1 473 млн.грн. 
Загалом видатки за програмами розвитку становлять – 3,7218 млрд.грн., з яких із 

загального фонду – 2,173 млрд, із спеціального фонду – 1,5488 млрд.грн [1]. 
Отже, тільки фінансування та державна підтримка сільського господарства зможе 

забезпечити підвищення рентабельності та розвитку підприємств, підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва. 
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Questions about the status of Ukraine maritime transport. Highlight its main problem on the 

road to European integration. A specific areas of improvement of Ukrainian maritime transport on 
the road to European integration. 

Морський транспорт як галузь вирізняється низкою особливостей від інших видів 
транспорту. 

По-перше, його діяльність має безпосередньо міжнародний характер. Переважна частка 
флоту більшості країн світу здійснює закордонні перевезення, тоді як у внутрішньому 
каботажі працює менше 10 % тоннажу. 

По-друге, морські перевезення вантажів є масовими й дешевими. Перевага морського 
судноплавства полягає в перевезенні великих партій вантажів, різних за вагою і габаритами, 
які лімітуються при перевезеннях сухопутним і річковим транспортом [2]. 

До комплексу морського транспорту належать судна різних типів і призначень, морські 
шляхи й порти, судноремонтні підприємства та суднопідйомне устаткування, засоби зв'язку та 
електрорадіонавігації тощо [1]. За характером ліній перевезень між портами поділяють на 
вантажні, пасажирські та вантажо-пасажирські; за призначенням – на каботажні (між портами 
однієї країни) і закордонні (між портами різних країн). 

Розвиток морського транспорту, як найважливішого фактора прискореного розвитку 
економіки й інтеграції України у світову економічну систему, передбачає наявність сучасного 
морського торговельного українського флоту, конкурентоспроможного на світовому 
фрахтовому ринку й ефективне використання транзитного потенціалу України та експорт 
транспортних послуг шляхом: розробки та впровадження, поряд з традиційним способом 
державного регулювання, комплексу інших заходів сприяння національному судноплавству, 
які не суперечитимуть загальновизнаним міжнародним нормам; введення митних преференцій 
для судноплавних компаній, суднобудівних і судноремонтних підприємств, українських 
моряків; створення відповідних законодавчих умов для стимулювання відновлення та 
розвитку українського морського транспорту [3].  

Серед проблем морського транспорту до євроінтеграції виділяють вкрай низькі темпи 
оновлення флоту та інфраструктури призвели до старіння основних засобів виробництва. 
Повільно вирішуються проблема вдосконалення та пришвидшення руху контейнерів через 
морські торговельні порти та багато інших [2]. 

Виходячи з вищезазначеного можна запропонувати певні напрями поліпшення стану 
українського морського транспорту на шляху до євроінтеграції: 

− впровадження НТП відповідно до світових країн; 
− оновлення суден і обладнання відповідно європейським стандартам; 
− розробка спільних стандартів для будівництва суден і портів, які будуть перевозити 

товари і приймати їх відповідно; 
− залучення інвесторів для фінансування цієї сфери; 
− зацікавленість влади не лише у своїх інтересах, а і у інтересах народу і працівників 

цієї сфери. 
Все вище зазначене можливе лише частково через втрату портів та акваторії півострова 

Крим, які мали велике значення для економічного стану України та її розвитку.  
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Interpretation of term of stock is considered in the different countries of the world in 

comparing to Ukraine. Investigational estimation and features of account low value items. 

Більшість промислових підприємств світу у своїй діяльності використовують малоцінні 

засоби праці, що відносяться до швидкозношуваних. Матеріали займають особливе місце в 

складі майна підприємства, і значущі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер 

діяльності, їх облік і оцінка  значно впливають на результати господарської діяльності 

підприємства та на розкриття інформації про його фінансовий стан. В зв’язку з цим, 

дослідження їх визначення, обліку та оцінки є актуальним.  

Малоцінні та швидкозношувані активи – це предмети, які відносяться до складу запасів 

і, які використовуються не більше одного року чи нормального операційного циклу, якщо він 

більше одного року[1] . Якщо порівнювати визначення цього терміну у П(С)БО 9 [1]  та в 

М(С)БО [2], то вони мають досить аналогічний зміст. 

Визначення терміну «запаси» у різних країнах має певні відмінності. В США запаси – 

це активи, призначені для продажу протягом одного звичайного ділового циклу, або 

використання протягом одного виробничого циклу, в Німеччині визначення терміну «запаси» 

не наводиться, однак під останніми завжди розуміють предмети, призначені для 

короткострокового використання або перепродажу, а у Великобританії визначення терміну 

«запаси» трактується аналогічно до визначення  ЗПБО США, за виключенням того, що в 

американській обліковій літературі такі активи позначаються терміном «inventory», а у 

Великобританії запаси позначаються терміном «stock» [4]. 

Щодо оцінки запасів, то вона займає важливе місце, бо впливає на точність фінансових 

результатів підприємства. Оцінка запасів в Україні згідно П(С)БО 9 [1] відбувається в момент 

надходження їх на підприємство і оцінюється за собівартість вказаною в договорі 

постачальника. Якщо говорити про оцінку запасів в інших країнах, то в Польщі запаси 

оцінюються за цінами їх придбання, а у випадку неможливості з’ясування ціни, то вони 

оцінюються за цінами на аналогічні цінності. В Іспанії та Португалії запаси оцінюються за 

ціною їх придбання або за витратами на їх виробництво. У Німеччині, Люксембурзі та у 

Франції запаси оцінюються за ринковою вартістю або за собівартістю [3]. 

МШП на балансі підприємства може обліковуватись на таких рахунках як 11 «Інші  

необоротні матеріальні активи»  та в запасах рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані 

предмети».  

Отже, відмінності в організації обліку різних країн обумовлені такими чинниками як 

форма власності, структура управління і спеціалізація виробництва.  
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The present demographic situation, informal employment, and as a result, mismatch of 

revenues and expenditures of the Pension Fund – all this has created a large deficit of the Pension 
Fund. This issue remains relevant at this stage of development of the pension system, the main, in 
our opinion there is a question of balancing the Pension Fund budget. 

Демографічні зміни відбуваються майже у всіх країнах світу, але ситуація в Україні 
більш виявляється серйозною, ніж у країнах Західної Європи, США та Японії. Вже сьогодні 
на одного працюючого в Україні припадає 6 осіб непрацюючого населення, серед яких: 1) ті, 
що досягли пенсійного віку; 2) ті, що працюють за кордоном; 3) ті, що неофіційно зайняті та 
отримують доходи у вигляді заробітної плати, не сплачуючи внески до Пенсійного фонду.  

Отже, проблема залишається актуальною, і на даному етапі розвитку пенсійної 
системи, головним, на нашу думку постає питання збалансування бюджету Пенсійного фонду. 
Для впровадження концептуальних положень збалансованої пенсійної системи необхідним є 
формування певних теоретичних засад. Важливими у формуванні концепції виступають 
основні поняття і терміни. 

В основі вибору доцільних індикаторів збалансованої пенсійної системи є визначення 
термінології, яку розглянемо: 

– по-перше, з позиції, що фінансовою основою пенсійної системи є бюджет 
Пенсійного фонду (визначимо сутність поняття «збалансованого бюджету»); 

– по-друге, з позиції, що пенсійна система є фінансовою системою (визначимо сутність 
поняття «фінансової стабільності»). 

Відповідно до ст. 95 Конституції України збалансованість бюджету – намагання 
держави при визначенні законом про Державний бюджет України доходів і видатків та 
прийнятті законів, інших нормативно-правових актів, які можуть вплинути на доходну і 
видаткову частини бюджету, дотримуватися рівномірного співвідношення між ними та її 
обов'язок на засадах справедливого, неупередженого розподілу суспільного багатства між 
громадянами враховувати загальносуспільні потреби, необхідність забезпечення прав і свобод 
людини та гідних умов її життя. 

Словник економічних термінів трактує поняття збалансованості як стан бюджетів 
господарської системи підприємства, регіону, держави, при якому доходи і витрати 
врівноважені, близькі або дорівнюють один одному [1]. 

Отже, можна сказати, що збалансованість бюджету – це процес відтворення певних 
пропорцій, що забезпечує стабільність бюджету з метою сталого розвитку. 

Також варто зазначити, що систему можна вважати фінансово стабільною, коли 
дотримані наступні умови: 

1. Стабільний розвиток забезпечується у більшості фінансових процесів (процеси 
заощаджень, інвестування коштів, капіталовкладень, формування платіжного балансу, 
ліквідності, накопичення національного багатства тощо). 

2. Є можливість виявлення фінансових ризиків у системі та управління системою з 
метою їх усунення. 

3. Система зберігає здатність виконувати основні функції навіть під впливом 
негативних фінансово-економічних явищ. 

Взявши за основу наведені поняття можна сформулювати поняття збалансованої 
пенсійної системи.  

Так, на нашу думку, збалансована пенсійна система представляє собою поєднання у 
взаємній врівноваженості доходів і витрат фонду, показників стану демографії та ринку праці 
в країні у довгостроковій перспективі. 
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МЕРЧЕНДАЙЗИНГ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ 

Галбург І. Г., Герасимчук В. В.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

In this article a place and role of merchandising are considered in a retail business. The 

effective methods of letup of commodity are analysed. Principles of merchandising arereviewedon 

the example of shop of perfumery. 

Актуальність  мерчендайзингу як системи товарних послуг постійно зростає. В даний 

час мерчандайзинг отримав широке поширення в багатьох сферах бізнесу, особливо значну 

роль він відіграє в торгівлі. Мерчендайзинг, як система стратегій просування товару, марки 

або упаковки, дозволяє контролювати процес продажу в роздрібній торговельній мережі, 

стимулювати споживачів у виборі і купівлі товару. Застосування даної технології в процесі 

реалізації продукції, з одного боку, робить більш простим процес орієнтації покупця в 

пропонованому асортименті товарів, з іншого, – економить бюджет компанії по просуванню 

товару, збільшує обсяги продажів і прибутку.  

Поняття мерчандайзингу розглядали багато вчених та науковців, таких як, Кіра та 

Рубен Канаян, Б. В. Іванченко, Ф. Котлер, У. Роделіус, Р. Джоел та інші.  

Американська маркетингова асоціація визначає мерчандайзинг як «планування 

просування правильного товару в правильній кількості в правильний час в правильному місці 

за правильною ціною» [1]. 

Кіра і Рубен Канаян вважають, що мерчендайзинг – це маркетинг в роздрібній 

торговельній точці, розробка і реалізація методів і технічних рішень, спрямованих на 

вдосконалення пропозиції товарів в тому місці, куди споживач традиційно приходить з метою 

зробити покупку [2]. 

Мерчандайзинг в системі управління продажами першим з’явився у таких компаній як 

Coca-cola, Nestle, Proctеr&Gamble, Unilever і став одним з головних факторів, що визначили їх 

лідируючі позиції в світі. 

Професійно виконаний мерчандайзинг дозволить ефективно представити товари в 

торговому залі, а також виділити їх за допомогою різних POS-матеріалів. За допомогою 

спеціальних інструментів відбувається стимулювання збуту продукції без застосування 

додаткових зусиль торгового персоналу. Тобто технології мерчандайзингу в роздрібному 

торговельному підприємстві в деякій мірі замінюють продавців-консультантів і дозволяють 

залучати покупців більш активно. 

Розглянемо принципи мерчандайзингу на прикладі магазину парфумерії. 

Мерчандайзинг в торговій точці, де реалізується косметика та парфумерія, – це відмінна 

можливість без зайвих капіталовкладень збільшити обсяг продажу, а, отже, і прибуток. 

Ефективний мерчандайзинг парфумерії в магазині може базуватися на декількох 

оригінальних ідеях: 

1) «Об’ємна викладка» – демонстрація товару «в купі» або «навалом». Перевага

об'ємної викладки в тому, що вона мимоволі сприймається покупцями як розпродаж. 

2) «Правильне оточення» («сусідство товарів»). Парфум-лідер повинен знаходитися на

початку і в кінці полиці, а посередині потрібно розташувати менш ходові товари. 

Отже, в сучасній практиці мерчендайзингу фізичне розміщення та викладка товарів у 

пункті продажу доповнюється низкою заходів з просування збуту певних товарів у роздрібній 

торгівлі. 
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THE EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL MANAGEMENT 

IN THE CONTEXT OF HIGHER EDUCATION 
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Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

Croegaert L., Durikova Viera 

Matej Bel University, Slovakia 

The dynamic development of market relations and economic, technological, and intellectual 

transformation taking place in modern society, show the need to implement the learning process of 

innovative technologies that will improve the quality of teaching and student achievement, highly 

professional managers. Among the factors that affect the assessment of the effectiveness of 

educational management in the context of higher education, are the following: the level of teaching; 

research and development; the use of modern educational technologies; the use of innovative 

methods in teaching; use of Internet technologies; improving the educational process; problems 

funding of universities, including additional sources like. 

Modern educational system as a set of social and economic institutions that contribute to the 

formation and development of intellectual potential is one of the most important areas in the 

formation and education of members of society and requires a special approach to solving the 

problems of the actual management [1, p. 12-15]. In order to facilitate the learning management in 

many institutions of higher education in Europe is used for training information platform «Moodle», 

whereby the interaction «teacher-student». MOODLE – a system of content management (Content 

Management System – CMS) or course management systems (Courses Management system – CMS), 

specially designed to create quality online courses teachers. E-learning systems are often called 

learning management system (Learning Management Systems – LMS) or virtual learning 

environment (Virtual Learning Environments – VLE) [2]. 

Consider whether it is appropriate implementation of the control system in Kremenchuk 

Mykhailo Ostrohradskyi National University and other universities in Ukraine. It is necessary to 

analyze the benefits of using the platform «Moodle», including: building a complete structural model 

of the educational process at different levels of the organizational structure of universities in 

electronic form; detailed design of courses, including all the necessary for preparing content; activity 

of students; control measures (test control, feedback); means of statistical analysis of user activity 

and results of educational activity (generating reports in formats Microsoft Word, Microsoft Exel, 

etc.); administration tools educational environment. 

The use of distance learning is one of the promising areas of educational management, aimed 

at motivating students' independent work and implementation of quality monitoring objective 

knowledge. This platform allows students to holistic perception of educational material submitted 

electronically using a structured hypermedia environment [3]. 

The experience of the Slovak University of Matej Bel (city Banska Bystrica) use of LMS 

Moodle is an effective mechanism in the teacher, which helps extend the educational process, to 

organize independent work of students and generally provides additional controls quality of 

education. 

Thus the use of distance learning environment «MOODLE» in higher education in Ukraine 

will ensure regular monitoring of learning students of all learning, and will effectively enhance the 

quality of education. 
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The research revealed the accounting for production feed production, because this type of 

production is a very important part of agriculture. It is therefore necessary to properly display 

information on accounts. 

Кормовиробництво є важливою складовою сільськогосподарської діяльності незалежно 

від цілей виробництва корму – для внутрішнього споживання або для продажу. 

Біологічні активи (для виробництва корму – кормові культури) є особливим видом 

ресурсів сільськогосподарського підприємства з метою отримання доходу.  

У бухгалтерському обліку біологічні активи класифікують на довгострокові та поточні. 

Біологічні активи вважаються необоротними активами  (довгострокові), якщо вони 

використовуються на підприємстві більше одного року; біологічні активи  з життєвим циклом 

менше 12 місяців – поточні біологічні активи. 

Об’єктом бухгалтерського обліку кормовиробництва можуть бути як окремі біологічні 

активи ( ячмінь, кукурудза, кормовий буряк, та ін.) та і їх групи ( зернові, бобові, корнеплідні 

кормові культури) 

Корм з точки зору міжнародних вимог розглядається як сільськогосподарська 

продукція в момент збирання урожаю і як сільськогосподарська продукція після збирання 

урожаю. Такий поділ розмежовує сфери впливу різних стандартів на даний вид активів та для 

кормовиробництва означає, наприклад, відсутність регулюючої дії МСБО 41 не лише на 

процес виробництва комбікормів, але й на них як на активи [2]. 

Для обліку кормів на підприємствах сільського господарства використовується 

субрахунок 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення». 

Також інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

пропонується рахунок 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», призначений для 

обліку й узагальнення інформації про наявні сть та рух всієї сільськогосподарської продукції 

незалежно від цілей її використання [3]. Так, наприклад, якщо підприємство при збиранні 

корму не визначилося із напрямами його використання (споживання чи продаж), тоді доречно 

використовувати саме рахунок 27 [2].  

На стадії вирощування кормових культур за рахунок понесених витрат у формі засобів 

виробництва (дебет субрахунку 231 кредит рахунків 13, 20, 22, 23, 65, 91 тощо) та робочої 

сили (дебет субрахунку 231 кредит рахунку 66) формується вартість корму. 

При оприбуткуванні готової продукції кормовиробництва (дебет субрахунку 271 

кредит субрахунку 231) сформована додана вартість корму в системі бухгалтерських 

проведень відображається як дохід від первісного визнання сільськогосподарської продукції 

(дебет субрахунку 231 кредит рахунку 71) [2]. 

Вартість згодованого корму переноситься на витрати тваринництва (дебет 232 кредит 

271) та бере участь у формуванні вартості його продукції 

При цьому згодована кількість зеленої маси не підлягає відображенню в 

бухгалтерському обліку на рахунку 20 «Виробничі запаси» (аналітичний рахунок «Корми»), а 

включається у витрати з вирощування тварин [3]. 

Отже, при обліку продукції кормовиробництва необхідно правильно обирати рахунки, 

що допоможе більш чітко та оптимально  надавати облікову інформацію. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ 
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Like any other business franchising method has its advantages and disadvantages. The 

phenomenon of widespread and rapid development of franchising is, firstly, to mutual benefit for 

both the franchisor and franchisee and, secondly, to reduce the tax base. This form of business 

makes it possible to start your own business without large investments using other people's fame and 

reputation. 

Як і будь-який інший спосіб ведення бізнесу франчайзинг має свої переваги і 

недоліки. Феномен широкого поширення і швидкого розвитку франчайзингу полягає, по-

перше, у взаємній вигоді як для франчайзера, так і для франчайзі і, по-друге, в зниженні бази 

оподаткування. Така форма бізнесу дає можливість почати власний бізнес без великих 

капіталовкладень, скориставшись чужими популярністю і ім’ям. 

Для франчайзера – це відмінний спосіб розширити свій бізнес, а для починаючого 

підприємця – це спосіб стати власником бізнесу, набратися досвіду роботи, при цьому не 

створюючи нічого нового.  

Мінуси для франчайзера: відсутня конфіденційність. При продажу свого бренду, 

франчайзер продає свої таємниці, є ризик поширення комерційних секретів; yніфікація 

програм обліку; необхідний особливий контроль за виконанням умов франшизи. При продажу 

свого «імені» важливо не втратити імідж, над яким довго працювали. 

Для франчайзі: втрата свободи дій і ініціативи в бізнесі. Франчайзі зобов’язаний 

продавати тільки за встановленими правилами; придбання франшизи приносить великі 

витрати; повна залежність від стабільності франчайзера [1]. 

Так чи інакше, франчайзинг – це зручна організація бізнесу. Найбільша його сила - 

це здатність принести незалежних роздрібних продавців. Переваг такої приналежності 

багато: проінформованість про торгову марку; один підхід до задоволення очікувань клієнта; 

потужність рекламних кампаній. 

Для індивідуального власника, є кілька переваг франчайзингу: постійний ризик 

невдачі бізнесу знижується, коли бізнес-програма вже успішна на ринку; використання уже 

відомого товарного знаку економить власнику бізнесу витрати на створення і рекламу бренда. 

 Так ось, McDonald’s став рестораном швидкого харчування № 1 в світі завдяки 

франчайзингу. Тепер їх франшиза одна з найдорожчих в світі, а бізнес-модель визнана однією 

з найвдаліших. 

Давайте підіб’ємо невеликий підсумок. Вигоди, які дає франчайзинг: зниження 

ризиків; стандартизовані продукти і системи; стандартизовані фінансові та бухгалтерські 

системи; доступні контроль і консультування; національні та місцеві програми 

реклами; поточні дослідження і розробки; фінансова допомога; керівництво вибір 

майданчика; керівництво по експлуатації за умови; допомога відділу продажів і маркетингу. 

Мінуси. Головний мінус – відсутність ініціативи. Перед тим, як проводити якісь зміни і 

впроваджувати щось вам потрібно отримати схвалення зверху. Також відомо, що деякі 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4284&p=1
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системи франшизи краще, ніж інші. Слабка програма франшизи не буде навчати вас 

справлятися з труднощами бізнесу, не допомагатиме вам, коли виникнуть питання [2]. 

Коли ви роздумуєте про покупку франшизи, не дозволяйте очікуванням вплинути на 

ваше рішення. Уважно вивчіть компанію, франшизу якої ви хочете придбати, ризики і позиції 

на ринку. З’ясуйте, як довго вам потрібно попрацювати, щоб окупити витрати і почати 

отримувати прибуток, а також розмір заробітної плати, який ви будете реально будете 

отримувати і зможете платити співробітникам. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Цират А. В., Кривонос Е. А. Франчайзинг от А до Я: Терминологический словарь. –

Киев: Ассоциация франчайзинга, 2004. – 60 с. 

2. Рогов В. Франчайзинг – эффективная форма сотрудничества. – Экономика и жизнь. –

 2010. – № 5. – с. 22. 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

Мажаренко К.П., Шкодінова І.О., Шевченко А.C. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Presently an economy of our state is in to difficult enough, almost critical position, that is 

why the question of safety became on the first plan, namely economic security in all its displays. In 

particular, it follows to spare the special attention a maintenance, and to the improvement of 

economic strength of enterprises security, as their activity is under act of threats which arise up both 

in an external and in internal, environment. 

Економічна безпека кожної держави неможлива без розвитку економічної безпеки її 

підприємств, оскільки саме вони є основною ланкою всієї економіки країни. 

Становлення і розвиток вітчизняного підприємництва відбувається в умовах пошуку 

нових форм менеджменту, спричинених гострою потребою забезпечення безпеки бізнесу 

внаслідок загострення конкурентної боротьби за сировину, ринок збуту товарів, споживача. 

Актуальність досліджень у даній сфері підсилюється сучасними тенденціями до 

створення різних форм партнерств у світовій економіці. Водночас, підприємства України 

значно відстають від більшості зарубіжних суб’єктів господарювання за масштабами 

формування, зокрема, стратегічних альянсів через малий досвід і недостатні знання щодо 

розкриття їхнього потенціалу, відсутність управлінських механізмів попередження існуючих 

та потенційних загроз, що також має вплив на партнерську взаємодію. 

Зважаючи на необхідність побудови нової моделі економіки, перед Україною постає 

нагальне питання формування власної системи безпеки - як системи протидії внутрішнім і 

зовнішнім деструктивним чинникам. Усвідомлюючи незворотний процес включення України 

до світових економічних процесів, науковці розуміють необхідність дослідження світового 

досвіду розв'язання проблем забезпечення економічної безпеки. 

На нашу думку, для забезпечення конкурентоспроможності та економічної 

стабільності, задля ефективного використання ресурсів підприємств та запобігання можливим 

загрозам необхідне вивчення і подолання існуючих проблем економічної безпеки. 

Для забезпечення економічної безпеки кожного окремого підприємства необхідно 

боротися з недосконалим менеджментом, підвищувати кваліфікацію персоналу та його ділові 

та професійні якості, покращувати виробничий процес шляхом введення нових механізмів та 

методів управління. Потрібно також враховувати швидкі темпи розвитку суспільства та зміну 

його інтересів, і виходячи з цього будувати ефективну стратегію безпеки. 



СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА СТРУКТУРНО-ІННОВАЦІЙНА ПЕРСПЕКТИВА ЕКОНОМІКИ   

 

143 

Зважаючи на значні проблеми в сфері економічної безпеки підприємств України, буде 

доцільним звернути увагу на досвід зарубіжних країн. У світі існує декілька найефективніших 

моделей удосконалення економічної безпеки підприємства. 

Німецька концептуальна модель економічної безпеки передбачає здійснення дій, 

спрямованих на усунення перешкод повноцінної ринкової конкуренції, стимулювання малого 

бізнесу та зайнятості і за рахунок високого рівня конкурентоспроможності суб’єктів 

господарської діяльності формування високого рівня економічної безпеки регіонів та 

держави. При використанні такої моделі соціальна складова економічної безпеки гарантується 

державою.  

Американська модель базується на поєднанні зовнішньої та внутрішньої економічної 

безпеки, характерною особливістю якої є деталізація забезпечення економічної безпеки та 

ризиків, які повинні нівелюватись внаслідок належного фінансового забезпечення, що 

дозволяє фінансувати засоби та заходи захисту зон господарювання при постійному 

підвищенні рівня їх конкурентоспроможності.  

Існують також такі ефективні системи, як європейсько-кейнсіанська, шведська, 

японська, які мають свої особливі риси і є доцільними для застосування.  

Отже, для забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств необхідно 

звернути увагу на досвід зарубіжних країн і з урахуванням існуючого стану соціально-

економічного розвитку розробити для України ефективну модель і стратегію безпеки. 

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ  

ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

Труніна І. М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Components that form of tourism competitiveness index should thoroughly study and analyze 

to ensure competitive advantages of tourism industry, and to identify competitive advantages and 

disadvantages of the tourism industry in Ukraine. Evaluating the competitiveness of Ukrainian 

tourism not only in comparison with other countries, but the competitiveness of tourism research on 

individual regions is important 

Сучасний етап формування та розвитку ринкової економіки, поглиблення процесу 

інтеграції, включення національних галузевих ринків до системи світового глобального ринку 

супроводжується створенням і розвитком конкурентного середовища в усіх галузях 

економіки. Туризм є важливою рушійною силою економічного зростання й процвітання 

економіки країн. 

Для подальшого формування стратегії розвитку туризму в Україні необхідно 

проаналізувати компоненти, що формують індекс туристичної конкурентоспроможності, і 

виявити конкурентні переваги та недоліки туристичної галузі України.  

За даними експертів Всесвітнього економічного форуму, в загальному рейтингу 

туристичної конкурентоспроможності 2016 року Україна знаходиться на 88 місці в списку зі 

136 країн, загальна бальна оцінка складає 4,0, що є найкращим показником за останні п’ять 

років, але не відповідає значному туристично-рекреаційному потенціалу країни. 

За показником державної політики і регулювання у сфері туризму Україна у 2016 р. 

займає 114 місце, втративши в рейтингу 7 позицій в порівнянні з 2011 р. Негативна оцінка 

відношення до іноземних інвесторів впливає на залучення інвестицій в галузь. Відносно 

невисока вартість створення бізнесу не компенсує проблем, які очікують інвестора в Україні. 

Щодо сталого природного розвитку, то в 2016 р. Україна займає 92 місце, що на 4 позиції 

нижче, ніж у 2011 р. Розвиток туристичної індустрії проходить без урахування її сталості 

відносно навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів. 
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Рейтинг України за рівнем гостинності у 2016 р. підвищився на десять пунктів 

порівняно із 2011 р., але 117 місце є дуже низьким, що пов'язано зі зниженням рівня 

туристичної відкритості України. 

При оцінці конкурентоспроможності галузі туризму України можна зробити висновок 

про те, що позитивна динаміка спостерігається в багатьох групах показників: рівень охорони 

здоров'я й санітарії, рівень гостинності, місце подорожей та туризму в системі національних 

пріоритетів, природні та культурні ресурси, туристична відкритість, розвинена 

інфраструктура залізничного та авіатранспорту, наявність найбільших компаній з оренди 

автомобілів, кількість авіакомпаній, витрати держави з бюджету на розвиток туризму. 

Водночас, Україна має конкурентні недоліки, що вимагають пріоритетного вирішення, 

серед яких варто виокремити наступні: непрозоре та складне податкове регулювання, 

несприятливі умови для підприємництва та туристичного бізнесу, недосконалість 

законодавства, нестабільність державної політики та влади, неефективність державного 

апарату, перешкоди для іноземного інвестування, недостатній рівень розвитку туристичної 

інфраструктури, її невідповідність світовим стандартам, відсутність системи перепідготовки 

кадрів, а також чітких кваліфікаційних вимог. 

Отже, туристична індустрія України має всі можливості стати конкурентоспроможною 

на світовому ринку туристичних послуг. Необхідна об'єктивна оцінка 

конкурентоспроможності українського туризму не тільки в порівнянні з іншими країнами 

світу, але й проведення досліджень туристичної конкурентоспроможності стосовно окремих 

регіонів країни та розробка комплексного оціночного показника – індексу розвитку туризму в 

Україні. 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ 

Русова Д.Р., Загорянська О.Л. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

At present, rapidly developing mounting skiing tourism, which has become one of the most 

popular among tourists and socio-economic phenomena that affect the development of some 

mountain areas, countries and regions.Skiing tourism – one of the kinds of productive leisure that 

enables you to get positive emotions and a great time. 

Інтенсивний розвиток туризму в світі призвів до швидкого розвитку і освоєння 

гірських територій і розвитку гірських видів туризму. Гірські види туризму включають в себе 

такі як: гірськолижний туризм, гірський пішохідний туризм, альпінізм, дельтапланеризм, 

спелеологічний, парапланеризм, сноубординг та інші види [1]. 

Гірськолижний туризм належить до спеціальних видів туризму, так як є комбінованим 

видом туризму і включає елементи таких видів: лікувально оздоровчий, рекреаційний, 

спортивний аматорський, екологічний туризм. Гірськолижний туризм – яскраво виражений 

сезонний вид туризму. По створенню турпродукту гірськолижний туризм відноситься до 

капіталомістким і трудомістким видами туризму [2]. 

Теоретичні основи розвитку туристських регіонів викладені в роботах таких 

зарубіжних авторів як Б. Арчер, Ю.І., Богданова Ю.В. Теоретичні аспекти відбудови сфери 

туризму досліджуються в роботах таких вітчизняних вчених: Барчукова Н.С., Онищенко В.О., 

Долішнього М.І., Кифяка В.Ф., Благуна І.С., Кравціва В.С. та інших [1]. 

Головна особливістьлижного туризму полягає у тому, щовін, на відмінну від більшості 

видів туризму, не потребує відносно великих матеріальних видатків. Організаційне та 

матеріально-технічнезабезпеченнявідповіднихзаходівзначноюміроюздійснюється силами та 

засобами самих туристів. 
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Популярними місцями лижного відпочинку в світі є Австрія, Франція, Швейцарія, 

Болгарія, Італія, Словаччина, Фінляндія, Швеція, Норвегія. Менш популярні курорти 

Німеччини та США. У Останнім часом набувають популярності Румунія, Чехія, Словенія, 

Іспанія, Канада. Є лижні курорти в Росії, Ізраїлі, Індії, Україні та Японії.. 

Масове захоплення гірськолижним спортом останнім часом призвело до утворення 

цілої індустрії зимового відпочинку в багатьох розвинених країнах. Будь-який сучасний 

гірськолижний центр повинен включати в себе готельні комплекси, систему підйомників, 

спускові та навчальні траси, рятувальну службу, гірськолижні школи, пункти прокату і різні 

магазини [3]. 

В Україні гірськолижний туризм на сьогоднішній день є надзвичайно популярним. До 

числа найпопулярніших курортів, по праву можна віднести курорт Буковель. Сьогодні цей 

курорт вважається брендом, і відноситься до числа елітних гірськолижних курортів. Також 

популярними гірськолижними курортами на Західній Україні є Пилипець, Драгобрат, Мигово 

і Славське.  

На жаль, в Україні поки не приділяється належної уваги розвитку гірськолижного 

туризму, хоча його економічна вигода визнана у всьому світі. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СПЕЦИФІКИ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

НА ЕКСКУРСАНТІВ 

 

Алексєєва Н. Ф., Донець В. Ю. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

This work examines the main factor affecting the human desire to take part in excursions and 

determines the impact of the law of dialectics «The transition quantitative changes to qualitative» 

directly on the excursions. Based on these data can easily compose new better route select successful 

objects for the show. 

Сьогодні екскурсії є невід’ємною частиною туристичної діяльності. Вони проводяться 

як самостійно, так і в комплексі пропонованих туристичних послуг. Важливість цієї складової 

туристичної діяльності важко перебільшити. 

Екскурсіяє наочним процесом пізнання людиною навколишнього світу [1]. «Біологи 

кажуть, що людиною рухають три основні сили: їжа, секс, самозбереження – ніякої різниці з 

тваринним світом. Ми ж говоримо, що є четверта рушійна сила, яка і робить з нас людину – 

допитливість» [2]. А значить – екскурсії орієнтовані на всіх без винятку, потрібно знайти 

тільки цікаву тематику.  

Кожен з екскурсантів повинен відчути зв’язок своїх духовних потреб з інтересом до 

екскурсії в цілому, у такому разі йому буде байдуже на інфраструктуру, на якість організації, 

головне, щоб він дізнався більше про об’єкт показу, задовольнивши таким чином свої 

потреби.  

Для цього необхідно передбачити або знайти зацікавленість екскурсанта. Інтерес може 

бути висхідним (виходити від екскурсанта) та низхідним (виходити від екскурсовода) (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Процес побудови маршруту 

 

Також екскурсії за своєю специфікою підкорюються закону діалектики, коли кількість 

певних факторів переходить в якість (певний вигляд) [3], так само кількісний склад 

інформації, об’єктів та часу впливають на її якість. Надмірна кількість інформації, без 

виділення головного, робить екскурсію нецікавою, велика кількість показової бази тривалою, 

велика тривалість – виснажливою. 

Отже, задля організації та проведення вдалих екскурсій, збільшення «асортименту», 

необхідно орієнтуватись саме на інтерес, який сам скерує екскурсанта до задоволення власних 

потреб шляхом купівлі екскурсійного продукту. При побудові нової екскурсії визначати 

кількісні показники(вираховуються індивідуально) так, щоб вони змогли надати необхідну 

якість, яку безсумніву оцінить сам екскурсант. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Величко В. В. Організація рекреаційних послуг / Величко В. В. – Харків: ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2013. – 202 с.  

2. Фрай С. Книга загальних помилок / Стивен Фрай. – Москва: Фантом Прес, 2008. – 

480 с. 

3. Кремень В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції / В. Г. Кремень, В. Л. Ільїн. – 

Київ: Книга, 2005. – 528 с. 

 

 

 

ДОГОВІР ЯК ОСНОВА ВИНИКНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН  

У СФЕРІ ТУРИЗМУ 

 

Алексєєва Н. Ф., Норцов О. В., Рухля О. С. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

This work examines the main problems that may arise at the conclusion of agreements on 

services provision in the field of tourism. Based on court experience is made practical 

recommendations to help acquire the necessary skills for conclusion specific documents and 

minimize the risk of errors, which sometimes cause the significant difficulties in resolving disputes 

with the tour operator, which is directly responsible for the violation of the obligations specified in 

the contract. 

Ключовимкомпонентом у процесі підготовки доомріяноїподорожі є договір. Від 

правильності його укладання залежить якісна складова майбутнього відпочинку. 

В умовах розвитку туристичного бізнесу правове регулювання відносин, що виникають 

з приводу надання туристичних послуг набули особливої актуальності. 

Регулювання відносин суб’єктів туристичної діяльності здійснюється відповідно до 

умов договору на туристичне обслуговування. Згідно з яким одна сторона зобов’язується  

надати  за  замовленням  другої сторони комплекс туристичних послуг, яка зобов’язується 

його оплатити. 

Висхідний інтерес (орієнтація на 

екскурсанта) 

Низхідний інтерес (орієнтація на об’єкт, 

маршрут) 

Визначення: віку, статі, хоббі, тощо Визначення: об’єкта(тів), маршруту 

Організація та проведення екскурсії 
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До процедури укладення договору на туристичне обслуговування споживачу 

туристичного продукту має бути надана інформація яка містить: основні вимоги до 

оформлення виїзних/в’їзних документів; медичні застереження стосовно здійснення 

туристичної поїздки; відомості про туроператора (місцезнаходження і поштові реквізити, 

наявність ліцензії на провадження туристичної діяльності, сертифікатів відповідності; розмір 

фінансового забезпечення на випадок його неплатоспроможності чи неспроможності й дані 

про кредитну установу, яка надала таке забезпечення тощо) [1]. 

Договір на туристичне обслуговування укладається шляхом пропозиції однієї сторони 

укласти договір і прийняття пропозиції іншою стороною. Договір вважається укладеним, 

якщо сторони в належній формі досягли згоди за усіма істотними умовами договору. Договір 

набуває чинності з моменту його підписання та є обов’язковим для виконання сторонами. 

На підставі укладеного консенсуальногодоговору клієнту видається туристичний 

ваучер, який підтверджує право замовника на одержання сплаченої туристичної послуги або 

комплексу послуг і є засобом ідентифікації для рецептивного туроператора, що здійснює 

обслуговування та надає послуги споживачеві в місці перебування.Проте відповідно до статті 

23 Закону України «Про туризм» у ваучері враховуютьсяне всі істотні умови договору, що 

передбачені статтею20 Закону України «Про туризм» [2]. Як підтверджує судова практика, 

туристичній фірмі досить важко гарантувати виконання усіх покладених на неї зобов’язань у 

практичному плані, тому більшість вдається до необізнаності потенційних покупцівшляхом 

видачі туристу ваучера без укладення окремого договору, що дозволяє при вирішені спорів 

ухилятися від відповідальності за невиконання або неналежне виконаннядоговору на 

туристичне обслуговуваннячерез неврегулювання ряду питань на початку його укладання. 

Щоб не потрапити в подібну ситуацію, в першу чергуакцентувати свою увагу необхідно саме 

на договір, а ваучер розглядати як додаток до нього. 

Отже, тільки правильно укладений договір на туристичне обслуговування дозволить 

гарантувати високу якість послуг та захистити права та інтереси туриста під час відпочинку. 
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USING OF INNOVATIVE INFORMATION TECHNOLOGIES  

IN THE TOURISM INDUSTRY 
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In the paper considerstheimportanceoftheinformationtechnologiesinthetourismindustry. The 

relevance of the research is based on the fact that due to the requirement of proper automation and 

computerization of the tourism industry, information technologies become a part of indispensable 

initiatives ensure the improvement of the economic growth in the industry, ensure social cohesion 

and increase competitiveness of the tourist institutions.  

Tourism is one of the largest, high-yielding and most dynamic sectors of the global economy. 

The successful development of tourism has an impact on such key economic sectors as transport and 

communications, trade, construction, agriculture, consumer goods and others. Thus, the creation of a 

developed tourist industry has the great importance as one of the most effective directions of the 

restructuring of the economy. 
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Therefore, tourism – both international and domestic, is the sphere of the growing use of 

information technologies. Information technologies used in tourism, consist of computer reservation 

systems, teleconferencing, video systems, computers, management information systems, client 

management systems, electronic information systems, electronic money transfer, telephone networks, 

mobile means of communication, etc. It should be noted that this system is deployed not by travel 

agencies, hotels or airlines each one individually, but all of them together. Moreover, the use of each 

segment of tourism information technology has implications for all other parts. For example, the 

internal hotel management system may be associated with global computer networks, which provide 

the basis for communication with hotel reservation systems, which are in the opposite direction, can 

be accessed by travel agencies through their computers. Therefore, here we are dealing with an 

integrated system of information technology, which is distributed in tourism. It becomes clear that in 

the tourism industry computers, telephones and others are not distributed individually, here operates 

a system of interconnected computer and communication technologies. In addition, the particular 

components of the tourism industry are closely linked to each other. 

The development of the tourism industry contributes to the reduction of unemployment in the 

region, a significant increase in revenue in local budgets, landscaping. However, the development of 

tourism in the regions of Ukraine is difficult with the poor condition of the tourist infrastructure, the 

absence of targeted policies, social and economic instability. 
The relevance of Information Technologies is not in doubt nowadays. Information 

Technologies are very famous nowadays for satisfying people with various services related to 

various different fields. It is a very versatile facility, which can help in completing many tasks easily 

and conveniently with few clicks. It can be any work of daily usage or any specific service, which 

needs a lot of research and formalities to be done beforehand. Almost everything is now available 

over internet in this age of advancement of technologies. It is in general practice nowadays for a 

person to look for a particular solution over there and getting satisfied with the appropriate solution. 

You can pay your bills online and purchase various items by going through various websites and 

choosing among a variety of options. Nowadays it is possible to book any service online such as air 

tickets, hotel rooms and others. It is possible to get information on any particular thing around the 

world using internet facility.  

Along with the facility of finding various services over internet, one of the most important 

and popularly rising topics of general interest nowadays is social networking websites. It is very 

common for people to use social networking websites nowadays to be in regular contact with their 

friends and relatives over internet. They are made very easy to understand, having a great user 

interface to attract as many people as possible. Now, this facility can be used to find people who are 

not in contact with you from long and you want to use internet to get to them.  

ПРОБЛЕМИ ПОВІЛЬНОГО РОЗВИТКУ  

ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

Богатирьова А.О., Залуніна О. М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

In our day sthe problem of slow development of tourist in frastructurein Ukraine is very 

relevant,  because tourism has become an importan tsocial and political phenomenon that affects 

economic development and cultural enrichmentin General. The tourism sector due to the rapid 

growth became one of the most important components of the global economy. 

На даному етапі розвитку туристичної інфраструктури Україна зіткнулася з рядом 

проблем,  які полягають у  неправильному розподілі і використанні рекреаційних ресурсів. 

Туристична інфраструктура продовжує знаходитись на початковому етапі, так як держава не 

може створити правильний план дій, направлений на її розвиток. Як наслідок, виникають нові 
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проблеми, пов’язані з обслуговуванням клієнтів, надання їм компетентної допомоги та 

задоволенні їх потреб.   

Без державної підтримки, вище перераховані проблеми, вирішити неможливо. 

Першочерговим завданням державних органів управління в галузі туризму постає створення 

компетентних умов для туристичних організацій, підприємств та установ: підвищення рівня 

кваліфікації працівників; впровадження прогресивних методів і стандартів обслуговування в 

сфері туризму; розвиток підприємництва в сфері туризму; підвищення ефективності 

використання рекреаційних ресурсів та культурних об’єктів; зміцнення матеріально-технічної 

бази туризму; розвиток туристичної інфраструктури; вдосконалення інформаційного та 

рекламного забезпечення туризму; впровадження ефективної інноваційної діяльності; 

поліпшення кадрового забезпечення в сфері туризму; розширення міжнародної співпраці в 

туристичній галузі; підвищення іміджу держави на міжнародному рівні. 

Однією з найважливіших  проблем  Україні є те, що туристичні ресурси сьогодні 

використовуються далеко не в повному обсязі. Дослідження науковців свідчать про те, що 

одночасна ємність природних ресурсів України з врахуванням можливого навантаження та 

екологічних вимог складає близько 50 млн. чоловік, в той час як рівень використання 

внутрішніх туристично-рекреаційних ресурсів України фактично дорівнює 7 – 9% [1]. 

При впровадженні Закону «Про туризм» його метою було створення правової бази для 

становлення туризму як високорентабельної галузі економіки та важливого засобу 

культурного розвитку громадян, забезпечення зайнятості населення, збільшення валютних 

надходжень, захист законних прав та інтересів туристів і суб’єктів туристичної діяльності, 

визначення їх обов’язків і відповідальності [2]. Спостерігаючи  за розвитком туристичної 

інфраструктури у наш час, можна дійти висновку, що дії нашої держави, щодо покращення 

умов розвитку туризму, не привели до бажаного результату. Не можна вважати, що, видавши 

пару законів, ситуацію можна змінити на краще. Доки влада не усвідомить потребу туризму 

як провідної галузі економіки, ніяких змін на краще не відбудеться.  

Аналізуючи стан вітчизняної індустрії туризму, можна дійти висновку, що туристична 

інфраструктура в Україні у наш час знаходиться на початковому етапі розвитку. Збільшення 

потоків внутрішнього та в’їзного туризму нині знизився через низку негативних факторів: 

нестабільна політична ситуація, яка склалася в країні; недостатній розвиток туристичної 

інфраструктури; занепад економіки країни; обмеженість асортименту запропонованих послуг; 

низький рівень якості обслуговування клієнтів; нестабільний імідж на світовій арені; 

недосконалість реклами українських туристичних центрів за кордоном та ін. 
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A huge number of unique natural, beautiful and unique cultural, historic and architectural 

resources of Ukraine are concentratedin Western Ukraine. Western Ukraine has a large potential, 

which can affect the improvement of the economy of the region, if it is properly and efficiently used. 
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Західна Україна займає відносно невелику частину території країни, але тут 

дивовижним чином компактно розмістилася величезна кількість цікавих місць. Розкішна 

природа схилів Карпатських гір, кришталево чисті озера, гірські річки, чисте повітря, 

просякнуте ароматом хвої і лісових трав, красиві водопади, казкові печери і мінеральні 

джерела, що володіють цілющими властивостями, багатовікові фортеці, старовинні замки, 

середньовічні духовні святині…Все це є лише малою частиною природних, архітектурних і 

культурних багатств Західної України, що  постійно манить до себе тисячі туристів з усіх 

куточків світу [1]. 

Західна край славиться також своїми незвичайними за тематикою музеями – Музей 

дзвонів у Луцьку, Музей-аптека і Музей пива, шоколаду і сала у Львові, Музей писанки в 

Коломиї та ін.  

В останній час величезної популярності набирає зимовий відпочинок в Карпатах. 

Найвідомішими курортами Закарпаття є Буковель, Драгобрат, Славське, Яремча, Плай, 

Ворохта. Кожен із цих курортів має різні за рівнем складності траси, підйомники. В них добре 

розвинена інфраструктура, здатна задовольнити потреби і побажання не тільки туристів з 

України, але й закордону. Прекрасна можливість насолодитися красою природи в 

первозданному вигляді, оздоровитися душею і тілом, відпочити та відновити свої сили, 

набратися нових сил та енергії випадає не тільки в зимово-весняний сезон, але й весняно-

літній.  

Завдяки наявності цілющих джерел та сприятливих кліматичних умов, на території 

Західної України розташовано безліч санаторно-курортних і реабілітаційних центрів. 

Головними серед них вважаються Моршин та Трускавець. Унікальні природні джерела 

володіють особливими чудодійними властивостями, які не поступаються знаменитим 

мінеральним водам Карлових вар. Діяльність цих курортів спрямована на лікування та 

профілактику захворювань травної та репродуктивної систем, опорно-рухового апарату, 

жовчовивідних шляхів і нормалізації обміну речовин.  

Історична спадщина Західної України дуже багата на історико-культурні об’єкти, 

пам’ятки архітектури і т.д. Погортавши сторінки історії Західної України, можна дізнатися, 

що цей регіон постійно переходив зі складу однієї країни в іншу (Литви, Польщі, Австро-

Угорщини, Пруссії). Після того як Україна здобула незалежність, жителі Західної України, як 

ніхто інший цінують і оберігають свою свободу, споконвічні традиції українського народу і, 

звичайно, історичну спадщину, яка залишилася їм на згадку.  

Західна Україна забезпечена усіма видами туристичних ресурсів: бальнеологічні, 

природні, туристичні, лікувальні, історико-культурні, які ефективно використовуються у наш 

час. Багато туристів цікавляться історією та культурою цього краю, що збільшує туристичні 

потоки в країну.  
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ПАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ»  

В УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 
 
Семеніхіна В.В., Ільченко А.С. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 
An important attribute of a market economy is competition. The competition covers all links 

of production and consumption, is the only possible means of achieving a balance between supply 
and demand and, ultimately, public needs and production. Competition stimulates improvement of 
quality of products and services. 

Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький завод технічного вуглецю» (ПАТ 
«КЗТВ») є провідним підприємством хімічної галузі України. Основна продукція ПАТ 
«КЗТВ» – технічний вуглець – дрібнодисперсний продукт, який є основною сировиною в 
шинній та гумовотехнічній промисловості. Традиційно продукція ПАТ «КЗТВ» 
використовується в шинній промисловості в якості наповнювача, який додає міцності та 
зносостійкі гумі, що, в свою чергу, поліпшує її експлуатаційні параметри.  

ПАТ «КЗТВ» сьогодні є лідером серед світових підприємств-виробників технічного 
вуглецю. Але в цій галузі існує жорстка конкуренція і тому підприємство повинне постійно 
розвиватись. За своїми технічними характеристикам і якісним показникам продукція 
основного конкурента ПАТ «Стаханівський завод технічного вуглецю» відповідає ДСТУ, 
тому істотно не відрізняється від продукції ПАТ «КЗТВ», однак собівартість продукції 
Кременчуцького заводу нижча, що дозволяє вести активну боротьбу на внутрішньому ринку 
за рахунок більш низької відпускної ціни на технічний вуглець [1]. 

Підприємство використовує метод нецінової конкуренції, тобто поліпшує якість 
продукції. Відомо, що одна і та сама продукція може мати різну якість. Причиною цього є в 
основному порушення технології виробництва. Крім технологічної дисципліни, можливе 
використання технічних новинок, які становлять комерційну таємницю [2]. На рис. 1 наведено 
критичні точки контролю технологічного процесу виробництва технічного вуглецю, де  К-1 – 
вхідний контроль сировини: щільність; вміст іонів натрію; волога; вміст іонів калію; К-2 – 
приготування сировини: щільність; вміст іонів натрію і калію; волога; К-3 – реактор: йодне 
число; Рн; екстракт толуоловий; К-4 – обробка: Рн; вологість; залишок на ситі; пил; насипна 
щільність; міцність гранул; К-5 – пакування і відвантаження: стан хопера; вагона; вага мішків; 
етикетки. 

 

 
Рис.1 – Схема контролю якості виробництва технічного вуглецю 

Основні заходи підвищення конкурентоспроможності підприємства орієнтовані на такі 
напрямки: впровадження у виробництво нових марок технічного вуглецю за зниженими 
цінами; удосконалення систем сертифікації менеджменту якості на підприємстві, модернізація 
власного сайту підприємства та ін. 
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РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

Буряк Є.В., Шабель Т.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Modern conditions of the economic development in national and regional levels are 

determined by means of tasks that need methodological and practical model development for their 

solution. In addition, the modern stage of economic science development also forms its requirement 

and approaches for the system of sustainable development of the subjects of management.  

Наявна потреба щодо забезпечення стійкого економічного розвитку регіонів, формує 

концептуально нові механізми регіонального управління процесами соціально-економічного 

устрою і потребує, в першу чергу, розробки дієвої системи методологічного забезпечення та 

практичного втілення. Змістовна складова цих процесів є складовим елементом 

загальнодержавної політики поєднання принципів сталого розвитку і співробітництва через 

створення інтеграційних об’єднань та формування політики розвитку внутрішніх 

регіональних взаємовідносин. В умовах входження України до світового соціально-

економічного простору в якості рівноправного партнера, питання врахування інтересів 

регіонів стає більш ніж актуальним особливо якщо враховувати реалії наявної виробничо-

господарської самостійності регіональних суб’єктів та об’єднань. 

Як правило, до поняття регіонального розвитку апелюють коли хочуть віддзеркалити 

відмінності у тенденціях формування і розвитку сукупності регіональних утворень як 

всередині країни (економічних регіон – область – район), так і за територіально-

географічними ознаками (Європа – Центральна Європа – Держава). Разом з тим, на 

загальнодержавному рівні, проблеми регіонального розвитку дуже часто випливають з 

наявних відмінностей у системі перерозподілу дохідної частини між регіонами, що 

призводить до появи нерівномірного розподілу економічних показників і зростанню 

соціального напруження серед населення. 

Таким чином, концепція регіонального розвитку регіонів є сукупністю суспільно-

громадських територіальних процесів побудованих на принципах безперервності, 

раціональності та доцільності. 

В реаліях української економіки, регіони сприймаються як система що має певні 

територіально-адміністративні кордони з визначеними відповідним чином обмеженнями 

стосовно управління та впливу місцевих економічних та політичних бізнес-еліт, що потребує 

сталої системи регулювання та впливу. 

Водночас, стимулювання діяльності щодо розробки напрямків реформування 

регіональних господарських систем на принципах сталого розвитку призведе до оптимізації 

регіональних програм та формування комплексної теоретико-методологічної системи законів 

та принципів.  

Сучасні особливості розвитку економічних реалій, як на національному, так і 

регіональному рівні, визначають виникнення ряду завдань, що потребують методологічного 

та практичного апарату їх вирішення. Проблема обмеженості ресурсної бази, що все частіше 

з'являється на обрії, не дозволяє суб'єктам господарювання ефективно та комплексно 

використовувати весь економічний, технологічний, трудовий та соціальний потенціал 

регіонів. Окрім того, сучасний період розвитку економічної науки так само формує свої 

вимоги та підходи щодо формування кожного кластеру системи сталого розвитку. 

Проте, як було зазначено вище, не слід забувати, що регіони є системним складовим 

елементом загальнодержавної економічної політики перерозподілу ресурсів та оновлення 

галузей народного господарства, збереження соціальної та політичної стабільності. І саме 

сучасний стан регіональних суб'єктів господарювання визначає необхідність розробки дієвої 

прогнозної системи розвитку сформованої на використанні комплексного аналізу 

економічних показників та формуванні основних напрямків дослідження перспективних 

напрямів розвитку економічної і соціальної політики регіонів.  
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ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Крот Л.М. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Сharacterize the state of higher education financing in Ukraine; researched financial support 
of higher educational institutions in Ukraine; we have analyzed the sources of financing of higher 
education; priority directions of perfection of system of financing of higher education. 

Сьогодні вища освіта в Україні знаходиться в процесі трансформації, що зумовлено як 
світовими тенденціями, так і реформаційними перетвореннями в державі та українському 
суспільстві. Попри високі кількісні показники рівня фінансування, Україна відстає від 
розвинених країн за її якістю і внеском науково-технічного прогресу в економічне зростання. 
Посівши високе 14-те місце серед 144 країн за кількістю осіб, які здобувають вищу освіту, 
наша держава перебуває на досить низьких позиціях за показниками її якості, взаємозв'язку 
між освітніми закладами та бізнесом, впровадженням інноваційних технологій у виробництво, 
здобутків академічних наук. 

У нашій країні традиційно високий відносний рівень видатків на освіту. Максимальний 
їх обсяг сягнув 8,2% ВВП у 2009 р., але в подальшому зменшувався – до 6,4% ВВП у 2015 р. 
Видатки на фінансування вищої освіти в Україні знизилися з 3,5% ВВП у 2009 р. до 2,1% ВВП 
у 2015 р. [1] при 10%., визначених в Законі України «Про освіту» [2]. 

Процес фінансування освіти залежить від базового підходу до його здійснення та 
передбачає вибір з можливих альтернатив: державне та комерційне фінансування, за рахунок 
спонсорських внесків, комбіноване фінансування тощо. Фінансування державних закладів 
освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, коштів галузей національного 
господарства, держпідприємств, організацій, а також додаткових джерел [3]. Суттєву роль у 
фінансовому забезпеченні вищих навчальних закладів відіграють асигнування з державного 
бюджету. За результатами аналізу статистичних даних за 2010–2015 рр. зазначимо, що 
фінансування вищої освіти із зведеного бюджету України збільшилось в 1,2 рази із 
24998,4 млн. грн у 2010 р. до 30003,1 млн. грн у 2013 р. Потім спостерігається тенденція до 
зменшення: 28340,5 млн. грн у 2014 р., 21059,8 млн. грн – у 2015 р. [1]. 

Існуюча система фінансування вищої освіти засвідчує низку проблем у цій сфері: 
низьку заробітну плату професорсько-викладацького складу, падіння престижності 
викладацької роботи, старіння та занепад матеріально-технічної бази вищих навчальних 
закладів тощо. У фінансуванні системи вищої освіти із приватних джерел спостерігається 
тенденція збільшення кількісних і зменшення якісних показників підготовки фахівців, а також 
підвищення плати за навчання, що обмежує певні категорії населення у можливості здобувати 
вищу освіту. 

З метою підвищення якості вищої освіти необхідно критично переглянути підходи до 
управління фінансами, особливо механізми формування та розподілу державних витрат на 
підготовку кадрів. МОН запропонована модель фінансування вищої освіти, що складається з 
чотирьох елементів: базове (блочне) фінансування ВНЗ; соціальний фонд; фонд розвитку; 
фонд державної цільової підтримки. 

Отже, ефективний розвиток вищої освіти в Україні вимагає вдосконалення механізмів 
державного фінансування вищих навчальних закладів із зміцненням реальної автономії 
університетів, та зумовлює пошук альтернативних джерел їх фінансування.  
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The peculiarities of taxation of oil refineries in Ukraine. The attention is focused on the 
problematic aspects of mechanisms of indirect taxation. The main activities for the improvement and 
increase of efficiency of taxation. 

В умовах нестабільності економічного середовища, кризових явищ актуалізується 
питання щодо вироблення та застосування дієвої системи оподаткування підприємств  з 
урахуванням галузевих особливостей.  Підприємства нафтопреробної галузі в Україні є 
вагомою складовою корпоративного сектора економіки, від якої суттєво залежать податкові 
надходження до бюджету.  

В даний час  результати діяльності нафтопереробних підприємств в Україні з погляду 
фіскальних факторів є доволі суперечливими.  Аналіз свідчить, що за останні десять років усі 
корпорації в окремі періоди отримували збитки,  відповідно, не сплачували податок на 
прибуток. Дану  ситуацію можна оцінювати і з погляду ефективності господарювання в 
галузі, але й вона напряму свідчить про умови здійснення господарської діяльності в Україні. 

Особливості оподаткування нафтопереробних підприємств в Україні сконцентровані в 
в основному в площині непрямого оподаткування – насамперед, акцизного податку, податку 
на додану вартість і мита. Основними проблемні моменти механізмів  такого оподаткування, 
що найбільш деструктивно впливають на діяльність нафтопереробних підприємств, є: 

 подвійне оподаткування (ПДВ на акциз); 

 акцизне оподаткування сировини; 

 оподаткування імпорту устаткування (основних засобів); 

 митне оподаткування під гарантію податкового векселя; 

 оподаткування виробника, а не кінцевого споживача. 
Зазначимо, що слід звернути увагу на недостатню комунікацію між підприємствами 

галузі та органами, які відповідальні за державну податкову політику  в галузі.  Так, на 
сучасному етапі лише надзвичайно мала частка пропозицій нафтопереробних підприємств 
враховується під час прийняття нормативно-правової бази (лише 4,5 %). В таких умовах 
складно розраховувати на ефективну податкову політику, спрямовану не тільки на 
задоволення фіскальних інтересів держави, але й на розвиток підприємництва.  

Однак на даному етапі основними заходами щодо покращення  і підвищення 
ефективності оподаткування, на нашу думку, є: 

 вибір оптимального рівня оподаткування прибутку для стимулювання залучення 
інвестицій;  

 контроль за системою трансфертного ціноутворення та «оффшоризацією» 
вітчизняної економіки;  

 необхідність оптимізації податкового навантаження на фонд заробітної плати; 

 звільнення від оподаткування податком на додану вартість імпорт устаткування для 
будівництва основних засобів, що сприятиме поліпшенню технологічного рівня виробництва і 
підвищенню конкурентноспроможності продукції; 

 активне залучення нафтопереробних підприємств до соціалізації фінансових 
відносин, сприяння через оподаткування корпоративній соціальній відповідальності; 

 внесення змін в податкове законодавство щодо уникнення подвійного 
оподаткування податком на додану вартість виробників підакцизної продукції, які не 
реалізують її в роздріб; 

 звільнення від сплати акцизів за товар, що є сировиною для виробництва 
підакцизних товарів; 

 налагодження взаємодії корпорацій з податковими органами в процесі 
адміністрування податків з метою врахування не тільки фіскальних державних завдань, а й 
інтересів платників податків. 
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ФІНАНСОВА ПРИВАБЛИВІСТЬ УЧАСНИКІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

ЯК ІНДИКАТОР ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

Сніщенко Р.Г. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

The object of study is the process of providing financial attractiveness of financial market 
participants in their operation under the influence of destabilizing factors. The subject of research is 
the terminological and methodological apparatus assess the financial attractiveness of financial 
market participants.   

Сучасні наукові дослідження процесу забезпечення фінансової привабливості 
учасників фінансового ринку ґрунтуються на двох основних підходах. Перший підхід 
передбачає виокремлення проблематики фінансової привабливості з загальної проблематики 
господарської діяльності і вивчення та вирішення питань, які притаманні всім учасникам 
фінансового ринку. Другий підхід передбачає дослідження фінансової привабливості як 
невід’ємної частини процесу господарювання, вивчення та вирішення питань з огляду на 
сферу та специфіку діяльності учасників фінансового ринку. Погляди сучасних науковців 
різняться щодо смислового і змістовного навантаження терміна «фінансова привабливість». 
Частина науковців розглядає фінансову привабливість учасників фінансового ринку лише в 
інвестиційному аспекті, не розглядаючи можливість залучення кредитних коштів [1]. Інші 
роблять акцент саме на кредитування підприємств, посилаючись на специфіку вітчизняного 
ринку фінансових ресурсів [2,3]. Різняться і методичні підходи до оцінки фінансової 
привабливості учасників фінансового ринку. На макрорівні зарубіжні та вітчизняні методики 
у більшості випадків використовують рейтингово-порівняльні методи обробки даних.  

Різні підходи вчених до проблематики фінансової привабливості учасників 
фінансового ринку дають підстави для уточнення термінологічного і методичного апарату. 
Автор вважає за потрібне провести уточнення термінів «фінансова привабливість», «індекс 
фінансової привабливості» стосовно їх використання для опису і дослідження господарської 
діяльності.  

Фінансова привабливість учасників фінансового ринку – це сукупність характеристик 
їх фінансово-господарської та управлінської діяльності, перспектив розвитку та можливостей 
залучення фінансових ресурсів на основі формалізації оціночних методів, що задовольняє 
вимогам суб’єкта фінансування. Індекс фінансової привабливості – це відносна величина, яка 
є узагальненою мірою доцільності фінансування суб’єкту господарювання з боку власника 
вільних (або тимчасово вільних) фінансових ресурсів.  

Індекс фінансової привабливості є одним з показників фінансової безпеки учасника 
фінансового ринку, тому що опосередковано характеризує стан зовнішнього і внутрішнього 
оточення суб’єкта фінансування. Збільшення індексу фінансової привабливості дозволить 
мінімізувати ризики розміщення коштів за умови перевищення ставки дисконтування над 
банківською кредитною, підвищити спроможність оперативного реагування на зміну стану 
фінансової безпеки. Фінансова привабливість учасників фінансового ринку є індикатором їх 
фінансової безпеки, бо відбиває можливості контролю та управління вкладеними фінансовими 
ресурсами. 
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ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ 
КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ 

Петченко М.В., Шаповал Л.П. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

In the article a mechanism is offered built logical model of credit risk that describes elements 
and copulas that are the constituents of the presented structural model. The got logical model of 
credit risk of bank gives an opportunity to consider all her elements as random events and apply 
for their furtherworking of vehicle of theory of chances and mathematicalstatistics. 

Завдання розробки методики оцінки кредитного ризику банку вимагає побудови 
відповідної моделі кредитного ризику. Математичне формулювання завдання мінімізації 
кредитного ризику банку в межах зваженого критерію повністю узгоджується з фінансово-
економічним змістом цієї задачі. Структурну модель кредитного ризику наведено на рис. 1. 

Рис. 1 Структурна оптимізаційна модель кредитного ризику 

Відповідно до змісту структурної моделі, безпосередньої оцінки підлягають вихідні 
параметри ризику ВП1-ВП22. Пов’язані з ними елементарні події полягають у тому, що той чи 
інший вихідний параметр ризику виявиться оціненим невірно. Інші елементи у структурній 
моделі Р1-Р8, БРП, ФРП, РП,  РЗ , ПКР – є похідними по відношенню до вхідних параметрів, 
та їх оцінки виводяться на підставі оцінок деяких вихідних параметрів. При цьому 
елементарні події, ототожнюються з рейтинговими оцінками Р1-Р8 і з агрегованими 
показниками  БРП, ФРП, РП, РЗ, ПКР. Отримана логічна модель кредитного ризику банку дає 
можливість розглянути всі її елементи як випадкові події та застосувати  для їх подальшого 
опрацювання  апарату теорії ймовірностей і математичної статистики.  
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ФОРМУВАННЯ ДОХІДНИХ АКТИВІВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Шаповал Л.П. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

In the article reasons of credit risk and degree of his coverage are investigational by the 

financial results of activity of banks of Ukraine in the conditions of worsening of quality of assets of 

the banking system. Undertaken studies testify to insufficient quality of credit briefcases

of commercial banks, as a result of them by erroneous credit politics in part of underestimation of 

credit risks.  

Постійне погіршення якості активів є основною проблемою для більшості банків в 

період кризи. Як правило, основним з факторів, який впливає на погіршення стану банківської 

системи в цілому і погіршення стану окремого комерційного банку, є зниження якості 

кредитного портфелю за рахунок прийняття надмірного кредитного ризику.  

Це в свою чергу передбачає дослідження тенденції розвитку банківської системи 

України з точки зору прийнятого банками кредитного ризику і ступеня його покриття 

фінансовими результатами їх діяльності в умовах значних змін української економіки та 

банківської системи (табл. 1). 

Таблиця 1 – Показники кредитного ризику банків України 

Показники 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 

Відношення простроченої заборгованості за 

кредитами до кредитної заборгованості клієнтів 

12,2 9,8 9,4 8,1 13,8 

Відношення резервів під знецінення кредитів до 

кредитної заборгованості клієнтів 

20,1 18,3 17,1 14,1 19,3 

Відношення витрат на резерви під знецінення 

кредитів до кредитної заборгованості клієнтів 

6,6 4,4 2,6 2,8 9,8 

Відношення списання/повернення безнадійної 

заборгованості за кредитами до кредитної 

заборгованості клієнтів  

2,0 3,4 4,6 4,0 3,0 

Відношення простроченої заборгованості за 

кредитами до капіталу банків  

61,4 51,0 42,9 36,4 91,8 

Відношення резервів під знецінення кредитів до 

капіталу банків 

101,4 95,0 78,0 63,6 127,8 

Відношення витрат на резерви під знецінення 

кредитів до капіталу банків  

33,5 22,8 11,9 12,7 65,3 

Відношення списання/повернення безнадійної 

заборгованості за кредитами до капіталу банків 

9,9 17,6 21,1 17,8 20,1 

Дані табл. 1 показують, що за 2011-2015 роки свідчать про погіршення якості 

кредитних портфелів українських банків. Таким чином, розрахункові цифри та їх динаміка 

свідчать про надмірний рівень кредитного ризику прийнятого українськими банками та 

загрозі значних втрат власного капіталу. Розрахункові цифри відносних показників говорять 

про недостатню якість кредитних портфелів комерційних банків, як результат їх помилковою 

кредитною політикою в частині недооцінки кредитних ризиків.  
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ПРИ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОСТИ ЗАПАСОВ НЕФТИ И УГЛЯ 

Колосюк А.В.  

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 

The reserves of oil and coal are finite and non-renewable in the near future. This means a 

threat to sustainable development in all spheres of human life. The planned cessation of their use as 

energy carriers is proposed, but only for the production of synthetic materials from them. 

Нефть и уголь являются продуктами биосферы Земли, формирующиеся при 

определённых условиях много миллионов лет и не встречаются нигде в Солнечной системе, 

кроме Земли.  

В настоящее время большая часть этих ресурсов используется на производство энергии 

как таковой. Согласно данным Управления по энергетической информации США ( Energy 

Information Administration), в настоящее время в качестве первичных источников энергии 

использовались: нефть – 36,0 %, уголь – 27,4 %, природный газ – 23,0 %, в общей сложности 

доля ископаемого топлива составила 86,4 % от всех источников. потребляемой первичной 

энергии в мире. Это  является неоправданной расточительностью, с точки зрения  получения 

из них различных синтетических материалов, таких как пластмасс и др. с одной стороны и их 

конечности с другой. Доказанные запасы (годы добычи в текущем темпе), остающиеся в 

Земле (данные на 2006): ископаемый уголь – 148 лет; нефть – 43 года; природный газ – 61 год. 

Однако невозможно представить  современный мир без пластмасс, а это значит, что без 

мобильных телефонов, различных электронных устройств, компьютеров, телевизоров, 

наконец, без электрических проводов и без интернет. Нет автомобильных шин, многих 

вариантов одежды и другого,  которые, по крайней мере, зависят более, чем на 50% от 

синтетических продуктов из нефти и угля. 

И хотя  сейчас пластмасс уже можно получать из возобновляемого сырья, например из 

каучука, крахмалов, масел растительного и животного происхождения, спиртов, комбинируя 

эти компоненты, производство его дорого и никогда не будет дёшево. 

С точки зрения целей устойчивого развития [1-2], конечности и главное быстрой 

заканчиваемости нефти и угля предлагается планомерный отказ от использования 

энергоносителей  на основе нефти и угля, а также природного газа. Эти ресурсы использовать 

как источники для производства синтетических материалов. 

Для производства энергии существуют другие источники: энергия атома, солнца, ветра, 

приливов, и др. например, ещё не используемые запасы сероводорода в глубинах Чёрного 

моря. Цель статьи спрогнозировать неизбежный рост цен на нефть и уголь в ближайшем 

будущем. В связи с этим, как это и планируется стратегией устойчивого развития [1-2] 

ускорить переход на альтернативные источники энергополучения. Для реализации стратегии 

устойчивого развития в этом направлении, целесообразно поручить научной сфере Украины 

разработку соответствующих программ.  
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MAIN ASPECTS OF POLICY IMPLEMENTATION ELECTRIC VEHICLES  

IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY 

 

Lytvynenko Y. 

KremenchukMykhailoOstohradskyi National University 

 
Humankind is constantly in a state of growth and development. The strategy of sustainable 

development of the economy is one of the key factors for the prosperity of the state. The modern 
policy of world leaders is focused on the introduction of innovative technologies in all areas of the 
economy, including in the energy sector. 

The renewable energy is quite popular, at the same time, the half-polarity of electric vehicles 
(EV) is increasing. Governments of different countries have created many incentives to encourage 
buyers to use this new technology. The main goals are to reduce the cost of buying electric vehicles, 
provide the necessary recharge infrastructure, and provide other benefits. Incentives can also include 
taxes on internal combustion engine (ICE) vehicles, as is done in many countries. High taxes on ICE 
are in Norway, with the highest market share in the world. Finland intends to catch up by setting 
targets for 250,000 EVs and only 50,000 ICE cars in the country by 2030. To achieve this, they aim 
to provide a subsidy of EUR4,000 for each of the first 25,000 EVs sold and raise the gasoline tax rate 
to 30% by 2030 to induce people to buy EVs. Since EV technologywill likely continue to develop 
rapidly, along with infrastructure potential and consumer awareness, a certain level of incentives 
should give an increase in the «return» in the market share for EVs, as it was in Norway. Another 
approach is to require that automakers make a certain percentage of their sales with zero emissions, 
as is done in California (which will require an increase in the share from 2017 to 2025, reaching 15% 
of sales this year). More recently, China has indicated plans to implement a credit scoring system, 
where from 2018 automakers will need to receive EV-loans for sale. 

Policy programs usually include national, regional and local incentives. National incentives 
usually include subsidies, such as tax breaks, to reduce procurement costs.Regional (as in state, 
provincial) incentives also include reduction of taxes and registrations, and in some cases, reduction 
in the place of sale. Regional incentives also sometimes include incentives for the road system, such 
as exclusive access to special motorway tracks or reduced fares on motorways and ferries. Local 
(capital) regulations may also include such benefits for EV, and often include special or reduced 
parking and charging or special access to congested urban areas and roads, such as buses. The 
relative importance of the different elements of politics between different cities and countries is 
different. In Norway, national tax credits may exceed $ 30,000 (more than elsewhere) for some of the 
more expensive EV models, which helps offset the price difference compared to the equivalent ICE 
vehicle. It is noteworthy that the system of auctions for cars in Shanghai provides an exception for 
EV, the cost of which can be more than 10 000 US dollars per car. Subsidies in the US as a rule, do 
not exceed 7,500 US dollars for EV. In addition to the high levels of buying incentives observed in 
these cities and countries, some of the key lessons from the experience of successful cities and 
countries include: 

 мarkets with a relatively high purchasing power of consumers (for example, in Norway or 
US states, for example, in California) can begin with the acceleration of the absorption process, 
thereby increasing production of EV and reducing costs so that other lower-income countries can 
afford such cars; 

 а combination of measures and pricing rules with direct government support for 
infrastructure development seems to work well; 

 сountries aiming for the systematic transformation use of energy associated with transport 
need a policy of encouraging electric vehicles. This involves gaining EV experience, initiating EV 
internal demonstrations and understanding how a growing number of EVs will affect transport and 
electricity sectors. 

Overall, a combination of continued technological improvement, strong policy incentives, 
adequate charging infrastructure and much higher levels of public awareness and experience with 
EVs are all needed. 
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЯКІСТЬ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Маслак О.І., Беспарточна О.І., Скляр М.О. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

This abstract focuses on the role of quality cost management in quality management system 

(QMS). The main directions of improvement of quality cost management in QMS for the automotive 

industry companies are determined. 

В умовах переорієнтації економіки, політичної та економічної нестабільності в Україні 

є актуальним перегляд ролі управління витратами на якість у машинобудівній галузі з метою 

забезпечення інвестиційної привабливості та сталого розвитку підприємств.  

У практиці розвинених країн витрати на якість стали вхідною інформацією у вирішенні 

адміністративних і технічних проблем, які пов'язані з загальним менеджментом якості, та при 

плануванні витрат на систему менеджменту якості [3]. В світовій автомобільній 

промисловості витрати на недостатню якість стали обов'язковими вхідними даними для 

аналізування системи менеджменту якості з боку керівництва [1].  

Наявність сертифікованої системи менеджменту якості згідно з вимогами стандартів 

ISO серії 9000 та стандартів для конкретних галузей машинобудування (наприклад, ISO/TS 

16949 [2]) має значний вплив на поліпшення якості продукції та зменшення витрат на якість. 

Використання такого принципу менеджменту якості як «процесний підхід» дає можливість 

планувати та вести облік витрат на якість за видами діяльності згідно з процесами системи 

менеджменту якості підприємства. Результати аналізу витрат по кожному процесу доцільно 

використовувати для оцінки ефективності системи менеджменту якості з метою оптимізації 

витрат підприємства. Управління витратами на якість потрібно інтегрувати у процес 

управління фінансами системи менеджменту якості.  

Вивчення практичної діяльності підприємств автомобільної промисловості в Україні 

вказує на те, що на підприємствах не ведеться повноцінний облік і не здійснюється 

комплексне управління витратами на якість. Вдосконалення методологічних підходів до 

управління економікою якості, інструментарію для оцінки даних про витрати на якість та 

механізму управління витратами на якість у системі менеджменту якості дозволить підвищити 

ефективність самої системи, раціонально використовувати ресурси й зменшити витрати 

підприємства, підвищити рентабельність та  конкурентоспроможность продукції, 

підтримувати баланс між інтересами виробників та замовників.  

Таким чином, управління витратами на якість у рамках системи менеджменту якості є 

доцільним та має стати пріорітетним елементом стратегічного планування та розвитку 

підприємств машинобудівної галузі для забезпечення їх сталого розвитку, зростання 

прибутковості та інвестиційної привабливості. 
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
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The paper deals with the theoretical aspects of content marketing activities of enterprises. 

Directions formation of a marketing activity, taking into account factors, which shape the 

competitive position of the company, are proposed. 

Динамічний розвиток інтеграційних процесів, зміна умов господарювання суттєво 

загострили конкуренцію між виробниками машинобудівної техніки і визначили необхідність 

їх існування в умовах нестабільного зовнішнього середовища, від інтенсивності впливу якого 

значної актуальності набуває проблема використання економічних методів та інструментів 

організації управління збутовою діяльністю підприємства, як складовоїйого 

конкурентоспроможності. Аналіз сучасних наукових джерел показав, що існує ряд поглядів 

щодо змісту поняття «збутова діяльність», які, в цілому, можна розглядати з точки зору 

широкого погляду – як процес управління збутом та дій, які забезпечують максимальну 

вигоду торговельної угоди; та вузького – як діяльність по реалізації продукції до певного 

споживача на певному ринку у супроводі комерційних, юридичних та технологічних 

операцій. Реалізація процесу ефективної стратегічної програми дій є ефективною в разі 

застосування бізнес-моделі інженерного маркетингу. Запровадження інженерного маркетингу 

підприємством має стати діяльністю, що пов’язана із створенням, виробництвом та 

реалізацією продукції на основі використання маркетингового інструментарію, як запоруки 

забезпечення конкурентоспроможності. Дослідження рівня конкурентоспроможності 

підприємств ПАТ «Кредмаш»; ТОВ «УфаДорМаш» та «TELTOMAT» на основі методики, 

заснованої на теорії ефективної конкуренції: аналіз ефективності виробничої діяльності, 

фінансового положення, ефективності організації збуту та якості автодорожньої техніки. 

Моделювання показника ККП проведено через відібрані значення факторів, що забезпечують 

необхідну точність і адекватність моделі за 2012–2016 рр. Формуючи модель маркетингового 

управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств визначено ймовірність 

виникнення економічного ризику. Результати розрахунків апроксимаційної залежності та 

ризик-функції отримані за умов застосування інваріантності системи методів управління 

збутовою діяльністю. Алгоритм формування даної моделі базувався на вивченні механізму 

формування цінової та маркетингової політики на підприємствах та дослідженні відповідного 

сегменту ринку, розрахунку за цим сегментом потенційної та фактичної місткості за 

допомогою виявлення залежності попиту, ціни та пропозиції. Розроблений методичний підхід, 

який дозволяє одержати структурований набір ознак, що чітко описують поняття 

«конкурентоспроможність продукції підприємств машинобудування» на різних сегментах 

ринку. Через використання МНК проведено сегментацію ринку вітчизняних та зарубіжних 

споживачів машинобудівної техніки виходячи із запропонованих принципів позиціонування 

товару. Відповідно до місії та завдань на ринку, ПАТ «Кредмаш» може планувати свою 

діяльність загалом у межах ринку, на рекомендованих кількох сегментах або в одному 

сегменті. Необхідність виділення основних сегментів ринку зумовлена критеріями: 

змінюваність, інтенсивність впливу на сегмент конкурентів, об’ємність сегмента і подібність 

його представників. Оскільки основою збутової стратегії є формування прогнозу реалізації 

продукції, здійснено моделювання обсягів збуту продукції ПАТ «Кредмаш» за 2012-2016 рр. 

за допомогою побудови багатофакторної моделі залежності збуту від зовнішніх факторів та 

визначено прогноз обсягів реалізації на майбутній період. Практична значущість дослідження 

полягає в можливості реалізації запропонованих інтегрованих та гнучких рішень щодо 

удосконалення організації збутової діяльності на вітчизняних машинобудівних 

підприємствах. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КРАЇН СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Волошина О.В.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Changes are taking place in the Eastern Partnership countries. Is it positive or negative? It is 
important to study the impact of changes on the quality of life of a person. The present level of the 
quality of life of the population in the Eastern Partnership countries is studied in this article 

В рамках східної політики сусідства Європейського союзу об’єднані такі країни 
Україна, Білорусь, Молдова, Вірменія, Азербайджан та Грузія. Який рівень життя та 
економічного розвитку склався в цих країнах після переходу до ринкової економіки? В першу 
чергу було досліджено показники макроекономічного розвитку. За рівнем ВВП Україна 
знаходиться на першому місці 90,6 млрд дол. у 2015 році. Це обумовлено великою територією 
та значним промисловим потенціалом. Білорусія та Азербайджан мають майже однаковий 
рівень ВВП трохи менше 55 млрд. дол. Показник ВВП Грузії, Вірменії та Молдови не сягає й 
14 млрд. дол. Проте, саме ці країни за останні п’ять років збільшили виробництво на 20 та 
13% відповідно. А от Білорусія та Україна втрачають свій потенціал. Україна у порівнянні з 
2010 роком втратила майже 33% ВВП, а у порівнянні з 2013 роком взагалі 64%. Зрозуміло, що 
такі втрати мають під собою об’єктивні причини – військовий конфлікт та анексія частини 
території. Однак серед перелічених країн лише Білорусь немає військового конфлікту. 
Молдова втратила Придністров’я, Вірменія та Азербайджан воюють між собою за спірні 
території, Грузія втратила Абхазію.  

Найбільш ефективно скористалися переходом до ринкової економіки Білорусія та 
Азербайджан, бо рівень ВВП у розрахунку на душу населення складає 5,5 тис. дол. на рік, 
найнижчим є цей показник в Молдові – 1,8 тис. дол. та Україні – 2,1 тис. дол. Вірменія та 
Грузія мають приблизно 3,5 тис. дол. ВВП на душу населення на рік. Зазначимо, що станом на 
1995 рік цей показник по всіх країнахбув приблизно 500 дол., лише в Білорусії – 1,3 тис. дол., 
та в Україні 930 дол. Тобто вихідні позиції в Білорусії та Україні були випереджуючими, 
однак Білорусія зберегла лідерство, а Україна втратила. 

Міжнародна статистика рівень бідності вимірює кількістю населення, що отримує 
менше 1,9 дол. на день. Найбіднішачастка населення Грузії, серед яких 9,7% отримують дохід 
менше 1,9 дол в день. Суттєвим є цей показник у Вірменії – 2,31% і в останній рік в Україні 
0,01% почали отримувати низький рівень доходу. Проте у 2007 докризовому періоді Грузія 
мала 16,3% бідного населення,  Вірменія 3,57%, Україна і Білорусь 0,08% Молдова 1,1% ,а 
Азербайджан 0,49%. Отже за цим показником Україна має не найгіршу ситуацію серед інших 
країн, проте є свідчення погіршення якості життя населення. 

Суттєво впливає на якість життя держава, розподіляючи ВВП через систему державних 
бюджетів. Найбільшу частку ВВП розподіляє державний бюджет Азербайджану – майже 40%, 
при тому, що були періоди, коли ця частка сягала 49%. Трохи менше, а саме 35,9% ВВП 
проходить через державний бюджет України. Трохи більше 30% у Білорусії та Молдови і 
трохи більше 24% у Грузії та Вірменії. Надмірна концентрація ВВП у доходах державного 
бюджету свідчить про високий рівень централізації державного управління та сприяє 
корумпованості у владі.  

Актуальним в сучасних умовах є також вивчення рівня військових витрат в країнах зі 
збройним конфліктом. Військові витрати бюджету Молдови складають 0,35% від ВВП і 
мають несуттєву тенденцію до зростання. Вірменія на армію витрачає більше 4% і цей рівень 
є стабільним починаючи з 2009 року, Азербайджан - 5,6% і постійно нарощує військові 
витрати, Україна почала витрачати 4% ВВП на військо, нарощуючи цей показник протягом 
чотирьох років. Військові витрати Грузії – 2,3%, а Білорусії 1,32%. 

Таким чином, рівень життя в країнах східного партнерства різниться. Частина країн 
втрачає свій потенціал, серед них і Україна, а частина навпаки нарощує це Азербайджан та 
Білорусія. Стверджувати про суттєвий економічний прорив через перехід до ринкової 
економіки нажаль не доводиться. 
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РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ  
СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Ховрак І. В.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Corporations need to design and execute high-impact CSR strategies, which are allowed 
much better equip to lead businesses in the 21st century. CSR strategy should form as a result of 
personal morality and spirituality managers/employees. 

Останніми роками у світі спостерігається швидке зростання кількості компаній, 
прихильних до застосування практик соціально відповідального ведення бізнесу. Так, у 2016 
році понад 5300 компаній були частиною Глобальної ініціативи зі звітності, сформувавши 
звіти щодо екологічної та соціальної стійкості [1]. Експерти Каліфорнійського університету 
встановили, що більш ніж дві третини світових лідерів бізнесу (68%) зосереджуються на 
розробці та імплементації стратегій корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) задля 
створення нових джерел доходу, а більше половини лідерів (54%) переконані в тому, що 
соціально відповідальна діяльність надає конкурентні переваги н аглобальному ринку [2]. 
Тому у бізнес середовищі поступово відбувається перехід від питання необхідності, 
доцільності та переваг реалізації соціально відповідальної діяльності до питання пошуку 
ефективних методів планування та реалізації соціально відповідальних інніціатив. 
Закріплюється розуміння необхідності включення стратегії КСВ у загальну бізнес-стратегію, 
оскільки поодинокі практики соціально відповідальної діяльності не призводять до значного 
соціального ефекту. 

Розробка і реалізація стратегії КСВ може розглядатися як процес організаційної зміни 
(перехід від сьогодення до майбутнього держави [3]), або як новий спосіб діяльності [4]. 
Створення та реалізація ефективних програм КСВ відбувається поетапно: 

1) здійснення аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища (КСВ аудит),
виокремлення існуючих проблем та основних мотиваторів, а також поширення інформації про 
сутність та важливість здійснення соціально відповідальної діяльності; 

2) виокремлення основних груп зацікавлених сторін (Stakeholder Analysis/ Stakeholder
Mapping), діалог із зацікавленими сторонами, виявлення їх ключових цінностей, потреб, 
очікувань та пріоритетів; 

3) розроблення стратегічного плану КСВ (відповідальні, терміни реалізації, бюджет) з
зазначенням ключових факторів та індикаторів успішного виконання, вбудування у загальну 
бізнес-стратегію; 

4) реалізація програми КСВ (довгострокова інтеграція системи управління КСВ в
існуючі процеси і програми); 

5) здійснення моніторингу та оцінка ефективності виконання програм КСВ,
формування та поширення нефінансової звітності, а також виявлення можливостей для 
вдосконалення стратегії. 

Активізація застосування практик КСВ повязана як з процесами усвідомлення топ-
менеджерами та влпсниками, які впливають на формування та реалізацію стратегії КСВ, а 
також з поінформованістю співробітників і споживачів, які впливають на рішення 
роботодавців та виробників. Тому стратегію КСВ варто формувати не під зовнішнім тиском, а 
як результат особистої моральності та натхненності менеджерів та співробітників компанії. 
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In the thesis it is studied the main problems of public financial control which lead to 

disruptions at the level of financial and budgetary system of the state, suggested the ways to futher 

improvement of the system and necessary requirements to building the single system of public 

financial control with the aim to improvement the regulatory and legal ensuring the control function 

of the state. 

На даний момент в країні склалася розгалужена система державного контролю. 

Фінансова система, на сьогодні, не забезпечує на високому рівні фінансово-бюджетну 

дисципліну, як у державі так і на регіональних рівнях. Це сприяє до найвагоміших проблем, 

які призводять до зростання кількості та обсягів порушень. Тому для вирішення даних 

проблем державного управління є необхідність усунення недоліків та подальшого 

удосконалення фінансового контролю, що є особливо актуальним на сьогодні.  

Метою роботи є визначити основні проблеми державного фінансового контролю, які 

призводять до порушень на рівні фінансово-бюджетної системи в державі та запропонувати 

шляхи для подальшого удосконалення щодо них, виявити необхідні вимоги побудови єдиної 

системи державного фінансового контролю з метою поліпшення нормативно-правового 

забезпечення контрольної функції держави. 

Серед основних проблем державного фінансового контролю виділяють такі: 

недосконалість організаційної структури контролю; відсутність програми інформатизації та 

державної інформаційно-аналітичної системи; низький рівень професійної підготовки 

спеціалістів; недотримання принципу гласності контролю та відсутність пріоритетів між 

спеціальними органами контролю.  

Для подолання наявних проблем необхідно визначити напрямки вдосконалення 

системи. Важливо створити інформаційну базу для проведення перевірок законодавством. 

Необхідно використовувати набутті знання зарубіжних країн, що сприяє якнайкращому 

вдосконаленню існуючої системи контролю. Для цього необхідно поліпшення нормативно-

правового забезпечення контрольної функції держави; стандартизація та кодифікація 

державного фінансового контролю; формування нових і вдосконалення діючих методик та 

процедур; удосконалення кадрового забезпечення системи державного фінансового контролю. 

Отже, державно фінансовий контроль залишається актуальним до сьогодні. 

Запропоновані вище напрямки його вдосконалення підвищать якість, як методологічну, 

організаційну, так і інформаційного забезпечення. Тому забезпечення ефективного 

функціонування органів державного контролю забезпечить від можливих порушень системи 

та дасть можливість усунути недоліки в майбутньому [1]. 
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