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APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS METHODS IN THE 

BUILDING OF A KNOWLEDGE BASE 

Karasov O.P.1, Korotka L.I.2 

e-mail: 1karasov.o.p@gmail.com, 2korliv@hotmail.com 
1, 2 Ukrainian State University of Chemical Technology, Ukraine, Dnipro 

  

Cluster analysis is a statistical technique that sorts observations into 

similar sets or groups. The use of cluster analysis presents a complex challenge 

because it requires several methodological choices that determine the quality of 

a cluster solution [1]. 

A knowledge base is a self-serve online library of information about a 

product, service, department, or topic.  

The data in your knowledge base can come from anywhere. Typically, 

contributors who are well versed in the relevant subjects add to and expand the 

knowledge base. The content can range from the ins and outs of your HR or 

legal department to an explanation of how a product works. The knowledge base 

may include FAQs, manuals, troubleshooting guides, runbooks, and other 

information your team may want or need to know. 

Many knowledge bases are structured around artificial intelligence that 

can interact and respond to user input. Others are simply indexed encyclopedias. 

There are also machine-readable knowledge bases that store content in system-

readable forms. Solutions are based on what we call automated deductive 

reasoning. When a user enters a query, software helps narrow down a solution. 

A knowledge base is the foundation for your knowledge management 

practice. Knowledge management enables you to create, curate, share, utilize 

and manage knowledge across your whole company and across industries. 

The paper discusses corrosive constructs that operate in a corrosive 

environment [2, 3]. The input variables are initial 0  and ultimate stresses in the 

element [ ], corrosion rate 0v , square 0A  and perimeter 0P  bar structural 

elements, error [ ] numerical solution of a system of differential equations 

(SDE), which describes the process of accumulation of geometric damage to the 

structure. The output variable is the integration step th  to obtain an estimated 

predicted durability value. 

In the numerical solution of SDE, the problematic aspect is the error of the 

obtained solution [2, 3], which, in turn, is a function of many 

variables )],[,,,,( 0000 thPAv  . Each variable can be written as a linguistic variable, 

term-sets, which are defined using fuzzy clustering. 

The center of the corresponding cluster is considered as the core of the term 

set. The carrier of the set is the cluster boundaries. The resulting clusters are 

considered as a basic knowledge base [4], which requires additional tuning [3, 

4]. The α-level principle of generalization is used for the construction of 

membership functions. 
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Figure 1 clearly illustrates the initial results of clustering for further 

building of the reference base of rules. 

 
Fig. 1 − Results of cluster analysis for initial and ultimate stresses in the element 

 

The rule base should provide the ability to achieve the required accuracy of 

the fuzzy model, in particular, after the parameters of the latter have been 

determined. At the same time, in order to reduce computational costs and 

present the model in a more intuitive way: the number of rules contained in the 

knowledge base should be as small as possible. In addition, reducing the number 

of rules in a multi-input model may be a prerequisite for tuning its parameters. 

 

Reference 

1. L. Korotka, O. Karasov. The use of fuzzy clustering for building a 

knowledge base in the problems of predicting the durability of corroding 

structures. Proceedings of the International Scientific and Technical Conference 

Information Technologies in Metallurgy and Mechanical Engineering – 2021. P 

239-241. 

3. Us S.A., Korjashkina L.S. Modeli ta metody pryjnjattja rishen'(druge 

vydannja) [Models and methods of decision making] // Dnipropetrovs'k, NGU, 

2018, 270 s. (in Ukranian) 

4. Korotka L.I., Korotka Y.A. The use of elements of computational 

intelligence in problems of forecasting of corroding constructions durability. 

Mathematical and computer modelling. Series: Technical sciences – 2017. Issue 

16. – P 64-71. 

5. Korotka L. I. The use of fuzzy clustering in solving problem in 

predicting the durability of corrosive structures. Mathematical modeling. 

№2(43)2020, С. 44-54. (DOI: https://doi.org/10.31319/2519-

8106.2(43)2020.219266) 



Секція «Комп’ютерні науки та комп’ютерна інженерія» 

 

       13 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕКИ INPUT ІГРОВОГО 
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Ігровий рушій Unity є універсальний засобом. Він надає можливості 

для створення гри у будь-якому жанрі. Для того, щоб реалізовувати цю 

свою особливість рушій надає користувачеві різноманітні можливості для 

зчитування поведінки гравця. Для цього у Unity є бібліотека Input [1]. У 

ній є методи для зчитування поведінки різноманітних контролерів, 

зокрема, клавіатури та миші, джойстика та тачскріну. 

При розробці гри «Tale» було вирішено використовувати методи для 

зчитування поведінки гравця з клавіатури та миші [2]. У грі персонаж 

може ходити у чотирьох різних напрямках, а також робити спеціальний 

рух – деш. Заразом ігровий аватар здатен взаємодіяти з ігровим оточенням. 

Він може збирати колекційні предмети, користуватися важелями, 

відкривати двері тощо. Для зчитування цієї поведінки необхідно підібрати 

відповідний метод. В табл. 1 наведено основні функції бібліотеки Input, що 

дозволяють зчитувати поведінку ігрового персонажу в просторі гри та 

зазначені вхідні та вихідні параметри цих методів, а також для зчитування 

якої саме поведінки вони призначені.  
 

Таблиця 1 – Опис методів бібліотеки Input 
Метод Вхід  Вихід Призначення 

GetKey() Елемент enum 

Keyboard чи назву 

клавіші у вигляді 

строки (string) 

Буліанна змінна (true 

або false) 

Зчитування введення 

з клавіатури 

GetButton() Назву клавіші у 

вигляді строки 

(string) 

Буліанна змінна (true 

або false) 

Альтернативний 

метод для 

зчитування введення 

з клавіатури 

GetMouse() Ціле значення (int) 

від 0 до 2. 

Буліанна змінна (true 

або false) 

Зчитування введення 

з миші 

GetAxis() Назву набору клавіш 

у вигляді строки 

(string) 

Значення в інтервалі 

[-1, 1] 

Зчитування наборів 

клавіш 

Перші три метода з таблиці мають три варіації. Розберемо їх на 

прикладі функції GetKey(): 

 Метод GetKey() повертає значення доти, доки гравець натискає на кнопку 

 Метод GetKeyDown() повертає значення лише тоді, коли гравець 

натиснув на кнопку; 

 Метод GetKeyUp() повертає значення, коли гравець перестав 

натискати на кнопку. 

mailto:classicisswag@gmail.com
mailto:gkodola@gmail.com
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Такі ж різновиди є й в GetMouse() та GetButton(). Виходячи з цього 

можна зробити висновок, що для дій персонажу, що відбуваються деякий 

проміжок часу, наприклад, для руху, краще використовувати метод 

GetKey(), а для дій, що відбуваються одноразово, наприклад, персонаж 

робить стрибок, краще використовувати GetKeyDown(). Ті дії персонажу, 

що мають відбуватися після натиску гравця, краще визивати через метод 

GetKeyUp(). Наприклад, гравець тисне кнопку вперед, персонаж біжить 

тривалий проміжок часу, а потім той прибирає палець з кнопки і персонаж 

має повільно зупинитися, перейти зі стану «біг» на стан «нерухомість».  

Попри те, що рух та інші дії персонажа досить зручно оброблювати, 

користуючись цими методами, останній метод GetAxis() є кращою 

альтернативою для цього. По-перше, ігровий рушій Unity надає 

можливість створювати власні набори кнопок для цієї функції, а заразом і 

змінювати ті набори, що були створені за замовчуванням. Одна кнопка в 

такому наборі відповідає додатній дії («1»), а друга – від’ємній («-1»). 

Розробник здатен не лише задати у наборі декілька варіантів пар клавіш, 

одна основна, а інша – альтернативна, а ще й створити набори клавіш для 

джойстика. Це надає розробнику великі можливості для портування гри. 

Тож для реалізації руху персонажу у грі було обрано метод 

GetAxis(). Значення, що він повертає, дуже зручно перетворити у значення 

Х та Y у двовимірному просторі, відповідно до яких персонаж буде 

рухатися. Також у цього метода є ще одна перевага саме для використання 

для зчитування руху персонажа, у функції є дві варіації: GetAxis() повертає 

значення у інтервалі, а GetAxisRaw() повертає лише цілі значення. 

Перший різновид метода доцільно використовувати у тому разі, 

коли необхідно зробити рух персонажу більш плавним, другий – якщо у 

гравця має бути точний контроль за персонажем. Гра «Tale» є 

платформером, це жанр, у якому гравець має дуже акуратно керувати 

своїм ігровим альтер-его. Тож для реалізації руху була обрана друга 

варіація методу GetAxisRaw(). 

Для реалізації інших дій гравця було використано метод GetKey() та 

його різновиди, бо він приймає у якості аргументу елементи типу enum 

Keyboard, визначені ігровим рушієм, що зручніше використовувати, ніж 

строки, при написанні яких можна легко допустити помилку. 
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Вже з початку 90-х років фітнес увійшов в життя багатьох людей, 

плавно перекочувавши з підвалів в престижні зали. З кожним роком 

кількість фітнес-клубів зростає, і виникає ключове питання фітнес-бізнесу: 

як найефективніше управляти фітнес-клубом, щоб він приносив прибуток? 

Розвиток технічних засобів і математичних методів управління 

організаціями, а також ускладнення обстановки і підвищення вимог до 

управління організаціями призвели до необхідності створення методів 

підвищення ефективності організацій [1]. 

Cистемне управління організацією, що зазвичай розглядається як 

основа організаційного розвитку, сприймає організацію як відкриту 

систему, що складається із взаємозалежних частин, які взаємодіють як 

підсистеми. 

Загалом, системний підхід оцінює загальну ефективність системи, а 

не ефективність підсистем. Це дозволяє застосовувати системні концепції 

всіх рівнів організації замість зосередження лише на цілях і результатах 

діяльності різних відділів (підсистем) [2]. 

На основі аналізу доступних програм та сучасних методів рішень 

було з’ясовано, що у більшості фітнес-студій відсутня можливість 

записатися на тренування онлайн, запис ведеться тільки в телефонному або 

особовому режимах. Існують також фітнес клуби, що надають можливість 

записатися на групові заняття на офіційному веб-сайті, але не надають 

такого сервісу для особових тренувань. 

Об’єкт дослідження – процес системного управління організацією 

роботи з клієнтами фітнес-студії. 

Предмет роботи – програмна реалізація методів системного 

управління організацією роботи з клієнтами фітнес-студії. 

Мета роботи – на основі проведеного аналізу методів, технологій і 

інструментів системного управління організацією роботи з клієнтами 

здійснити вибір підходу та виконати програмну реалізацію, 

використовуючи сучасні засоби розробки програмного забезпечення. 

Було прийнято рішення створити вебсайт, що сприяє збільшенню 

ефективності управління організацією роботи з клієнтами фітнес-студії. 

Проектування інформаційної системи –початковий етап розробки. В 

його рамках здійснюється сукупність робіт по розробці системи, 

результатом яких стає її прототип. 

Діаграма варіантів прецедентів – це тип поведінкової діаграми UML, який 

часто використовується для аналізу різних систем. Вони дозволяють 
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візуалізувати різні типи ролей в системі і то, як ці ролі взаємодіють з системою.  

В ході проектування було виділено трьох акторів для користувачів з 

різними типами доступу і описано їх взаємодію з системою за допомогою 

діаграми (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Діаграма прецедентів 
  

Як видно з діаграми, розроблений вебсайт має три рівні доступу: 

адміністратор, тренер та клієнт. 

В особовому кабінеті клієнта реалізована можливість переглянути 

перелік всіх своїх тренувань, записатися на нове тренування, обравши 

напрямок, тренера, вид тренування та час його проведення. Також є 

можливість скасувати запис.  

В особовому кабінеті тренера надана можливість переглянути 

інформацію по всім записам на його тренування.  

В особовому кабінеті адміністратора реалізована можливість керувати 

базами даних клієнтів та тренерів і встановлювати графік праці для 

кожного тренера.  

У даній роботі описана актуальність розробленого вебсайту, що 

сприяє збільшенню ефективності управління організацією роботи з 

клієнтами фітнес-студії. 
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Жодною іншою хворобою люди не хворіють так часто, як 

ожирінням. За останніми оцінками ВМОЗ, більше 1 млрд людей у світі 

мають зайву вагу. Ця проблема актуальна незалежно від соціальної і 

професійної приналежності, зони проживання, віку і статі. В економічно 

розвинених країнах майже 50% населення мають надлишкову вагу, з них 

30% страждають ожирінням. В Україні в середньому 30% осіб 

працездатного віку мають ожиріння і 25% - надлишкову масу тіла. З 

кожним роком збільшується число дітей і підлітків, які страждають 

ожирінням. ВООЗ розглядає ожиріння як глобальну епідемію, що охоплює 

мільйони людей [1]. 

Надмірна вага і ожиріння – результат формування аномальних або 

надмірних жирових відкладень, які можуть завдавати шкоди здоров'ю.  

Об’єкт дослідження – процес ведення поточного контролю 

фактичного харчування та моніторингу маси тіла. 

Предмет роботи – програмна реалізація ведення поточного контролю 

фактичного харчування та моніторингу маси тіла. 

Мета роботи – на основі проведеного аналізу методів, технологій і 

інструментів розробити мобільний додаток для поточного контролю фактичного 

харчування та моніторингу маси тіла, який буде зручний в користуванні. Програма 

повинна мати простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. 

Індекс маси тіла (ІМТ) – просте відношення маси тіла до росту, часто 

використовується для діагностики ожиріння і надмірної ваги у 

дорослих [2].  

Що може допомогти при такій масовій проблемі? Відповідь проста – 

спорт, правильне харчування та моніторинг прогресу. З приводу 

харчування є певні нюанси. Є досить багато методів, дієт, навіть ліків для 

схуднення, але найефективнішим методом являється – підрахунок 

калорій [3]. 

Підрахунок калорій – це найефективніший метод зниження ваги. Якщо 

знати, скільки калорій потрібно вживати в день, можна швидко схуднути. 

Було прийнято рішення створити мобільний додаток, що сприяє 

збільшенню ефективності поточного контролю фактичного харчування та 

моніторингу маси тіла, який буде зручний в користуванні. 

Проектування системи, що розроблялась будо виконано в IBM 

Rational Rose. Діаграма варіантів прецедентів (Use Case) – це тип 

поведінкової діаграми UML, який часто використовується для аналізу 

різних систем.  
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Use Case діаграма, що відображена на рисунку 1, представляє 

проектовану систему у вигляді користувача, що взаємодіє із системою за 

допомогою програмного забезпечення. Програмне забезпечення 

використовують для описання послуг, які система надає користувачу. 

Іншими словами, кожен варіант використання визначає деякий набір дій, 

який виконує система при діалозі з користувачем.  

 
Рисунок 1 – Діаграма прецедентів 

Був розроблений мобільний додаток «Calories watcher», який 

дозволяє:  

– вводити нові продукти, зберігати в базі продукти, редагувати; 

– вводити нові страви, зберігати в базі страви, редагувати; 

– розраховує кількість нутрієнтів: білків, жирів та вуглеводів; 

– має можливість демонструвати зручні і наочні графіки з нормою 

калорій та фактичною нормою споживання їжі; 

– має можливість демонструвати зміни в обсязі ваги за допомогою 

моніторингу прогресу зниження або набору маси тіла. 

Програма створена зручною у використанні та задовольняє усім 

стандартам розробки програмного забезпечення. Однією з найважливіших 

функцій програми є швидкість обробки запитів від користувача та швидке 

видання інформації для нього.  
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Україна, Дніпро 
 

Котельне господарство України, в основному, складається з котлів та 

обладнання, введених в експлуатацію ще за часів колишнього СРСР, 

конструктивно розрахованих на використання дешевого палива [1,2] 

Переважна більшість котельного обладнання морально і фізично застаріла 

і потребує заміни або істотної модернізації. Через великі матеріальні 

затрати швидко вирішити таку проблему неможливо, тож на тепер 

актуальним напрямком є підвищення енергоефективності котлоагрегату за 

рахунок впровадження ефективних технологій спалювання палива і 

використання прихованої теплоти, а також використання альтернативних 

джерел енергії. 

Значну групу по споживаному природному газу займають котли 

ТВГ-8 (ТВГ-8М), ТВГ-4р та їх еволюційні моделі КВГ-4,65, КВГ-7,56 

потужністю від 4 до 10 МВт. Переважна більшість з цих котлів 

експлуатується понад 30 років (при розрахунковому 20) і продовжують 

експлуатуватися. Обстеження котлів показало, що топкові екрани котлів в 

більшості випадків знаходяться в задовільному стані і можуть ще 

експлуатуватися не менше 10 років, а пальники і конвективні поверхні 

потребують заміни. Така заміна буде приблизно в 5 разів дешевше заміни 

самих котлів [3]. Перспективним напрямком модернізації існуючих 

водогрійних котлів є їх перевід в конденсаційний режим роботи за рахунок 

установки конденсаційних економайзерів. В таких пристроях продукти 

згоряння охолоджуються нижче точки роси, що призводить до конденсації 

водяної пари і виділення значної кількості додаткового тепла. Це дозволяє 

суттєво підвищити коефіцієнт корисної дії котлоагрегату і відповідно 

зменшити витрати палива. 

В роботі розглядається переведення водогрійного котла ТВГ-8М в 

конденсаційний режим роботи за рахунок установки зовнішнього 

конденсаційного економайзера поверхневого типу. Установка 

конденсаційного економайзера має ряд переваг: непотрібна зміна 

планування котельні та переобладнання всього газового тракту котла; 

економайзер досить компактний; простий в установці та підключенні. 

Для роботи котла в конденсаційному режимі пропонується 

встановити конденсаційний економайзер на ділянці мережевого 

трубопроводу зворотної води перед рециркуляційним вузлом (рис. 1), що 

підтримує необхідну температуру води на вході в котел. Таке рішення не 

впливає на роботу котла в номінальному режимі з постійною 
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продуктивністю та одночасно дозволяє забезпечити необхідну температуру 

води, що подається в мережу. Географічне розташування України створює 

всі умові для успішного застосування такої модернізації котельного парку 

Україні. 

 

 
Рисунок 1. – Схема установки економайзера перед водогрійним 

котлом. 1 - котел; 2 - регулятор рециркуляції; 3 - мережевий насос;                 

4 - регулятор температури мережевої води; 5 - рециркуляційний насос;                  

6 - конденсаційний економайзер 

 

Розрахункове дослідження виконували для водогрійного котла ТВГ-

8М для різних режимів його роботи:  

1) режим 150/70C;  

2) режим 130/70C; 

3) режим 110/70C.  

Розрахунок конденсаційного економайзера складався з двох частин: 

розрахунок «сухої» частини економайзера, 2 - розрахунок «мокрої» 

частини економайзера. Розрахунок «сухої» частини проводили за 

стандартною методикою проектного розрахунку рекуперативного 

теплообмінника для схеми з перехресним током теплоносіїв [4]. Для 

кожного режиму розраховували витрати палива з та без економайзера, Be 

та В; температуру димових газів на виході з котла T’D,; температурою диму 

на виході з економайзера, T’’D,; ККД котла без та з економайзером , та е; 

- ККД котла, вихід конденсату, Gс; температуру води на виході з 

теплообмінника, T’’H2O. 

Результати розрахунків представлені в таблиці 1 і на графіку 

залежності ККД котла від температури зворотної води (рис 2). 

Режими взяті з робочої режимної карти котла ТВГ-8М  

встановленого в м. Луцьк [4]. Ці режими відповідають реальним режимам  

експлуатації котла, які не відповідають паспортним даним. 
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Таблиця. 1 Результати розрахунків для різних режимів роботи котла 

№ 

Темпера-

турний 

режим 

T’D, 
0С 

B, 

м3/с 
, % 

Bе, 

м3/с е, % 
T’’D, 

0С 

Gс, 

кг/с 

T’’H2O, 
0С 

1 30 60 120 0,113 93,9 0,1 106,5 41,9 0,143 33,47 

2 40 75 125 0,132 93,69 0,121 102,5 51,6 0,11 42,99 

3 50 90 130 0,152 93,45 0,143 98,9 58,2 0,051 52,2 

4 60 105 150 0,172 92,5 0,165 96,4 62,9 

0 

61,8 

5 70 120 170 0,193 91,57 0,185 95,7 73,7 72,2 

6 80 150 210 0,276 89,67 0,261 95,1 87,4 84 

 

 
Рисунок 2. – Графік залежності ККД котла від температури зворотної води 

1 – робота котла без економайзера; 2 – робота котла з конденсаційним 

економайзером 

 

З наведених вище результатів розрахунків видно, що для всіх 

розглянутих режимів роботи котла найбільші значення ККД отримані при 

температурі мережевої води 30С. При зростанні температури зворотної 

води ККД котла повільно зменшується, а при наближенні до точки роси 

його значення різко падає і при подальшому зменшенні температури 

зворотної води залишається приблизно на одному рівні. Це обумовлене 

тим, що при температурі диму вище за температуру точки роси 

конденсація парів води не відбувається і прихована теплота конденсації не 

виділяється. Для всіх розглянутих режимів продукти згоряння на виході з 

економайзера ще мають в своєму складі водяні пари, які ще можуть 

виділятися в якості конденсату в димовій трубі. Тому в подальшому 

доцільно розглянути заходи з захисту димових труб від вологи в продуктах 

згоряння. 
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Термодинамічне поводження суміші азеотропного складу подібно 

поводженню чистої речовини, оскільки склад парової й рідкої фаз у неї 

однаковий, а тиски в точках роси й кипіння збігаються. 

Концентрації парової й рідкої фаз зеотропної суміші в умовах 

термодинамічної рівноваги відрізняються, а ізотерма під бінодалью в lgP-i 

– координатах має нахил, тобто  кипіння при постійному тиску 

відбувається при збільшенні температури холодоагенту від t0 мак до t0 мін, а 

конденсація - при спаді температури від tk мак до tk мін (рис. 1). Це необхідно 

враховувати при визначенні ступеня перегріву пари на вході в компресор, 

а також при оцінці енергетичних характеристик холодильної установки [1]. 

Таким чином, температуру кипіння й температуру конденсації варто 

знаходити порізному. Температуру конденсації визначають як середню 

температуру tк ср (точка 3/)  між максимальною температурою кондесації tк 

мак (точка 2/ – температура початку процесу конденсації при постійному 

тиску нагнітання Рн) і мінімальною температурою конденсації tк мін (точка 3 

– температура рідини на виході з конденсатора).  

Температуру кипіння визначають як середню температуру t0.ср (точка 

4/) між максимальною температурою кипіння  t0 мак (точка 1/ – температура 

сухоі насиченої пари при постійному тиску усмоктування Р0) і 

температурою вологої насиченої пари, з якою холодоагент надходить у 

випарник t0 мін (точка 4). Різниця температур фазового переходу при 

постійному тиску (при кипінні або конденсації) одержала назву Δtgl 

температурний глайд. Значення Δtgl залежить від складу робочого тіла та є 

важливим технологічним параметром. 
 

 
Рисунок 1. – Термодинамічний цикл  зеотропного  холодоагенту 
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Перегрів усмоктуваної пари обчислюють як різницю температури tвс 

на вході в компресор (точка 1) та температури сухоі насиченої пари (точка 

1/)  при постіному тиску усмоктування Рвс. При регулюванні холодо- 

продуктивності холодильних установок за допомогою регулюючих 

вентилів, все викладене вище необхідно враховувати. 

Переохолодження рідини обчислюють як різницю між дійсною 

температурою рідини й температурою точки кінця конденсації  при тиску 

нагнітання Рн. 

Особливо важливо при регулюванні тиску враховувати 

температурний глайд суміші холодоагентів, наприклад холодоагентів 

R407С, R410А та ін. Крім того, температурний глайд – вирішальний 

фактор при визначенні розмірів теплообмінних апаратів. 

Втрати тиску в системі істотно збільшують температурний глайд. 

Нехтування даним явищем при складанні теплового балансу, може 

привести до заниження розмірів теплообмінних апаратів та інших 

елементів холодильної системи. Вплив цього фактора особливо істотний, 

коли холодильна система експлуатується на межі своїх можливостей. 

Таким чином, зеотропні суміші мають свої переваги й недоліки. З 

одного боку, зміна складу робочого тіла при циркуляції його по контуру 

холодильної системи може привести до зростання холодопродуктивності й 

холодильного коефіцієнта, в порівнянні із такими же характеристиками 

для чистих холодоагентів. З іншого боку, застосування зеотропних 

сумішей приводить до зниження інтенсивності теплообміну у випарнику й 

конденсаторі. 

Ще один недолік зеотропной суміші – потенційна можливість зміни 

її складу при наявності витоків у контурі холодильної системи, що впливає 

на пожежобезпечність і холодопродуктивність установки. Щоб знизити 

ймовірність зміни складу в області концентрацій, де переважає 

пожежебезпечний компонент, у суміш додають негорючий компонент, 

тиск насиченої пари якого близько до тиску пари пожежебезпечного 

компонента або вище нього. Якщо суміш містить хоча б один пальний 

компонент, то необхідно, при заправленні, уникати потрапляння повітря в 

систему. 

Основні механізми зміни складу багатокомпонентного холодоагенту 

в холодильній установці наступні: 

— парорідинний поділ зеотропних сумішей у компресорі й 

теплообмінних апаратах; 

— різна розчинність компонентів суміші в холодильному маслі; 

— селективна втрата будь-якого компонента через витік компонента 

внаслідок негерметичності системи; зміни маси багатокомпонентного 

робочого тіла, в окремих елементах холодильної системи, при різних 

теплових навантаженнях. 
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При практичному використанні зеотропних сумішей рекомендується: 

— заправляти холодильну систему з балона, заповненого рідким 

холодоагентом; 

— суміші із чітко вираженим температурним "глайдом" не слід 

рекомендувати для застосування в холодильних установках із затопленим 

випарником; 

— ураховувати неоднакову розчинність кожного компонента 

сумішного холодоагенту в холодильних мастилах; 

— при розрахунку характеристик холодильної машини варто брати 

до уваги зміну складу багатокомпонентного холодоагенту. 

 

Список використаної літератури 

1. Бабакин Б.С., Стефанчук В.И., Ковтун Е.Е. Альтернативные 

хладагенты и срвис холодильных систем на их основе. – М.: Колос, 2000. – 

160 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Х Ювілейна Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів 

вищої освіти та молодих учених «Хімія та сучасні технології» 

 

                     28 
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В світі відбувається стрімкий розвиток відновлювальної енергетики, 
що пов’язано з виснаженням традиційних видів енергоресурсів, зростанням 
негативного впливу енергетики на навколишнє середовище, зростанням цін 
на традиційні енергоресурси, а також прагненням країн всього світу до 
енергетичної безпеки та незалежності [1, 2]. Україна має значний потенціал 
відновлюваної енергетики, який може бути ефективно використаний у різних 
галузях промисловості так і в аграрному секторі [3].  

Основні проблеми з якими стикаються аграрії сьогодення, при 
випрошуванні тих чи інших культур у тепличних господарствах – це надлишок 
тепла у літні місяці та недостача його та сонячного світла, на протязі доби, в 
осінньо-весняний період. Одним із ефективних шляхів вирішення поставленої 
проблеми є застосування комплексної системи, яка використовує відновлювані 
джерела енергії, а саме сонячну енергію та геотермальну.  

Пропонується обладнати теплиці фотоелементами, які дозволяють 
перетворювати та накопичувати сонячну енергію в електричну. 
Встановити імітатори сонячного випромінювання на базі 
енергоефективних світлодіодів широкого спектра  fullspectrum. Імітатори 
дозволять продовжувати світловий день до потрібних часових рамок, 
збільшуючи врожайність сільськогосподарських культур (рис. 1). 

 
Рисунок 1. – Схема гібридної тепличної установки: 1 – теплообмінник;                             

2 –теплоакумулюючий матеріал; 3 – вентилятор; 4 – повітрозабірник; 5 – повітряний 
полімерний сонячний колектор ПСК-ВС2-2; 6 - імітатори сонячного 

випромінювання; 7 – фотоелектричні перетворювачі; 8 – контролер заряду;                 
9 – акумуляторна батарея; 10 – прозора теплоізоляція; 11 – шар ґрунту; 12 – заслінка 
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Проблема перегріву та переохолодження рослин у теплицях може 

бути вирішена за рахунок встановлення повітряних полімерних сонячних 

колекторах та сезонного ґрунтового акумулятора тепла ємкісного типу. 

Основна задача якого накопичувати надлишок тепла у літній період та 

використовувати його у осінньо-весняний періоди. Утилізація надлишку 

тепла здійснюється за рахунок організації циркуляції вентиляційними 

установками, які  по колекторам закачують тепле повітря до ґрунтового 

акумулятора, де нагріте повітря у теплообміннику передає тепло 

акумулюючому матеріалу, з великою теплоємкістю. А далі охолоджене 

повітря поступає у саму теплицю. Цикл замикається. У осінньо-веснянний 

періоди цикл змінюється. Холодне повітря закачується по трубам до 

ґрунтового акумулятору де воно нагрівається і далі поступає до теплиці. 

Полімерні сонячні колектори на базі вуглецевої стрічки ПСК-ВС2-2 [4] 

використовуються у якості допоміжного джерела тепла. У літній період 

для зарядки самого ґрунтового акумулятора, а у осінньо-веснянний для 

нагріву самої теплиці 

Термін окупності такої гібридної установки не перевищує двох років. 

А з урахуванням щорічного стрімкого зростання тарифів на енергоресурси 

він буде тільки зменшуватися. 
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В умовах економії матеріалів та захисту виробів від агресивного 

середовища електролітичні металеві покриття на даний момент являють 

собою один з найбільш затребуваних та перспективних матеріалів. Вони 

широко використовуються як в промисловості, так і в повсякденному 

житті людини. Тому розробка нових електролітів та вдосконалення методів 

одержання гальванічних покриттів металами та сплавами є досить 

актуальною задачею.  

Електропокриття металами можуть використовуватися у якості 

матеріалів для запобігання дії газів, кислот та лугів, також при захисті 

деталей машин від зношування в складних умовах експлуатації. 

Наприклад, електролітичні покриття сплавом Ni-P застосовуються 

при виготовленні деталей нафтогазової апаратури, в магнітних носіях 

інформації (жорстких дисках), як електродний матеріал для виділення 

водню тощо. Також ці покриття можливо наносити на сталеву жерсть, з 

якої виготовляють тару для лакофарбової промисловості, на консервну 

жерсть для захисту від дії сипучих продуктів.  

За результатами попередніх напрацювань та досліджень було 

розроблено електроліт для електроосадження Ni-P покриттів [1], з якого 

можна одержувати осади з підвищеними технологічними та 

експлуатаційними властивостями. 

Електролітичні покриття сплавом Ni-P одержували з електроліту 

наступного складу, г/л: сульфамат нікелю 250-300, хлорид нікелю 25-30, 

борна кислота 20-30, ортофосфорна кислота 40-55, гіпофосфіт натрію 5-10, 

сахарин 0,5-1,5. Електроосадження проводили в гальваностатичному 

режимі. Осадження відбувалося за температури 20-80°С, катодна густина 

струму знаходилася в межах 5-20 А/дм2. Підтримка температури 

відбувалася за допомогою термостату ВБ-2. Вихід за струмом визначали за 

допомогою мідного кулонометру, корозійну стійкість – електрохімічними 

методами. 

Фазовий склад Ni-P електропокриттів досліджували на 

автоматизованому та комп’ютеризованому рентгенівському дифрактометрі 

ДРОН-2 у мідному випромінюванні, морфологію поверхні – на растровому 

електронному мікроскопі РЭМ-106И (зображення одержувалися в режимі 

роботи вторинних електронів, максимальний граничний тиск в колоні 

мікроскопу не більш 6,7·10-4 Па, струм електронної гармати 115 мА), 
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твердість визначали на мікротвердомірі ПМТ-3, відбивну здатність – за 

допомогою блескоміра ФБ-2. 

За результатами проведених рентгеноструктурних досліджень 

встановили, що при температурі електроліту 20-50°С формуються 

покриття сплавом Ni-P з кристалічною структурою (рис. 1, а), а процес 

електроосадження в інтервалі 60-80°С призводить до аморфізації осадів. 

На дифрактограмі, представленій на рис. 1, б, чітко видно гало, яке 

формується на кутах θ близько 45°, що свідчить про наявність аморфної 

складової.  

 
Рис. 1 Дифрактограми електропокриттів Ni-Р, одержаних при густині 

струму 10 А/дм2 та температурі електроліту 50°С (а) та 70°С (б) 

 

Електронно-мікроскопічні зображення (рис. 2) осадів чистого Ni та 

сплавом Ni-Р свідчать, що додавання в електроліт іонів фосфору 

призводить до погладшення поверхні, а значить – до збільшення відбивної 

здатності і декоративного блиску. 

 

 
Рис. 2. Морфологія поверхні покриттів Ni (а) та сплавом Ni-P (б), 

одержаних при температурі електроліту 50ºС і густині струму 10 А/дм2 
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При дослідженні корозійної стійкості було встановлено, що цей 

показник для електролітичних покриттів сплавом Ni-Р за певних умов, а 

саме – за температури електроліту 50°С, може бути вдвічі більшим, чим 

при осадженні чистого Ni. 

Випробування мікротвердості здійснювали з використанням 

мікротвердоміра ПМТ-3 з навантаженням 50 г на нікелевих покриттях та 

покриттях сплавом Ni-P, одержаними при температурі електроліту 20-80°С 

та густині струму 2,5-20 А/дм2. З рис. 3 видно, що мікротвердість 

покриттів з додаванням в електроліт іонів фосфору збільшується у 

порівнянні з нікелевими покриттями без добавок. 

Це може бути пов’язано з формуванням в електролітичних покриттях 

твердих розчинів проникнення фосфора в решітку нікелю, а також з 

утворенням при осадженні в певних темепратурних інтервалах в сплавах 

Ni-P аморфної структури. 

 

 
Рис. 3 Мікротвердість покриттів Ni (а) та сплавом Ni-P (б), одержаних при 

температурах електроліту 20-80ºС і густині струму 10 А/дм2 

 

За результатами проведених досліджень розроблено електроліт Ni-P, 

який дозволяє одержувати осади з поліпшеними властивостями. Вивчено 

режими електроосадження покриттів Ni-P та встановлено оптимальні 

умови, при яких формуються шари з потрібними властивостями. 

Встановлено, що додавання іонів фосфору в електроліт нікелювання 

призводить до аморфізації покриттів, підвищення мікротвердості, 

корозійної стійкості та відбівної здатності. 
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Питання безпечної експлуатації підземних магістральних газопроводів 
не втрачає актуальності впродовж тривалого часу 1. Одною з причин їх 

відмов є корозійне розтріскування 2, 3, яке при експлуатації в умовах 
комплексного протикорозійного захисту розвивається з боку зовнішньої 
катодно-захищеної поверхні стінки труби. 

Із застосуванням комплексного підходу дослідили опірність корозії під 
напруженням сталі трубного сортаменту в умовах, що моделюють експлуатаційні. 

В лабораторних умовах моделювали експлуатаційні чинники: 

корозивне середовище – модельний грунтовий електроліт NS4 4 
корозивність якого аналогічна корозивності грунтових вод на території 
України (0,122 г/л KCl + 0,483 г/л NaHCO3 + 0,181 г/л CaCl2 + 0,131 г/л 
MgSO4, рН 8,2), чинник періодичного змочування цим розчином, катодний 
захист. Дослідження проводили на сталі контрольованої прокатки 10Г2ФБ 
(σ0,2 – 400-430 МПа; межа міцності σВ – 560-580 МПа; відносне 
видовження δ – 20 %), що застосовується для магістральних газропроводів. 
Для корозійно-механічних випробувань зразки вирізали поперек прокату 
листа, форма і розміри – згідно з ГОСТ 6996. Випробування проводили 
методом деформації з малою швидкістю 10–6 с–1 на машині AИMA-5-1. 
Визначали також ступінь електролітичного наводнювання сталі згідно зі 
стандартною методикою ГОСТ Р 9.915 та швидкість залишкової корозії 
при мінімальному -0,75 В та максимальному -1,05 В захисних потенціалах. 

Діаграми руйнування представлені на рис. 1. Руйнування зразків у 
повітрі відбувалося в’язко, морфологія зламу має ямковий характер  
(рис. 1, а). У розчині за потенціал-1,05 В зразки руйнувалися за меншого 
відносного видовження порівняно із руйнуванням за мінімального 
захисного (рис. 1, криві 2, 3). Межа міцності при цьому залишалася майже 
такою самою, як і для зразків у повітрі. Відмінною рисою руйнування при 
катодній поляризації відзначено зростання відносного звуження при 
збільшенні (за абсолютним значенням) потенціалу поляризації, що вказує на 
підвищення схильності до крихкого руйнування (рис. 2). При руйнуванні за 
потенціалу -0,75 В превалює в’язкий (ямковий) характер зламу, але ямки 
крупніше, ніж у повітрі, рис. 3, б. За максимального захисного потенціалу -
1,05 В на поверхні превалюють майже плоскі ділянки, рис. 3, в. 

При контакті з нейтральним корозивним середовищем на поверхні 
стінки труби за катодної поляризації утворюється водень: 

О2 + H2О + 4е- 4 OH- + H2. 
Встановили, що проникнення водню за мінімального захисного 

потенціалу не відбувається, а за потенціалу -1,05 В його вміст в сталі 
досягає 0,057 моль/дм3 (рис. 2, г, д, відповідно). 
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Катодна поляризація гальмує корозійний процес, але на протяжному 
об’єкті зазвичай існують ділянки, на яких корозія все ж таки відбувається. 
Вивчення залежності швидкості залишкової корозії від захисного 
потенціалу (рис. 2) показало, що її значення зменшується при зсуві 
потенціалу до -0,75 В та -1,05 В: від 0,035 мм/рік за потенціалу корозії до 
0,005 мм/рік та 0,0004 мм/рік, відповідно. 
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Рис. 1. Діаграми руйнування зразків зі 

сталі 10Г2ФБ після корозійно-
механічних випробувань у розчині NS4 

за різних умов: 1 – у повітрі;  
             2 – -0,75 В; 3 – за потенціалу 

поляризації -1,05 В 

Рис. 2. Зміна комплексу показників 
сталі 10Г2ФБ залежно від потенціалу 

поляризації у розчині NS4: KS – 
коефіцієнт схильності до КР; СН2 – 
концентрація водню ік.з. – швидкість 

залишкової корозії 
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Рис. 3. Фрактограми поверхонь руйнування зразків зі сталі 10Г2ФБ після 

корозійно-механічних випробувань у повітрі (а), за мінімального захисного 
потенціалу –-0,75 В (б), за максимального захисного потенціалу -1,05 В (в) та 
діаграми, що ілюструють проникнення водню в сталь за мінімального (г) та 
максимального (д) захисних потенціалів 
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Швидкість корозії при мінімальному захисному потенціалі знижена 

до технічно допустимого значення (0,01 мм/рік згідно з ДСТУ 4219), але 

проникнення водню при такому потенціалі ще не відбувається. При 

максимальному захисному потенціалу швидкість корозії на 2 порядки 

нижче технічно допустимого значення, і поляризація витрачається на 

розклад водного електроліту з виділенням водню, який проникає в сталь та 

викликає крихке розтріскування, чим обумовлено збільшення схильності 

до корозійного розтріскування, рис. 2. 

Встановлено, що при збільшенні за абсолютним значенням потенціалу 

катодної поляризації -0,75 В  -1,05 В схильність сталі 10Г2ФБ до 

корозійного розтріскування, оцінена за коефіцієнтом KS, зростає від 1,09 

до 1,13. Це підтверджено зростанням проникнення водню в сталь 

внаслідок того, що значне підвищення катодної поляризації перестає 

гальмувати корозійний процес і викликає розклад водного електроліту з 

виділенням водню, що сприяє розвитку крихкого розтріскування. 
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Сільськогосподарська техніка John Deere є однією з найбільш 

розповсюджених у світі. Завдяки своєму високому рівню надійності та 

довговічності, ергономіці, якісному обслуговуванню дана техніка здатна 

повністю задовольняти потреби сільських господарств України та світу. 

До основних її недоліків слід віднести досить коштовне 

обслуговування при проведенні планово-попереджувальних ремонтів. 

Тому актуальною задачею є його зменшення без погіршення якості 

обслуговування. 

До вузлів, яким необхідно постійне обслуговування відносяться 

вузли тертя та герметизації. Вони є найбільш ненадійні і недовговічні і 

потребують постійного нагляду. В техніці John Deere найбільш дорогим та 

відповідальним за безвідмовну роботу вузлом є силовий агрегат (двигун). 

Для його надійної та довговічної роботи необхідно використовувати якісні 

паливо-мастильні матеріали, вчасно проходити технічні огляди тощо. Так 

для двигунів тракторів John Deere перше технічне обслуговування 

проходить після наробітку трактору впродовж 100 мотогодин. Причому 

для попередження інтенсивного зношування деталей, що труться у 

силових агрегатах необхідно експлуатувати трактори з мінімальним 

навантаженням. В перші 100 мотогодин роботи для змащування двигунів 

використовується мастило Break in Plus (10W30). Це мастило відрізняється 

гарною змащувальною властивістю і дозволяє пройти період притирання 

двигуна без відмов та суттєвого зношування деталей. Його орієнтовна 

собівартість складає 170 грн. за 1 літр. Подальші технічні обслуговування 

відбуваються після проходження трактором 250 мотогодин роботи. При 

другому технічному обслуговуванні та подальших використовується 

мастило Torg Gard (15W40), яке забезпечує високу зносостійкість вже 

притертих деталей силових агрегатів, що труться. Його орієнтовна 

собівартість складає 250 грн. за 1 літр. Відповідно до цього можна зробити 

висновок, що масла, що використовуються для змащування у двигунах 

тракторів John Deere є досить дорогими мастильними матеріалами, які 

оказують значний вплив на собівартість технічного обслуговування 

тракторів. Тому актуальною задачею є зменшення собівартості технічного 

обслуговування за рахунок використання більш дешевих мастильно-
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змащувальних матеріалів, які мають необхідний рівень властивостей та 

забезпечують високий рівень надійності та довговічності деталей силових 

вузлів тракторів John Deere. 

Для досліджень нами були обрані мастила наступних марок: Castrol 

(Great Britain), Valvoline (USA), Idemitsu (Japan), Shell (Great Britain -

Netherland), Motul (France). Всі обрані мастила по своєму призначенню та 

в’язкісним характеристикам дуже близькі чи співпадають із мастилами, що 

використовує компанія John Deere для обслуговування силових агрегатів. 

Дослідження на тертя та зношування вузлів тертя, які змащуються 

обраними мастилами проводили на машині тертя СМЦ-2 в режимі тертя із 

граничним змащуванням по схемі диск-колодочка. Дослідження 

проводили при зануренні диска у мастило на 1/3 діаметру. Пара тертя, з 

якою проводили дослідження сталь 45 - сталь 45. Шорсткість поверхонь 

тертя Ra = 0,32 мкм. Дослідження проводили при навантаженні 5 МПа, 

швидкості ковзання 1,25 м/с, температурі навколишнього середовища 20-

24оС впродовж 4 годин. 

В результаті проведення досліджень на тертя та зношування 

встановили, що найкращий рівень зносостійкості досліджена пара тертя 

має при використанні масел марок Idemitsu та Motul. Однак по собівартості 

вони значно перевищують всі інші масла. Тому їх використання в якості 

змащувальних мастил для силових агрегатів техніки John Deere не є 

оптимальним. При використанні більш дешевих мастил марок Valvoline та 

Shell для змащування дослідженої пари тертя її зносостійкість знаходилася 

на рівні із мастилом Torg Gard, яке використовує для обслуговування 

силових агрегатів компанія John Deere. При цьому останні мастила по 

своїй собівартості знаходяться на одному рівні.  

Виходячи з проведених досліджень можна зробити висновок, що 

використання більш дорогих мастил для обслуговування силових агрегатів 

техніки John Deere дозволяє покращити їх надійність та довговічність, 

однак ще більше підвищує собівартість технічного їх обслуговування. 

Більш дешеві мастила у порівнянні із стандартно використовуємими не 

покращують надійність та довговічність вузлів тертя та герметизації 

силових агрегатів і коштують на їх рівні. Тому оптимальним при 

технічному обслуговуванні техніки John Deere є мастило Torg Gard, яке 

використовується для їх сервісного обслуговування. 
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Наведено результати виконаних аналітичних та експериментальних 
досліджень гідродинаміки поступально-обертального руху потоку 
нестисливого газу в робочому просторі вихрового теплогенератора змінної 
геометрії, аналітично визначено критичні швидкість та тиск. Досліджено 
вплив пристрою генерації вихорів на співвідношення зазначених параметрів. 

Одним із найпроблемніших місць при розробці нових та перспективних 
конструкцій теплогенераторів методом фізичного моделювання є пошук його 
оптимальних режимно-технологічних та апаратурно-конструктивних 
параметрів. Метод математичного моделювання дозволяє суттєво зменшити 
час та матеріальні витрати на розроблення перспективних конструкцій 
вихрових теплогенераторів, визначити діапазон його роботи, оцінити 
режимно-технологічні та апаратурно-конструктивні параметри, що 
визначають його енергоефективність. 

Розроблено математичну модель зі спрощеною розрахунковою 
схемою, що імітує рух середовища всередині вихрового каналу з 
нерухомими елементами. 

На основі математичного моделювання проаналізовано вплив 
апаратурно-конструктивного (АК) оформлення робочого простору 
вихрового теплогенератора на генерацію вихорів усередині апарату. 

Досліджено вплив основних геометричних і гідродинамічних параметрів 
пристрою на показники його енергоефективності. На отриманих моделях 
показані критичні області, де можливі найінтенсивніші зони кавітації. 

В аналітичних дослідженнях навантаження по нестисливому газу 
змінювали в діапазоні від 0,001 м3/с до 0,01 м3/с. Кут конусності γ, який 
визначає геометрію каналу, та його ширину Wn змінювали відповідно 
γ = 0°÷25°, Wn  = 130, 70, 40 мм. 

Встановлено, що хорошу осьову симетрію теплоносія вздовж 
вихрового прискорювача забезпечує вхід теплоносія через турбулізуюче 
сопло. Експериментально знайдено залежність впливу прохідного перерізу 
сопла на енергоефективність роботи вихрового теплогенератора загалом. 

Експериментами по дослідженню прохідного перерізу сопла (як 
генератора високочастотних коливань) та його впливу на 
енергоефективність вихрового апарату встановлено наступне 
співвідношення між діаметром вихрового апарату та площею сопла: 

2

С
С
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 . 

Прийнято, що FC = 0,092.
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Гідродинамічними дослідженнями встановлено: 
- при певних співвідношеннях параметрів існують цілі області 

інтенсивного руху середовища, де спостерігаються поява критичних 
швидкостей, що передують кавітації; 

- зміна швидкісного режиму руху нестисливого газу, що 
характеризується радіальною складовою дійсної швидкості Vr, при різних 

кутах нахилу γ (V1r при γ=25; V2r при γ=11; V3r при γ=5) та значеннях 
продуктивності Q2 = 3∙10-3 м/с; 

- зі збільшенням кута нахилу клинового зазору γ зростає радіальна 
складова дійсної швидкості Vr, яка впливає на швидкісний режим руху 
нестисливого газу в робочому просторі теплогенератора і пов'язана зі 
зменшенням дії сили тертя. 

Аналітично визначено критичну (граничну) швидкість 
поступального руху стисливого газу. Встановлено, що вона дорівнює 
швидкості звуку ωкр = с. 

Встановлено, що для підвищення енергоефективності (генерації 
теплоти) теплогенератора його корпус має бути виконаний у вигляді труби 

змінного перерізу з кутом конусності 7. 
Доведено, що при тангенціальному введенні нестисливого газу в 

робочий простір вихрового теплогенератора встановлення вихрового 
прискорювача потоку підвищує енергоефективність його роботи на 35%. 

Розроблений, виготовлений, пройшов експериментальну апробацію 
принципово новий вид вихрового теплогенератора зі змінною геометрією 
робочого простору, у вигляді труби Вентурі, розташованої всередині 
вихрового прискорювача потоку. 
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Сучасні підприємства агропромислового комплексу пов’язані з 
переробкою овочів та фруктів для подальшої заморозки, консервації чи 
довгострокового зберігання зіткаються з проблемою очистки та миття 
плодів. Це пов’язано з тим, що на сьогоднішній день висуваються високі 
вимоги до якості готової продукції.  

Рослинна продукція досить своєрідна і вимагає особливого підходу 
до її очистки та миття, тому що технологічна операція мийки є першою й 
однією з основних при виробництві харчової продукції.  

По перше, овочі і фрукти різноманітні за структурою та фізичними 
властивостями, виходячи з їх особливостей вибирається тип обладнання 
яке є оптимальним.  

По друге, встановлено, що при великих масштабах виробництва 
виконати очистку та миття овочів та фруктів вручну майже не можливо, 
або економічно не вигідно. 

Обладнання для миття овочів та фруктів – це апарати або їх 
сукупність, які призначені для проведення очисних процесів, вони мають 
різноманітне конструктивне оформлення, яке залежить від фізичних 
особливостей продукції яка очищається  в них. 

В роботі запропоновано використання обладнання для очистки та миття 
овочів та фруктів безпосередньо на місці їх збору. Такий тип обладнання 
відносяться до компактного обладнання та може використовуватися як окремо, 
так і в складі технологічної лінії харчових виробництв.  

По конструкції очисні апарати дуже різноманітні, в залежності від 
умов виробництва і техніко-економічних вимог. При виборі миючого 
обладнання були враховані такі показники: габаритні розміри, уніфікація, 
економічність, можливість модернізації, мобільність. 

На основі аналізу літературних джерел встановлено, що з існуючого 
різноманіття пристроїв мийного обладнання найчастіше використовуються 
мийки барабанного типу та двокамерні аераційні миючі установки. 
Враховуючи поставлені вимоги та обмеження, нами була обрана саме 
малогабаритна аераційна мийка конвеєрного типу для очищення фруктів та 
овочів. В разі миття тільки овочів рекомендується мало габаритна 
установка барабанного типу. 
 Аераційна миюча установка призначена для промислового очищення 
від забруднень різних сільськогосподарських продуктів: овочів (кабачки, 
цибуля, баклажани, капуста та ін.), зелені, фруктів (груші, яблука, нектарин, 
сливи, полуниця та ін.). Обладнання працює наступним чином: сировина 
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безперервно подається у ванну, заповнену водою. Там вона первинно 
омивається барботажним способом (холодне «кипіння» води), за рахунок 
нагнітання повітря насосом. В процесі миття відбувається відділення сміття 
і домішок, що потрапили на продукт. Подача потоку повітря може 
регулюватися. Остаточне промивання проводиться уже на стрічці 
транспортера, де сировина миється водою під тиском, подача води 
регулюється. З транспортера очищена сировина потрапляє далі на лінію [1].  

Обладнання виготовляється з харчової нержавіючої сталі, що виключає 
появу корозії, має високу продуктивність, незважаючи на невеликі розміри, 
також серед переваг слід відзначити можливість впровадження системи 
рециркуляції води, що робить її більш економічно доцільною [2].  

У свою чергу пристрій для миття коренеплодів (мийка барабанного 
типу) працює наступним чином: сировина потрапляє в апарат через 
завантажувальну частину у ванну, попередньо заповнену водою, де вони 
змочуються водою і при обертанні барабанів коренеплоди контактуючи з 
шипами гумового покриття пластин бокових сторін барабанів очищаються. 
При досягненні певної висоти коренеплоди переміщуються вниз з 
одночасним переміщенням на крок до наступного ряду пластин в сторону 
вивантаження. В кінці коренеплоди вивантажуються і споліскуються [3].  

Обладнання барабанного типу дозволяють значно знизити енерговитрати 
на перемішування коренеплодів в порівнянні з пристроями, в яких органи 
перемішування виконані у вигляді кулаків, пластин або стрижнів [4].  

Ознайомившись з конструкцією обладнання можна зробити 
висновки щодо раціональності використання універсальної двокамерної 
аераційної мийки малих габаритних розмірів через уніфікацію вузлів 
обладнання, малі габаритні розміри, економічність та екологічність 
обладнання: введення системи рециркуляції води за допомогою 
центробіжного насосу зменшує витрати води при роботі до мінімуму, 
забруднюючи речовини видаляються з системи через компакт-фільтр та 
утилізуються як тверді побутові відходи. 

Для обраної конструкції мийки були проведені технологічні, конструкційні, 
економічні розрахунки, за даними яких обраний тип миючого обкладання 
підходить найкраще для використання при збиранні овочів та фруктів. 
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Зростання споживання енергії в усьому світі робить необхідним 

знайти нові способи більш раціонального використання енергетичних 

ресурсів. Звичайні парові холодильні цикли охолодження електрично 

живляться, споживаючи велику кількість енергії високої якості, що значно 

збільшує споживання викопної енергії; а також в значній мірі сприяють 

парниковому ефекту. Міжнародний інститут холодильного обладнання в 

Парижі оцінив, що приблизно 15% всієї виробленої в усьому світі 

електроенергії використовується для кондиціонування повітря і 

охолодження. Тому розуміння таких питань, як скорочення ресурсів 

викопного палива, серйозні екологічні проблеми вимагають розробки 

нових технологій і веде до того, що людство з великим інтересом 

дивляться на екологічні та поновлювані джерела енергії. 

Мета представленої роботи – визначення впливання адсорбційного 

холодильного модулю на експлуатаційні характеристики 

парокомпресорного холодильного чилеру з проміжним теплоносієм. 

Основним принципом холодильної системи є відбір надлишків тепла 

та перенесення цієї теплової енергії у навколишнє середовище. При цьому 

система витрачає величезну кількість енергоресурсів. Чим більше тепла 

необхідно відібрати, тим більше ресурсів буде використано. 

Основним завданням адсорбційного акумулюючого модулю є 

охолодити теплу воду 6 надходить в ємність для гарячої води 3 йде від 

споживача до необхідної температури. Тепла вода від споживача 6 

надходить в ємність для гарячої води 3 звідки самопливом, без 

використання додаткових насосних систем, через розбризкувальні 

форсунки 2 рівномірно розподіляється по всій площі адсорбційних касет 1 

які знімають первинні надлишки тепла і тим самим знімають додаткове 

навантаження з компресорів холодильної системи. Далі вода надходить на 

теплообмінник 4, де остаточно охолоджується, завдяки проміжному 

теплоносія, знаходить потрібну температуру і стікає в піддон для холодної 

води 5 після чого повертається на споживач 7. 

Даний цикл повторюється до тих пір поки не буде досягнуто 

потрібну кількість холодної води для роботи споживача. Після вироблення 

свого ресурсу адсорбційні касети 1 необхідно регенерувати для подальшої 

їх роботи. Для цього використовується вода 8 йде від конденсатора 

холодильної машини. Вода нагріта внаслідок рекуперації тепла від 

конденсатора надходить в ємність для гарячої води 3 і так само рівномірно 
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розподіляється форсунками 2 по всій площі адсорбційних касет 1. Після 

чого віддала своє тепло воду 11 повертають назад в контур конденсатора. 

 

 
 

Рисунок 1. - Цикл теплообміну 

1 –Компрессор; 2-Конденсатор; 3-Терморегулирующий вентиль; 4-

Теплообменный аппарат; 5-Адсарбционный аккумулирующий модуль; 6- 

Теплоноситель (вода) приходящая с производства +7…+15°С; 7- 

Теплоноситель (вода) охлажденный для нужд производства 1…2°С; 8-

Речеркуляционный насос; 9- Реле протока. 

 

Для класичних систем холодообсеспечення необхідно максимально 

ефективно проектувати систему для мінімального споживання 

електроенергії. Рішення представлене в даній роботі частково розвантажує 

холодильну установку, що дозволяє їй мінімізувати споживану 

електроенергію при цьому COP системи залишається незмінним. Основні 

переваги даної системи: 

1. Тепло з конденсатора не викидається в навколишнє середовище, а 

використовується для регенерації адсорбенту; 

2. За допомогою адсорбційних пластин знімається первинне теплове 

навантаження з холодоносія, тим самим розвантажується холодильна 

система, що дозволяє скоротити споживання електроенергії. 

Дане рішення не тільки економить кошти підприємства, а й скорочує 

загальне навантаження на енергоресурси.  
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В дані роботі було розглянуто методи подрібнення графіту з 

урахуванням його фізико-механічних властивостей і виходячи із цього 

обрано машину яка найбільш якісно виконує дану роботу. І в даній машині 

було досліджено вузли де виникає найбільше навантаження тертям, що 

призводить до частого їх  ремонту. Що в процесі експлуатації даної 

машини призводить до економічних затрат і зменшення продуктивності, 

тому було приведено спосіб для підвищення довговічності цих вузлів. 

Під способами подрібнення розуміють такий вид впливу на твердий 

матеріал, який призводить до його руйнування. Твердий матеріал можливо 

зруйнувати наступними способами подрібнення: роздавлюванням, 

розколюванням, розламуванням, різанням, розпилюванням, стиранням, 

ударом та різними комбінаціями цих способів. У машинах цього методу 

подрібнення матеріалу проводиться комбінованою дією прямого 

роздавлювання з стиранням. У разі стирання матеріалу передбачається у 

самій конструкції подрібнювача й у процесі подрібнення воно грає 

позитивну роль. Механізм стирання та його значення можуть бути 

з'ясовані з прикладу руйнування тіла за допомогою преса. 

При роздавлюванні тіла пресом воно деформується і набуває форми 

барила, висота його скорочується, а переріз у міру віддалення від 

стискаючих поверхонь збільшується. Коли напруга стиснення в тілі 

перевищить межу міцності матеріалу, тіло зруйнується. У ньому з'являться 

тріщини, що йдуть у напрямку стиснення, але воно не розвалиться.  

Частинки будуть утримуватися разом з внутрішніми зв'язками, що 

ще збереглися, а також силами тертя, що виникають між частинками і 

роздавлюючими поверхнями. 

При продовженні стиснення тіло ще більше сплющується, тріщини 

збільшаться, від тіла можуть відокремитися дрібні частинки, але його 

основна маса залишиться в компактному стані навіть і тоді, коли 

навантаження, що роздавлює, буде знято. Подальше стиснення тіла може 

призвести до спресування частинок, утворення їх диска з рваними краями, 

тобто до процесу, зворотного подрібнення. Інша картина спостерігається, 

коли одна зстискаючих поверхонь, окрім руху в осьовому напрямку до 

зразка, в момент його руйнування стисненням зробить поворот щодо 

власної осі. Сила тертя, що виникають при такому повороті, або дотичні 

сили, розірвати решту між частинками зв'язку, розвалять тіло по тріщинах, 

що утворилися, і запобігають їх спресовуванню. 

https://mbox2.i.ua/compose/1902919022/?cto=KzhDQwosOVgfLgUdX3KHi8WGk2R80ISQcZ%2Bts5s%3D
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При цьому між поверхнями, що роздавлюють, і матеріалом таке 

ковзання, яке спостерігається в парах вал - підшипник і циліндр - поршень, 

майже відсутній. 

Таким чином, ефект стирання досягається за рахунок роздавлюючих 

сил, що діють на матеріал, і різниці лінійних швидкостей руху відповідних 

точок, що належать поверхням, що стискають. 

Потрібно тільки, щоб ця поверхня рухалася або в іншому напрямку 

або з лінійною швидкістю, відмінною від швидкості руху першої поверхні. 

Інакше кажучи, для отримання стираючого ефекту поверхні, що 

роздавлюють матеріал, повинні у відповідних точках мати різницю 

лінійних швидкостей руху. Це і передбачено у всіх конструкціях 

подрібнювачів дії, що стирає. До них відносяться жорна, катково-

тарільчасті, шаро-кільцеві, вальцьові та бісерні млини. 

Входячи із фізико-механічних властивостей матеріалу а також 

продуктивності, енерго-ефективності і умови експлуатації даної машини  

було прийнято розглядати куле-кільцеві млини і серед них обрати 

найбільш підходящий. Принцип дії куле-кільцевих млинів полягає в тому, 

що матеріал подрібнюється між кільцем та низкою металічних куль. В 

одних конструкціях кулі притискаються до кільця пружинами, в інших — 

відцентровими силами.  

До них відносяться відцентровий куле-кільцевий горизонтальний 

млин, відцентровий куле-кільцевий горизонтальний млин із внутрішнім 

вентилятором, центральний куле-кільцевий вертикальний млин з 

вентилятором, одноярусний куле-кільцевий млин, двоярусний куле-

кільцевий млин, двох'ярусний трирядний куле-кільцевий млин,  

куле -кільцевий млин з розмеленими дисками, вертикальний кульовий 

млин. З огляду на конструктивні особливості даних млинів було обрано 

вертикальний кульовий млин, конструкцію якого розробили у даній роботі. 

Вертикальній кульовий млин працює в такий спосіб. Через 

завантажувальну воронку матеріал надходить на нижнє кільце  і по його 

центральному конусу скочується до куль, де подрібнюється. Подрібнений 

матеріал пересипається через зовнішню крайку нижнього кільця і несеться 

потоком повітря, створюваним розвантажувальним пристроєм. Крупні 

частки матеріалу, потрапляючи під кулі в канавці нижнього кільця, 

руйнується за рахунок великих контактних напруг, обумовлених малою 

площею контакту і значним тиском пружин, зростаючим при відході 

нижнього кільця від куль. Після руйнування шматків матеріалу з'являється 

багато дрібної фракції, контактні навантаження на матеріал знижуються 

так як сумарна площа контакту куль з матеріалом збільшується, а зусилля 

пружин знижується до величини початкового налаштування за рахунок 

того що товщина шару матеріалу між кулями  і нижнім кільцем  

мінімальна. У той же час, із зменшенням шару матеріалу зазор між якорем 
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електромагніта і його сердечником знижується до мінімуму, що приводить 

до збільшення електромагнітної сили. В результаті контактні напруги на 

матеріал підтримуються в заданих межах, що дозволяє отримувати при 

подрібненні більш тонку фракцію при відносно високій продуктивності. 

Таким чином, за рахунок автоматичного збільшення сили тиску на 

матеріал, що подрібнюється, при зменшені його крупності контактні 

напруження на матеріал залишаються високими, що приводить до 

підвищення продуктивності млина та отримання більш тонкої фракції 

подрібненого матеріалу.  

З урахуванням роботи млина було з’ясовано що в вузлах тертя де 

виникають найбільші навантаження встановленні металічні кулькові 

підшипники. В ході експериментальних робіт було з’ясовано, що їх 

потрібно замінити на підшипники ковзання із композиційного матеріалу на 

основі фторопласту-4. Який збільшує ресурс роботи даних вузлів і 

зменшує економічні затрати на їх обслуговування. 
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Водень в тій чи іншій мірі взаємодіє практично з усіма металами. Ця 

взаємодія містить в собі низку взаємозв’язаних процесів [1], а саме: 

адсорбцію фізичну та хімічну або хемосорбцію, перехід хемосорбованих 

атомів через поверхню розділення газ-метал з утворенням твердих 

розчинів проникнення, мікропор, мікротріщин, а також гідридів; взаємодія 

з дефектами кристалічної будови металів (вакансіями, дислокаціями, 

внутрішньо фазними і міжфазними межами). 

При хімічній абсорбції молекули водню розпадаються на атоми, які 

потім дифундують в глибину металу. При цьому атоми водню мають 

надзвичайну рухливість навіть при кімнатній температурі: при 300К за 100 

год. атоми водню в фериті можуть пройти 20 мм, в той час, як атоми азоту 

та вуглецю всього 10-6 мм [2]. Важливо відзначити, що дифузійна 

рухливість водню в металах різко зростає в умовах деформації. 

Проведені авторами [3] випробування показали, що при деформації 

стисканням (прокатка роликом, дробоструменна обробка та інші види 

деформаційного впливу) присутній водень в газовій фазі при тиску 0,1 

МПа та температурі 20оС полегшує пластичну течію і призводить до більш 

інтенсивного зміцнення. Встановлено також, що при обробці сталей 

тиском (холодна прокатка, калібрування) з використанням водню в якості 

технологічного середовища значно знижується зусилля деформування і 

підвищується клас чистоти поверхні металу. Аналогічні експерименти, 

направлені на виявлення можливого використання явища водневої 

крихкості для підвищення оброблюваності провели дослідження [4]. 

Визначаючи обертаючий момент, осьове зусилля і температуру в зоні 

різання при обробці сталі свердленням, вони виявили ефект покращення 

оброблюваності. Мікроструктурні дослідження показали, що в сталі з 

0,008%С до насичення воднем пластична течія дуже велика, а після нього 

вона майже повністю зникає. 

Враховуючи, що практично всі види мастил та поверхнево-активні 

присадки до мастильно-охолоджувальних рідин – органічні сполуки з 

високим вмістом водню, припускається, що деструкція їх на поверхні 

металу в місці контакту з інструментом або на поверхні тертя призводить 

до виділення водню, який значно впливає на процес деформування, 

різання, тертя та ін. 

Автори [5] приводять приклад, коли експериментально спостерігали 

виділення водню на поверхні тертя, що сприяло більш швидкій доробці 

металів, зменшенню і навіть виключенню задирів при перевантаженні і 
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зменшенню коефіцієнту тертя в два рази. Гіпотези, запропоновані різними 

авторами для пояснення механізму впливу водню на деформування заліза і 

сталі розглядались в багатьох монографіях, де вказані переваги і недоліки 

кожної [6]. Але, не дивлячись на те, що роль водню в ефект покращення 

оброблюваності металів різанням у присутності водневмісних мастильно-

охолоджувальних рідин, здатних в умовах обробки розпадатись з 

утворенням водню, встановлено, що механізм процесу у відомій літературі 

не описаний. В той же час, цілком очевидно, що опис ефекту полегшення 

оброблюваності металевих матеріалів при різанні в середовищі рідких 

полімерів може бути корисним як в теоретичному, так і в прикладному 

плані.  

В запропонованій роботі зроблена спроба провести аналіз ефекту 

покращення оброблюваності металів різанням в присутності водню. 

Метою цього теоретичного дослідження було одержання математичної 

моделі, яка дозволяє при конкретному наборі параметрів прогнозувати 

умови різання металів і сплавів у водневмісних середовищах. 

Для суттєвого ефекту підвищення швидкості різання необхідно 

створити вплив оточуючого середовища на міжатомні зв’язки в порівняно 

глибоких зонах передруйнування. Аналіз відомої літератури показує, що 

елементом, який швидко дифундує в даних умовах, може бути тільки 

водень [2]. 

Крім того, слід врахувати чудову здатність водню до дрейфової 

дифузії, що неминуче виникає при інтенсивному русі дислокацій в зоні 

перед руйнування.. Значно облегшують дифузію водню і пружні 

напруження, що розтягують. 

Таким чином, якщо на поверхні оброблюваного матеріалу в зоні 

різання утворюються умови для виникнення атомарного водню, здатного 

швидко проникати в зону перед руйнування, то можливо очікувати 

значного ефекту підвищення швидкості різання. 

Чи можливий процес утворення активного водню на поверхні 

оброблюваного металу при різанні в полімерному середовищі? На це 

питання можливо відповісти ствердно, оскільки деструкції полімерів у 

таких умовах сприяють висока температура в зоні руйнування та 

каталітичний вплив свіжоутвореної поверхні металу. 

Враховуючи це можливо припустити, що при сприятливому 

поєднанні виду оброблюваного матеріалу, швидкості різання та складу 

оточуючого середовища можливо очікувати прояв ефектів, що дозволяють 

підвищити швидкість різання за рахунок дифузії водню в зону перед 

руйнування. Кількісна оцінка швидкості насичення воднем зони перед 

руйнування і глибини проникнення водню у функції параметрів різання, 

хімічного складу та структури оброблюваного матеріалу дозволяє 

прогнозувати ефект покращення оброблюваності для різних матеріалів при 

змінюваних умовах різання. 
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Використовуючи вираз, що дозволяє визначити швидкість різання, як 

функцію критичного радіуса зони перед руйнування R0, парціального 

тиску водню, температури і розчинності водню в металі (1): 

 

,    (1) 

 де К - коефіцієнт пропорційності;  

С0, D0 - передекспоненціальні множники в рівнянні температурної 

залежності розчинності і коефіцієнта дифузії водню в металі;  

Н - теплота розчинення водню в металі;  

Е - енергія активації дифузії водню в металі;  

Р - парціальний тиск водню. 

Експериментальній аналіз схеми дії сил в зоні різання (рис.1) 

показує, що в зоні перед руйнування діють значні розтягуючи напруження.  

 

 

Рисунок 1. – Схема зони локального руйнування при обробці різанням: 

точково помічено зону насичення воднем з урахуванням впливу зовнішніх 

параметрів на проникнення водню в метал; пунктир – без урахування цих 

факторів; суцільна лінія – область перед руйнування при насиченні воднем 

розтягнутих ділянок кристалічної решітки; Ro – максимальна глибина 

проникнення водню. 

 

Згідно цього це повинно призвести до суттєвої трансформації зони, 

насиченої воднем. Вона втратить симетрію, значно витягнеться в напрямку 

ймовірного розкриття тріщини, рух, який обумовлює ефект відшарування 

металу при різанні. 

Розроблена теоретична модель проникнення водню в метали в 

процесі їх обробки різанням. Вона теоретично обґрунтовує явище 

термомеханічної обробки металів і дозволяє прогнозувати умови різання 

металів і сплавів у водневмісних середовищах. 
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У тому випадку, коли метал взаємодіє з воднем по ендотермічній 

реакції без утворення гідридів, систему метал-водень представляють 

ізобарами чи ізотермами. При цьому вважають, що стрибкоподібна зміна 

розчинності водню в металі при переході його з одного агрегатного стану в 

інший при всіх тисках відповідає крапці плавлення чистого металу. У 

дійсності водень, як і всякий інший елемент, що розчинюється в металі, 

повинен підвищувати або знижувати його температуру плавлення. Тому і 

для ендотермічної абсорбції ізобари систем метал-водень слід 

представляти у вигляді схем, приведених на рис. 1. 

Таким чином, пори, заповнені воднем, пропонується розглядати як 

одну з форм газової фази. Тому ізобарний перетин діаграм стану метал-

водень можна представити схемами, приведеними на рис. 2. У тому 

випадку, коли розчинність водню в металі зростає при переході з твердого 

стану в рідке, система метал-водень описується діаграмою стану, 

аналогічній діаграмі евтектичного типу. При температурі трифазної 

рівноваги протікає реакція ж ↔ α + пори. Реакції такого типу були нами 

названі газоевтектичними [1]. Аналогічна реакція у твердій фазі може бути 

названа газоевтектоїдною. 

Якщо розчинність водню в металі зменшується при переході з 

твердого стану в рідкий, то діаграма аналогічна діаграмі перитектичного 

типу. При температурі трифазної рівноваги відбувається реакція 

ж+пори ↔ α. Для рівноваги розглянутого типу і відповідної реакції були 

запропоновані назви «газоперитектична» система і «газоперитектична» 

реакція [1]. Відповідні реакції, що протікають у твердих розчинах, можуть 

бути названі газоперитектоїдними. На приведених діаграмах лінії аа0 і bb0 

відповідають розчинності водню у твердому металі при його парціальному 

тиску 0,1МПа. 
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Рис. 1. Ізобари розчинності водню при ендотермічному характері взаємодії 

водню з металом при різних тисках водню (Р1 < Р2 < Р3 < Р4 < Р5) у 

випадку, коли розчинення водню знижує температуру плавлення металу (а) 

і підвищує її (б) 

 

 
Рис. 2. Діаграми стану систем газоевтектичного (а) і (б) 

газоперитектичного типу при Р=0,1МПа 

 

Лінії ліквідус і солідус для систем, що абсорбують водень 

ендотермічно, можуть бути розраховані аналітично, якщо відомі рівняння 

розчинності в рідкому й твердому металі. В наближенні розведених 

розчинів отримана наступна система рівнянь для описання ліній ліквідус і 

солідус [2]: 

     (1) 

 

,     (2) 

 

де Хг
ж і Хг

тв – рівноважні концентрації (у мольних частках) водню в 

рідкій і твердій фазах відповідно,  
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Qг
ж і Qг

тв – теплоти розчинення водню в рідкій і твердій фазах,  

Ктв і Кж – константи рівняння Бореліуса для розчинності водню у 

твердій і рідкій фазах,  

∆Н – молярна ентальпія плавлення металу-розчинника, 

Т і Тк – поточна температура і температура кристалізації. 

 

Рис. 1, а відповідає випадку, коли розчинність водню при 

розплавлюванні зростає в порівнянні з розчинністю у твердому стані, а 

рис. 1, б – зменшується. До першого типу розчинників відносяться, 

наприклад, алюміній, залізо, магній. Лінії А'Е і В'Р являють собою 

геометричне місце крапок, що відповідають складу рідкої фази в рівновазі 

з твердою. По визначенню, прийнятому у фізико-хімічному аналізі, це 

лінія ліквідус. По тим же причинам лінії А'а і В'b представляють солідус 

системи. Таким чином, лінії А'Е,-В'Р, А'а і В'b є елементами діаграми стану 

метал-водень. Лінії А'Е і В'b на рис. 1 можна розглядати як проекції 

ліквідус, а лінії А'а і В'b – як проекції солідус Р-Т-С діаграми на площину 

Т-С. 

З усіх ізобар, приведених на рис. 1 для практики найбільше значення 

має ізобара для тиску водню 0,1МПа. Більш того, метал звичайно 

знаходиться під зовнішнім тиском р, рівним 1 атм. Цей тиск складається з 

парціального тиску інертного стосовно металу газу Рг, парціального тиску 

пара металу Рм і парціального тиску водню Рн. У дійсності, азот і кисень, 

що входять до складу атмосфери, можуть реагувати з металом, але 

оскільки ми розглядаємо систему метал-водень, цією взаємодією 

необхідно зневажити. 

Розглянемо, що ж буде відбуватися із системою, якщо при 

температурі Т1 (рис. 1, а), більш високої, чим крапка плавлення металу, 

парціальний тиск водню збільшується, причому загальний тиск над 

системою залишається незмінним, рівним 0,1МПа. Для простоти аналізу не 

будемо враховувати гідростатичного тиску рідкого металу. При цих 

допущеннях у рідкому металі не будуть виникати пори, заповнені воднем, 

до тих пір, поки тиск водню не досягне 0,1МПа. При подальшому 

переміщенні вправо уздовж ізотерми Т1 система переходить в новий 

фазовий стан, представлений газоподібною фазою, рідким розчином і 

порами, заповненими воднем, причому в новій фазовій області загальна 

концентрація водню зростає не в результаті збільшення розчинності водню 

в металі, а через збільшення його змісту в порах. 

Теоретичні дослідження механізму і закономірностей 

газоевтектичного перетворення в системах метал-водень з використанням 

діаграм стану Ме-Н, є необхідним фундаментом для створення нових 

технологій одержання газоармованих матеріалів. 
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Закономірності появи газової фази в металах і сплавах на сьогодні 

недостатньо вивчені і стосуються лише приватних питань, підхід до яких 

спрощений і базується в основному на представленнях про виділення з 

пересичених розчинів. Вплив водню на структуроутворення при 

кристалізації в системах Fe- H та Fe-C-H на базі їхніх діаграм стану вперше 

розглянуто в монографії В.І. Шаповалова [3]. 

Термодинамічний аналіз показує, що зображення діаграми метал-

водень у координатах температура-концентрація є дуже умовним. 

Правильним може бути лише зображення діаграми в координатах 

температура-концентрація-тиск. Це зв’язано з тім, що при відсутності 

водню в навколишньому середовищі рівноважна концентрація у твердому 

розчині завжди дорівнює нулю. 
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На сьогоднішній день ми не можемо уявити своє життя без пластику. 

Він використовується у різноманітних елементах декору, частинах 

механізму, тестових моделях та ін. Для їх виготовлення використовують 

різні за якістю та ціною методами.  

Один з масових методів виготовлення виробів з полімерів - є лиття. 

Цей спосіб використовують для виготовлення великої кількості однакових 

деталей. При тому, що деталі виходять міцні та якісні, обладнання займає 

дуже багато місця і зміна деталей для виготовлення коштує дуже дорого, 

тому не підходить для домашнього використання. 

Наступний метод, який розглянемо, називається SLA 

(stereolithography) - метод поступового затвердіння рідкого матеріалу під 

дією лазеру. Цим методом друкують моделі з дуже високою деталізацією і 

дуже тонкими стінками. Але не без недоліків. Принтер використовує 

недешеві смоли і ці ж смоли неможливо використовувати для інших 

принтерів, які використовують цю ж технологію, неможливість 

модернізації для поліпшення якості друку та ергономіки і виготовлені 

моделі не мають достатньої жорсткості. 

Найпопулярніший метод друку для домашнього використання є 

технологія FDM (fused deposition modeling) - метод пошарового 

наплавлення матеріалу. Даним методом можливо виготовляти деталі будь-

яким в’язким матеріалом (пластик, кераміка, бетон та ін.), який пошарово 

накладається один на одного. Дана технологія дає можливість друкувати 

моделі середньої деталізації та жорсткості. Принтери цієї технології прості 

за конструкцією та у використанні. Їх також нескладно удосконалювати 

для покращення основних характеристик. Тому основною метою роботи 

було вибрано саме удосконалення 3D принтерів.  

В якості об’єкту дослідження вибрано 3D принтер Ender 3 PRO від 

компанії Creality (China). Цей принтер дає змогу друкувати такими 

пластиками як PLA, TPU та ABS в області 220x200x250. Має змінне сопло 

0,4 мм а магнітна поверхня стола з підігрівом дає можливість зняти готову 

деталь одразу після завершення друку та швидкий початок друку 

наступних моделей. Рама виготовлена з алюмінієвих балок і має достатню 

жорсткість щоб друкувати досить високі об’єкти. 

В якості об’єктів модернізації були вибрані наступні елементи конструкції 

3D принтеру: гнучкі дротові короби; ручка для столу; підкладки під кроковий 

двигун осі Z; барашкова гайка екструдера; ємність для інструментів; регульовані 

натягувачі пасків передач; накладка на блок живлення; сопло вентилятору. 
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Гнучкі дротові короби представляють собою ланцюг з послідовно 

з’єднаних елементів, по якому прокладено провід від керуючого блоку до 

електродвигунів, кінцевиків та датчиків. Вони дають змогу їх зібрати в 

одну купу виключити можливість торкання їх до моделі, що друкується. 

Так як друк може бути на будь-якій частині столу, не виключені 

випадки того, що деталь буде розташована у дальньому кінці столу. Щоб 

не торкатися гарячого столу і не чекати його охолодження була 

надрукована ручка для столу. Вона зроблена дуже легкою і міцною, що не 

впливає на динаміку руху столу і не заважає при роботі. Вона 

закріплюється через отвори на ній болтами столу і притягується до нього 

регулюючими гайками. 

У ході збирання 3D принтера було виявлено незначний відхил валу 

двигуна осі Z від рами, у зв’язку з чим були надруковані підкладки під 

нього. Після їх встановлення двигун і вал стали паралельні вертикальній 

частині рами.  

Барашкова гайка ектрудера була надрукована для полегшення ручної 

подачі філаменту під час його заміни. 

Ємність для інструментів до 3D принтера використовується для 

покращення ергономіки при роботі на ньому. Тепер час пошуку 

інструментів скоротився до мінімуму. 

Незважаючи на те, що паски осі Х та Y не потрібно дуже часто 

натягувати, були надруковані регульовані натягувачі для експериментів з 

натягом пасків для оптимізації швидкості друку. 

Накладки для блоку живлення були надруковані для протидії 

потраплянню пилу, бруду та вологи, щоб зменшити ризики виведення з 

ладу цих агрегатів.  

Під час використання принтеру було виявлено некритичну недостачу 

охолодження пластику. Цей недолік пов’язаний з конструкцією кулера, 

який не дає направленого потоку повітря. Для подолання цього недугу 

було розроблено сопло для нього.  

В результаті проведених модернізацій виявлено поліпшення якості та 

швидкості друку, а також його вигляд у кращу сторону. Покращення 

обдуву пришвидшило застигання пластику, що дає змогу виключити 

можливість відшарування частин моделі. 
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Раціональне використання вуглеводневих енергоресурсів, розробка 

та впровадження ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій 

паливоспоживання у системах виробництва теплової енергії на даний час є 

одними з найбільш актуальних завдань теплоенергетичної галузі. 

Ефективним вирішенням даних задач може стати часткова заміна 

традиційних вуглеводневих енергоресурсів на промислових і енергетичних 

об'єктах новими видами рідких композиційних палив. Порівняно з 

традиційними вуглеводнями застосування композиційних палив розв’язує 

не тільки енергетичну задачу отримання більш дешевої теплової енергії, а 

й екологічну проблему зниження шкідливих викидів в атмосферу під час 

спалювання, утилізації або знешкодження відходів, що додаються до 

складу паливної композиції, вогневим методом. 

На даний момент водовугільне паливо (ВВП) є перспективним видом 

палива через його високу теплофізичну якість при використанні 

низькосортного вугілля, можливість транспортування на великі відстані і 

тривалий термін зберігання. Але умови ефективного запалювання даного 

вугілля поки що повною мірою не вивчені. Однією з найважливіших 

проблем технології використання ВВП є вибір концентрацій основних 

компонентів (вугілля і вода), що забезпечують технологічність, мінімальні 

витрати на процеси транспорту, зберігання, паливопідготовки, повноту 

згоряння і стійке займання.  

Порівняно з традиційними вуглеводнями застосування 

композиційних палив розв’язує не тільки енергетичну задачу отримання 

більш дешевої теплової енергії, а й екологічну проблему зниження 

шкідливих викидів в атмосферу під час спалювання, утилізації або 

знешкодження відходів, що додаються до складу паливної композиції, 

вогневим методом. Високий вміст водної фази у складі паливної суміші 

значно ускладнює не тільки процеси створення, але й подальшого 

використання композиційного палива в якості енергоресурсу, оскільки 

даний показник в значній мірі впливає на стабільність, енергетичні та 

реологічні властивості отримуваної паливної суміші. При високому вмісті 

водної фази в’язкість створюваного композиційного палива значно 

підвищується у порівнянні з вихідними компонентами, що може 

призводити до погіршення якості диспергування при спалюванні. Дані 

наслідки негативно впливають на процеси горіння композиційного палива, 

оскільки при зниженні якості диспергування погіршується 
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сумішеутворення паливних крапель з окиснювачем, що значно знижує 

ККД енергетичного котла і збільшує кількість шкідливих викидів в 

атмосферу. При наявності в композиційному паливі твердої фази ресурс 

розпилюючих пристроїв значно знижується через абразивне зношування 

конструктивних елементів в процесі роботи.  

Для забезпечення ефективного горіння з екологічними показниками, 

що відповідають сучасним нормативам, створення та спалювання 

композиційного палива потребує застосування спеціальних технологій.  

Для використання у якості енергоресурсу композиційне паливо 

повинне відповідати ряду вимог: седиментаційна стійкість до 

стратифікації, висока питома теплота згоряння, відповідність сучасним 

екологічним вимогам процесу його спалювання та ін. 

При використанні в якості енергоресурсу ВВП [1,2] значною мірою 

вирішується питання зниження шкідливих викидів в атмосферу, таких як 

діоксиди вуглецю, сірки, тверді мінеральні частки та ін. При виготовленні 

ВВП вугілля подрібнюють сухим або мокрим методами, далі додають 

необхідну кількість води і гомогенізують паливну суміш. Для забезпечення 

необхідних реологічних властивостей ВВП застосовують спеціальні 

хімічні домішки (поверхнево-активні речовини), однак використання таких 

добавок може значно впливати на собівартість отримуваної паливної 

суміші. Також однією з важливих проблем ВВП є стабільність, оскільки 

при транспортуванні та зберіганні можливе розшарування суспензії, що в 

подальшому впливає на процеси розпилювання та спалювання при 

отриманні теплової енергії. 

Наряду з багаточисельними експериментальними роботами, які 

пов’язані з вивченням процесу отримання водовугільних суспензій, 

проводились і теоретичні дослідження фізико-хімічних основ процесів 

диспергування, утворення дисперсних систем на основі суспензій вугілля 

[3,4]. Дані дослідження стосувались насамперед загальних питань 

отримання дисперсних систем, в них не розглянуто вплив окремих 

компонентів водовугільної суспензії на процеси утворення її коагуляційної 

структури. В роботі [5] досліджено вплив компонентів твердої фази на 

міцнісні характеристики ВВП з використанням 30 статистичної теорії 

міцності. Отримані дані дають можливість оцінювати вплив окремих 

складових на процес формування коагуляційної структури ВВП, однак 

вплив на енергоекологічні показники розглянутих компонентів не 

висвітлено. В роботі [6] показані експериментальні дані роботи 

гідроударного вузла мокрого помелу для виготовлення ВВП. В 

технологічній схемі приготування ВВП використано роторно-імпульсний 

апарат (РІА), який здійснює кавітаційну обробку компонентів при 

створенні паливної суміші. Застосування РІА при отриманні 

композиційного палива забезпечує високу стабільність та енергетичні 

показники отримуваної паливної суміші. 
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В роботі [7] представлено результати досліджень розпилювання 
водовугільного палива пневмомеханічними форсунками, згідно з якими 
при розпилюванні паливної суміші утворюються дві якісно різні системи 
крапель. Перша система з «краплями» діаметром вище 80-100 мкм 
представлена вугільними частками, решта – водовугільними краплями. 
Така фізична особливість процесу розпилювання палива може негативно 
впливати на організацію стійкого горіння, оскільки можливе виникнення 
додаткових теплових втрат при випаровуванні вільної вологи. 

Актуальність використання водовугільного палива в енергетичних 
агрегатах з попереднім дослідженням теплотехнічних характеристик і 
параметрів роботи даного обладнання з метою встановлення оптимальних 
режимів роботи на цьому паливі розглянуто в [8].  

Таким чином, при використанні штучних рідких композиційних 
палив в якості енергоресурсу з метою здійснення ефективного спалювання 
необхідно забезпечувати якісне розпилювання та необхідний 
температурний рівень топочного простору. Якість розпилювання та 
температурні характеристики процесу горіння значною мірою впливають 
на екологічні показники процесу спалювання та ККД енергетичного котла. 
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Економія енергоресурсів та використання екологічного 
відновлювального палива є одним із найважливіших та найбільш 
пріоритетних напрямів розвитку енергетики всього світу. Окремим видом 
відновлювального біопалива є пелети. Пелети – особливий, перспективний 
для використання в котлах малої потужності вид біопалива, який отримують 
з сільськогосподарських відходів (залишки кукурудзи, соломи, соняшника), 
некондиційної деревини і торфу. Пелети згорають повністю з мінімальними 
викидами в навколишнє середовище. Тверді відходи золи та попелу у 
пелетного палива ~1%, та їх можна використовувати в якості добрив. По 
зовнішньому вигляду – це гранули діаметром від 4 до 10 мм довжиною до 
70 мм. [1]. Обсяги споживання пелет для приватних, муніципальних і 
промислових споживачів постійно зростають, тому розширюється і коло 
сировинних ресурсів, з яких продукуються паливні гранули.  

Використання рослинних відходів в якості енергоносія в повній мірі 
відповідає положенням Кіотського договору, що стосуються обмеження та 
скорочення газоподібних викидів, які призводять до руйнування озонового 
шару планети. Із застосуванням біопалива вирішуються як глобальні 
проблеми - зниження викиду парникових газів і ризику утворення 
кислотних дощів за рахунок зменшення кількості діоксиду сірки в димових 
газах (табл.1), що, в свою чергу, зберігає лісові масиви, так і локальні, 
пов'язані з спрямованої утилізацією масштабних виробничих та аграрних 
відходів, яких щорічно на Україні утворюється сотні тисяч тонн. 

 
Таблиця 1. – Рівні викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря в результаті спалювання різних енергоносіїв 

 

mailto:enysik.kol.ev@gmail.com


Х Ювілейна Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів 

вищої освіти та молодих учених «Хімія та сучасні технології» 

 

                     62 

Перевіримо дану інформацію провівши розрахунок горіння палива, 

ККД та витрати палива при роботі нашого котла ДЕ – 10 – 14 на 

відновлювальному паливі. 

В даній роботі прораховано можливість переведення на перетне 

паливо парогенератору ДЕ-10-14. 

Розрахунок згоряння палива та ККД здійснювався за нормативним 

методом наведеним в [2]. За проектом парогенератор працює на 

природному газі. Температура відхідних газів становить 290оС, це 

значення досить велике, тому для її зниження встановлено чугунний 

економайзер [3], на виході з якого температура відхідних газів становить 

150оС, тим самим, за рахунок зменшення втрат теплоти з відхідними 

газами, ККД зростає з 85,27 до 90,004%. Витрата палива зменшується  з 

0,289 до 0,227 м3/с. Внаслідок скорочення витрат газу шкідливі викиди 

підприємства також скоротяться: ангідриду сірчистого – на 7,714 т, оксидів 

азоту – на 0,929 т.  

Переведення на пелетне паливо передбачає заміну газового пальника 

на твердопаливний пальник аналогічної потужності. Затрати на цю 

модернізацію складуть близько 200-250 тис. грн. 

Для розрахунку ККД і витрат палива взято усереднений скляд пелет. 

(табл. 2) 

Таблиця 2. – Елементний склад деревних пелет 

С,% H,% N, % O,% S,% A,% 

51,3 5 0,6 42,3 - 0,8 

 

При роботі на пелетах без економайзера ККД склало 73,42 %, а 

витрата палива – 0,407 кг/с, після установки економайзера – ККД= 81,87 % 

а витрата палива - 0,367 кг/с, тобто 31675,16 кг на добу. Хоча витрата 

природного газу і менше витрати пелетів, але враховуючи різницю в ціні 

(пелети 3300 грн за 1 тону, а газ 8820 грн за 1000 м3), річна економія від 

переводу парогенератора на пелети перевищує 1 млн. грн. 

Отже переведення на пелетне паливо доцільно.  

Переваги від використання пелет носять комплексний характер. По-

перше, це вигідні технологічні властивості: висока об'ємна щільність, 

можливість повної автоматизації подачі палива в зону горіння, не 

вибухонебезпечні, не схильні до самозаймання і не розкладаються в 

відповідних умовах зберігання, можливість застосування існуючого 

обладнання без модернізації та мінімальний вогнетривкий залишок. По-

друге, наявність ряду економічних переваг: порівняно низька ціна при 

високій теплотворення, незначні площа зберігання і витрати на 

транспортування. Також велике значення має і екологічна сторона, яка 

відображена в застосуванні поновлюваного біопалива і скорочення рівня 

забруднення компонентів довкілля. 
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СОЛОДОВАРІННЯ 

Шостак В.В., Зибайло С.М. 
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ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 

м. Дніпро, Україна 
 

При приготуванні солоду протікає багато фізико-хімічних, 

біохімічних та інших процесів, які обумовлюють якість і смакові 

показники готового продукту. Управління цими процесами і отримання 

солоду високої якості вимагає від багатьох підприємств встановлення 

сучасного високопродуктивного обладнання. 

В даний час особлива увага приділяється вдосконаленню технології 

приготування солоду, що складається з наступних стадій:  

– очищення і сортування зерна;  

– мийка, дезінфекція та замочування ячменю;  

– пророщування ячменю (свіжопророслий солод для виробництва 

спирту і ферментації);  

– сушка солоду;  

– обробка сухого солоду (солод для виробництва хлібобулочних 

виробів, солодових екстрактів і концентрату квасного сусла);  

– витримка сухого солоду  

Основною умовою забезпечення якості солоду є очищення зерна. З 

метою кращої безпеки зернову масу перед подачею в зерносховище 

необхідно піддавати попередньому первинному очищенню в повітряно-

ситових сепараторах. Перед солодоварінням зерно вдруге очищають і 

сортують. Вторинна очистка полягає у повторному пропуску зерна через 

повітряно-ситовий сепаратор, при якому досягається ретельніше 

відділення великих домішок, піску та пилу. Очищене зерно направляється 

в триєросортувальну машину. Перед очищенням та сортуванням та після 

них зерно пропускають через автоматичні ваги, відходи зважують на 

звичайних вагах. Таким чином на виробництві контролюють роботу 

зерноочисного відділення, встановлюючи вихід сортованого зерна, 

кількість відходів та розмір втрат. 

Очищене і відсортоване жито для більш ретельного очищення 

надходить у мийний чан, з якого відцентровим насосом воно прямує в 

замковий чан. Після досягнення належного ступеня замочування зерно 

надходить у солодоростильний барабан. Зелений солод із 

солодорастильного барабана вивантажується на трясуни та стрічкові 

транспортери і направляється в барабани для ферментації. Ферментований 

солод піддається сушінню в солодосушарці. Висушений та охолоджений 

солод вивантажується у приймальні бункера.  

mailto:szybaylo@ukr.net
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Актуальним є аналіз та обґрунтування вибору процесів та 

обладнання для виробництва солоду, а також автоматизації технологічного 

процесу за рахунок впровадження інноваційних рішень.  

Солодовні баштового типу є установками напівперіодичної дії. Ячмінь 

замочується в одному місці далі поступає в солодопророщувальну установку, 

а потім прямує в солодосушарку, яка безпосередньо примикає до неї. 

Тривалість перебування в окремих апаратах або на дільницях ситової 

поверхні складає в залежності від особливостей технології 9,12 або 24 год.  

У солодовнях баштового типу обладнання для замочування, 

пророщування і сушки розміщують ярусами - одне під іншим, в основній 

виробничій вежі циліндричної форми, в якій розміщують технологічне 

обладнання. У баштових солодовнях використовують обладнання таке, як 

замкові апарати циліндрично-конусної форми і з плоским днищем, 

солодопророщувальні апарати і солодосушарки круглого перетину.  

До основних переваг баштових солодовен потрібно віднести: 

- компактність; 

- зниження будівельних витрат;  

- компактність, і, отже, менша потреба в площі забудови;  

- зниження витрат енергії на охолоджування і обігрів приміщень;  

- скорочення теплових втрат за рахунок меншої площі поверхні стін і дахів;  

- зниження витрат на технічне оснащення солодовні за рахунок 

непотрібності транспортних систем для замоченого і свіжепророслого солоду;  

- спрощення транспортування замоченого ячменю і свіжепророслого 

солоду під власною вагою під власною вагою по центральній вертикальній трубі;  

- можливість герметизації відділення солодопророщування, що 

дозволяє управляти солодопророщуванням кожної порції зерна 

індивідуально, наприклад, начальний період пророщування можна 

проводити з великою витратою свіжого повітря, яка містить більше кисню, 

а в заключний період - при накопиченні вуглекислого газу, що сприяє 

зниженню втрат сухих розчинених речовин солоду.  

Недоліки баштових солодовен:  

- періодичність процесу;  

- значні витрати часу на завантаження і вивантаження, на 

прогрівання апарату після кожного нового завантаження;  

- нерівномірність процесу варива в кожному апараті через 

неоднакові умови розвареного на різних рівнях у розварювальнику 

внаслідок цього втрати крохмалю (недоварення і переварення сировини);  

- нерівномірність споживання пари у часі, що негативно 

позначається на роботі котельній;  

- при обслуговуванні їх затрачується ручна праця, при експлуатації 

потрібно постійна підвищена увага персоналу. 
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 Перелічені недоліки можуть бути виправлені за рахунок 

використання безперервної системи. У цьому випадку ячмінь змішують з 

водою на вході з допомогою миючого шнека, що підіймається. Після 

проходу через шнек (протягом біля 100 хв.) зерно поступає на жваву  

ситову поверхню, виконану з сит або пластмасових полотен, розділяється і 

розподіляється по висоті. Швидкість переміщення ситової поверхні 0,7 

м/год, висота шару солоду приблизно 0,9 м. Під час проходу через першу 

дільницю ситової поверхні ячмінь зрошується і досягає вогкості, 

оптимальної для пророщування. На певних відстанях встановлені прості 

ворошувачи, які забезпечують достатнє розпушення шару пророслого 

зерна. По досягненні максимальної вогкості зайву воду із зерна видаляють. 

Температуру пророщувння регулюють на кожній дільниці подачею 

вологого повітря з регульованою температурою. На заключній дільниці за 

солодопророщувальним відділенням розташовують солодосушарку 

безперервної дії. Висушений солод охолоджують і направляють в 

ростковідбійну машину.  

Таким чином, передбачається перехід від багатостадійних процесів в 

солодоварінні з системою транспортування продуктів від одного апарату 

до іншого до одностадійних, від малопродуктивного обладнання до 

високопродуктивного, від періодичних процесів до безперервних. Це дає 

змогу значно підвищити продуктивність праці, скоротити негативний 

вплив на навколишнє середовище, сприяти економії вихідної сировини, 

паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів, створити безпечні умови 

праці.  
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Цифрові технології входять до нашого життя з шаленою швидкістю. 

8 вересня 2021 р. в другому читанні прийнято закон України «Про 

віртуальні активи». Після набрання чинності цим законом українські банки 

почнуть співпрацювати з криптовалютними біржами. Це дозволить 

українцям витрачати цифрові активи, зокрема біткоїни та інші 

криптовалюти, на оплату товарів і послуг, що в свою чергу підвищить 

рівень «білих» операцій з криптоактивами. 

На сьогодні Монобанк вже розробив першу в Україні  

криптовалютну картку, але НБУ, як регулятор таких проектів, поки не дає 

дозвіл щодо її запуску. Звісно в нашій країни критовалюту не вважають 

національною грошовою одиницею, але нею можна розрахуватися в 

магазинах Цитрус, UiPservice (сервісцентр компанії Apple), Rechi.ua, Dell, 

Expedia та в деяких кав’ярнях.  

Найпопулярніші платіжні системи Visa та Mastercard також охоче 

працюють з криптокомпаніями в тих країнах, де це дозволено законодавчо. 

Користувачі найбільшого американського маркетплейса Amazon на початку 

2022 року зможуть оплачувати покупки за допомогою цифрових активів. Це 

стало можливим після підписання угоди між платіжною системою PayPal та 

платіжного сервісу Venmo, користувачі якого мають доступ до чотирьох 

цифрових валют: Bitcoin, Ethereum, Litecoin та Bitcoin Cash. 

За даними аналітичної платформи ICO Analytics найбільш 

обговорюваним цифровими валютами у соціальній мережі Twitter на 

12.11.2021 р. стали  Shiba Inu (SHIB) – 22%; Ethereum (ETH) – 8,1%; Bitcoin 

(BTC) – 7,2%; Dogecoin (DOGE) – 4,8%; SafeMoon – 4,6%; Solana (SOL) – 

3,8%; Cardano (ADA) – 2,9%; Binance Coin (BNB) – 2,8%; Moonriver 

(MOVR) – 2,6%; Polkadot (DOT) – 2,3%; Ripple (XRP) – 2,0%; Dogelon Mars 

(ELON) – 1,6% [1]. На тлі лібералізації та початку регулювання сфери 

криптоактивів у різних країнах було відзначено значне зростання курсу 

цих цифрових валют. 

В Україні існує кілька способів купівлі – продажу криптовалют, 

Найпростіший – онлайн-обмінник. Цей метод вибирають найчастіше 

насамперед через швидкість, зручність і безпеку. Обмін проводиться 

онлайн, тобто це можна зробити не виходячи з дому, скажімо, з телефону 

чи комп’ютера використовуючи банківські картки або платіжні системи 

Visa і Mastercard. Другим способом є криптобіржі. Цей шлях найчастіше 

обирають люди, які займаються саме повноцінним трейдингом. Метод 

також досить надійний, але є мінус – комісія за переказ. Найвідомішими 

https://www.visa.com/globalgateway/?retcountry=1
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криптовалютними біржами на сьогодні є Binance та Exmo. В Україні також 

популярні такі майданчики та обмінники як: Kuna; Whitebit; Coin24 

(дозволяє купити біткоїн через ‟Приват24”), BTC Trade; Best Change; Xbtc; 

Let`sPay. Купити криптовалюту можна і за готівку. Наприклад, через сервіс 

BTCU.biz. Для цього потрібно скористатися терміналом iBox або 

ПриватБанку.  

Ринкова капіталізація криптовалют перевищує 1 трлн доларів США 

[2]. Ця цифра робить їх надто важливими, щоб ігнорувати цю сферу. В 

перспективі розвиток цифрових валют визначить майбутнє платіжних 

систем та світової платіжної системи. Криптовалюта має величезний 

потенціал, але поки що розвиток цифрових платежів пов’язаний із 

багатьма проблемами які виникають через тривалий час транзакції та 

високої комісії.  Так, для підтвердження транзакції з біткоїном необхідно 

10 хвилин. При цьому комісія за транзакцію становить 20 доларів. Також 

криптоактиви поки що дуже волатильні. Близько 66% цих активів 

використовуються для інвестицій та спекуляцій. Ціна криптовалют багато 

в чому залежить від ставлення та підходу інвесторів і крипто валютних 

ентузіастів. Відсутність регулювання не дозволяє багатьом інвесторам 

виходити на ринок криптовалютної торгівлі, навіть якщо цей ринок є 

привабливим та прибутковим для окремих користувачів. Також 

криптомайнінг залишає величезний вуглецевий слід, який небезпечний для 

довкілля. Тому проблема перетворення крипто ринку на екологічно чистий 

на сьогодні є дуже актуальною. Будемо сподіватися, що у 2022 року 

урядові регулятори багатьох країн запровадять сильну нормативно-

правову базу для обігу криптовалют. 

Отже, можна зробити висновок, що розвиток суспільства в наш час важко 

уявити без упровадження в економіку цифрових валют. Кожна країна на 

сьогодні прагне розробити свою цифрову валюту, яка може стати 

альтернативою фіатним грошам. Національний банк України також розробляє 

державну цифрову валюту – е-гривню. Це електронна форма української 

національної валюти, яка  використовує технологію блокчейну, але не є 

криптовалютою. В майбутньому цифрова гривня зможе скласти конкуренцію 

наявним засобам та інструментам роздрібних платежів – готівковим, платіжним 

дорученням, платіжним карткам та електронним грошам. 
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За допомогою перекладу відбувається гармонійний розвиток, 

проникнення різних культур одна в одну. Саме він дав світові народження 

і процвітання величезних імперій, населених багатомовними народами. 

Перекладацька діяльність має своє коріння в далеких часах. Колись 

прамова наших предків почала розпадатися на різні мовні групи. Почалася 

гостра потреба у людях, які можуть взяти на себе важливу посередницьку 

місію при спілкуванні з представниками різних громад. З’явилися перші 

перекладачі. 

Метою цієї роботи є визначення цінності перекладу та його зміни під 

впливом часу.  

Визначення «еволюція» у відношенні до перекладу означає процес 

зміни значення, задачі та актуальності перекладу з давніх часів і до 

сьогодення. Тож, щодо історичного аспекту, то переклад  використовували  

з давніх часів (V-III тис. до н.е.). Звісно, він був необхідним для  укладання  

угод (військових та торгівельних) між  країнами, а  з появою  релігії  –  у  

релігійних обрядах. Згодом переклад став видом діяльності людини,  якому  

почали  навчати  у  спеціальних  навчальних закладах. 

Щодо релігійного перекладу, то у деяких країнах (наприклад, в  

Іудейському  царстві)  першими перекладеними творами були  саме  

релігійні, культові твори, зібрані в Біблії. У добу середньовіччя   теологічні  

погляди  на  переклад  релігійної літератури заважали  розвитку  перекладу 

( католицька  церква  бажала  зберегти  монополію  на  тлумачення  тексту 

Біблії і боронилася виникнення  єретичних  поглядів,  адже  при  перекладі 

виникали  різночитання  тексту  Святого  письма).  

 Внаслідок цього ще в ХІ  ст. було  визнано,  що  «священними»  є  

лише давні переклади Біблії грецькою, єврейською та латинською  мовами.  

Розвиток  народів  і  їхніх  культур  відбувався  нерівномірно.  Перші 

переклади  здійснювалися  на  мови  найрозвиненіших держав  світу. Лише  

у XVI  ст.  з’явилися  іншомовні переклади у  Франції  –  переклади  з  

іспанської, у XVIІ ст. – переклади  з  англійської, у XVIІІ ст. – з  німецької. 

Тільки у XVIІІ-ХІХ ст. були здійснені перші переклади  літературною  

українською мовою, які збагатили вітчизняну літературу новими  жанрами, 

художніми засобами  та ін., а мову – новими  одиницями  та  категоріями.  

Переклад  – це шлях встановлення й підтримання  міжмовних  

контактів.  Тому  його небезпідставно  можна  вважати  не  лише  одним  із  

шляхів  збагачення мов, а й одним з джерел (або як  найменш  –  приводом)  
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пуризму. Як  відомо, результатом міжмовних  контактів  є  запозичення  

мовних одиниць різних рівнів - лексем, фразем, грамем та  інше, а 

основним об’єктом уваги пуристів є саме мовні  неологізми та  

запозичення, яких,  на їхню  думку, слід позбавлятися (хоча нерідко  часто  

трапляється  протилежне  −  пуристи  самі створюють  неологізми) . 

У двадцятому столітті виникла необхідність підготовки  

висококваліфікованих перекладачів,  які  могли  б  працювати  в  різних  

галузях  науки,  техніки,  народного господарства (які  додатково  володіли  

б економічною, військовою, фінансовою, технічною або іншою  

спеціальністю). Перекладацька техніка у процесі розвитку набувала все 

більшої складності щодо завдань перекладу. Це призвело  до створення  

технік перекладу, типології видів перекладу, перекладацьких  

трансформацій,  перекладацького  скоропису, підвищення  вимог.  

У кінці ХХ століття завдяки кібернетикам, інженерам комп’ютерної 

техніки, які дослідили теорію складних систем та їх зв’язки з  

перекладознавством, у співпраці з перекладачами було створено фактично 

нову галузь перекладознавства і вид перекладу –  машинний (електронний) 

переклад. Але такий переклад недосконалий і не може повністю замінити 

діяльність перекладача. 

Вдалого перекладу не буде без синергетики ( наукова  галузь,  яка  

вивчає енергетичний вплив словом на людину). Її надбання надзвичайно 

важливими для формування професійних якостей перекладача. Своєю  

манерою говорити, намаганням донести авторську інтенцію, справити  

належне враження на реципієнта і, як наслідок, викликати  його    

передбачувану реакцію перекладач може впливати на хід і результат  

міжнародних зустрічей тощо. 

У наш час перед перекладачем постають такі конкретні завдання:  

- розкрити сутність перекладу як складного багатогранного явища; 

- встановити специфічні риси, які відокремлюють переклад від інших 

видів інтелектуальної діяльності людини;  

- визначити взаємозв’язки і форми взаємодії перекладу з іншими 

науковими дисциплінами; 

- науково обґрунтувати процес перекладу і його результати; 

- дослідити основні функції перекладу в суспільстві,  обґрунтувати  

постійне підвищення ролі перекладу і його соціальну значущість,  

актуальність  у сучасному  житті; 

 - на основі практики встановити теоретичні основи, принципи і  

методи перекладознавства;   

- встановити вимоги до особи  перекладача, окреслити  межі 

перекладацької  компетенції;   
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- визначити  вимоги  до  виконання  усних  і  письмових перекладів  

різних  видів  і,  у  такий  спосіб,  підвищити  професійний  рівень сучасної  

перекладацької  практики. 

Отже,  за  переліком  актуальних  питань  перекладознавства  можна    

відстежити шляхи його подальшого розвитку, які окреслюються  

міждисциплінарними  зв’язками  науки  про  переклад. Теоретичні  й  

методологічні  основи  перекладацької  діяльності  були  тісно пов’язані  зі  

світоглядом  дослідників та методологією  інших  наукових  галузей різних  

історичних  періодів  –  філософії,  філології,  історії,  політики,  економіки 

та ін. Зі змінами суспільного устрою і світогляду змінювалося й  ставлення 

до перекладу, проте його роль у процесі суспільного розвитку завжди є 

актуальною. 
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Останнім часом актуалізуються проблеми забезпечення економічної 

безпеки комерційного банку. Метою системи економічної безпеки банку є 

мінімізація зовнішніх та внутрішніх загроз його економічному стану, у 

тому числі його фінансовим, матеріальним, інформаційним, кадровим 

ресурсам та забезпечення його стійкого та максимально ефективного 

функціонування. 

Однією з найбільш істотних загроз сталого функціонування банку є 

шахрайство. Шкода, яка була спричинена шахрайством не обмежується 

матеріальними втратами, моральною шкодою, вона також може 

спричинити значний негативний вплив для банку в цілому, ставлячи під 

загрозу відносини, репутацію та бренд. 

У сучасному швидкого розвитку інформаційних технологій виникає 

все більше нових способів шахрайства, оскільки доступ до інтернету, 

соціальних мереж максимально спрощує пошук інформації, яку можна 

використати для обману. Все це спричиняє створення нових схем та 

методів шахрайства та призводить до все більшої кількості жертв. Так, 

упродовж 2020 року, до кіберполіції надійшло більше 41 000 звернень 

громадян, серед яких 80% щодо шахрайства [1]. І це при тому, що далеко 

не всі постраждалі звертаються до поліції. 

Найпоширенішими схемами шахрайства є: 

1. Фішинг – схема інтернет-шахрайства, згідно якої до жертви надходить 

посилання, при переході на яке система запитує ввід даних по картці (номер 

картки, строк дії, CVV-код), після чого йде списання коштів з картки. 

Найчастіше за все ця схема діє на платформах інтернет магазинів, коли 

здебільшого новим користувачам (що погано знайомі з умовами 

користування) під виглядом покупця чи продавця пишуть у соціальних 

мережах про бажання придбати чи надати товар. Після цього йде заява, що 

сайт тимчасово не працює, (чи задля їхнього зручності вже оформили 

замовлення) та надсилають посилання для отримання коштів (рідше оплати). 

Якщо обманутий користувач уводить свої дані, з його картки списують 

кошти (після чого також можуть писати, що це технічні збої та надсилати 

нове посилання для «повернення», але кошти лише списуються).  

Також поширеною є схема, коли в соціальних мережах чи меседжерах 

до користувача надходить повідомлення (чи випадає пост) про акцію, 

розіграш, компенсацію грошей, де йому обіцяють великі суми, але для їх 

отримання необхідно вести дані по картці, сплатити комісію та т. ін. Звісно, 

замість прибутків у такого користувача лише списують кошти з картки. 
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Особливого поширення ці схеми набувають в період великих 

розпродажів чи зимових свят, коли люди масово роблять покупки (чи 

просто вірять в те, що їм пощастить та вони отримають більше грошей на 

свята) [2]. 

2. Соціальний інжиніринг – вид шахрайства, мистецтво 

маніпулювання людьми через виконання дій чи розголошення 

конфидиційної інформації [3]. 

Частіше за все шахраї телефонують чи надсилають повідомлення, 

позиціонуючи себе співробітниками банку, та повідомляють, що картки 

клієнта банку заблоковані або за ними проходять підозрілі операції. 

Начебто для протидії цьому клієнт має виконати певні дії: зробити 

поповнення чи переказ на свою «нову» картку в іншому банку або 

виконати певні операції в банкоматі чи терміналі. Таким чином клієнт 

самостійно, без передачі жодних даних, надсилає свої кошти шахраям. 

Також можлива передача даних по картці, паролів, що надходять в смс, 

завдяки чому шахраї отримують доступ до інтернет банкінгу. 

Рідше діють схеми з повідомленнями про виграш чи повідомлення 

про родича чи друга у біді, за якими жертва, не перевіривши інформацію, 

надсилає кошти. 

3. Фармінг – вид шахрайства, при якому клієнт переходить за 

посиланням, і тоді на пристрій, який він використовує, завантажується 

вірус, що надає шахраям доступ до усіх даних на пристрої [4]. 

Протидія наведеним вище та іншим подібним загрозам вимагає від 

комерційних банків значних зусиль і коштів, оскільки використання 

засобів кібербезпеки та кібергігієни для захисту клієнтської бази і 

транзакцій неможливе без просунутих інформаційних технологій і 

відповідної кваліфікації фахівців. Але з іншого боку такий елемент 

економічної безпеки комерційного банку, як високий рівень надійності 

захисту від шахрайства, є його суттєвою конкурентною перевагою в 

сучасних умовах щільності конкурентного простору банківського ринку.   
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Прийнятний рівень фінансово-економічної безпеки регіону 

досягається при умові, що всі індикатори знаходяться в межах своїх 

граничних значень, оскільки за їх межами, регіональна економіка втрачає 

здатність до динамічного саморозвитку, конкурентоспроможності на 

внутрішньому та зовнішніх ринках, піддається руйнівному впливу 

корупції, криміналу, страждає від внутрішнього та зовнішнього 

розкрадання національного багатства [1-3]. 

Індикативний аналіз економічної безпеки повинен забезпечувати: 

- формування сукупності індикаторів для країни та її регіонів; 

- діагностику стану і динаміки економічної безпеки та розробку 

заходів по нейтралізації загроз; 

- ранжування територій за ступенем кризи. 

Відкритість економіки на національному та регіональному рівні з 

одного боку надає широкі можливості для розвитку економічної 

конкуренції та збільшення добробуту країни за рахунок міжнародної 

торгівлі. Та взаємозалежність, що виникає під час внутрішньої або 

зовнішньої фінансово-економічної інтеграції, за умов різкого погіршення 

стану економіки в одній з країн-партнерів, економічної кризи або 

похолодання політичних відносин на вищому рівні створює в рази гірші 

небезпеки для національної економіки ніж будь-яке індикативне значення 

інтегрального або субінтегрального показника економічної безпеки, що 

виходить за граничні межі. Це пов’язано в першу чергу з неможливістю 

уряду або президента в односторонньому порядку в найкоротший термін 

гасити негативні наслідки таких змін та відсутністю методичної бази для 

перманентної оцінки таких ризиків. 

У зв’язку з цим автори пропонують перейти до формування 

методики оцінки економічної безпеки регіону використовуючи понятійний 

апарат теорії відкритих систем [4]. Відповідно до якого економіка 

розглядається як відкрита система, котра обмінюється ресурсами з 

навколишнім середовищем. Здійснюючи обмін ресурсами з навколишнім 

середовищем система постійно розвивається. 

У випадку розгляду економічної безпеки регіону з точки зору 

описаної вище концепції відкритих систем, процес наближення траєкторії 

руху економічної системи до критичного значення одного з показників її 

функціонування на фазовій площині не характеризується як 

катастрофічний. Особливої уваги в контексті даної концепції вимагає така 
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сукупність значень характеристик економічної системи, за якої вона 

наближається до точки біфуркації. 

За допомогою програмного забезпечення MatLab було отримано 

наступну нейронну мережу типу карти Кохонена, що поділила двадцять 

чотири області на чотири групи за визначеними показниками (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Загальна структура побудованої нейронної мережі для 

кластеризації регіональних економік за рівнем фінансово-економічної 

безпеки 

 

У контексті останніх світових подій стає зрозуміло, що адекватне 

управління безпекою регіональної економіки неможливе без урахування 

ризиків значних коливань в політиці та економіці країн-партнерів. У 

зв’язку з цим в даному дослідженні був проведений аналіз можливості 

використання понятійного апарату теорії відкритих систем для визначення 

економічної безпеки. Побудова адекватної нелінійної моделі передбачає 

визначення прийнятних характеристик, котрі однозначно задаватимуть 

стан регіональної економічної системи в кожний момент часу. Окрім 

загальноприйнятих макропоказників запропоновано використати 

характеристики, пов’язані з інтеграційними процесами всередині країни та 

за кордоном. 
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Упровадження інноваційної політики управління на всіх рівнях стає 

невід’ємною частиною сучасності. Такий підхід є особливо актуальним для 

економіки України, яка за багатьма критеріями розвитку відстає від 

багатьох країн. На світових ринках найбільш конкурентоспроможна 

продукція з високим рівнем наукової новизни. Саме така продукція у 

своєму складі містить інтелектуальні ресурси – знання та навички 

розробників, ноу-хау, винаходи, контрольні промислові зразки тощо.  

Сучасні вітчизняні та зарубіжні науковці вивчають питання розвитку 

і управління інноваційною діяльністю підприємства, зокрема: О. Амоша, 

В. Андрійчук, І. Бланк, З. Варналій, В  Геєць, С. Гіннес, П. Гудзь,                       

С. Ілляшенко, М. Камлик, Є. Картузов, Т. Клебанова, Г. Козаченко,                     

О. Ляшенко, О. Олексюк, М. Олсон, П. Орлов, В. Ортинський,                           

В. Пономарьов, В. Сопко, Л. Федулова, Г. Швиданенко, О. Бутнік-

Сіверський та ін. [1]. 

Актуальність інноваційних напрямків розвитку визначається й тим 

очевидним фактом, що невідновні ресурси поступово витрачаються у 

всесвітніх масштабах, і на ринку найбільший вплив становлять 

інтелектуально-орієнтовані фірми, які забезпечують не тільки розробку та 

створення нової інтелектуальної продукції, а й їх правову охорону. 

Отже, провідну роль у конкурентній боротьбі за ринки наукомісткої 

продукції та послуг відіграє інтелектуальна власність. Все частіше 

інтелектуальні фонди займають більшу частку у структурі виробничих 

фондів на сучасних підприємствах. 

Процес перетворення інтелектуальної власності в конкретні 

результати діяльності підприємства (продукцію або послуги) відбувається 

у чіткій послідовності:  

1) генерування нової ідеї;  

2) експериментальна реалізація нової ідеї;  

3) освоєння у виробництві;  

4) масовий випуск;  

5) споживання [2]. 

Вивчення структури інноваційного процесу дозволяє відокремити 

етапи, зображені на рисунку 1 (складено автором за [2]). 

Отже, як видно зі структуризації інноваційного процесу за етапами, 

кожен з них є нерозривним з різними формами інтелектуальної власності. 

Вона виступає правовою основою інноваційної діяльності підприємств.  
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Інноваційне середовище підприємства містить послідовні елементи: 

ідея; НДДКР; інтелектуальна діяльність; інтелектуальний продукт; 

інтелектуальна власність; інновація; інноваційна діяльність [3]. Кожен з 

перелічених елементів, а також інноваційне середовище підприємства в 

цілому, знаходиться у взаємодії з інноваційним середовищем країни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Структура інноваційного процесу, (складено автором за [2]) 

 

Проблеми формування інтелектуального капіталу і використання 

інтелектуальної власності взаємопов’язані з ефективністю впровадження 

на підприємстві інноваційних проектів. Практична реалізація інноваційних 

проектів, які полягають у розробці нових технологій, нових видів 
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продукції, потребує не лише фінансових витрат, а й використання 

спеціальних організаційно-економічних інструментів.  

За останні роки керівництво дуже малої частки підприємств – від 

11,2% до 18,0% – свідомо впроваджує інновації та розуміє значення цього 

процесу [4]. Більшість підприємств додержуються консервативного 

підходу до використання свого потенціалу в цілому і орієнтуються на 

збереження частки ринку та підтримку продажів на відповідному рівні 

методами додаткової реклами або незначних модифікацій продукту. Наразі 

спостерігається низька якість інновацій.  

Поряд з тим необхідно зазначити, що проблеми охорони 

інтелектуальної власності сьогодні вийшли в світі на перший план і стали 

вже не просто юридичними або комерційними питаннями. Удосконалення 

економічних важелів охорони інтелектуальної власності вимагає 

найпильнішої уваги держави і підприємств [5]. Безпека інноваційного 

потенціалу вітчизняного підприємства обумовлює дотримання інтересів 

підприємства та характеризує стан захищеності виробничого потенціалу, 

сприяє розвитку за допомогою реалізації нововведень технічного і 

організаційного характеру [6].  

Успішний інноваційний розвиток можливий тільки за умов 

забезпечення безпеки інноваційних процесів. Інноваційні можливості 

підприємства значно зменшуються за умов відсутності ефективного 

механізму економічної безпеки та недостатності фінансування 

інноваційних процесів. Основними стримуючими факторами 

інноваційного розвитку в Україні є відсутність фінансової підтримки 

наукових і дослідних установ з боку держави, відсутність достатньо 

сильної бази інституцій, що контролюють раціональне використання 

інноваційного капіталу підприємств. 

Таким чином, інтелектуальна власність є окремим важливим 

елементом інноваційної діяльності і розвитку підприємства загалом, який 

потребує подальшого вивчення. Також сучасність вимагає не тільки 

використовувати інтелектуальну власність, а й захищати її, перетворювати 

в чинник підвищення конкурентоспроможності. Це дозволяє сучасним 

підприємствам ефективно провадити інноваційну діяльність та 

забезпечити сталий розвиток в жорстких умовах конкуренції за рахунок 

створення унікальних конкурентних переваг. Отже, розвиток 

інноваційного потенціалу знаходиться в прямій залежності від процесів 

забезпечення безпеки підприємства. Стан інноваційної безпеки 

визначається рівнями розвитку інтелектуального, виробничого, науково-

технологічного потенціалів підприємства. 
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На теперішній час існує велика кількість чинників, які безпосередньо 
впливають на діяльність підприємства та його конкурентоспроможність. 
Для ефективного управління підприємством необхідно мати повне 
розуміння внутрішніх бізнес-процесів, їх вчасна аналітика, прогнозування, 
своєчасне інформаційне забезпечення. Щоб цього досягти дуже доречно 
використовувати сучасні інформаційні технології та програмні продукти. 
Такі рішення допомагають значно скоротити час на базових процесах, які 
може забезпечити система. Також значною перевагою є можливість якісно 
та точно проводити розрахунки, одночасно обробляти та аналізувати 
великі масиви даних, автоматизувати велику кількість задач. 

Метою роботи є аналіз існуючих систем для управління 
підприємством та виявлення ефективності їх впровадження і 
використання. 

Застосування сучасних технологій в управлінні підприємством 
позитивно впливає на його діяльність, тому, повноцінна та якісна 
автоматизація основних процесів дозволить забезпечити підприємство 
більш високим рівнем конкурентоспроможності. Саме технології 
дозволяють внести значимі зміни в організацію бізнесу: використання 
цифрових платформ для формування управлінських рішень; виявлення та 
аналітика недоліків та переваг підприємства; виявлення його слабких 
сторін програмними засобами; досягнення позитивної динаміки у процесі 
розвитку та масштабування компанії. В управлінні підприємством на 
даному етапі розвитку технологій використовуються наступні системи: 
EDM– електронний документообіг; ERP – планування та аналітика 
ресурсів підприємства; CRM – система управління взаємовідносинами з 
клієнтами; BPM – управління бізнес-процесами. 

При роботі з великою кількістю постачальників, виробників та під час 
співпраці із великою кількістю компаній на підприємстві, дуже важливою є 
швидка та якісна передача документів, що може забезпечити EDM система – 
це управління різними видами документів на підприємстві за допомогою 
комп’ютерних. Система дозволяє підприємству та його користувачам 
створювати документ або записувати друковану копію в електронній формі, 
зберігати, редагувати, друкувати, обробляти та іншим чином керувати 
документами у вигляді зображень, відео та аудіо, а також у текстовій формі.  

Але для комплексності доречно розглянути можливість 
використання на підприємстві ERP-системи – це програмні застосунки, які 
допомагають планувати роботу підприємства, контролювати ресурси та 
процеси всередині підприємства, вони дозволяють задовольняти необхідні 

mailto:nastyadudka777@gmail.com


Секція «Економічні та гуманітарні питання розвитку суспільства» 

 

       83 

потреби підрозділів, або реалізовувати системи для кожного підрозділу з 
можливістю інтегрування в одну систему. Також вони забезпечують 
повноцінний обмін необхідними даними між всіма частинами системи, 
оскільки базується на одній загальній базі даних. Їх використання дозволяє 
оптимізувати рівень товарних та матеріальних запасів, оптимізувати час 
виробництва та реалізації продукції, знизити операційні, управлінські та 
комерційні витрати, покращити логістичні перевезення за рахунок 
вчасного та коректного планування поставок, допомагають швидко та 
ефективно реагувати на зовнішні зміни та обставини. Найбільш 
поширеними в Україні системами класу ERP є SAP R/3, Oracle Applications 
та E-Business Suite, Baan, «Галактика», «Парус», «1С: Підприємство 8»,  
BAS ERP. Системи є дуже універсальними, але не для всіх підприємств 
вони мають сенс в реалізації. Для того, щоб запровадити таку систему, 
необхідно дослідити та проаналізувати саме підприємство і виявити 
потреби, які має задовольнити система; формалізувати бізнес-процеси на 
ньому; влучно поставити завдання та прописати ТЗ; реалізувати систему та 
внести необхідні дані; навчити майбутніх користувачів; провести тестовий 
період. Лише після цих етапів її можна буде застосовувати та у 
подальшому вдосконалювати [1]. 

CRM системи дозволяють контролювати всі канали комунікацій з 
клієнтами, вони допомагають збирати інформацію про клієнтів, 
контролювати взаємодії менеджер-клієнт і клієнт-система. У системі 
автоматизовано аналітику даних про клієнтів і прогнозування попиту на ті 
чи інші товари різними групами користувачів. Для управління бізнес-
процесами та проектами використовуються здебільшого наступні програмні 
продукти:  Бітрікс24, Jira, Asana, Trello та Basecamp. Вони різняться за 
специфікою, допомагають пришвидшити і полегшити процес управління. З 
їх допомогою є можливість встановлювати швидкий зв’язок між 
співробітниками, прописувати існуючі бізнес-процеси та необхідні для їх 
реалізації дії.  Є вже повністю готові до використання додатки, а є рішення, 
які можна значно вдосконалити, все залежить від специфіки підприємства. 

Отже, використання сучасних інформаційних технологій позитивно 
впливає на процес управління підприємством: система управління бізнес-
процесами робить внутрішні процеси більш формалізованими,  у 
поєднанні з ERP системою це допомагає стежити за ресурсами та 
процесами в одній системі. При підключенні EDM та CRM систем 
підприємство отримує комплексну систему із загальною базою даних, в 
якій зберігаються та аналізуються дані про клієнтів, ресурси та миттєво 
передаються всі документи, що дозволяє бачити стан підприємства в 
режимі реального часу. 
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На сьогоднішній день питання екологічного-орієнтованого розвитку 

підприємств, а особливо екологізація промислового виробництва, стає 

пріоритетним у контексті соціально-економічного прогресу країни. 

Загалом актуалізація проблем екологічно-орієнтованого розвитку 

відбувається під впливом багатьох факторів, серед яких і принципові зміни 

громадської думки стосовно усвідомлення важливості екологічної 

складової господарської діяльності. Відповідно, важко уявити в сучасних 

умовах функціонування систем управління виробничою сферою без 

екологічного аспекту [1].  

Метою екологічно-орієнтованого розвитку (ЕОР) визначимо 

стабілізацію якості навколишнього середовища у поєднанні з інтенсивним 

соціально-економічним розвитком шляхом сприяння комплексному 

використанню природних ресурсів і збереженню ресурсів біосфери. 

В Україні набуває все більшої актуальності забезпечення ефективної 

екологічної політики, насамперед у частині впровадження системи 

екологічного менеджменту на підприємствах задля забезпечення їх ЕОР. 

Для досягнення максимального ефекту в реалізації екологічної політики 

держави необхідно здійснювати державне регулювання економіко-

екологічних аспектів господарської діяльності. Зокрема, ефективне 

нормативно-правове регулювання екологічного менеджменту 

забезпечується як система, що функціонує на трьох рівнях, тісно 

взаємопов’язаних та інтегрованих між собою: міжнародному-

національному-локальному, на останньому важливу роль відіграє 

стратегічний аспект [2]. 

 Стратегічне управління ЕОР підприємств передбачає інтеграцію 

екологічної складової в загальну систему стратегічного управління 

підприємствами, а також створення зв’язків між етапами управління ЕОР 

підприємства; 

- дослідження передумов ЕОР підприємств (передбачає відстеження 

та аналіз чинників, що обумовлюють необхідність ЕОР підприємств, а 

також обґрунтування методів та інструментарію дослідження); 

- установлення цільових орієнтирів у забезпеченні ЕОР підприємств 

через визначення принципів, цілей та завдань ЕОР підприємств; 

- обґрунтування економічних рішень в системі ЕОР підприємств з 

використанням удосконаленого управлінського інструментарію; 
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- формування стратегії ЕОР підприємств, яка відображає їх 

взаємодію із навколишнім природним середовищем та є реакцією 

підприємства на зміни у зовнішньому середовищі; 

- контроль та реагування в процесі контролю за реалізацією стратегії 

ЕОР підприємств (створення системи екологічного менеджменту та 

адаптивної організаційної структури управління ЕОР підприємств); 

- оцінка та прогнозування результативності ЕОР підприємств 

(розробка системи показників та прогнозів результативності ЕОР). 

Таким чином, для досягнення ефективності та результативності 

екологічно-орієнтованого розвитку підприємство повинно не тільки 

приділяти належну увагу усім сферам свого впливу – економічній, 

екологічній та соціальній, але й забезпечувати власний соціально-

економічний розвиток шляхом глибокої екологізації виробництва. Лише за 

таких умов підприємство може розраховувати на стійке функціонування в 

умовах сучасної глобальної економіки.  

Особливе значення має впровадження механізмів ЕОР на 

підприємствах, що є критичними забруднювачами навколишнього 

середовища або критично небезпечними для нього в силу специфіки 

технології виробничого процесу, зокрема, на атомних електростанціях [3].  

Загалом упровадження екологічно-орієнтованого управління на 

підприємствах, переведення їх на рейки ЕОР є важливим елементом 

реалізації концепції сталого розвитку, що має вирішальне значення для 

подальшого розвитку України та надає нові можливості у вирішенні 

екологічно-економічних та соціальних проблем. Конкурентоспроможність 

країн у наш час все більше залежить від рівня екологізації підприємств, які 

забезпечують функціонування їх економік. З огляду на це до найбільш 

важливих завдань, які потребують вирішення найближчим часом, слід 

віднести зміну екологічної стратегії і тактики, підвищення ефективності 

управління екологічними аспектами діяльності підприємств, упровадження 

інноваційних екологічно-орієнтованих технологій, підвищення екологічної 

свідомості населення та організації його всебічної екологічної освіти. 
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В умовах карантинних обмежень і пандемії Covid-19 особливої 
актуальності набула проблема безробіття. Наслідками цих процесів стало 
скорочення кількості підприємств малого і середнього бізнесу, зниження 
рівня реальної зарплати, збитковість підприємств і криза неплатежів. 
Одночасно це суттєво вплинуло на сферу зайнятості населення. Так, 
український ринок праці значно скоротився і трансформувався. Тисячі людей 
в регіонах України стикнулися з умовами невизначеності, загрозою втрати 
роботи і зниження доходів. Рівень безробіття в Україні почав стрімко 
зростати у квітні 2020 р. із введенням жорсткого карантину. Так, якщо у 
березні офіційно зареєстрованих безробітних в Україні було 349 тис. осіб 
(реальна їх кількість була в рази більшою), то у квітні цей показник сягнув 
457 тис., у травні – 511 тис., а у червні – 517 тис. осіб. І тільки у липні-серпні 
2020 р. спостерігалося зниження цього показника до 506 та 474 тис. осіб 
відповідно. Загалом же, з початку карантину до кінця серпня 2020 р. статус 
безробітних в Україні отримали майже 432 тис. осіб, що на 67% більше, ніж 
за аналогічний період 2019 р. Безробітними стали як представники 
інтелектуальної сфери, так і найпростіших професій. За даними Державної 
служби статистики України рівень безробіття, розрахований за методологією 
МОП, у 2020 р. становив 9,5% порівняно з 8,2% у 2019 р., а за перше півріччя 
2021 р. цей показник дорівнював вже відповідно 9,9 % [1]. 

В Україні також суттєво погіршилася ситуація на так званому 
«чорному» ринку праці. Закриття кордонів спричинило призупинення 
діяльності багатьох підприємств і компаній у європейських країнах, 
призвело до зниження ВВП, підвищення рівня інфляції, масових звільнень 
та інших негативних тенденцій в економіці. Внаслідок цього українські 
заробітчани вимушені були повертатися додому та шукати нові джерела 
доходів. У свою чергу це, по-перше, призвело до збільшення пропозиції 
робочої сили і зростання конкуренції на ринку праці України, а також до 
зниження рівня середньої зарплати. А, по-друге, – до зменшення обсягу 
валютних надходжень з-за кордону, які в попередні роки підтримували 
курс національної валюти та стимулювали вітчизняну економіку. Крім 
того, скорочення обсягів виробництва, безробіття та інфляція, відсутність 
сприятливих умов для розвитку бізнесу призвели до посилення соціальної 
напруженості, появи різноманітних форм «нелегального» бізнесу та 
збільшення обсягів тіньового ринку [2].  

Проблема звільнення під час жорсткого локдауну весною 2020 р. 
торкнулася більшою мірою чоловіків, ніж жінок. Так, наприклад, діяльність 
такої переважно «чоловічої» галузі як транспортна, була практично повністю 
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зупинена у березні-травні 2020 р. Деякі сім’ї опинилися повністю на утриманні 
жінок, які зберегли роботу. Однак жінки зазнали сильнішого негативного 
впливу в результаті кризи, ніж чоловіки. По-перше, найризикованішими з 
точки зору зараження вірусом сферами є медицина, освіта, побутові послуги, 
роздрібна торгівля, маркетинг тощо, що є переважно «жіночими». По-друге, 
під час кризи значно посилилось навантаження на жінок у зв’язку з 
необхідністю ведення домашнього господарства та догляду за дітьми. Зокрема, 
закриття закладів дошкільної освіти та шкіл призвело до збільшення щоденної 
зайнятості працюючих жінок або до їх вимушеної непрацездатності. 

З метою уникнення повторення подібного негативного сценарію в 
європейських країнах було здійснено ряд заходів у цій сфері:  

1) забезпечення безперебійної роботи окремих дитсадків (часткової роботи 
усіх дитсадків) для підтримки тих людей, які не можуть працювати дистанційно 
або ж працюють у життєво важливих сферах (медицина, публічний транспорт, 
доставка та продаж предметів першої необхідності, комунальне господарство, 
поліція), як це було зроблено в Австрії, Франції, Німеччині, Нідерландах;  

2) надання додаткової оплачуваної відпустки по догляду за дітьми 
(наприклад, до 15 днів, як в Італії);  

3) виплати частки заробітної плати (доходу само-зайнятих осіб) без 
необхідності фактичного відпрацювання у разі закриття дитсадків та шкіл 
(досвід Португалії). 

В Україні також проводилися заходи в сфері підтримання зайнятості 
населення. Так, було відплачено фінансову допомогу підприємцям у розмірі 
8000 грн., запроваджено виплату допомоги з часткового безробіття не лише 
на період карантину, спричиненого корона-вірусом, а й у разі інших 
захворювань чи введення надзвичайної ситуації на території України. Крім 
того, підприємці та наймані працівники можуть отримати допомогу з 
місцевого бюджету регіону, в якому вони працюють. НБУ рекомендував 
банкам ввести особливий пільговий період обслуговування кредитів в період 
дії карантину для населення та бізнесу. Банки можуть здійснити повне або 
часткове звільнення від сплати кредиту під час карантину з відповідним 
подовженням позики та капіталізації відсотків. Також у цей період 
заборонено застосовувати штрафи і пені за прострочення виплат. 

Вирішення проблеми безробіття в Україні потребує створення 
сприятливих умов для соціального захисту населення від безробіття за 
допомогою працевлаштування (як центрами зайнятості, так і кадровими 
агентствами) професійного навчання, перекваліфікації тимчасово 
незайнятого населення, організації оплачуваних громадських робіт, 
створення нових робочих місць для запобігання масових звільнень, 
використання гнучких форм праці і режимів робочого часу, впровадження 
системи кредитного стимулювання і пільгового оподаткування. 

 

Список використаної літератури: 
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Сьогодні навряд чи когось здивує той факт, що значна частина 

студентів вищих навчальних закладів мріють або вже планують від’їзд за 

кордон на короткострокову чи довгострокову роботу, часом із 

перспективою залишитися за кордоном назавжди. Причому значна частина 

саме прогресивної молоді прагне залишити країну з економічних та 

культурних причин, через бажання розвиватися у своїй професії, зробити 

крок через власні кордони [1, с. 107]. 

Заради професійного зростання країну залишають дипломовані 

фахівці, часто в рамках програм обміну або наукових грантів. Найбільший 

відтік відбувається серед представників інженерних спеціальностей: у 

галузі IT, серед фізиків та хіміків-технологів. «Відплив умів» нікуди не 

подівся, але назавжди їдуть люди, яких на батьківщині не тримає ні сім’я, 

ні робота, ні культура. Студенти ще прив’язані до батьківської хати, у них 

ще немає професії, зате є енергія, віра в краще та вічний брак грошей. 

Студенти підробляють не лише у нашій країні, а й за кордоном. При 

цьому, враховуючи повну зайнятість у вузах, відсутність досвіду роботи та 

конкурентних професійних навичок, багато хто з учнів змушений 

погоджуватися не тільки на найважчу і низькооплачувану роботу, але, 

буває, і нелегальну або пов’язану з низкою небезпек. Принада легкого 

заробітку, що не потребує витрат часу та важкої праці, залучає студентів 

до торгівлі наркотиками – робота так званого «кладника» досить високо 

оплачується і водночас пов’язана з ризиком арешту за зберігання 

наркотиків, чи до проституції. Приводи різні, але мотив завжди один – 

гроші. Мізерні стипендії, мізерні зарплати батьків, а довкола – величезний 

світ речей, які легко підкоряються цифрам. Робота вантажника чи 

офіціантки чи, що частіше, у торгівлі, де найманий працівник отримує не 

зарплату, а крихітний відсоток від продажів – важка праця. На противагу 

їй можливість добре заробити навіть за мірками багатьох дорослих, 

побувати в іншій країні, набратися вражень, вивчити мову, познайомитися 

з іноземцями – чого тут обирати? 

Багатьох зупиняє страх – страх стати жертвою шахрайства, об’єктом 

торгівлі на чорному ринку, зазнати принижень і тиску роботодавців. 

Безумовно, все це має місце. Студентки західної України, які часто 

виїжджають на фабрики до Польщі, регулярно стають жертвами 

сексуальних домагань з боку як начальства, так і колег. Студенти, які стали 

«заробітчанами», є другою за рівнем незахищеності категорією трудових 

емігрантів після жінок старше тридцяти п’яти. Нормальні умови праці та 
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проживання гарантують лише до кордону. Далі – питання чистого везіння. 

Легальної роботи мало, і багато хто погоджується на незаконні чи умовно 

законні виїзди. Особливо це стосується Великої Британії, до якої 

потрапити найважче. Практично вся робота для студентів в Англії на 

сьогоднішній день нелегальна. Люди потрапляють до Британії у 

бензовозах та холодильниках. Робота найчастіше представляє собою 

очищення і фасування овочів у неопалюваних металевих ангарах по 

щиколотку у воді, без дотримання будь-яких норм праці та техніки 

безпеки. Електрообладнання дешеве і списане, позбавлене захисних 

кожухів, із зіпсованою ізоляцією. 

Крім Великої Британії, Польщі та Чехії, найбільший попит має 

Німеччина. Німеччина – найбільш упорядкована країна, там найвищі 

зарплати в Європі та найпотужніший трудовий кодекс. Той поодинокий 

випадок, коли іноземцю можна розраховувати на захист закону. Однак там 

і найвищі вимоги та жорстка дисципліна. У більшості випадків Німеччина 

вимагає знання німецької мови не нижче рівня B1 або хоча б англійської, 

якщо роботодавець володіє нею. Є й винятки: роботу пакувальника або 

фасувальника можна отримати і без знання мови. 

Ті, хто все ж таки зважився виїхати, діють, найчастіше, за 

стандартом: «на літні канікули». За три місяці можна заробити до шести 

тисяч євро, з яких частина піде на оплату дороги в обидва кінці, частина – 

за проживання, їжу та комунальні послуги роботодавцю, частина (зазвичай 

300 євро) – оплата за послуги фірми, яка надає вакансію та займається 

оформленням документів тут, в Україні. Більшість цих вакансій у Європі 

безкоштовні та публікуються роботодавцями за кордоном у всіх бюро та на 

сайтах з пошуку працівників, але незнання мови змушує студентів 

звертатися до посередників, які й займаються веденням переговорів з 

іноземними підприємствами, забираючи собі відсоток за послуги і з 

працівника, і з роботодавця. Робота на заводі або фабриці означає оплату 

за житло, яке найчастіше є бараками від 10 до 30 осіб в одному 

приміщенні, часто без поділу за статевою ознакою. Посередники візьмуть 

додаткову плату за іноземну телефонну картку, за оформлення цієї картки, 

за доставку до безпосереднього місця роботи – шість тисяч швидко тануть, 

і додому студентам вдається привезти ледве половину. Діяльні 

співгромадяни намагатимуться видерти у студента максимум. 

Європейські заводи зацікавлені в українських студентах. Вони 

молоді, витривалі, хочуть заробити, нехай і отримують зарплату нижче за 

європейських громадян, хочуть залишитися «там» назавжди, незважаючи 

на величезний тягар старту в чужій країні. У кожного з них високий шанс 

опинитися в пеклі. Питання «хто винен?» вже заїжджено, і відповіді на 

нього немає. Демагогія не зупинить ні голодних студентів, ні 

заповзятливих співгромадян, які в пошуках нових рабів виходять 

безпосередньо на вузи і, прикриваючись словом «навчальна практика», 
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поєднують в одному реченні слова «майбутні інженери» та «робота на 

заводі». Епідемія сильно вдарила по їхньому бізнесу, вони шукають нові 

постійні джерела робочої сили, а паралельно – і нову рекламу. Вузівські 

сайти мають хорошу позицію в пошукових системах, велику аудиторію та 

кредит довіри. Фірми, які намагаються забезпечити собі заповітне 

посилання на цих сайтах, мають аж ніяк не безкорисливу мету. Після двох 

місяців подібної роботи, туди мало хто повертається повторно, крім 

найбільш витривалих, запеклих або зневірених. Але точно не німці винні в 

тому, що в’їзд заробітчан до Німеччини викликає асоціації з тінями 

минулого – «Arbeit macht frei». Очевидно, що ситуацію може врятувати 

лише термінове впровадження політики працевлаштування молодих людей 

як у період навчання (дуальна освіта), так і організації робочих місць 

гідної праці для молодих спеціалістів. 
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Модернізація промислового підприємства як процес удосконалення 

та перетворень передбачає спрямовані якісні зміни, що відповідають 

основному принципу перетворення будь-якої системи – принципу 

розвитку. Розвиток, в цьому випадку, виглядає як необхідний процес, коли 

система адаптується до вимог зовнішнього середовища. Цей процес не 

припиняється в часі і є головною умовою, при якій підприємство виживає і 

веде боротьбу в конкурентному оточенні. Відповідно до цього, 

модернізація підприємства сприяє виникненню якісно нових можливостей, 

яких не було раніше, у тому числі додаткових можливостей забезпечення 

організаційно-економічної стійкості підприємства як економічної та 

виробничої системи. 

До класичних праць, що описують сутність модернізації, можна 

віднести роботи М. Вебера, Е. Дюркгейма, О. Конта, К. Маркса,                          

Г. Спенсера та Ф. Теніса. Ідеї неомодернізму зустрічаються у У. Бекома,     

Е. Гідценса, Л. Кейуна, А. Турена, В. Цапфа, Ш. Ейзенштадта; 

постмодернізму – Р. Інглегарта, В. Федотової, В. Хороса, П. Штомпка та 

ін. Економічну природу модернізації досліджували Е. Десаї,                                 

М. Ксенофонтов, М. Узяков, Ш. Ейзенштадт та ін. [1]. Різноманітність 

поглядів на модернізацію та стратегічний розвиток промислових 

виробництв та підприємств представлено у роботах В. Буторіна,                         

С. Дьоміна, Ю. Ковальчук, B. Лаврентьєва та ін. При цьому окремі 

проблеми модернізації, зокрема проблеми циклічності даного процесу, 

його місця в інноваційних стратегіях розвитку промислових підприємств 

вивчені недостатньо. Наукові аспекти стратегічного управління висвітлено 

у працях зарубіжних вчених. Найбільш широку популярність здобули 

роботи зарубіжних авторів – І. Ансоффа, К. Броумена, Б. Карлоффа,                  

М. Портера, А. Томпсона, А. Стрікленда, Р. Ботлера та ін. Дослідженню 

інноваційних стратегій розвитку економіки промисловості та підприємств 

приділяли увагу Р. Акофф, В. Беренс, П. Друкер, Ф. Котлер, Р. Коуз,                   

С. Уинтер, Д. Форрестер, М. Хаммер, У. Шарп [2].  

А такий напрямок,  як формування стратегії модернізації, не мав 

належного розвитку в теорії та практиці управління. У цих роботах не 

знайшли повною мірою відображення проблеми розробки стратегій 

управління модернізацією промислових підприємств за умов 

інноваційного розвитку. 

Більшість авторів аналізують еволюцію поняття «модернізація» 

через перехід від поняття модернізації як технічного або технологічного 
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переоснащення конструкцій обладнання чи заміни його частини, 

удосконалення технологій до формування поняття модернізації як 

комплексного процесу в роботі сучасного підприємства. З точки зору 

комплексності модернізація розглядається як перетворення не лише в 

техніці та технологіях виробництва, а й в організації праці та управління, 

тобто в усій економічній системі. Тому об’єктами модернізації стають 

техніка, технології, продукція, економічні, організаційні, соціальні та 

управлінські процеси на підприємствах. Отже, технологічна та технічна 

модернізація є одним з  елементів модернізації сучасного підприємства. 

Технологічний, організаційний, фінансовий, інфраструктурний, 

кадровий розвиток підприємств потребує нових підходів, врахування 

інноваційних ідей та широкого втілення новітніх інформаційних 

технологій. 

Якісні внутрішні перетворення системи, можливі нові елементи і 

зв’язки, які змінюють основу функціонування системи, рівень виробничого 

потенціалу підприємства – все це є інструментом досягнення цілей 

розвитку підприємства, як економічної системи. Таким чином, розвиток є 

необхідною умовою досягнення довготривалих конкурентних переваг та 

ефективного функціонування підприємства у довгостроковій перспективі.  

Бізнес-процеси, що відбуваються на підприємстві з метою 

перетворень (у тому числі й інноваційні розробки), є реакцію підприємства 

на зовнішнє оточення, а саме: загрозу втрати частки ринку, поява на ринку 

нових конкурентів та тиск з боку існуючих конкурентів, поява нових 

технологічних розробок, обмеження пільг з боку уряду країни, законодавчі 

обмеження та зміна ситуації на ринку. Таким чином, головна роль у 

досягненні позитивних якісних та кількісних змін на підприємстві 

відводиться інноваційному розвитку. Це досягається впровадженням 

наукомістких технологій, енергозберігаючих технологій, використанням 

нововведень, формуванням виробничого потенціалу за рахунок оновлення 

активної частини основних фондів, проведенням наступальної стратегії 

підприємства. 

Метою стратегії модернізації може бути забезпечення нових високих 

стандартів функціонування та виробництва, зміцнення фінансової 

стабільності, підвищення ефективності використання основних засобів 

виробництва, а також оптимізації організаційної структури управління 

підприємством. 

Запровадити стратегію можливо шляхом модернізації та розвитку 

самого підприємства. В цьому випадку, потрібно враховувати новітні 

управлінські та  організаційні технології, сучасні стандарти якості 

виробництва, ефективні структурні і організаційні рішення, враховувати 

оптимізацію інфраструктури підприємства, яка його обслуговує, 

вдосконалення механізму реалізації готової продукції. 
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Організація роботи підприємства може потребувати оптимізації 

використання енергоресурсів у виробництві готової продукції, підвищення 

продуктивності та якості використання робочої сили, вдосконалення 

системи управління фінансовими ресурсами підприємства, впровадження 

сучасних технологій виробництва, зміцнення та модернізації 

інформаційних ресурсів і технічної бази, підвищення ефективності 

управління підприємством. 

У ході стратегічного управління модернізацією промислового 

підприємства приймаються стратегічні рішення, які мають кардинальне 

значення для функціонування промислового підприємства та тягнуть за 

собою (за умови їх реалізації) довготривалі та невідворотні наслідки. Це 

означає, що реалізація стратегічних рішень у сфері модернізації 

підприємства змінює його потенціал, і повернення до попереднього стану 

об'єкта модернізації якщо і можливе, то потребує великих витрат часу, 

ресурсів чи зусиль. Прийняття стратегічних рішень передбачає їх вибір, 

виходячи з множини відомих заздалегідь варіантів. І саме стратегічні 

рішення, у широкому розумінні цього слова, лежать в основі стратегії 

розвитку підприємства і стратегії його модернізації. 
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В сучасних ринкових умовах головним завданням бізнесу стає 
своєчасне реагування на зміни оточуючого бізнес-середовища. Швидке 
впровадження адекватних змін в організації і веденні бізнесу дозволять 
оптимізувати бізнес процеси, зменшити операційні витрати та збільшити 
прибутки компаній.  

Бізнес-процес – це логічна послідовність дій людини (або кількох 
людей) у колективі. Оптимізація бізнес процесів компанії являє собою 
аналіз процесів компанії з перспективою їхнього покращення, можливості 
масштабування та росту. Оптимізація дозволяє ліквідувати неефективні 
кроки, розподілити обов’язки, підвищити рівень контролю за процесами, 
виявити ланцюжок цінності для клієнта в послугах. У залежності від 
напрямку роботи компанії, для оптимізації бізнес-процесів можуть бути 
залучені різні підходи, впроваджені конкретні методології або їхнє 
поєднання для отримання синергетичного ефекту. 

Для оптимізації процесів компанії необхідно: 
1) виявити бізнес процеси та скласти систему процесів компанії; 
2) провести бізнес аналіз процесів компанії; 
3) оптимізувати бізнес процеси. 
Важливим етапом оптимізації бізнес процесів компанії є опис бізнес 

процесу, який являє собою аналіз та регламентацію тих чи інших дій у 
колективі. В результаті опису бізнес процесів повинна з’явитися система 
процесів компанії. Опис системи процесів в першу чергу означає 
створення моделі, в якій в структурованому виді представлена інформація 
про всі бізнес процеси компанії. 

Як правило система процесів представляє собою ієрархічний 
довідник наступного виду (рис. 1): 

І рівень: процесна категорія – напрямок діяльності компанії, що 
включає ряд процесних груп, об'єднаних за критерієм спільності поставлених 
цілей та методів створення цінності для внутрішніх та/або зовнішніх клієнтів; 

ІІ рівень: процесна група – сукупність взаємодіючих процесів, 
об'єднаних за критерієм єдності поставлених цілей та спільності методів 
створення цінності для внутрішніх та/або зовнішніх клієнтів; 

ІІІ рівень:  процес – сукупність взаємодіючих операційних процесів, 
об'єднаних за критерієм отримання спільних результатів їхньої спільної 
діяльності, що мають цінність для внутрішніх та зовнішніх клієнтів; 

IV рівень: операційний процес – обмежена сукупність взаємодії 
операцій (10-15), що виконується одним або декількома суб'єктами 
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(співробітники на посади/ролі) для отримання конкретного результату, що 
мають цінність для внутрішніх та зовнішніх клієнтів; 

V рівень: операція – обмежена сукупність транзакцій (10-15), що 
виконується окремим суб'єктом для отримання конкретного результату, 
яка не має окремої цінності для внутрішніх та/або зовнішніх клієнтів; 

VI рівень: транзакція – елементарна (така, що не підлягає 
декомпозиції) діяльність суб’єкта – «квант» роботи. 

 

 
 

Рис. 1 – Система процесів як ієрархічний довідник 
 

Після того, як система процесів побудована, при необхідності можуть 
бути побудовані моделі діяльності у вигляді схем. Для побудови схем бізнес 
процесів необхідно обрати нотацію, яка допоможе побудувати схему бізнес 
процесу. Прикладом нотації може служити нотація BPMN 2.0, яка дає 
можливість відобразити крос-функціональні схеми зручно та зрозуміло для 
менеджменту компанії. Схема бізнес процесу будується під час поглибленого 
аналізу кожного процесу зі списку бізнес процесів компанії.  

Таким чином, можна зробити висновок, що для проведення опису та 
оптимізації бізнес процесів компанії, спершу необхідно провести роботу 
над виявленням бізнес процесів та складанням схеми бізнес процесів. 
Схема бізнес процесів компанії дає можливість зрозуміти специфіку 
роботи компанії та правильно оцінити необхідні ресурси для детального 
опису бізнес процесів.  
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Логістична діяльність підприємства є фундаментом для розробки 

ефективної політики управління підприємством. Аналіз загроз 

логістичної діяльності підприємства є необхідною умовою для 

визначення напрямків підвищення конкурентоспроможність 

підприємства.  

Для розвитку підприємства та підвищення його 

конкурентоспроможності необхідно провести системний комплексний 

підхід, що дозволяє повною мірою провести оцінки загроз. Загроза 

логістичної діяльності – це можливість настання такої події після 

прийнятого рішення, у результаті якого підприємство повністю або 

частково втрачає свої матеріальні ресурси, товар, продукцію, зазнає 

додаткових логістичних витрат. 

Методи експертних оцінок – це методи організації роботи з 

фахівцями-експертами й обробки думок експертів [1, с. 118]. 

На сьогодні існує безліч методів експертних оцінок: інтерв’ю, 

анкетування, метод «Делфі», метод «комісії», метод «мозкового 

штурму» та багато іншого.  

Експертний підхід дає змогу вирішувати завдання, що не 

піддаються звичайним рішенням аналітичним способом, зокрема вибір 

кращого варіанта рішення серед наявних; прогнозування  розвитку 

процесу; пошук можливого вирішення складних завдань [2].   

За допомогою експертного методу проведемо аналіз загроз 

логістичної діяльності промислового підприємства. Цей метод визначає 

ступінь загроз  шляхом експертних оцінок, має більш суб’єктивний 

характер порівняно з іншими методами.  

Ця суб’єктивність є наслідком того, що група експертів, що 

займається аналізом загроз, висловлює власні суб’єктивні судження як про 

минулу ситуацію, так і про перспективи її розвитку [3]. 

До групи експертів залучають спеціалістів в галузі логістичної 

системи. Вони вирізняються високим рівнем компетентності, 

професіоналізмом та мають великий практичний досвід.  

Кожний вид загроз оцінюється експертом від 1 до 3, де: 

3 – високий рівень загрози логістичній діяльності промислового 

підприємства; 

2 – середній рівень загрози логістичній діяльності промислового 

підприємства; 
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1 – низький рівень загрози логістичній діяльності промислового 

підприємства. 

Після цього розраховується узагальнена оцінка за всіма групами 

загроз R для кожного окремо підприємства. Чим вище значення R, тим 

вище рівень загроз і відповідно нижче рівень загрози логістичній 

діяльності промислового підприємства. 

Для всебічного аналізу логістичної діяльності промислового  

підприємства важливою є оцінка загроз за наступними групами і 

показниками, які їх характеризують: 

1. Постачання сировини:  зрив забезпечення плану виробництва 

матеріальними ресурсами;  зрив програми комплектації виробництва;  

нестабільність вхідних цін на сировину;  несвоєчасність поставки 

матеріальних ресурсів;  нестабільність цінової політики постачальника 

сировини. 

2. Транспортування: зрив поставок, недоотримання продукції, 

порушення термінів;  збільшення транспортних витрат, зрив фінансових 

зобов’язань;  збиток у результаті погодних умов, включаючи стихійні лиха;  

ризики, пов’язані з експлуатацією технічних засобів логістичної системи;  

втрата вантажу в результаті розкрадання, зникнення безвісти, викрадення 

транспортного засобу;  завдання шкоди довкіллю при транспортуванні 

вантажу. 

3. Зберігання:  перевищення обсягу зберігання і порушення 

виробничого ритму;  втрата (розкрадання) майна в складському 

господарстві;  ризик пошкодження або знищення в результаті форс-

мажорних обставин. 

4.  Виробництво:  зрив плану виробництва через незабезпеченість 

потужностей;  зрив виробничої програми через поламки обладнання;  зрив 

виробничої програми через незабезпеченість сировиною;  ризик 

виробництва неякісної продукції;  зрив виробництва через технологічну 

незабезпеченість;  неякісні технологічні процеси;  сезонні коливання. 

5. Збут:  падіння купівельної спроможності на ринках;  зрив продажу 

через зміни сегмента ринку;  падіння збуту через не 

конкурентоспроможність продукції;  збиток, пов’язаний із несвоєчасною 

доставкою споживачеві;  загроза неякісного документального оформлення;  

неякісний логістичний сервіс; забезпечення повного збереження вантажу 

під час його навантаження і доставки;  зростання конкуренції з боку 

іноземних компаній;  заморожування запасів продукції понад нормативів. 

Кожній групі загроз присвоєно наступні вагові коефіцієнти, які в 

сумі дорівнюють 1: 

1. Загрози, пов’язані з постачанням сировини – 0,2; 

2. Загрози, пов’язані з транспортуванням готової продукції – 0,3; 

3. Загрози, пов’язані зі зберіганням готової продукції – 0,15; 

4. Загрози, пов’язані із виробництвом – 0,15; 
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5. Загрози, пов’язані зі збутом – 0,2.  

Отже, на основі розрахунків  можна запропонувати наступні заходи 

управління загрозами: 

1) стратегія ігнорування ризику: така стратегія поведінки логістичної 

діяльності допустима, якщо наслідки від ризиків будуть мінімальними для 

діяльності підприємства, тобто немає сенсу використовувати фінансові 

ресурси на інші стратегії; 

2) стратегія самострахування – формування спеціального фонду для 

попередження й відшкодування збитків після настання ризикової події;  

3) стратегія страхування ризиків – передача ризиків до страхових 

компаній, тобто виділення додаткових коштів і формування спеціальних 

резервів для страхування ризиків. 

4) стратегія хеджування – залучення додаткових операцій до 

основних таким чином, щоб мінімізувати сукупний ризик до нуля; 

5) стратегія диверсифікації – розподіл капіталу між різними групами 

активів з метою мінімізації ризиків. 
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Логістика сьогодні розглядається як інноваційний підхід, що 

забезпечує оптимізацію потокових процесів у діяльності підприємства за 

рахунок використання нових методів управління  

Сучасний стан логістичної діяльності підприємства визначається 

бурхливим розвитком і впровадженням інформаційних технологій. 

Реалізація основних логістичних функцій і операцій вимагає 

використання інформаційного забезпечення, спеціалізованих 

ліцензованих програм, локальної мережі internet ресурсів з використання 

сучасних комп’ютерних систем. Значення інформаційного супроводу в  

логістичному процесі настільки важливе, що багато спеціалістів 

виділяють особливу інформаційну логістику. Вона має індивідуальне 

значення в розвитку промисловості та управлінні інформаційними 

потоками. Цю функціональну сферу логістики часто називають 

комп’ютерною [1].  

Інформаційна логістика експортує матеріальний потік. Вона є 

фундаментом для виробничого процесу, який включає постачання 

сировини, виробництво, зберігання, транспортування та збут продукції. 

Завдяки інформаційній логістики здійснюється планування та реалізація 

всіх виробничих процесів, розпочинаючи з переміщення і складування 

сировини, готової продукції  та завершуючи транспортуванням з 

мінімальними витратами й оптимальним сервісом. 

Інформаційна система тут є істотним компонентом логістичної 

структури, що її пов’язує виробництва і збуту. Основною метою 

реалізації постачань є, по-перше, у розподілі матеріальних потоків на 

виробничі процеси (зберігання, транспортування ,складування). По-

друге, у координації інформаційного потоку у часі. Сучасна 

інформаційна логістика здійснюється тільки з використанням 

комп’ютерних технологій [2]. 

Виникають труднощі та проблеми створення інформаційних 

систем на промислових підприємствах. Одна з головних проблем – 

відсутність збору та аналізу первинної інформації. В основному 

інформація має вторинний характер, тобто не точна, не оперативна. 

Найчастіше промислові підприємства втрачають багато часу через 

несвоєчасну або недостовірну інформацію. 

Необхідно створити галузеві та внутрішні інформаційні центри, що 

будуть координувати одночасно матеріальними, фінансовими й 

інформаційними потоками на підприємствах.  
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Також необхідно застосувати логістичну інформаційну систему в 

сфері підготовки вантажів до перевезення як сировинної бази так і 

готової продукції із застосуванням електронних. І нарешті, 

налагодження логістичної взаємодії постачальників і покупців 

транспорту й виробництва, створення гнучких методів керування з 

орієнтацією на економію витрат ресурсів та енергії [3]. 

Ще однією проблемою можна виділити, створення логістичної 

інформаційної системи є відсутність технічного забезпечення на 

підприємствах. Це відсутність ЕОМ, які б збирали, зберігали та 

перетворювали інформацію, а також полегшували сам процес керування 

[4].  

Наступна проблема – зі сфери зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, при подоланні митних бар’єрів. Вона особливо актуальна 

для держав, що знаходяться в безпосередній близькості одна від одної і 

практично щодня мають зв’язок. 

Щоб полегшити відносини в цій сфері потрібно ввести єдину 

міжнаціональну комунікаційну інформаційну систему. Вона буде 

призначена для передачі інформації про матеріальні потоки і контроль за 

їхнім рухом. 

Оптимально побудована логістична система підприємства 

забезпечує ефективне протікання виробничих процесів, сприяє 

економічного розвитку та збільшенню інвестиційної привабливості 

підприємства. Усе це сприяє покращенню якості життя населення і 

забезпеченню сталого розвитку території.  
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Початок пандемії COVID-19 спричинив певні обмеження діяльності 

компаній всього світу та змусив їх швидко адаптуватися до нових умов 

ведення своєї діяльності. Особливо це торкнулося систем управління 

персоналом і змусило роботодавців у короткий час змінити підходи до 

управління працівниками.  

Найчастіше виходом з ситуації, що склалася, став перехід персоналу 

на дистанційну роботу. Дані соціологічних досліджень свідчать про те, що 

під час пандемії більше ніж 35% працівників перейшли на віддалену 

роботу. Зараз серед жителів українських міст із населенням понад 50 тис., 

частка тих які працювали з дому склала вже 40%. Також згідно 

досліджень, частка працівників висловила побажання продовжувати 

працювати віддалено навіть після завершення пандемії. [1]. 

В умовах, що склалися, виникла необхідність перегляду доцільності 

даної форми організування бізнес-процесів та визначення обґрунтування 

самого поняття дистанційного менеджменту в контексті системи управління 

бізнесом, його ключових складників та основних принципів функціонування. 

Дистанційний менеджмент було визначено науковцями як віддалена 

форма управління матеріальними та людськими ресурсами на підприємстві 

за допомогою інформаційних технологій, представлену сукупністю 

методів, засобів та інструментів для ефективної координації людей із 

метою досягнення поставлених довгострокових чи короткострокових 

завдань або намічених цілей (поліпшення результативності виробництва та 

інших бізнес-процесів на підприємстві, збільшення прибутку тощо) [2].  

Враховуючи особливість дистанційної форми організації робочого 

процесу, науковцями було сформовано певні принципи, для забезпечення 

ефективності робочого процесу [2]: індивідуальний підхід; лідерство 

менеджерів у формуванні завдань; командне обговорення робочих питань; 

довіра між керівником і підлеглими; проведення навчання співробітників.  

Аналізуючи вищевказані принципи, можна зазначити, що їх доцільно 

використовувати не тільки в умовах кризових станів, а й на постійній 

основі в життєдіяльності компаній. Включення їх до системи управління 

персоналом дозволить покращити корпоративну культуру в компанії, 

підвищити гнучкість взаємозв’язків, її стійкість, що, в свою чергу, 

дозволить швидше і адекватніше реагувати на несподівані події та 

забезпечить її ефективне функціонування.  
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Інтеграція елементів дистанційного менеджменту в технології бізнес-
процесів зумовлена також постійним оновленням інноваційних 
інформаційних технологій, які не тільки розширюють можливості 
дистанційного менеджменту, а й пропонують принципово нові засоби для 
управління. Відбувається перебудова управлінського мислення, поширення 
нових ролей, встановлюються нові зв’язки між структурними підрозділами, 
кросфункціональними командами та мережевими структурами. Далі ці 
процеси будуть розвиватися ще глибше, що в свою чергу потребуватиме 
переосмислення підходів до навчання та розвитку персоналу. 

Таким чином, повернення до системи управління, яка 
використовувалась компаніями до всесвітньої пандемії, вже неможливо. 
Досвід який отримано за період пандемічних обмежень стане невід'ємною 
частиною нашого життя, це викликає необхідність для підвищення 
ефективності управління персоналом на випадок екстрених змін, як 
наприклад, перехід на дистанційну роботу мати низку превентивних 
заходів (програм). Сформулюємо деякі складові які слід обов’язково 
враховувати при формуванні подібних програм: 

- система комунікації між співробітниками. Мають бути обрані та 
налаштовані засоби комунікації (потрібно вибрати найбільш зручні для 
роботи сервіси, додатки тощо, створити службу технічної підтримки для 
швидкого вирішення проблем та консультування і т. п.); 

- гнучка організація роботи підрозділів, яка повинна мати можливість 
коригування, враховуючи можливість дистанційної форми роботи; 

- підготовка та навчання персоналу до можливих змін. Працівники 
повинні бути ознайомлені з деталями такої форми роботи для того, щоб за 
необхідності перехід до неї відбувся з найменшими втратами, також можна 
частково вводити елементи дистанційної роботи під час звичного режиму, 
що, в свою чергу, дозволить як покращити процес адаптації так і 
сприятиме розвитку компанії взагалі. 

Таким чином, можна зробити висновок, що вплив пандемії COVID-19 
викликав необхідність переглянути не тільки організацію бізнес-процесів в 
компаніях, але й замислитися над підходами щодо удосконалення 
корпоративних систем навчання та розвитку персоналу для забезпечення 
конкурентоспроможності свого бізнесу та підвищення професійного рівня 
персоналу відповідно до сучасних умов невизначеності. 
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Мовлення – це процес спілкування, опосередкований мовою. 

Успіхи в оволодінні активним мовленням проявляються в 

удосконаленні форм мовлення зі значно більшим вмістом вербальних 

засобів у порівнянні зі жестикулярним та ситуативним. З’являється 

контекстна форма мовлення (А.М.Лєушина), яка набуває все більшого 

поширення. Контекстуальне мовлення має дуже велике значення у 

проблемах сучасного актуального перекладу. Контекстуальне мовлення 

передбачає опору кожного наступного висловлювання на попереднє. 

Таким чином у контекстуальному мовленні зростає роль вербальних 

засобів. Його одиницею виступає не слово, а речення. Виникнення 

контекстуального мовлення забезпечується збагаченням словника і 

засвоєнням граматичної будови мови. 

Контекстуальне мовлення – зв’язне мовлення, зміст якого зрозумілий 

співрозмовнику на основі мовних засобів і не вимагає конкретної ситуації. 

Воно описує ситуацію зрозуміло за відсутності безпосереднього її 

сприймання, потребує розгорнутого, вичерпного, логічного викладу нових 

граматичних форм, без яких не зрозумілі переказ творів, розповіді про 

цікавий випадок, опис предмета. За структурою контекстуальне мовлення 

наближається до писемного, важливою його ознакою є довільність. 

Мовленнєвий контекст повинен ураховуватись і в малих, і у великих 

словесних масивах з метою недопущення невиправданих повторів власних 

одиниць або несвідомого копіювання чужого мовлення. Контроль 

контексту мовлення забезпечить чистоту, різноманітність та інформаційну 

вичерпність. 

Поряд із засобами лексичної синонімії письменники й поети, 

працюючи над мовленнєвою організацією свого твору, дуже часто 

вдаються до контекстуальної, тобто нефіксованою словниками, синонімії. 

Контекстуальними синонімами називають слова та вирази, які 

позначають предмет, вживаючись при цьому в невластивому для них або, 

інакше кажучи, непрямому, переносному значенні. Наприклад: лис, змія, 

лев (стосовно людини), голова (стосовно розумових здібностей людини). 

Контекстуальні синоніми творяться в процесі індивідуального акту 

мовлення в тому випадку, коли мовцеві не вистачає наявних у мові або 

відомих йому синонімів для передачі тієї чи іншої думки з необхідними 

для цього змістовими, цільовими та оцінними нюансами. Причиною появи 

контекстуальних синонімів може бути також неможливість з якихось 
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причин (соціальних, побутових, естетичних) назвати якусь реалію її 

прямою, незавуальованою назвою. Слово, що використовується у 

невластивому для нього переносному значенні, традиційно позначається 

також терміном троп. В основі явища тропа лежить співвіднесення двох 

явищ, з яких одне слугує для пояснення і розуміння іншого. Таким чином 

троп виступає як використання слова в переносному значенні, тобто 

виділення вторинних його ознак для характеристики якогось явища. 

Використовуються також контекстуальні неповні речення. Це такі 

структури, в яких пропущений член (члени) визначається з контексту, 

переважно з попереднього речення. Часто в неповних двоскладних 

реченнях пропущений присудок, або у неповних і односкладних реченнях 

за наявності головних членів можуть бути відсутні другорядні члени, 

наприклад: «в одній кишені смеркає, а в другій світає».  

Контекстуальна дефініція в навчально-науковому тексті є 

ефективною формою передачі знань шляхом розкриття змісту у введені 

поняття. Контекстуальна дефініція, відображаючи емпіричний рівень 

пізнання, дозволяє ніби «реконструювати» дійсність. Крім того, в 

контекстуальних дефініціях, як правило, значення терміну розкривається 

тільки через диференційну ознаку, що дозволяє зосередити всю увагу на 

нову інформацію. Контекстуальні дефініції, виступаючи в якості синонімів 

явних дефініцій, можуть використовуватися як стилістичний засіб, що 

допомагає уникнути монотонності викладу. 

В контекстуальному мовленні існує контекстуальна доречність. Вона 

виявляється в єдності змісту і форми висловлювання. Контекст вимагає, 

щоб у ньому були гармонійно поєднані загальна тональність, слова, 

інтонація, структура речень. Щоб забезпечити контекстуальну доречність 

висловлювання варто використовувати в усному мовленні неповні 

речення, звертання, інтонацію, а на письмі – складні речення, вставні слова 

тощо. Контекстуальна доречність впливає і на порядок слів у реченні, а 

речень у тексті. 

Таким чином, контекст є фундаментальним елементом у процесі 

комунікації. Тому слід ураховувати те, що одна і та ж сама фраза може 

звучати по різному, залежно від деталей. Контекстуального значення 

найчастіше набувають слова, вжиті переносно для емоційно-позитивної чи 

негативної характеристики особи, предмета чи явища. 
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За сучасних умов у учасників господарської діяльності найчастіше 

виникає об'єктивна потреба отримання правдивої інформації про імовірність 

банкрутства та фінансову безпеку підприємства. Відповідна інформація та її 

оцінка може бути отримана різними способами. Одним зі способів отримання 

такої інформації відбувається через аналіз фінансового стану підприємства. 

Його основною метою є своєчасне з'ясування та усунення недоліків у 

фінансовій ефективності господарської діяльності підприємства. 

Підприємства телекомунікаційної галузі також потребують розробки 

практичного інструментарію, орієнтованого на проведення аналізу та 

моніторингу фінансової стану та фінансової безпеки. Для оцінки 

фінансового стану підприємств, в тому числі й телекомунікаційних 

підприємств, використовується нормативний підхід, що полягає в 

порівнянні розрахованого фінансового показника з його нормативним 

значенням, затвердженим законодавчо або відповідно c методичними 

рекомендаціями, прийнятими в самих компаніях. 

Але нормативи або розрахункові алгоритми, затверджені законодавчо, 

часто використовують методики, запроваджені у практику фінансового 

аналізу понад півстоліття тому, коли не існувало сучасних методів 

поглибленої обробки даних (Data Mining). З цієї причини класичні моделі 

оцінки фінансового стану, зокрема оцінки банкрутства підприємства, 

можуть дати спотворену оцінку. Окрім того, багато показників 

фінансового аналізу не мають чіткого нормування та значною мірою 

залежать від сфери діяльності підприємства.    

Типове телекомунікаційне підприємство є складною соціально-

економічною системою, що функціонує в умовах суттєвої невизначеності 

внутрішнього та зовнішнього середовища.  Підвищення ефективності процесу 

прийняття управлінських рішень при управлінні телекомунікаційним 

підприємством може бути значною мірою забезпечено інструментарієм, що 

базується на методах та моделях нечітких продукційних систем [1].  

Метою даного дослідження є побудова нечіткої експертної системи 

для оцінки фінансової складової економічної безпеки телекомунікаційних 

підприємств. Методологічну основу дослідження склали наукові праці 

вітчизняних і закордонних вчених і провідних фахівців в області 

фінансового аналізу та моделювання економічних процесів, а також дані 

mailto:ardenalexx@gmail.com


Х Ювілейна Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів 

вищої освіти та молодих учених «Хімія та сучасні технології» 

 

                     106 

статистичної та фінансової звітності, які є у відкритому доступі [2, 3].  

Для побудови інтегрального показника фінансової безпеки 

підприємства використано нечіткий висновок. В якості вхідних змінних 

залучено три фінансові показники. Перший показник Current Ratio (CR)  

коефіцієнт поточної ліквідності X1. Другим показником є Equity Ratio (ER) 

 коефіцієнт автономії (або коефіцієнт фінансової незалежності) Х2. 

Третім показником обрано Return on Assets (ROA)  коефіцієнт 

рентабельності загальних активів Х3. Вихідна змінна визначається як 

показник фінансової безпеки підприємства Y123 (FS).  

Як вхідні змінні, так і вихідна змінна перетворюються в нечіткість за 

допомогою побудови функцій належності. Обґрунтовано тип і параметри 

функції належності, обрано відповідну функцію належності для опису 

невизначеності значень, що потрапляють під нормальний розподіл. 

Кількість нечітких множин на кожному вході розглядається як z=3, 

кількість вхідних змінних як ω=3. Для досягнення повноти моделі 

кількість логічних правил визначалася як r=33=27.  

Для розрахунку показника фінансової безпеки підприємства Y123 

(FS) застосовано нечіткий висновок Мамдані. Дефазифікація 

використовується для розрахунку значення вихідної змінної Y123 (FS)  

показника, що визначає ступінь фінансової безпеки підприємства і, як 

наслідок, ступінь його економічної безпеки. Для оцінки показника 

фінансової безпеки підприємства побудовано нечітку експертну систему. 

Вона дозволяє використовувати різні показники завдяки методології 

нечіткої логіки, яка максимально враховує нечіткість вхідних змінних і 

вихідної змінної. Для трьох підприємств телекомунікаційної сфери, 

основним видом діяльності яких є діяльність у сфері кабельного 

електрозв’язку, на підставі даних фінансової звітності розраховано 

фінансові коефіцієнти та на їх підставі визначено інтегральний показник 

фінансової безпеки підприємств, який можливо характеризувати як 

числовими значеннями, так і лінгвістичними термінами.  
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Мовна особистість може вивчатися як цілісний образ, як «повноцінне 

уявлення особистості». Тобто у сукупності її соціальних ролей, професійних, 

вікових, гендерних та інших властивостей. 

Різними авторами в літературі з теорії мовної особистості описана 

велика кількість типів і видів мовної особистості. Вони сконцентровані на 

якомусь одному з проявів особистості, на певному обмеженому матеріалі в 

певній ситуації та залежно від мети дослідження. Прикладом може слугувати 

мовна особистість політика, що покликана вказати на відмінні типові риси 

мовної особистості, які проявляються в ході політичного дискурсу. Жіноча 

мовна особистість має відмінні риси порівняно з чоловічою мовною 

особистістю через різницю індивідуальних особливостей. При 

характеристиці мовної особистості письменника, її опис може 

концентруватися на відмінних від стандартних рис середньостатистичного 

носія мови, що і складає унікальність світосприйняття автора та унікальність 

його художнього стилю. 

Перекладач предстає білінгвістичною мовною особистістю. Дослідники 

розглядають поняття білінгвізму як складне системне, внутрішнє утворення 

особистості, до якого входить певна нова мовна система та вміння 

використовувати її у комунікації. 

Перекладач має на меті розкодувати світ і сформувати індивідуальну 

мовну модель аби виразити у перекладі частину своєї мовної особистості, це 

прагнення має назву соціально-культурна мотивація перекладача. Основними 

засадами цієї мотивації можна вважати когнітивні та гносеологічні аспекти 

перекладацької діяльності. Тенденція, напрямок, перекладу до яких належить 

перекладач у своїй творчості, визначається, скоріш за все, саме цією 

мотивацією. За формування стилю мислення, що корелює зі специфікою 

духовного світу мовної особистості, індивідуальною ментальністю, 

національною ментальністю перекладача відповідає розумова 

індивідуалізація світу. 

Мовна особистість перекладача завжди ставить перед собою конкретні 

цілі перекладу, через що перекладач стає не лише реципієнтом першотвору, а 

й його інтерпретатором, тобто стає посередником між іншомовним читачем 

та першотвором, представляючи оригінальний твір цільовою мовою під 

безпосереднім впливом суспільно-історичного розвитку цільової культури, а 

також відбитком свого індивідуального життєвого досвіду, ці цілі перекладач 

ставить під впливом мовних мотивів, настанов та інтенціональностей. 
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У кожному конкретному акті перекладу реальна персональна мовна 

особистість перекладача, в тому числі поетичних текстів, утворюється на 

підставі типової моделі перекладу. Не дивлячись на те, що реальна і типова 

моделі збігаються в основних базових характеристиках, вони мають свої 

особливості зумовлені конкретними рисами створення цього перекладу, 

зумовлені ситуацією перекладу, а також на них впливає індивідуальність 

особистості перекладача. До ситуації перекладу можна віднести належність 

мовної особистості перекладача до певної перекладацької школи, літературну 

традицію перекладу текстів цього жанру, а також соціальне замовлення. 

До поняття правильної мови перекладу не входять чітко сформульовані 

вимоги. Але перекладачі-теоретики виділяють декілька аспектів до яких 

можна віднести багатий словник, що містить синоніми, правильність і 

чіткість синтаксичних конструкцій, відповідний стиль перекладу,що 

враховує епоху написання поетичного твору. 

Отже, перекладачі розширюють та сприяють розвитку норм та узусу 

мови перекладу. Деякі перекладені фрази стають крилатими, «вростають» в 

мову, з’являються в оригінальних творах не лише мовою, якою написаний 

оригінал, але й переходять в мову, якою зроблений переклад. 
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Інформаційно-комунікаційні технології інтегрують в усі напрямки 
життєдіяльності сучасної людини, не має жодної галузі на економічному 
просторі де  не використовувалися б засоби, пов'язані зі створенням, 
збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформацією. 

Фахівці визначають фармацевтичний ринок як сукупність пов’язаних 
мережею інформаційно-комунікаційних каналів суб’єктів, які зацікавлені у 

виробництві, продажу і споживанні медикаментів  1, 42 с..   
Фармацевтичний ринок вважається одним з найскладніших з точки зору 

побудови комунікацій з споживачами: жорсткі законодавчі обмеження у всіх 
країнах, складна структура самого продукту, довгий і фінансово затратний 
процес розробки, тестування ліків і його подальшого виведення на ринок. 

Всі ці фактори досить довгий час формували традиційність,  
однотипність  підходів до методів просування фармацевтичних брендів, що 
обмежувала менеджерів у приймах реалізації управлінських рішень. Але 
зараз більшість експертів говорять про перехід  фармацевтичних комунікацій 
у цифрову сферу. Відзначаючи при цьому, що незважаючи на те, що 
фармацевтична продукція досить пізно стала просуватись за допомогою цих 

каналів, цифрові медіа-ресурси складають сьогодні 33% 2. 
Взаємодію з клієнтами та бізнес-партнерами з використанням 

цифрових інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує на сучасному 

ринку  цифровий маркетинг (digital marketing). У більш широкому значенні 
під цифровим маркетингом ми розуміємо реалізацію маркетингової діяльності 
з використанням цифрових інформаційно-комунікаційних технологій.  

На сьогоднішній день  цифрові канали активно використовуються у 
системі управління комунікаціями на ринку фармакологічних компаній. 
Розвиток бізнесу через цифрові технології,  просування продукції ( бренду) 

компанії за допомогою одного або декількох цифрових медіа ресурсів  це 
можливість забезпечення максимального охоплення цільової аудиторії.  

Фармацевтичні компанії мають у своєму арсеналі безліч  
інструментів просування лікарських препаратів та медичних виробів. 

До основних інструментів цифрової комунікації фармацевтичної галузі 
відносять наступні: контекстна реклама, створення власного WEB-сайту, 
розповсюдження інформації через соціальні мережі. На вибір конкретного 
каналу подачі інформації впливає категорія споживача Споживачами медичної 
й фармацевтичної інформації можуть бути як спеціалісти (лікарі, фармацевти), 
так і кінцеві споживачі ліків і товарів аптечного асортименту (пацієнти).  
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Для передачі інформації кінцевим споживачам ліків і товарів аптечного 
асортименту (пацієнтам) використовують контекстну рекламу яка просуває 
препарати і демонструє споживачу відповідно пошукових запитів та змісту веб-
сторінки, яку він відвідував. Веб-сайти є ефективним методом для просування 
рецептурних та безрецептурних препаратів. Інформація, що розміщена на 
офіційному сайті, не розглядається споживачем як реклама, адже вона 

спрямована на задоволення інтересів особи, яка сформувала запит 3. 
 Найважливіший інструмент для лікарів і фармацевтів – інтернет-

майданчики, адже саме в фармацевтиці  їх роль важлива як ніде, а робота з 
ними – це один з основних інструментів просування фармпрепаратів. 
Лікарі та фармацевти використовують такі інформаційні канали як : сайти 
новин,  розклад медичних та фармацевтичних конференцій, спеціалізовані 
сайти з питань лікування, сайти асоціацій, фахові журнали та ін. Сайти для 
лікарів містять інформацію стосовно контролю якості в обігу ліків, 
інформацію фармацевтичних виробників, аналітичні огляди ринку, 
маркетинг у фармації, нові товари та ін. Так, за даними Kantar Health, до 
40% фінального рішення про покупку конкретного бренду препарату 
залежить від фахівця. А значить, цифрові майданчики можуть 
використовуватися не тільки для розміщення рекламних роликів брендів, 
але і для створення нових рівнів спілкування між фармацевтичними 

компаніями і аудиторією лідерів галузі 4. 
Таким чином, використання цифрового маркетингу в управлінні 

фармацевтичними компаніями виводить на новий рівень комунікаційні 
технології бізнесу у фармацевтичній галузі. Цифрові технології 
розширюють доступ до інформаційних джерел, сприяють створенню нових 
товарів, послуг. Особливого значення набуває соціальна відповідальність 
використання інструментів цифрових комунікацій у фармації оскільки 
питання здоров’я, профілактики, лікування, застосування ліків стосуються 
широких верств населення .  
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Однією з найважливіших стратегічних задач соціально-економічного 

процвітання України є створення і підтримка конкурентоспроможності 

банківської системи, яка слугує фінансовим базисом та показником 

ефективності менеджменту у всіх сферах економіки. 

На сьогоднішній день відзначається висока динаміка розвитку 

банківської конкуренції, в той же час в умовах макросередовища, що 

змінюється, фінансові організації активно стали виявляти зацікавленість у 

збільшенні фінансової стійкості, зміцненні своїх ринкових позицій, 

продуктивності та ефективності своєї роботи, створенні «унікальних» 

банківських продуктів, запровадження передових банківських технологій. 

Це можливо лише за орієнтації на ефективне функціонування банківських 

установ, головним засобом досягнення якої виступає забезпечення високої 

конкурентоспроможності. 

Актуальність обраної теми дослідження обумовлена тим, що в 

умовах наростаючої конкуренції, швидкого насичення ринку певною 

послугою, що надається комерційними банками, конкуренти активно 

переймають один одного методи їх просування. У зв'язку з чим перед 

банківськими організаціями виникає потреба впровадження нових послуг і 

продуктів та забезпечення досить високого рівня їхньої 

конкурентоспроможності. 

Досліджуючи суть конкурентоспроможності банків необхідно 

відрізняти класичну конкуренцію товаровиробників від конкуренції між 

банківськими установами. Саме тому, доцільно виділити особливості 

банківської конкуренції [1]: 

- об’єктом конкуренції є не товари, а банківські ресурси, які 

сформовано банком для здійснення операцій; 

- банк на ринку може виступати, як продавець, так і як покупець; 

- виробництво і реалізація банківських та фінансових послуг, що 

надаються банками, можуть бути зосереджені в одному банку без 

залучення зовнішніх каналів збуту; 

- діяльність банків та їх установ суворо регулюється НБУ; 

- конкурента боротьба відбувається не лише між банківськими 

установами, а й між банківськими та небанківськими фінансовими установами. 

Сутність банківської конкуренції відображається в найбільш 

важливій характеристиці банківської послуги на ринку – в її 

конкурентоспроможності [2]. Конкурентоспроможність банку є ключовим 

показником у визначенні рівня його ефективності. 
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Проаналізуємо найвідоміші банки України, зокрема, Монобанк, 

Приватбанк та Ощадбанк. Перш за все, можемо прослідити динаміку зміни 

активів, доходу та прибутку. Це є основними показниками для аналізу 

успішності банку та його конкурентоспроможності на сучасному ринку. 

У Монобанку («Універсалбанк») активи зросли протягом 2018-

2020 рр. дуже суттєво. У 2018 р. вони складали 8 457 687 тис. грн., у 

2019 р. відповідно 17 796 355 тис. грн., а у 2020 р. – вже 33 963 216 тис. 

грн. За даний період спостерігається значний зріст активів на 301,57%. 

При аналізі доходів Монобанку тенденція аналогічна. З 2018 р. по 

2019 р. показник змінився не суттєво, а саме з 341 147 тис. грн. до 373 289 

тис. грн., а вже в 2020 р. він зріс до 889 508 тис. грн., тобто більше ніж 

удвічі. Загальний приріст за три роки складає 160,74%. 

Зміна доходів також вплинула на зміну прибутку банку. В 2018 р. він 

складав 46 944 тис. грн., в 2019 р. – 116 078 тис. грн., а в 2020 – вже 

164 654 тис. грн., тобто приріст склав цілих 250,75% [3]. 

Тепер проаналізуємо найбільший банк України – Приватбанк. Він 

був започаткований ще у 1992 році, тому мав досить часу для 

масштабування свого продукту. Ми розглянемо ті ж самі показники, але 

числа вже будуть у мільйонах.  

У 2018 р. активи складали 278 120 млн. грн., у 2019 р.– 309 659 млн. 

грн., а в 2020 р. – 382 642 млн. грн. Можемо прослідити їх поступовий 

зріст, за три роки вони виросли на 37,58%. 

З доходом та прибутком все було трохи інакше. Для початку розглянемо 

дохід. У 2018 р. він складав 30 754 млн. грн., у 2019р. зріс до 33 841 млн. грн., 

але вже у 2020 р. зменшився до 33 563 млн. грн. Незважаючи на це, 

спостерігається збільшення доходу за ці три роки на 9,13%.  

Прибуток змінювався аналогічно. У 2018 р. він був 12 846 млн. грн., у 2019 

зріс більш ніж удвічі до 32 670 млн. грн., але у 2020 р. зменшився до 24 561 млн. 

грн. Не дивлячись на це, сам прибуток зріс за увесь період на 91,2% [4]. 

Тепер перейдемо до також державного банку – Ощадбанку. Активи з 

2018 р. складали  218 237 409 тис. грн., у 2019 р. – 249 144 745 тис. грн., а у 

2020 р. – 233 599 897 тис. грн. Якщо порівняти з іншими банками, то 

приріст був не дуже великий, за три роки показник зріс на 7,04%. 

Дохід та прибуток у 2018-2019 рр. змінилися не суттєво, з 

5 455 338 тис. грн. та 230 002 тис. грн. до 5 498 549 тис. грн. та 255 074 тис. 

грн. відповідно. Дохід збільшився приблизно на 1%, а прибуток на 10,9%. 

А у 2020 р. Ощадбанк більш суттєво підняв свої показники. Дохід склав 

7 990 807 тис. грн., а прибуток 776 371 тис. грн.. За три роки зріст 

прибутку склав аж 237,55% [5]. 

Аналізуючи зазначені показники можна дійти висновку, що наразі 

Монобанк розвивається швидше своїх конкурентів, хоча відстає за 

обсягами показників.  
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Для формування хорошої репутації на ринку банку варто бути 

максимально прозорим у взаємодії з клієнтами. Банківські продукти 

відрізняються комплексним характером, а механізм їх оплати складно 

зрозуміти непідготовленому позичальнику, через що той може, наприклад, 

зіткнутися з непередбаченими проблемами при користуванні кредитом. 

Завдання банку – якомога повніше інформувати своїх клієнтів про всі 

характеристики пропонованих продуктів. Також необхідно докладно 

вивчати запити своєї цільової аудиторії та формувати банківські продукти 

відповідно до виявлених потреб.  

Слід навчати персонал грамотного та доброзичливого ставлення до 

клієнтів на всіх етапах взаємодії з ним. Крім того, співробітники повинні 

володіти повною інформацією з усіх банківських продуктів, щоб мати 

можливість відповісти на будь-які питання, що виникають у клієнтів. 

Навіть, якщо маркетингові параметри пропонованого продукту 

теоретично привабливі для клієнта, неефективне виконання банківських 

операцій через погано продуману і неякісно організовану технологію 

призведе до втрати їм конкурентоспроможності. Банківський продукт має 

спиратися на ефективну технологію організації внутрішніх бізнес-

процесів. Необхідно максимально точно побудувати систему, аби у 

клієнтів не виникали проблеми як тривале очікування у черзі, недостатня 

компетентність співробітника, або зрив термінів прийняття рішення щодо 

кредитної заявки. 

Конкурентоспроможність банку спирається на його надійність, 

похідну від таких параметрів, як фінансова стійкість, стабільність та 

сумлінність. Це вкотре підтверджує важливість фінансової стійкості для 

інтегральної конкурентоспроможності банку. 
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Поняття «соціальні мережі» є міждисциплінарним і виникло досить 

давно, що дозволяє виділити два підходи до визначення цієї категорії. У 

широкому трактуванні соціальні мережі розглядаються як механізм 

координації, їх можна ототожнити з поняттям соціального простору, 

системою неформальних зв’язків індивідів. Соціальна мережа 

розглядається як «система неформальних людських зв’язків, яка може бути 

як горизонтальною, так і вертикально інтегрованою» [1]. 

У сучасному просторі, в основі цифрової економіки, згідно 

Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції розвитку цифрової 

економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження 

плану заходів щодо її реалізації», лежить визначення та здійснення 

необхідних заходів з метою створення ринкових стимулів, мотивацій, 

попиту та формуванні потреб щодо використання цифрових технологій, 

продуктів та послуг серед українських секторів промисловості, сфер 

життєдіяльності, бізнесу та суспільства для їх ефективності, 

конкурентоздатності та національного розвитку, зростання обсягів 

виробництва високотехнологічної продукції та добробуту населення [2]. 

Цифрова трансформація економіки несе в собі безліч переваг: 

знижена вартість інтернет-послуг, порівнюючи з аналогічними товарами в 

традиційній економіці; поява нових джерел отримання прибутку; зниження 

вартості платежів; оптимізація та автоматизація процесів з метою 

ефективного використання ресурсів; створення привабливої 

інфраструктури обслуговування; спостерігається розширення спектру 

інформаційних, розважальних та освітніх послуг, враховуючи швидкість їх 

подання та придбання. 

Соціальні мережі – суттєвий елемент віртуального соціального 

капіталу, реєстрація користувачів Інтернет у чатах та форумах, читання 

повідомлень інших користувачів, створюють соціальну систему, всі 

учасники якої, і активні, і пасивні, створюють соціальний капітал шляхом 

отримання доступу до необхідної інформації, а також вивчаючи соціальні 

мережі. норми, які у віртуальному товаристві з допомогою знайомства з 

активними учасниками [3]. Одна з корисних функцій соціальних мереж 

дозволяє заволодіти увагою заздалегідь визначеної цільової аудиторії, що, 

в свою чергу, є поштовхом для створення соціальних кампаній. 

Повідомлення, що надходять від груп, що входять до певної інтернет-

спільноти, сприймаються одержувачами з великою довірою. Наприклад, 
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для спонукання аудиторії взяти участь у кампанії в соціальних мережах, 

гігант індустрії розваг та медіа, компанія Disney через своїх фоловерів та 

користувачів популярних соціальних мереж Facebook, Twitter та Instagram, 

пропонувала поділитися фотографіями з хештегом ShareYourEar. У свою 

чергу, за кожну створену фотографію компанія робила пожертвування до 

фонду Make-A-Wish Foundation у розмірі 5 доларів. Масова участь 

користувачів соціальних мереж призвела до того, що загальна сума 

пожертвувань склала близько 2 мільйонів доларів, що перевищує в два 

рази початковий ліміт в 1 мільйон доларів. 

Соціальний простір розглядається як один із проявів нової 

економіки, де традиційні схеми ведення бізнесу вже не актуальні та 

працюють не настільки ефективно. У зв’язку з цим необхідно визначити, 

яку роль соціальні мережі можуть грати в суспільстві, і як вони можуть 

впливати на економічні дії [4]. Використовуючи спеціалізоване програмне 

забезпечення, можна збирати та аналізувати всю доступну інформацію про 

користувачів соціальних мереж, зокрема щодо їх інтересів, сфери 

зайнятості, поглядів тощо. Ця інформація є цінною та представляє собою 

особливий інтерес для економістів та маркетологів. Спеціалісти 

висловлюють думку, що існує багато можливостей використання 

соціальних мереж для досягнення цілей сталого розвитку, і експертам є 

чому повчитися у цій сфері. Тобто, в соціальних мережах нескладно знайти 

економічний потенціал, в якому є тенденція до зростання. Кожен 

користувач та учасник мережі є, з однієї сторони, одержувачем інформації, 

а з другої – її розповсюджувачем, що формує попит та пропозицію на 

конкретні види товарів та послуг, і, як наслідок, створює групи за 

інтересами, що, в свою чергу, спонукає до зростання інтелектуального 

капіталу суспільства. 
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Часовий дейксис – актуалізоване, з погляду того, хто говорить, 

темпоральне ставлення змісту висловлювання до сьогодення, минулого або 

майбутнього. Проблема часового дейксису відноситься до актуальних 

проблем сучасної лінгвістики. 

Незважаючи на значну кількість матеріалів, які спрямовані на 

дослідження системи часового дейксису, питання про особливості даної 

системи у японській та корейській мовах залишається не до кінця 

розкритим. 

Мета даної роботи полягає в аналізі часового дейксису як системи, 

викритті особливостей утворення часового дейксису у різних мовах світу 

(на прикладі корейської, японській та мокелезької мов). 

Розглядаючи часовий дейксис як систему, треба зазначити, що час є 

одновимірним і односпрямованим. Згідно з Андерсоном і Кінаном, може 

існувати два різні способи репрезентації плину часу: «можна вважати 

«світ» статичним, а час – як те, що протікає з майбутнього в минуле; або 

можна вважати сам час статичним, а «світ» як проходження через нього з 

минулого в майбутнє». Незалежно від позиції людини щодо цього питання, 

фундаментальним є те, що якщо дві події відбуваються в різний час, одна 

станеться раніше, а інша – пізніше. 

Етнологи, культурологи і філософи багато писали про відмінність 

моделей часу у різних культурах і про концепцію «циклічного» часу, про 

можливу відсутність літочислення.  

У 30-х роках ХХ-го століття була розроблена концепція, згідно якої 

структура мови визначає мислення і спосіб пізнання реальності. Виникла 

вона під впливом праць Е.Сепіра і Б.Л.Ворфа, отримавши назву гіпотеза 

Сепіра-Ворфа (гіпотеза лінгвістичної відносності). На формування гіпотези 

вплинула зацікавленість Е.Сепіра у традиціях американської культурної 

антропології XX століття. Б.Л.Ворф сформулював основи теорії 

лінгвістичної відносності на матеріалі про мову хопі (юто-ацтекська гілка 

тано-ацтекських мов). Згідно з теорією Ворфа, люди, що говорять на 

різних мовах, матимуть різні уявлення про світ. Дана теорія викликала 

серйозні дискусії і проклала шлях до подальших досліджень в 

етнолінгвістиці, психолінгвістиці, теоретичній семантиці. 

mailto:tryonnnopl@gmail.com
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Часовий дейксис нічого не повідомляє про те, як розвивалася сама 

ситуація (була вона миттєвою або тривалою, і т.п.). Все це передається 

різноманітними грамемами аспекту. 

Категорія часового дейксису може включати не більше трьох грамем: 

‘ситуація Р збігається в часі з моментом мови’, ‘ситуація Р передує 

моменту мови’ і ‘ситуація Р відбувається слідом за моментом мови’. Для 

позначення даних грамем використовуються терміни на латинській основі: 

лат. praesens (укр. теперішній час), лат. praeteritum (укр. минулий час), лат. 

futurum (укр. майбутній час)   

У мокелезійській мові (австронезійська, тихоокеанська мови) 

дейктичний простір ділиться на три частини за допомогою суфіксів -e ‘це 

(поблизу мовця)’, -oawe ‘той (поруч з адресатом)’, і -o ‘те (подалі від мовця 

та адресата)’. Суфікс -e позначає виключно майбутній час (наприклад, 

wihkke lakapw [досл. тиждень-майбутнє завтра] ‘наступного тижня’); 

суфікс -oawe позначає теперішній час (наприклад, wihkkoawe [досл. 

тиждень-тепер] ‘цього тижня’); а суфікс -o позначає минуле (наприклад, 

wihkko aio  [тиждень минулого вчора] ‘останній тиждень’). 

У корейській мові можна спостерігати велику кількість прислівників, 

які вказують на час. Наприклад, cikum ‘зараз’, ittaka ‘через деякий час’ та 

akka ‘деякий час тому’. Дейктичні елементи i, ku та ce використовують для 

формування часової дейктики. Також використовуються іменники з 

часовою прив’язкою -ttay та -сеу. I-ttay ‘на цей раз’, ku-ttay ‘у той час’ і 

cep-ttay ‘деякий час тому’ (форма cettay не прийнята і в багатьох діалектах 

корейської мови). 

Подібно дейктичному центру місця, дейктичний центр часу 

змінюється в залежності від концепту мовленнєвої ситуації. Ittay не 

обов’язково означає час, що збігається з часом мови, але може також 

ставитися до більшого періоду часу, який включає час поточної мовної 

події. 

У японській мові деякі з відіменних демонстративів можуть мати 

часове значення. Наприклад, kore kara ‘відтепер’.  

Особливістю японської мови є те, що значення часового рефрену 

менш чітко розмежоване, ніж значення просторового рефрену. Kono toki у 

своєму базовому значенні буде ‘на цей раз’, але він також може 

використовуватися, коли опорна точка відліку не близька до часу або 

ідентична часу висловлювання, і анафорично може означати ‘тоді’ або 

‘потім’. Kono goro може значити ‘зараз’ або ‘недавно’. 

Отже, з виконаної роботи, можна зрозуміти, що  порівняно з 

корейськими та японськими демонстративами, мокелезькі демонстративи 

не ґрунтуються на метафорі часу як простору. 
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В наш час, який характеризується активним розвитком технологій та 

жорсткою конкуренцією практично на всіх ринках, одним з важливих 

факторів впливу на економічний розвиток підприємства є інформаційні 

технології (далі ІТ). 

Якщо раніше конкурентну позицію в бізнесі можна було забезпечити 

за допомогою підвищення якості продукту, підвищення кваліфікації 

персоналу, оновлення виробничого обладнання та продукції, то зараз в 

умовах, коли виробництво будь-чого в світі досягло стану комодитизації 

(переходу товарів/послуг із розряду унікальних до розряду широкого 

вжитку), починається жорстка конкуренція за міні-переваги або ефективні 

канали продажів кінцевому споживачу [1].  

Гармонійно сплановане та організоване використання ІТ на 

підприємствах дає можливість виходити на новий конкурентний рівень. 

Сучасні інформаційні технології являють собою комп’ютерне 

опрацювання інформації за заздалегідь відпрацьованим алгоритмом, 

зберігання великих обсягів інформації на різних носіях, аналіз і 

візуалізацію даних та передавання інформації на будь-які відстані в 

гранично мінімальний час. Настала нова ера – ера «Big data» («Ера великих 

даних») та Data mining (інтелектуальний аналіз даних) [2]. 

Багато підприємств сьогодні для ефективного виробництва та 

виконання поставлених цілей мають вирішувати наступні питання, що 

вимагають використання ІТ: 

1. Розробка чіткої логістичної структури. До програмної системи 

в логістиці можна віднести: корпоративно-інформаційну систему 

управління підприємством, програмне забезпечення та офісні програми. 

В основних задачах функціонування логістичних інформаційних 

систем (ІС) слід урахувати: 

- неперервне забезпечення керуючих органів логістичної системи 

достовірною, актуальною й адекватною інформацією про рух замовлення 

(про перебіг функціональних і інформаційних процесів); 

- безперервне забезпечення співробітників функціональних 

підрозділів адекватною інформацією про товарообіг у режимі реального 

часу.  

Актуальність інформації  це, фактично, реальне відображення в 

кожному моменті часу стану логістичної системи. Невипадково кращі 

комерційні інформаційні бази даних оновлюють збережену інформацію 

циклічно кожного дня. 



Х Ювілейна Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів 

вищої освіти та молодих учених «Хімія та сучасні технології» 

 

                     120 

2. Пошук нових джерел збуту продукції; налагодження та 

підтримка взаємовідносин із замовниками (покупцями); формування 

зручної системи налагодження перевезень, а також наступні опції: 

а) використання чат-ботів для спілкування з покупцями або 

проведення навчань по підвищенню кваліфікації персоналу, який надає 

консультації та працює напряму з клієнтом. 

б) формування воронки продажів; підключення віртуальної або 

доповненої реальності для походу по магазину, збір даних про потреби 

клієнтів; 

в) використання соціальних мереж для реалізації продукції: 

Інстаграм, Фейсбук, Вайбер та інші. Грамотна організація та аналіз роботи 

з кожною складовою окремої ІС для більш вигідної стратегії продажів. 

Наприклад, використання та налаштування тартег (реклами) в Інстаграм чи 

розсилки чат-ботами запрошень у Вайбер чи Фейсбук; 

г) залучення досвідчених фахівців з ІТ сфери для створення сайту 

підприємства, який можна використовувати не лише як майданчик для 

продажу товарів, а й для формування замовлення з чітким вибором 

способу доставки до кінцевого споживача.  

ґ) розробка та впровадження роботизованої системи видачі 

замовлень. 

3. Аналіз конкурентів на сегменті ринку підприємства та пошук 

більш вигідних та економічно обґрунтованих умов співпраці чи 

партнерства.  

За допомогою аналізу конкурентів можна врахувати як помилки так і 

сильні сторони для розвитку та оптимізації роботи підприємства. 

4. Підвищення рівня власної операційної ефективності, грамотне 

управління ресурсами та бізнес-процесами, забезпечення сучасними 

технологіями співробітників компанії для ефективного виконання 

щоденної роботу.  

З цією метою доречно забезпечити персонал більш новою технікою: 

персональними комп’ютерами, електронно-обчислювальною технікою, 

серверами, периферійним обладнанням.  

Також важливим є створення корпоративної електронної пошти 

підприємства для зручності та швидкого реагування в спілкуванні та 

взаємодія, як з партнером так і з клієнтом.  

Крім того, можливість створення внутрішнього чату для спілкування 

співробітників дозволяє підтримувати корпоративний дух компанії,  

обмінюватися інформацією та уточнювати деталі поставлених задач, 

ділитися досвідом.  

За допомогою  сервісу ZOOM можна проводити відео-конференції, 

онлайн-зустрічі та презентації, доповіді різних підрозділів. Сервіси 
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платформи також можна використовувати для спілкування з колегами, 

партнерами, волонтерами. 

5. Вирішення завдань щодо раціональної співпраці між бізнес-

структурами та виконавчими органами, банками й ін., грамотної 

організації та ведення документообігу на всіх етапах роботи підприємства.  

Наприклад, при реєстрації або ліквідації бізнесу використовувати 

онлайн сервіс Міністерства юстиції України, використовувати ІС «Єдине 

вікно» та цифровий підпис для взаємодії з Державною податковою 

службою, пенсійним фондом, соціальними службами, митними органами 

та банками. 

6. Забезпечення безпеки та охоронної функції підприємства. 

Зокрема, розробка програм та використання захисту баз даних і 

електронних документів, розміщення й обслуговування відео камер на 

підприємствах і магазинах, а також збір, накопичення, обробка, 

збереження представленої інформації. 

7. Організація відправлень товарів засобами поштового зв’язку. 

Використання ІТ може суттєво скоротити час на доставку продукції 

кінцевому споживачу. Через електронні програми «Нова пошта» та 

«Укрпошта» можна створити товарно-транспортні накладні онлайн та 

обслуговуватись без черг у пунктах відправлення товарів. 

Крім того, є можливість слідкувати за переміщенням посилки онлайн 

і отримувати дані про вручення або відсутність доставки товарів. 

Враховуючи вищенаведене, в умовах постійного розвитку ІТ та 

зростання конкуренції на всіх сегментах ринку, підприємства мають 

вирішувати цілий ряд питань щодо модернізації діяльності на основі ІТ для 

забезпечення власного розвитку, стабільного доходу та в цілому успішної 

діяльності. 

 

Список використаної літератури 

1. Три стадії комодитизації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.management.com.ua/consulting/cons097.html  

2. Струтинська І. Інформаційні технології організації бізнесу – 

імператив інноваційного розвитку бізнес-структур [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/55/259.pdf 

 

 

 

 

 

 

 



Х Ювілейна Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів 

вищої освіти та молодих учених «Хімія та сучасні технології» 

 

                     122 

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У 

АЛЬТЕРНАТИВНУ ЕНЕРГЕТИКУ 

Руднєв А.І. 

e-mail: t16229a@gmail.com 

Яшкіна Н. В. 

e-mail: natayashk@gmail.com 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 

Україна, Дніпро 
 

Поширення використання альтернативної енергетики в світі  

спричинено занепокоєнням людства щодо вичерпності запасів земних 

ресурсів, щорічним збільшенням так званого «вуглецевого сліду» 

життєдіяльності людей та погіршенням загального стану екології планети,  

 Альтернативною енергетикою називають сферу енергетики, що 

забезпечує вироблення електричної, теплової та механічної енергії з 

альтернативних джерел, які відрізняються від традиційних низькими 

ризиками заподіяння шкоди навколишньому середовищу. 1 У якості 

джерел альтернативної енергії виступають природні явища із 

потенціальною енергією, яка трансформуються у теплову чи електричну 

енергію шляхом її перетворення у спеціальних конструкціях. Джерела 

альтернативної енергії класифікують за походженням процесів у їх основі 

та відрізняють такі основні напрямки: вітроенергетика – перетворення 

кінетичної енергії руху повітряних мас; сонячна енергетика – перетворення 

сонячного електромагнітного випромінювання; гідроенергетика – 

перетворення кінетичної енергії водного потоку; геотермальна енергетика 

– перетворення теплової енергії природних гарячих джерел; біоенергетика 

– перетворення хімічної енергії викопного палива; воднева енергетика – 

перетворення теплової енергії згоряння водню; термоядерна енергетика – 

перетворення теплової енергії, що виділяється при ядерному розпаді. 

За кордоном розвиток альтернативної енергетики регулюється та 

підтримується урядами держав, а основними джерелами фінансування для 

являються інвестиційні проекти. Європейським лідером за кількістю 

інвестицій в альтернативну енергетику є Німеччина, де доля 

відновлюваних джерел енергії в загальному споживанні електроенергії вже 

становить приблизно 30%. Окрім державного субсидіювання та пільгових 

тарифів, основними проектами, які підтримують альтернативну енергетику 

країни є програми кредитування банківської групи Kreditanstalt für 

Wiederaufbau, а саме: «ВДЕ-стандарт», «Офшорна вітрова енергія», 

«Енергія та Навколишнє середовище». Ці програми представляють собою 

довгострокове  кредитування за низькими відсотками на період до 20 

років, включаючи 3 роки безвідсоткової сплати на період становлення. 

Фінансування може покривати до 100% інвестиційних витрат, але не більш 

ніж 50 млн. євро на проект. [2] 
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В США щорічно інвестують близько 35 млрд. євро в проекти з 

вироблення «чистої» енергії. Основними інструментами фінансової 

підтримки відновлювальної енергетики в США є податкові пільги та 

кредитна підтримка. У рамках кредитної програми при участі Міністерства 

енергетики США інвестиційним проектам або надається прямий кредит із 

низьким відсотком через Федеральний банк фінансування, або 

Міністерство самостійно виступає гарантом у кредитних угодах, укладених 

з комерційними кредиторами. Сума гарантії таких угод обмежується 80% 

від вартості проекту. Серед податкових пільг для інвесторів є 

Інвестиційний Податковий Кредит (ITC) – інвестиційна субсидія на 

визначений відсоток капітальних витрат та Виробничий Податковий 

Кредит (PTC), який надає суб'єкту податковий кредит за вироблену 

електроенергію у розмірі фіксованої суми на одиницю продукції. [3] 

Безумовним світовим лідером по використанню альтернативної 

енергетиці на сьогоднішній день є КНР. Загалом, у період з 2016 по 2020 

рік, у розвиток альтернативної енергетики державою інвестовано близько 

350 млрд. євро. Крім традиційних заходів із стимулювання інвестицій у 

альтернативну енергетику, особлива увага приділяється державному 

фінансуванню науково-технічних досліджень у цій сфері та національному 

виробництву обладнання. [4] 

В Україні на сьогоднішній день також діють різноманітні програми з 

підтримки інвестування та фінансування альтернативної енергетики, проте 

більшість з актуальних програм не являються національними, а 

започатковані закордоном.  

Серед таких можна виділити програму USELF, що являє собою 

кредитну лінію в розмірі до 50 млн. євро, відкриту ЄБРР для сприяння 

реалізації проектів з використання відновлюваних джерел енергії в 

Україні. Структура USELF забезпечує фінансування малих та середніх 

проектів безпосередньо від ЄБРР за альтернативною схемою видачі 

позики, що знижує операційні витрати. Ще одним проектом з підтримки 

альтернативної енергетики є програма «Інноваційні Ваучери». Це 

фінансовий інструмент, який дозволяє українським компаніям фінансувати 

впровадження кліматичних інновацій. Дані кошти не є позикою чи 

кредитом. Програма реалізується в Україні Європейським Банком 

Реконструкції та Розвитку в рамках програми FINTECС та з 

фінансуванням EU Neighbourhood Facility. 

За фінансової підтримки уряду Німеччини основана програма 

кредитування малого та середнього бізнесу України від Німецько-

Українського фонду (НУФ). Серед пріоритетних галузей для інвестиційних 

кредитів за програмою є проекти у сфері енергоефективності та 

відновлюваної енергетики. 

Донорський фонд E5P розпочав свою діяльність на території України 

у 2014 році, будучі інструментом стимулювання реалізації проектів 
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енергоефективності. Загальний бюджет фонду становить 168 млн. євро, 

при цьому на проекти, що реалізуються в Україні, виділено 65% бюджету. 

Решта частин розподілена між Грузією, Вірменією, Молдовою. [5] 

Отже, ми бачимо, що великий відсоток актуальних проектів 

інвестування, які реалізуються на території України, являє собою 

діяльність закордонних фондів, що оперують за підтримки Світового банку 

та ЄБРР. Це позитивно відображається на можливостях для заснування 

невеликого бізнесу в сфері альтернативної енергетики через кредитування, 

проте великі проекти із більшими строками окупності, які потребують 

значного інвестування майже не мають підтримки.  

У той же час, політика закордонних урядів спрямована на внутрішню 

підтримку сфери енергетики з використанням державних дотацій, 

пільгових податків та формування знижених відсоткових ставок 

кредитними установами на енергетичні кредити.  

Можна зробити висновок, що Україна має можливість використати 

досвід провідних країн світу в області альтернативної енергетики та 

адаптувати його для розроблення власної стратегії фінансування та  

націлити її на зменшення впливу законодавчих та виробничих обмежень 

використання альтернативних джерел енергетики. Стратегія має включати 

державне регулювання ринку відновлювальних джерел електроенергії, 

формування конкурентоспроможного національного кредитування та 

заходи щодо стимулювання інвестування великими національними 

корпораціями у сферу альтернативної енергетики. 
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Інформаційні технології стали невід’ємною частиною життя кожної 

людини. Процес диджиталізації почав розгортатися не так давно, але вже 

на сьогоднішній день охоплює більшість галузей людської діяльності. 

Українська система освіта також долучилася до цього процесу, але наразі в 

освітній сфері він ще не набув інституційного характеру.  

Розглянемо характерні риси процесу диджиталізації, що є 

релевантними для освітньої діяльності. Дійсно, уявити сучасну молодь без 

ґаджетів у руках досить складно. Процес диджиталізації полегшує 

доступність інформації та спрощує її використання. Перевагами цього 

процесу є:  

- мобільність, доступність та безкоштовність (чи прийнятна 

вартість);  

- зберігання та використання інформації у будь-якій частині світу. 

Процес диджиталізації освіти прискорився в умовах дистанційного 

навчання в розпал пандемії COVID-19 [1]. Його потенціал проявився на 

цьому етапі через зростання пізнавальної активності, самостійності та 

зацікавленості здобувача освіти. Крім того, впровадження цифрових 

технологій в освітній процес також відкриває доступ до нетрадиційних 

джерел інформації, надає можливості для творчої самореалізації. Зокрема, 

викладачі, наприклад, в освітній роботі можуть використовувати готові 

презентації або створювати власні, використовувати мультимедіа 

соціальних мереж, таких як YouTube, розробляти власні проекти, тим 

самим заохочуючи студентів та школярів до навчання. 

Для школярів процес диджиталізації забезпечує насамперед 

формування чіткого уявлення про можливості інформаційно-комунікаційних 

технологій і цифрової грамотності в цілому. Також самостійне опрацювання 

навчальної інформації з мережі навчить за допомогою авторитетних джерел 

відстоювати власну точку зору, перевіряти та осмислювати інформаційні 

потоки. А вчителі мають скерувати учнів у потрібне продуктивне русло і 

стати для них провідником у світ цифрових мереж. 

Міністерство освіти і науки в руслі реформи НУШ («Нова 

Українська Школа»), починаючи з 2019 року, також наголошує на 

диджиталізації освіти. Відповідно до завдань реформи, кожен працівник 

сучасної освіти повинен мати відповідну цифрову компетентність. 

Таким чином, динамічний розвиток процесу диджиталізації освіти є 

не тільки неминучим, але й необхідним. Сучасна молодь звикає до 

присутності цифрових технологій у своєму повсякденному житті з 

дитинства. Тому слід створити сприятливі умови для того, аби 

інформаційно-комунікаційні технології перетворилися на активний чинник 
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навчально-виховного процесу. Можливо саме недостатнє використання 

цифрових технологій в українській освіті є однією з причин того, що 

молоді люди все частіше обирають для отримання вищої освіти 

університети сусідніх європейських країн, що зрештою завершується  

втратою для країни все більшої кількості молодих і перспективних 

працівників. З огляду на це можна зробити висновок, що диджиталізація 

освіти – це не данина моді, і не вимушений крок в умовах пандемії, а 

важливий стратегічний напрямок розвитку української освітньої системи 

як мінімум у коротко- і середньостроковій перспективі. 
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Останніми десятиліттями спостерігається масовий розвиток реклами 

у всьому світі. Саму рекламу можна розглядати у різних контекстах: 

соціологічному, економічному, юридичному, філософському, 

лінгвістичному тощо. Якщо конкретно розглядати рекламу у мовознавчому 

дискурсі, то йтиметься насамперед про рекламний текст. 

З розвитком ринку і глобалізацією світових економічних процесів 

все більш актуальною стає така перекладацька послуга, як переклад 

рекламних текстів і слоганів. Усе більшій кількості міжнародних компаній 

потрібно не створення нових рекламних образів і сюжетів, а переклад і 

адаптація текстів і роликів, які вже довели свою ефективність на ринках 

інших країн. 

Метою роботи є виявлення основних підходів до перекладу 

рекламних текстів, зокрема рекламних слоганів, та обрання доцільних 

перекладацьких стратегій для роботи з рекламними текстами. 
Переклад реклами вимагає величезної попередньої підготовки, 

оскільки для виконання якісного перекладу рекламного тексту абсолютно 

недостатньо виконати лише тільки грамотний переклад. Наукові 

дослідження показують, що в силу своєї специфіки рекламний текст майже 

ніколи не вдається перекласти дослівно, оскільки в цьому випадку він 

втрачає сенс і силу впливу або прагматичну цінність. До того ж, при 

перекладі реклами необхідно враховувати етичні та психологічні 

особливості аудиторії, її поведінкові стереотипи, які можуть досить сильно 

відрізнятися в різних країнах – іноді текст, який змушує посміхнутися 

жителів однієї країни, може викликати подив і навіть гнів у інших країнах. 

Тому обов’язково потрібно враховувати традиційні національні та 

соціальні особливості, стереотипи поведінки конкретної аудиторії. Тож 

перекладач орієнтується не на мову оригінального твору, а на мову 

перекладу, на культурний рівень і комунікативну компетенцію адресата. 

Для рекламного тексту потрібно передбачити під час перекладу появу 

додаткового підтексту, що відсутній в оригіналі, але експлікований у 

перекладі. 
При виборі способу перекладу потрібно враховувати багато 

факторів, наприклад, аудиторію (при необхідності адаптувати текст) або 

мету реклами (якщо потрібно зробити акцент на імпортні товари – 

залишити без перекладу, якщо потрібно викликати позитивні емоції – 

використовувати більше емоційно забарвлених слів).  

mailto:sedcenkomaria@gmail.com
mailto:theonly81@gmail.com
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На синтаксичному рівні при перекладі доцільно вживати переважно 

прості або помірно поширені речення. Щодо лексичного складу, то 

рекламний текст при перекладі повинен зберегти позитивну та 

експресивну лексику, яка має певне стилістичне забарвлення і легко 

сприймається.  Суттєве значення має вибір слів з урахуванням доступності 

та зрозумілості, оскільки реклама розрахована на масову аудиторію. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що завданням 

перекладача при перекладі рекламних слоганів є орієнтація на їх цілісний 

характер, витлумачення слоганів як мікротексту, а також орієнтація на 

відтворення формальних елементів у перекладі. Для перекладу рекламних 

слоганів найбільш прийнятною є стратегія, що передбачає скерування на 

адресата, що дозволяє уникнути непорозуміння та появи неочікуваної 

негативної семантики під час перекладу слоганів. При цьому необхідно 

брати до уваги й культурну специфіку середовища, де буде функціонувати 

рекламне повідомлення, – історію, традиції, національний колорит тощо. 
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Господарські договори сприяють розвитку господарської діяльності. 

Закріплена Господарським кодексом (далі – ГК) України система договорів 

являє собою їх класифікацію за типами [1], кожен з яких внаслідок 

наявності особливого предмету або суттєвих юридичних особливостей 

потребує окремої правової регламентації. Подібна класифікація є 

основною та найбільш важливою, оскільки розкриває юридичні 

властивості договору кожного типу і надає можливість застосування до 

нього норм про договори інакшого типу. Чинні ГК України та Цивільний 

кодекс (далі – ЦК) України не розкривають змісту понять технології та 

трансферу технології, і, безпосередньо, договорів у сфері трансферу 

технологій. Навіть нормами глави 34 «Правове регулювання інноваційної 

діяльності» ГК України не передбачено здійснення інноваційної діяльності 

шляхом трансферу технологій.  

У тексті Закону України «Про державне регулювання діяльності у 

сфері трансферу технологій» перелічені наступні договори у сфері 

трансферу технологій: про поставку промислової технології, технічно-

промислової кооперації, про надання технічних послуг, інжинірингу, про 

створення спільних підприємств, про надання в оренду або лізинг 

складових технологій, обладнання та комерційної концесії (франчайзингу). 

Поряд з договором про трансфер технологій можуть укладатися договори 

щодо гарантій осіб, які передають технології або їх складові, проведення 

комплексу інженерних, екологічних чи інших робіт, необхідних для 

застосування технологій або їх складових, а також обслуговування 

обладнання. Крім того,  договірні відносини у сфері трансферу технологій, 

врегульовані ст. ст. 4 і 20 вказаного Закону, причому остання стаття 

містить бланкетну норму, яка відсилає до положень глави 75 ЦК України 

«Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності». Нормами 

ж ст. 1107 ЦК України передбачено, що розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі наступних 

договорів: ліцензії на використання об’єктів інтелектуальної власності; 

ліцензійного договору; договору про створення за замовленням і 

використання об’єктів інтелектуальної власності; договору про створення 

за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності; 

договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності та інших договорів з розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності [2]. Cт. 4 Закону України «Про державне 

регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» відсилає до 
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договірних відносин суб’єктів трансферу технологій через їх взаємодію у: 

створенні технологій та/або їх складових; обміну досвідом та інформацією 

про науково-технічні та технологічні досягнення; проведення консультацій 

з основних питань науково-технічної і технологічної політики стосовно 

застосування технологій та їх складових; виробництва та здійснення 

кооперації постачання технологій та/або їх складових у межах договорів 

про їх трансфер; укладення інших цивільно-правових договорів відповідно 

до законодавства. На нашу думку, реалізація трансферу технологій через 

норми цивільного законодавства є помилкою законодавця [3]. Тобто, 

продовжуючи пошук нормативно-правового регулювання трансферу 

технологій, вітчизняний законодавець намагається застосувати норми про 

право інтелектуальної власності до технології, що, на нашу думку, дещо 

перекручує саму правову природу трансферу технологій та суттєво звужує 

коло договорів трансферу технологій, ускладнюючи здійснення трансферу. 

Виходить, що положення інституту права інтелектуальної власності не в 

змозі замінити впровадження та передачу майнових прав на технології, 

оскільки, технологія залишається технологією, якщо її результат (отримана 

продукція) досягнутий шляхом використання сукупності її складових.  

Тим часом, неврегульованим залишається проблема правового 

регулювання господарського договору про створення технології. Її 

розробка та реалізація потребують врегулювання трансферу технології 

нормами господарського права, що означає внесення відповідних змін до 

Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій», а також уніфікації термінології для договорів у зазначеній 

сфері. Про це переконливо свідчать існуючі прогалини чинного 

законодавства, що потребують негайного вирішення: залишається 

неврегульованим момент передачі майнових прав на технологію за 

договором; відповідно до ст. 1114 ЦК України, ліцензія та договори, 

визначені статтями 1109, 1112, 1113 ЦК України, не підлягають державній 

реєстрації з боку держави; договір комерційної концесії виключений з 

переліку договорів трансферу технологій, хоча за своєю правовою 

природою він є частиною системи договорів про трансфер технологій, 

предметом якого є право використання в підприємницькій діяльності 

користувача комплексу майнових прав інтелектуальної власності.  

Очевидно, що мета кожного з договорів даної групи характеризує 

певний етап розвитку технології: створення (договори щодо створення 

технології), використання (договори використання майнових прав на 

технологію і майна в якому технологія об’єктивована) та ліквідація 

(занепад) технології (договори відчуження майнових прав на технологію та 

майна в якому технологія об’єктивована). Вплив на договірні конструкції 

трансферу технології має і класифікація за критеріями наявності в її складі 

об’єкта права інтелектуальної власності та роль, яку він відіграє у 
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функціональному поєднанні об’єкта дослідження [4, c. 31]. За такими 

ознаками можна виділити: технології, в яких об’єкт права інтелектуальної 

власності відіграє визначальну роль, технології, в яких таки об’єкти 

відіграють другорядну роль, а також технології, в яких об’єкти права 

інтелектуальної власності не використовуються взагалі (при цьому мається 

на увазі, що певні об’єкти, які мають ознаки для того, щоб отримати 

охорону в рамках права інтелектуальної власності, не пройшли певного 

порядку реєстрації, передбаченого для таких об’єктів).  

Отже, вдала класифікація складу технології прямо впливає на 

договори, які укладаються щодо неї. На нашу думку, технологія за своїм 

складом об’єднує майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, що 

отримали правову охорону. А системною ознакою класифікації договорів у 

сфері трансферу технологій є технологія. Специфічність правової природи 

технології наділяє ці договори специфічними ознаками, які їм не властиві у 

разі використання іншого майна та, одночасно, об’єднує різні за своєю 

правовою природою договори і дозволяє виокремити їх в єдину групу. У 

групі договорів про трансфер технологій розподіл здійснюється за 

напрямом дій щодо технології: створення технології; відчуження самої 

технології (прав на неї); відчуження (в т. ч. оренда, лізинг) майна в якому  

технологія була об’єктивована; супроводжувальні договори (надання 

послуг щодо використання технології та/або майна в якому технологія 

об’єктивована: навчання робітників, надання консультацій тощо).  

В окрему групу слід виокремити і договори, в яких технологія 

виступає другорядною ознакою: передача в заставу майнових прав на 

технологію; статут суб’єкта господарювання, внеском до статутного 

капіталу якого є майнові права на технологію тощо. Мета зазначених видів 

договорів лишається незмінною: передача майна у заставу, формування 

статутного капіталу, і лише за рахунок свого специфічного об’єкту - 

майнових прав на технологію. Але вони не належать до сфери трансферу 

технологій, оскільки, трансфер технології - це впровадження з метою 

створення нового продукту, досягнення нового, невідомого раніше 

результату за рахунок використання майнових прав на технологію.  

Виключне майнове право на об’єкт інтелектуальної власності є 

цілісним утворенням, що охоплює сукупність елементів, які 

опосередковують забезпечену законом можливість щодо використання 

результату інтелектуальної діяльності, передусім, у процесі здійснення 

господарської діяльності, надання дозволу на використання об’єкта іншим 

особам, та забезпечену законом можливість забороняти іншим особам 

неправомірні дії щодо об’єкту промислової власності та вимагати захисту.  

Договори у сфері створення і використання досягнень науки і 

техніки мають специфічні ознаки: переважна більшість об’єктів 

промислової власності створюється саме на основі договірних відносин, 

тоді як об’єкти авторського та суміжних прав - з власної ініціативи автора; 
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договори у сфері створення і використання досягнень науки і техніки 

можуть укладатися лише за умови визнання досягнень науки і техніки у 

встановленому порядку об’єктами промислової власності [5, c. 68]. Це 

означає, що предметом вказаного договору може бути лише той об’єкт, на 

який видано охоронний документ; договори у сфері створення і 

використання досягнень науки і техніки укладаються в письмовій формі, а 

недодержання письмової форми робить такий договір нікчемним; 

укладенню договору у сфері створення і використання досягнень науки і 

техніки передують інші цивільно-правові договори, наприклад, договір на 

інформаційне забезпечення науково-технічної діяльності.  

Проте виникає питання, а чи належить технологія до зазначених 

об’єктів і чи є доцільним використання зазначеної групи договорів у 

випадку врегулювання договірних господарських відносин стосовно 

технології. З цією метою є сенс проаналізувати зміст поняття «об’єкт права 

інтелектуальної власності». В усіх договорах, закріплених законодавством, 

йдеться або про об’єкти інтелектуальної власності, або про майнові права 

на зазначені об’єкти. Відповідно до ст. 420 ЦК України об’єктами 

інтелектуальної власності є: літературні та художні твори, комп’ютерні 

програми, бази (компіляції) даних, виконання, фонограми, відеограми, 

програми (передачі) організацій мовлення, наукові відкриття, винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) 

інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, 

породи тварин, комерційні найменування, торговельні марки (знаки для 

товарів і послуг); комерційні таємниці, географічні зазначення. Як бачимо, 

жодного згадування про технологію як об’єкт права інтелектуальної 

власності ЦК України не містить.  

Таким чином, об’єктом договорів у сфері трансферу технологій є 

технологія, яка і зумовлює специфічні ознаки таких договорів. Актуальною 

є потреба у виокремленні договорів у сфері трансферу технологій в окрему 

групу із застосуванням до них спеціального механізму правового 

регулювання. Договори ж у сфері трансферу технологій вважаємо 

доцільним класифікувати на договори щодо: створення технології; 

відчуження майнових прав на технологію; відчуження (у тому числі, 

оренда, лізинг тощо) майна, в якому об’єктивована технологія; 

супроводжувальні договори (надання послуг щодо використання 

технології та/або майна, в якому технологія об’єктивована). Окрему групу 

договорів у сфері трансферу технологій становлять ті, в яких технологія 

виступає другорядною ознакою (передача в заставу майнових прав на 

технологію, статут суб’єкта господарювання, внеском до статутного 

капіталу якого є майнові права на технологію тощо). 

 

 



Секція «Економічні та гуманітарні питання розвитку суспільства» 

 

       133 

Список використаної літератури 

1. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. 

№ 436-IV. URL.: http://www.zakon.rada.gov.ua/go/436-15. 

2. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. 

URL.: http://www.zakon.rada.gov.ua/go/435-15. 

3. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій : Закон України від 14 вересня 2006 р. № 143-V URL.:  

http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show. 

4. Розгон О. В. Предмет договору про передачу ноу-хау як виду 

договору у сфері трансферу технологій. Право та інновації. 2019. № 2. С. 

29-34.  

5. Падучак Б. М. Деякі аспекти істотних умов договорів про 

трансфер технологій. Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності. 2014. Вип. 1(2). С. 65-71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Х Ювілейна Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів 

вищої освіти та молодих учених «Хімія та сучасні технології» 

 

                     134 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА У 

КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Чернишева О.М. 

e-mail: chernysheva197411@gmail.com 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 

Україна, Дніпро 
 

Зростання конкуренції потребує від вітчизняних виробників 

розробки нових моделей продукції та забезпечення стійких конкурентних 

переваг у її якісних та вартісних властивостях, тому підприємствам 

необхідно формувати методичні підходи щодо визначення позиції нових та 

модернізованих моделей продукції в середовищі аналогічної продукції 

конкурентів.  

Стратегічне позиціонування є інструментом, який формує зв’язок між 

прийняттям рішень про виробництво нової та модернізованої продукції і 

стратегією підприємства для досягнення конкурентних переваг у 

відповідних ринкових сегментах, що вказує на доцільність застосування 

його в методичному забезпеченні оцінки конкурентоспроможності 

продукції у якості складової стратегічного управління виробництвом 

конкурентоспроможної продукції. 

Автори [5, с. 96–97] відзначають дуалістичну природу стратегічного 

позиціонування і розглядають його одночасно як процес та результат 

діяльності підприємства, як визначення та досягнення позиції 

підприємства (наявної та майбутньої). П.С. Кошарна вважає, що 

позиціонування є раціональним процесом прийняття стратегічних рішень, 

що спирається на розвинутий аналітичний інструментарій; підставою для 

позиціонування служать переваги, відмітність, культурно-символічні 

цінності та соціально-статусні властивості об’єкту або суб’єкту 

позиціонування; інструментарієм стратегічного позиціонування 

виступають: стратегії, технології, методи, моделі, форми для розроблення 

та реалізації цілей розвитку підприємства [3, с. 64]. 

Н.В. Гришко визначає відмінні риси стратегічного позиціонування: 

довгостроковий характер, необхідність створення конкурентних переваг, 

еволюційний характер стратегічної позиції, вирішальне значення свідомості 

споживачів при визначенні позиції продукції, базування на економічній 

вигоді, зв’язок з сегментуванням ринку, відносність щодо позицій 

конкурентів [2]. 

Поняття «стратегічне позиціонування» знаходиться в системі 

причинно-наслідкових зв’язків з іншими поняттями стратегічного 

управління: стратегія, стратегічний вибір, конкурентна позиція, 

конкурентний потенціал, чинники розробки стратегії [5, с. 99–100]. 

К.І. Білоусова виділяє змістовні домінанти поняття «позиціонування»: 

визначення ринкової ніші та позиції, досягнення або коригування позиції, 
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урахування впливу чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, 

процесна природа, пов’язаність з конкурентними перевагами та 

конкурентоспроможністю [1]. 

Стратегічна позиція є генеруючою, визначає дії з вибору цілі й 

коректування стратегій та представляє собою комбінацію різних видів 

позицій: ринкової, конкурентної, бажаної (ідеальної, нормативної, 

концептуальної), поточної, економічної (фінансової), виробничої, 

маркетингової, інноваційної (техніко-технологічної) [3, с. 23–24]. М. Портер 

вважає, що позицію фірми в галузі визначають її конкурентні переваги 

(низькі витрати або диференціація) [6, с. 86–95], а І.В. Никифорчин визначає 

стратегічну позицію товару за трьома комплексними показниками: 

привабливість ринку товару, конкурентна позиція фірми та 

конкурентоздатність товару [4, с. 305]. 

Таким чином, в процесі оцінювання конкурентоспроможності нової та 

модернізованої продукції доцільно визначати позицію продукції на ринку, види 

конкурентних переваг, на яких вона базується, та стратегії, що необхідно 

застосувати для досягнення конкурентних переваг. Тому оцінку 

конкурентоспроможності нової або модернізованої продукції можна вважати 

підґрунтям стратегічного позиціонування продукції серед аналогів конкурентів. 
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Зміни у житті кожної людини, які були спричинені всесвітньою 

пандемією (COVID-19), внесли корективи і в учбовий процес вищих 

навчальних закладів, коледжів, ліцеїв, шкіл, закладів позашкільної освіти, 

тощо [1]. Безліч online курсів (в яких співвідношення ціна/якість досить 

часто не відповідають дійсності) заполонили Інтернет простір. Необхідно 

відзначити, що в Інтернет ресурсах не завжди можливо виділити 

професіоналів своєї справи в тих чи інших питання, саме людину, що є 

експертом у питанні, яке вона висвітлює. Однак, поряд із негативними 

наслідками переходу навчання в дистанційний режим є і позитивні 

моменти. Одним з них є можливість розширити географію та підвищувати 

кваліфікацію викладачам/студентам/здобувачам online у найкращих 

світових ВНЗ та провідних лекторів.  

На різних етапах запровадження карантину змінювалися і карантинні 

обмеження. Все починалося з носіння масок, а наступним етапом в 

багатьох країнах світу стала майже повна домашня ізоляція. Саме 

можливість дистанційної освіти стала одним з важелів психологічного 

виведення людини зі стану, самотності непотрібності. Економіка всіх країн 

зазнає досить серйозної кризи. Багато підприємців (за їхніми ж 

розрахунками) до кінця 2021 року не зможуть погасити всі боргові 

зобов’язання та отримати прибуток. Закриття підприємств та неможливість 

багатьох продавати свою продукцію offline змусило їх вийти до мережі 

Інтернет та розпочати свій електронний бізнес. Це спричинило збільшення 

обсягів продажу online. Освітні послуги практично на 100% так само 

перейшли в online. 

Дистанційне навчання в умовах пандемії (on-line навчання) має як 

свої переваги, так і недоліки. До основних недоліків можна віднести 

відсутність емоційного та відкритого візуального контакту між викладачем 

та студентом, а також те, що не завжди існують відповідні технічні 

можливості та доступ до мережі Інтернет. 

Основні переваги online навчання: 

По-перше, світ став «меншим» і доступнішим. З’явилося більше 

можливостей зустрічатися та обговорювати будь-які проблеми, в тому 

числі й академічні. Завдяки оновленій нормативно-правовій базі, online 

наради/форуми/конференції/лекції почали носити більш офіційний 

характер, а рішення, що приймаються, стали більш легітимними, і не 

мають уже суто формальний характер. На сьогоднішній день практично у 

всіх країнах світу були розроблені та прийняті нормативні документи, що 
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підтверджують правомочність online спілкування, навчання, підвищення 

кваліфікації, проведення конференцій, форумів тощо. 

По-друге, online навчання стало величезним стимулом та 

можливістю до вдосконалення знань іноземних мов, завдяки чому 

відбувається підвищення ефективності online освіти та розширення її 

географії. 

По-третє, online навчання дало поштовх розробки принципово нових 

методик і моделей комунікацій для тривалого та ефективного online 

співробітництва в різних сферах, включаючи й сферу освіти. 

Запросити провідного лектора до студентів на лекцію стало набагато 

швидше та ефективніше, оскільки лекції online через будь-яку платформу 

не є чимось незвичайним зараз. Студенти вже можуть повністю 

зосередитись в online форматі, що на самому початку було практично 

неможливо. Все це можна вважати зміною ставлення до самої форми 

такого навчання. Насамперед, тепер бажання ефективно сфокусуватися на 

навчанні не залежить від того, чи перебуває студент в аудиторії чи вдома. 

Також необхідно вказати на ще одну особливість, яка виникла в 

навчальних закладах при переведенні в online навчального процесу. Online 

спілкування стало можливим не тільки зі студентами, а й з абітурієнтами, 

випускниками шкіл, коледжів. З одного боку, цей процес має свої обмеження, 

але з іншого боку – географія абітурієнтів, як потім і студентів, значно 

розширилася, що не може не вказувати на позитивні тенденції. Університети 

стали більше звертати увагу на Інтернет рекламу, вкладати в неї кошти, і з 

більшою ймовірністю розраховувати ефективність цієї реклами. 

Глобалізація системи освіти в умовах пандемії безумовно несе в собі 

значну кількість позитивних аспектів. Однак її ефективність, високоякісне 

застосування знань, здобутих у період навчання online, на практиці можна 

буде оцінити лише через певний період часу, після початку трудової 

діяльності майбутніх фахівців. 

Отже, внаслідок змін у житті кожної людини, які були викликані 

пандемією, виникла потреба збільшити кількість часу в online для освітніх 

процесів. Причому, однією з особливостей реалізації цієї потреби став 

майже миттєвий перехід в online у зв’язку із закриттям на карантин 

більшості навчальних закладів. Чи збережеться ця тенденція після 

закінчення пандемії, покаже час. Однак, стратегія розвитку освіти, що 

розробляється, має містити готовність до будь-якого сценарію розвитку. 
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В умовах постіндустріалізму, коли наука та техніка стають 

вирішальними факторами соціально-економічного розвитку суспільства, 

успішна діяльність будь-якого підприємства залежить від того, як швидко 

воно здатне реагувати на зміни зовнішнього середовища, наскільки 

успішно воно реалізує свій інноваційний потенціал. Це особливо актуально 

для виробничих підприємств, діяльність яких тісно пов’язана з 

використанням різноманітних технологій. В цих умовах інновації стають 

вирішальним важелем підвищення їхньої конкурентоспроможності.  

Згідно зі стратегією інноваційного розвитку України на 2010-

2020 рр., головна концепція якої полягає у необхідності всебічної 

модернізації технології виробництва, що виступає джерелом підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції, активізація інноваційної 

діяльності виробничих підприємств стає дедалі важливішим завданням [1]. 

На жаль, більшість експертів вважає стан інноваційної діяльності в Україні 

кризовим та таким, що не відповідає сучасному рівню інноваційних 

процесів, які відбуваються в промислово-розвинених країнах і потребам 

інноваційного розвитку [2].  

Серед основних проблем, що перешкоджають формуванню 

інноваційно-орієнтованого виробництва вітчизняних підприємств можна 

виділити наступні: 

- неузгодженість між дослідницькими організаціями та 

виробничими підприємствами. Для ефективного практичного 

використання наукових досліджень необхідно налагодження тісної 

співпраці між виробничим та науково-дослідним сектором національної 

економіки виходячи з конкретних запитів бізнесу; 

- відсутність чіткої процедури комерціалізації наукових розробок, 

чому перешкоджає недостатньо розвинута законодавча база: на сьогодні в 

законодавчих актах України досі не прописаний порядок комерційного 

використання виробничих технологій, особливо це стосується розробок в 

державних наукових центрах; 

- несприятливе внутрішнє політико-економічне середовище для 

прогресивного розвитку науково-дослідницької сфери та підприємницької 

діяльності, зокрема, поточна політична ситуація та спричинена нею 

економічна криза. 
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Спираючись на статистичні дані, проаналізуємо тенденції  

інноваційної діяльності промислових підприємств України за 2015 – 

2020 рр. (табл. 1) [3]. Як бачимо, процес упровадження інновацій в Україні 

набуває маятникового характеру, причиною чого, на наш погляд, виступає 

нестабільна соціально-економічна ситуація в країні.  

 

Таблиця 1. Впровадження інновацій на промислових підприємствах 

України 

Рік 

Питома вага 

підприємств, 

що 

впроваджували 

інновації, % 

Впроваджено 

виробництво 

інноваційних 

видів продукції, 

найменувань 

з них 

нові 

види 

техніки 

Питома вага реалізованої 

інноваційної продукції в 

загальному обсязі 

реалізованої продукції 

промислової продукції, % 

2015 15,2 3136 548 1,4 

2016 16,6 4139 978 Дані відсутні 

2017 14,3 2387 477 0,7 

2018 15,6 3843 968 0,8 

2019 13,8 2148 418 1,3 

2020 14,9 4066 691 1,9 

Джерело: Державна служба статистики України [Електронний  ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.  

 

Остання доповідь Всесвітньої організації інтелектуальної власності 

«Глобальний інноваційний індекс – 2020», підготовлена спільно зі школою 

бізнесу INSEAD та Корнуельським університетом, відводить Україні 

45 місце серед 131 країн світу за рівнем їх інноваційної результативності 

(80 показників у 7 сферах) [4]. Незважаючи на такі досить посередні 

оцінки вітчизняної інноваційної результативності, Україна має значний 

потенціал для змін на краще в зазначеній сфері. Про це свідчить доповідь 

ЮНКТАД 2021 р. «Вскочити на технологічну хвилю: інновації з рівністю» 

(«Catching technological waves: Innovation with equity»), в якій було 

представлено останні результати розрахунку «Індексу готовності». За 

даним індексом Україна має високий рейтинг в таких сферах, як: рівень 

освіченості (навичок) населення, рівень дослідницької активності 

(кількість патентів та публікацій), частка високих технологій у 

промисловому виробництві тощо. Найбільш сильною стороною України є 

людський капітал, і саме він є основою прогресивного інноваційного 

розвитку нашої країни.  

Отже, вирішення проблем, що перешкоджають успішній 

інноваційній діяльності вітчизняних виробничих підприємств, в умовах 

постіндустріалізму є пріоритетним завданням як на рівні окремих 

підприємств, так і в національному масштабі. З нашого погляду, 

основними елементами моделі інноваційного розвитку України можна 

вважати: 
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- створення сприятливих економічних, інституціональних та 

політичних умов для впровадження інновацій у виробничу діяльність;  

- посилення конкуренції на внутрішньому ринку, що є механізмом 

стимулювання інноваційної переорієнтації виробництва; 

- створення передумов збільшення попиту на інноваційну 

продукцію на вітчизняному та європейському ринках; 

- посилення державної підтримки в сфері науково-технічної 

діяльності та підсилення зв’язку науки та бізнесу; 

- стимулювання заохочення національних та іноземних інвесторів в 

підтримці наукових досліджень українських учених тощо. 
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Гра – природна та штучна/культурна діяльність що моделює певні 

процеси об’єктивної реальності із метою її суб’єктивного чуттєво-

емоційного засвоєння, набуття суб’єктом практичного досвіду у процесі 

такої діяльності. Ігрова практика є природною програмою, оскільки 

спостерігається у всіх живих істот із складною психічною організацією. 

Відповідно, істоти із найбільш складною психікою створюють та 

використовують у своєму житті більш складні та різноманітні ігри. 

Людство грає в ігри з доісторичних часів, починаючи з ритуальних 

ігор (наприклад, обряду ініціації), а з розвитком цивілізації ігри робилися 

дедалі складнішими й відобразили практично всі сфери життя суспільства. 

Фрідріх Шиллер у XVIII ст. одним з перших розглянув гру з наукової 

точки зору і визначив її як прояв естетичного і духовного життя людини. 

На його думку, гра дозволяє пізнати прекрасне, піднімаючись над 

щоденною рутиною, оскільки не має утилітарної мети і здійснюється за 

бажанням, а не потребою чи примусом. Герберт Спенсер вважав, що гра є 

наслідком надлишку енергії в організмі та призначена для її витрати. Він 

зауважив подібність між грою дитинчат тварин і людських дітей та 

започаткував біологічну теорію ігор. За нею гра є безцільною діяльністю 

заради себе самої та вивільняє надлишок енергії. Стенлі Голл відстоював 

думку, що гра є проявом віджилих видів діяльності. Наприклад, діти 

граються із саморобними луками, повторюючи поведінку первісних людей. 

Завдяки грі застарілі інстинкти ослаблюються перед тим як зникнути. 

Згідно з думками Карла Гросса, навпаки, ігри слугують для тренування 

фізичних і розумових можливостей. На його думку, гра виникає як 

наслідок недорозвиненості початкового пристосування до навколишнього 

середовища. У дитинчат тварин і людських дітей через гру виробляються 

механізми адаптації, тренуються органи руху і чуттів, розвивається 

спостережливість і увага. 

Таким чином, гра є підготовкою до боротьби за життя. Аналізу ролі 

гри в людському суспільстві присвячена книга нідерландського філософа 

Йогана Гейзинги «Homo Ludens». Гейзинга зокрема відзначає, що гра 

старша за культуру, оскільки гра властива не тільки людям, а й тваринам. 

На його погляд людська культура зароджується з гри, хоча гра не 

переходить у культуру, а залишається поряд із нею. Культурі властиве 

створення вигаданих штучних середовищ, які не є «справжнім життям», а 

містять в собі елемент гри. 

Одним із перших філософів, що пробували знайти означення слова 

гра, був Людвіг Віттгенштайн. У «Філософських дослідженнях» він 
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зазначив що жоден з елементів гри, таких як грайливість, правила, 

змагання, не можуть адекватно визначити, що таке гра. Виходячи з цього 

він вирішив, що люди називають іграми дуже широке коло видів 

діяльності, спільною рисою яких є те, що між ними існує родинна подоба. 

Але визначення Віттгенштайна не стало домінуючим, і сьогодні чимало 

філософів, таких як Томас Гурка, вважає, що Віттгенштайн помилявся. 

Французький соціолог Роже Каюа у книзі «Les jeux et les hommes» (Ігри та 

люди) визначив гру як діяльність, що обов'язково має наступні 

властивості: 

1. Радість: діяльність приваблює своїм легким характером 

2. Відмежованість: час і місце гри чітко визначені 

3. Невизначеність: результат діяльності неможливо передбачити 

4. Непродуктивність: участь у грі не має жодних корисних наслідків 

5. Правила: така діяльність має правила, відмінні від буденного життя 

6. Вигаданість: супроводжується усвідомленням іншої реальності. 

Вищезазначена трактовка властивостей ігрової діяльності не 

витримує жодної критики, тому що: 1.Чим складніша гра, тим більше 

задоволення/радість гравця. Легкий геймплей  може бути геть не цікавий 2. 

Не завжди 3. Не завжди/ Можливо хоча б за ознакою виграв – програв, ба 

більш досконало (в залежності від досвіду) 4. Наслідки гри є корисними, 

бува не лише психічно, але і матеріально 5. Деякі правила певних ігор 

подібні/ наближені до життя 6. В процесі гри суб’єкт може втратити її 

усвідомлення як виокремленої реальності. 

Властиву людині здатність гратися та грати в ігри вивчало багато 

психологів, серед яких Мелані Кляйн, Жан Піаже, Вільям Джеймс, Зігмунд 

Фрейд, Карл Юнг, Лев Виготський. З психологічної точки зору гра 

особливо важлива в ранньому віці, коли формується психіка дитини, її 

характер. Дитяча гра не тільки допомагає дитині розвиватися фізично, а й 

розумово та соціально. 
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ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічнийуніверситет», 

Україна, Дніпро 
 

Архетип - поняття початкових, первісних (пра-)образів, 

універсальних символів чи мотивів, які є важливими елементами 

несвідомого кожного з нас, як представників одного біологічного виду. 

Вони відтворюються у сюжетах міфів та казок різних народів, створюють 

головні сюжети мистецтва, оформлюють наше відчуття та розуміння 

реальності. 

У 1916 році Юнг опублікував у журналі «Archives de psychologie» 

статтю «Структура несвідомого», у якій полемізуючи із Фрейдом, він 

відмовляється вважати витіснення головним механізмом формування 

несвідомого, а  окрім індивідуального несвідомого, Юнг запроваджує 

поняття колективної психіки, що складається з колективного розуму та 

колективної душі/ колективного несвідомого. Наявністю останньої 

пояснюється сюжетна схожість міфів різних народів. До елементів 

колективної психіки він відніс архаїчно-символічні прояви, які присутні у 

фантазіях і сновидіннях, як інстинкти і фундаментальні форми відчуття та 

мислення. 

Таким чином Юнг вважає, що принцип несвідомого сприйняття та 

оформлення розуміння реальності закладено в нас с самого народження. 

Постає питання, закладено природою, чи Творцем? Так, для релігійних 

людей архетипи є свідченням божественної програми, що діє у всякій 

людині як творінні. Теми чи то архетипи любові та смерті досить щільно 

пов’язані між собою, оскільки любов у нашому розумінні являє собою 

початок нового життя, базову програму його відродження та продовження 

як головної природної цілі існування індивіда, а смерть є повною 

протилежністю такої програми, остаточним завершенням життя.  

Любов. У якій казці чи драмі, міфі, сні, читанні казки, історії можна 

відчути архетип кохання? Давньогрецька богиня кохання /еросу - це 

Афродіта, їй також були присвячені різні містичні культи. Ерос був дуже 

важливим для давніх греків. Але, крім того, вони мали слово «філія», яке 

теж нам добре знайоме, але входить у різні слова типу «філологія», 

«філософія», тобто, пов'язане із любов’ю як захопленням, інтересом, тобто 

бажанням, прагненням осягнути сутність певних речей та процесів. 
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Глибоко упереджені до питань любові древні греки у своїх філософічних 

розмовах породили науку еротологію, що досліджує природу любові у її 

найширшому значенні. Вони виділили, як мінімум, чотири різні терміни 

для визначення любові: філія (φιλία), сторге (στοργή), агапе (ἀγάπη) та ерос 

(ἔρως). 

Філія являє собою гармонійні відносини між індивідами, засновані 

на душевному та духовному спорідненні. Таке спілкування будується на 

взаємній повазі та розумінні, де люблячі доповнюють одне одного. Тут 

закохані виступають друзями, які зв'язок ґрунтується на глибинної 

близькості. Також немає і холодного розрахунку чи полум'яного еротизму. 

Стародавні греки так називали сімейне, споріднене кохання, прихильність, 

любов, яку відчувають батьки по відношенню до дітей і, відповідно, любов 

дітей до батьків. У соціальній психології термін «сторге» використовується 

для позначення кохання, що розвинулося з дружби або є близьким до неї. 

Агапе – жертовне кохання, це завжди кохання, яке дарує і віддає без 

бажання мати щось натомість. Тут важливим є сам факт жертовності. Таке 

почуття позбавлене наміру володіти і використовувати. Воно подібне до 

сяйва сонця, яке даруючи, нічого не просить натомість. Ерос це – спочатку 

потужна пристрасть. Таке почуття є пристрастю, яка є основою всього. Ця 

пристрасть спалює свого носія зсередини і змушує його спалювати решту. 

Пристрасть може і занапастити, і в мистецтві світової літератури багато 

прикладів тому. Індивід, в якому панує ерос, не зупиняється ні перед чим і 

не перед ким. Кохання для греків мало велике значення. Весь грецький 

епос це величезний клубок родинних стосунків. Будувалися вони, ясна річ, 

на спілкуванні, зв'язках та любові. Як між чоловіком і жінкою, так і просто 

між дітьми та батьками, громадянами та державою і навіть богами та 

людьми.  

Смерть. Тема смерті, що займає важливе місце в сучасному 

філософському осмисленні людського буття, виникла ще в давнину, і цим 

вона явно відрізняється від таких нових для філософії тем, як, наприклад, 

"гра" або "комунікація". Сьогоднішні люди хоч-не-хоч прив'язані у своїх 

судженнях про смерть до здавна існуючих уявлень, образів, символів. 

Сьогоднішніх людей, як і людей інших епох, смерть ставить перед 

таємницею значення людського життя, питанням, що є буття і небуття. 

Архетипові стосунки присутні і в сучасному образі смерті, вони 

продовжують живити його у витворах мистецтва та літератури, релігійних 

та філософських ідеях. Що відбувається з померлою людиною, її душею та 

тілом? У стародавніх і первісних народів із цього приводу були 

найрізноманітніші уявлення. У вавілонській релігії вважалося, що душі 

померлих потрапляють у підземний світ і ведуть там безнадійно похмуре 

існування. За єгипетськими віруваннями, коли вмирає тіло людини, 

продовжують жити його ім'я (рен), душа (ба), що птахом відлітає з тіла в 
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небо, і, нарешті, якийсь невидимий "ка", двійник людини, якому 

відводилася особлива роль у посмертному існуванні. Участь після смерті 

залежить від долі тіла. У Стародавній Індії брахмани (жерці) вчили, що 

душа не гине разом із тілом, а переселяється в інше матеріальне тіло. А яке 

це буде тіло, залежало від поведінки людини в цьому тілі. Виходячи з 

цього, доля душі кожної людини була напряму пов’язана саме з 

дотриманням певних норм поведінки у суспільстві та взагалі «карми». У 

слов'ян досить довго зберігався патріархально-родовий лад, з характерним 

йому культом шанування предків. Душам предків належало мати 

воскресіння з мертвих та подальше існування в раю або пекла в залежності 

від дотримання заповідей. Міфологічна ідея відродження через смерть 

виявилася для людського розуму настільки стійкою та продуктивною, що 

нею пройняті тисячолітні грецькі містерії, і вона стала центральним 

сюжетом християнства. Духовна практика декларується як процес 

свідомого вмирання не лише в аскезі християнства і таке ставлення 

забарвлене позитивом ідеї трансформації, сподівання переходу до стану 

спокою та блаженства. Дуже гарним прикладом поєднання архетипу 

любові та смерті є трагедія Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєтта», в якій 

зображено безпам’ятне кохання, яке здатне згубити людину у разі втрати 

коханого. Через болісне кохання та поспіх у ситуації з самогубством 

історія повернулась у бік смерті від можливого варіанту щасливого життя 

у подальшому. Тут досить гарно зображений вплив на людину архетипу 

смерті та кохання, оскільки саме ця трагедія по сяк день вважається однією 

з найпопулярніших витворів за усі часи існування художньої писемності. 

Причина тому може бути саме в емоційному людському сприйнятті, 

оскільки під час прочитання цього твору людина, як досить чуттєве 

створіння, проживає увесь шлях головних героїв через себе, роблячи певні 

висновки для майбутнього життя. 
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 В Україні різко зросла кількість самогубств серед молоді у 2021 році, 

серед причин – вплив карантину. Чому люди не цінують своє життя? Чому 

вони не замисляться про наслідки? Вони хочуть взяти жалістю і щось 

довести? Науковці зазначають, що схильні позбавити себе життя підлітки 

та молодь, які пізнали нерозділене кохання. Пропаганда негативних 

тенденцій явища у ЗМІ – друга причина. Наступна – виявлені матеріали в 

соціальних мережах і спеціальні сайти, тематика яких побудована на 

використанні вікового максималізму з метою навіювання ідей самогубства. 

Також – стан конфлікту з навколишньою дійсністю. Останнє – депресія, за 

статистикою, є головною причиною обговорюваного явища і у дорослих, і 

у молоді, і у підлітків. На жаль, зараз відбувається більше суїциду, ніж 

смертей від будь-яких захворювань або трагічних випадків. Таким людям 

дуже складно, і їм потрібна психологічна допомога. На це їх може 

спровокувати розрив із коханою людиною, сварка з батьками, проблеми на 

роботі та одна з найголовніших проблем – це смерть батьків або близьких 

людей, без яких вони не бачать сенсу в житті. 

 Хотіла б розповісти про проблему, пов'язану зі смертю батьків або ж 

сварку з ними. Ці проблеми досить поширені. 

 Розберемо першу проблему «сварка з батьками». Батьки можуть 

недостатньо показати свою увагу, любов та турботу. Діти починають над 

собою зациклюватися, багато чого недомовляти, приховувати та дурити. 

Всі ми знаємо, що у кожного з батьків свій метод виховання. Тому є не 

виняток, що в сім'ї над дітьми існує насильство, після чого діти починають 

замикатися і багато-багато мовчати. Адже підняти руку та вдарити дитину 

– це не вихід! Або поставити дитину на гречку з сіллю і змусити стояти так 

3-4 години, щоб вона задумалася над своєю поведінкою. Адже батьки 

неправильно чинять, це не метод виховання, на жаль, це насильство та 

знущання. Після чого дитина починає замислюватися, що вона непотрібна 

в сім'ї і її не люблять. І після всього цього вантажу відбувається – суїцид. 

Деякі батьки не розуміють, що з дітьми потрібно вміти розмовляти, 

обговорити кожний момент та кожну дрібницю. Адже дитина після цієї 

розмови вам завжди довірятиме і розповідатиме вам всі свої моменти в 

житті. І це стосується не лише дітей 10-17 років, а й дорослих також. Це 

може статися з кожним. Тому, батьки, стежте за дітьми, що у них 

відбувається у житті, бо це може закінчитись дуже погано. 

 Тепер поговоримо про другу проблему – смерті батьків. У сім'ї, як 

ми знаємо, життя нікого не щадить, і ми не вічні. Хтось іде, хтось 
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приходить. Дуже важко всі ми переносимо втрату нам близької людини, на 

жаль, таке трапляється. Ще складніше тим дітям, яким не пощастило 

отримати турботу та ласку тата та мами, про них змогли подбати бабусі, 

дідусі, тітки та дядьки, а хтось удочерив чи всиновив. Ще складніше, коли 

дитина потрапить до дитячого будинку до свого повноліття. Так ось, про 

що я хочу розповісти вам, – що не потрібно закінчувати життя суїцидом, 

після смерті близьких людей. Жити треба і зберігати пам'ять про цю 

людину. Особливо діти несуть цю втрату ще болючіше. Хотіла б навести 

приклад своїм віршем. 

«Смерть наяву» 

Однажды, Ангел мне во сне на ушко 

сказал, что якобы я мёртвая душа. 

Летая круг до около на крыльях. 

И невзначай я упала с высоты небесной, 

там ждал мой папа дорогой, 

     С тревожным на лице тревогой, 

     рисуя белый круг от злобы. 

И говоря мне:  

«Зачем ты дочка пьёшь таблетки? 

Зачем ты думаешь о смерти? 

И на кого ты мать оставила теперь?». 

«Ведь я не думала, что так случится, 

Я думала попаду в больницу, 

Полечусь и извинюсь… 

И так всё быстро промелькнуло». 

«Ты сделала для мамы траур, 

Ведь ты покинула её, 

Она не проживёт теперь без дочки. И это точка». 

И тут щекоча мою ножку мама, 

Просыпаясь я была в слезах. 

Встаю я и обнимаю маму,  

И говорю ей: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 

Цим віршем я хотіла показати те, що треба жити далі, людей з того 

світу не дістанеш, а свою не варто гробити. Адже ми всі, люди, не 
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замислюємося про те, якби всі закінчували життя суїцидом, після смерті 

рідної нам людини, то людей не залишилося би. У цьому вірші я 

намагалася донести, що нехай ми цей суїцид проживемо уві сні, як 

кошмарний сон, і в самому сні це усвідомлюємо, як у моєму вірші було 

сказано про маму. Те, що вона не зможе жити з цим болем, якби втратила 

дочку, вона залишилася б зовсім одна, втративши всіх і все. Тому думайте, 

як люди потім житимуть і можливо звинувачувати себе за те, що не змогли 

і вас уберегти. 

Час від часу в Україні з'являються новини про випадки суїцидів 

серед заражених у "ковідних" лікарнях. Лікарі та психологи поки не 

знайшли прямого зв’язку між хворобою та ідеями щодо самогубства. Але й 

не спростовують вірогідність того, що це пов'язані речі. У кожного п’ятого 

пацієнта з COVID-19 розвивається психічний розлад (тривожність, 

депресія та безсоння) впродовж двох місяців після зараження – про це 

свідчить опубліковане в листопаді 2020 року дослідження британських 

вчених з Оксфордського університету. Чому пацієнти з коронавірусом 

вчиняють суїциди? Це питання стоїть від початку пандемії. Вчені зі всього 

світу одразу попереджали про можливий ріст самогубств серед заражених 

коронавірусом через ізоляцію та карантин. Один з перших відомих 

випадків стався в Індії. Журналісти повідомляли про подібні випадки на 

Філіппінах, Албанії, Пакистані та інших країнах. Вже пізніше трагедії 

ставалися і серед госпіталізованих хворих в інших країнах. Світ виявився 

так само неготовим до хвилі «смертей із відчаю», як і Україна. Деякі 

країни організували гарячі лінії психологічної підтримки для всіх, кому 

морально важко впоратися з новими реаліями пандемії. В Україні таку 

мережу створили волонтери. 

В Україні про такі випадки стало відомо літом, коли самогубства 

серед пацієнтів фіксували у лікарнях Києва, Харкова, Дніпра, Маріуполя 

тощо. Але точну кількість суїцидів саме серед заражених коронавірусом 

ані лікарі, ані правоохоронці назвати не можуть. Вірус може впливати на 

судини та центральну нервову систему, але причинами, можуть бути й 

зовнішні фактори – панічні атаки, сімейні проблеми. Підтримка психічного 

здоров’я – найперший крок до життя. Не існує важкого чи хронічного 

захворювання, яке б не захопило психічний стан здоров’я. Коли людина 

має проблеми, у тому числі пов’язані зі здоров’ям, вона звертається до 

близьких, зокрема, щоб виговоритись і отримати підтримку. Якщо цього 

немає, то на самоті людина починає думати тільки про погане. Психологи 

радять українцям, які перенасичені інформацією про пандемію, робити 

інформаційні детокси, займатись самонавіюванням, виписувати та 

виговорювати свої думки. 
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Більше позитиву. Кохайте і будьте коханими. Цінуйте життя зараз, 

бережіть і дбайте про своїх рідних та близьких. 
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 Перехід сучасної цивілізації від індустріального до 

постіндустріального етапу розвитку суспільства заснований на її сутнісних 

змінах в еволюції соціальних процесів: на революційному за своїм 

значенням розвитку інформаційних (насамперед електронних) технологій, 

значному прискоренні глобалізаційних перетворень, стрімкому розширенні 

можливостей для інфотворчості та інформаційних обмінів між людьми.  

Сучасній динаміці розвитку комп'ютерного світу властиве прагнення 

до з'єднання всіх інформаційних потоків в єдину систему. Можливість 

переведення в цифровий код будь-якої інформації робить це в принципі 

можливим. Людство прагне до створення єдиної бібліотеки, єдиного банку 

даних по всіх сферах його життєдіяльності: від візуального світу кіно, 

живопису, зображення географічного та історичного ландшафтів до 

банківських операцій, засобів масової інформації. Спектр перекладеної на 

електронні носії інформації охоплює всю реальність сучасного світу. Назва 

операційної системи Windows перекладається як "вікна".  

За допомогою інформаційних технологій ви переноситесь в інший 

світ, де одержуєте нові можливості в плані поводження і мислення. 

Найбільш вражаючим досягненням нової інформаційної технології є те, що 

тепер ви можете не тільки спостерігати і переживати навколишнє, але і 

діяти на власний розсуд.  

Людина і раніш мала можливість занурюватися у віртуальні 

реальності, наприклад, споглядаючи мальовничі полотна, переглядаючи 

кінофільми або читаючи книгу. Однак у цих випадках його активність була 

обмежена позицією глядача чи читача, а сам він не міг активно включитися 

в дію. Разючі можливості надали людині інформаційні технології: тепер 

він сам з легкістю включається в дію, причому не тільки в умовному 

просторі, але і в цілком реальному, у всякому разі, з погляду його 

сприйняття. Видимо це і створило бум потреб на нові інформаційні 

технології і фантастично швидкий їхній розвиток. Звичайно, говорячи про 

нові комп'ютерні технології, називають кілька областей використання 

технологій віртуальної реальності.  

Перша – «симуляція реальності». Це повноцінна імітація різних дій 

чи форм поводження людини психологічно для людини нічим не 

відрізняються від відповідних реальних дій чи ситуацій. Наприклад, 

імітація бойових подій і дій, тренажери для швидкого навчання ведення 

бою у відповідних ситуаціях і т.д.  
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Друга – «умовна віртуальна реальність». Як правило, менш точна 

імітація дійсності. Наприклад, телевізійне зображення реальної людини 

може комбінуватися з комп'ютерною картинкою середовища, і все це 

проектуватися на великий екран. Ця технологія використовується в 

медицині і психотехніці для відтворення ситуацій, що привели пацієнта до 

тих чи інших психічних травм.  

Третя – «прожективні віртуальні реальності». До цього класу 

віртуальних реальностей відносяться всі реальності, що спроектовані 

виходячи з деяких ідей. Це можуть бути просто чи фантазії навпроти, ідеї, 

засновані на визначених знаннях чи теоріях. У таких моделях важливо те, 

щоб людина виявилася у світі, що відповідає цим ідеям, яким би дивним 

він йому не здавався.  

Четверта – «прикордонні віртуальні реальності». Ці моделі являють 

собою сполучення звичайної реальності з віртуальною. Наприклад, 

комп'ютерні томографи й ультразвукові сканери показують лікарям об'ємні 

зображення внутрішніх органів у будь-якому потрібному ракурсі, умовний 

колір несе додаткову інформацію. Яка була використана для постановки 

дитячого спектаклю. Режисер - він же художник-постановник - засканував 

цілком реальні фотографії акторів, а потім за допомогою графічного 

редактора "одягнув" їх у віртуальні костюми і помістив у віртуальні ж 

декорації. Коли пізніше костюми пошили, а декорації виготовили, 

костюми сиділи на акторах як улиті, а декорації робили на глядача 

запланований ефект. Вийшло швидко, відмінно і дешево. Однак умови 

залучення змінюються в ході розвитку технологій і в цифрову епоху вони 

інші, ніж в століття рукописної книги. Як цифрові технології впливають на 

людські зв'язки зі світом? Чи залишається при цьому світ світом, а людина 

людиною? Найбільш показовий приклад існування віртуального в якості 

окремого, самодостатнього вимірювання, яким воно видається 

користувачеві - це комп'ютерна гра. Вона залучає людину в фантастичний 

«світ», де потрібно виконати деякі завдання, маніпулюючи підручними 

засобами. І слово «світ» тут слід вживати в лапках, оскільки ігрова 

реальність змодельована гейм-дизайнерами на основі кінцевого набору 

параметрів. Іншими словами, на об’єктивний світ у власному розумінні 

слова така реальність не тягне. Крім того, присутність в цифровий 

реальності позбавлене фізичного контакту з речами. Є безліч засобів або 

ресурсів, від володіння якими часто залежить успіх в грі. Однак 

маніпуляція цими засобами відбувається крім фізичного контакту. Далі, 

кіберпростір має певну топологією, проте просторовість тут скорочена, 

найчастіше вона прив'язана до ігрового екрану. Подієвість гри уявна, 

фейкова: у мене можуть скінчитися ресурси, мене можуть знищити, але все 

можна почати спочатку.  

 Комп’ютерні ігри не є абсолютно новим феноменом культури, 

оскільки ще в 80-х роках ХХ ст. загального поширення набули ігрові 
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приставки і відеоігри. У той же час ступінь комп’ютеризації суспільства, 

диференціація видів ігор і поліпшення їх технічних характеристик 

дозволяють зробити висновок про те, що саме комп’ютерні ігри стають 

новою формою дозвілля, які в сучасному світі мають мільйони 

прихильників, насамперед серед представників молодого покоління.  

Щодо розумінні та ставлення до поширення комп’ютерних ігор 

сьогодні не існує однозначної реакції. Це насамперед пов’язано з різними 

аспектами їх впровадження в повсякденне життя людини. З одного боку, 

можна констатувати, що комп’ютер різко допомагає збільшити 

ефективність і якість багатьох форм діяльності людини, вводить людину в 

круг нових подій і концептуальних вистав, що цікавлять її.  

Повчальні можливості комп’ютерних ігор, що включають 

можливість здобуття великого обсягу інформації в короткі терміни, уміння 

швидко прийняти рішення і втілити його у віртуальній реальності – всі ці 

здібності можуть використовуватися людиною і в звичайному житті. З 

точки зору психологічних спостережень комп’ютерні ігри виконують 

вкрай корисну в сучасному суспільстві функцію, оскільки вони розвивають 

сенсорні, перцептивні і когнітивні здібності людської психіки, тобто 

зменшують час реакції на зовнішні подразники і підсилюють імпульсивні 

скорочення розумової активності. Крім того, моделювання ігрових 

ситуацій, що частенько вимагає залучення великої кількості комп’ютерних 

ресурсів, стає чинником наближення гри до ситуацій, що реально 

виникають у житті.  
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Футбол відображає зміни у житті людства. Він став більш залежним 

від технологій та грошей. За останні 35 років футбол зазнав суттєвих змін: 

змінився зовнішній вид гравців, а футбольні клубі перетворилися на 

впливову структуру. За ці 35 років лише один український клуб досягав 

тріумфу в Європі: «Шахтар» у кампанії 2008/2009 років виграв останній 

розіграш Кубка УЄФА (другий за значущістю європейський клубний 

трофей).  

Метою нашої статті є дослідження фінансової складової 

українського футболу, що мала би сприяти зростанню 

конкурентоспроможності українського футболу. 

Незаперечним є те, що український футбол уже давно сформував 

хорошу школу техніки, про що свідчить факт перемоги «Динамо» (Київ) у 

Кубку Кубків 1986 року. Узагалі друга половина 80-х років – період 

розквіту українського футболу. Тренером клубу на той момент був                  

В.В. Лобановський – людина досвідчена й наділена неабияким футбольним 

інтелектом. Його методи роботи були передовими навіть на світовому 

рівні, наприклад, він одним із перших активно використовував математику 

в футболі, задовго до популяризації статистичних показників. 

Ефективність методів Лобановського буде продемонстровано й у 1997–

1999 роках. 

Але очевидним є й те, що результати команд напряму залежать від їх 

інвестування. Навіть у СРСР, де пропагувалася відмова від приватної 

власності, усі спортивні команди належали до якоїсь структури або 

підприємства, які, говорячи сучасною мовою, спонсорували команду й 

платили зарплатню гравцям. Про це свідчили й тогочасні назви команд, 

наприклад: «Дніпро» раніше називався «Металургом» (завод ім. 

Петровського), Ворскла – «Будівельником», «Зоря» – «Трудовими 

резервами» тощо. Нові часи спричинили зміни у структурах клубів. Так, 

«Дніпро» став першим українським клубом, що в 1987 році перейшов на 

госпрозрахункову форм – і шокував усю країну своїми результатами: 

Чемпіон СРСР 1988 року; віце-чемпіон 1987 і 1989 років; кубок і 

Суперкубок СРСР 1989 року. Та невдовзі госпрозрахункова система 

показала свою неспроможність, і взагалі на початку 90-х років рівень 

українського футболу значно впав, що також можна пояснити проблемами 

із фінансуванням. Українські топ-гравці почали масову еміграцію в 

Європейські клуби. 
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Аби якось виправити ситуацію, українські футбольні чиновники 

першими серед пострадянських країн почали євроінтеграцію місцевого 

чемпіонату. У 1991 році було прийнято рішення змінити календар з 

системи «весна–осінь» на «осінь–весна», це було важливо для актуалізації 

команд у Єврокубках. Крім того, Українська ліга почала брати курс на 

Європейську структуру футбольного клубу як бренду. Найбільшого 

прогресу в цьому напрямку досяг «Шахтар». Вже з 1995 року цей 

футбольний клуб бере курс на іноземних спеціалістів і 

латиноамериканських гравців. У 2002 році команду очолив Невко Скала, у 

2003 – Бернд Шустер, у 2004 – Мирча Луческу, який співпрацював із 

командою 12 років. Під проводом Луческу селекційна служба Шахтаря 

знаходила талановитих бразильців, що розкривалися в Україні та їхали за 

кордон за «хороші» гроші, як це сталося, наприклад, із Алексом 

Тейшейрою (50 млн €), Дугласом Костою (30 млн €), Вілліаном (35 млн €), 

Фредом (60 млн €) тощо.  

Куди скромніших результатів у нових економічних реаліях досягло 

київське «Динамо». Від середини 90-х років нове керівництво клубу будує 

спортивну базу, реконструює стадіон, купляє українських футболістів з 

усіх клубів УПЛ, але значних капіталовкладень при цьому не 

здійснювалося. Крім того, систематичних змін зазнає лише тренерський 

склад, а стратегія розвитку гри і клубу в цілому залишаються незмінними. 

В Єврокубках результати київської команди почали поступово 

погіршуватись. У 2002 році «Динамо» не вийшло в груповий етап ЛЧ 

вперше за 8 сезонів, а потім ще 5 поспіль не виходило з неї. Найгучнішим 

провалом «народної команди» в ЛЧ є сезон 2007/08, коли у груповому 

етапі «Динамо» програло 6 матчів з 6 з різницею 4:19.  

У другій половині 90-х знаходить собі нових спонсорів і футбольний 

клуб «Дніпро». Ними стали компанія «Біола» і Приватбанк. Значних 

фінансових вливань тут теж не спостерігалося, але клуб мав потужний 

тренерський резерв в особі Євгена Кучеревського. А восени 2010 року 

команду поповнив колишній тренер Севільі та Реалу Хуанде Рамос, 

спеціаліст світового масштабу. У другій половині 2000-х Знаходить собі 

спонсора в особі бізнесмена Ярославського і «Металіст». 

Як результат, команди поступово покращували свої результати. Розквітом 

українського незалежного футболу можна вважати 2006–2014 роки. Наші 

команди часто долали бар’єр групового етапу й перших стадій плей-офф, 

навіть «Шахтар» виграв Єврокубок (на жаль єдиний). Серед наших команд 

в Європі були представлені «Динамо», «Шахтар», «Металіст», «Дніпро», 

Карпати, Чорноморець, Ворскла.  

З 2014 року до тепер в українській першості закріпилося 

домінування «Шахтаря», з примарною конкуренцією «Динамо». Після 
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декількох тренерських провалів кияни були зсунуті на другі ролі. З 2015 

року наш  

 чемпіонат втратив декілька хороших команд. Першим розпочав падіння 

харківський «Металіст» (власник команди Куріченко заборгував значні 

суми і команді, і персоналу). Через рік тією стежкою послідував і 

«Дніпро». Стабільне трете місце у чемпіонаті, скориставшись відсутністю 

«титанів», посідає луганська «Зоря». 

Зараз в УПЛ склалася така ситуація: 5 клубів з 12 це «агрокоманди»:  

вони грають з маленьким бюджетом, на невеликих стадіонах й у 

кваліфікації не потрапляють до кошику найсильніших команд. Сума від 

телетрансляцій, яку отримують клуби, також значно поступається 

європейським. До того ж, із 2014 року заповнюваність стадіону 

зменшилась від 11 000 до 4 000 осіб, а в сезоні 2020/21, через карантинні 

обмеження, середня заповнюваність стадіону становила 586 чоловік.  

Телетрансляції – ще один чинник зниження кількості людей на 

стадіоні, хоча справжні вболівальники завжди обирають стадіон замість 

телевізора. На відвідуваність вливає й ціна квитка, що у деяких команд 

невиправдано висока.  

На разі можемо висловити декілька сприятливих прогнозів до 

покращення загальної ситуації в УПЛ. Наприклад, керівництво «Шахтаря» 

зараз робить європейський проект в Україні. В літку запросили 

прогресивного італійського тренера Роберто де Дзербі та провели 

трансферну кампанію під нового тренера вартістю понад 60 млн €. 

Та в будь-якому випадку чемпіонат України потребує інвестування, 

аби запропонувати вболівальнику ще принаймні 2–3 команди рівня 

київського «Динамо» і «Шахтаря. В сучасній економічній ситуації подібні 

інвестиції більш ймовірно очікувати із Західної Європи. Також 

привабливим видається варіант придбання декількох футбольних клубів 

іноземними футбольними корпораціями, як-от: «Red Bull», «City Football 

Group Limited (CFG)». Ці корпорації здатні сформувати в Україні сильну 

школу, що в подальшому дозволить сформувати сильну збірну. У будь-

якому випадку наш футбол буде у виграші від приходу на український 

футбольний ринок таких гігантів інвестування. 
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Сон – це діяльний стан кори великого мозку, який забезпечується 

активацією певних систем. Сон також грає важливу роль в процесах 

метаболізму, сприяє переробці і зберіганню інформації, відновлює імунітет 

і захисні сили організму. Сновиді́ння - це особливий період, стан сну, коли 

людина сприймає певну спроєктовану мозком реальність, що може 

включати в собі всі типи відчуттів. 

Людина, котра спить, як правило, не розуміє, що знаходиться уві сні 

й тому не має змоги контролювати хід подій сну. Довільне пробудження 

зустрічається дуже рідко. Наука, що вивчає сни й сновидіння, називається 

онейрологією.   

У давні часи люди вважали, що сон це особливий стан, під час якого душа 

людини покидає тіло і подорожує по різних світах, щоб уникнути втрати зв'язку 

між тілом і душею людини намагалися випадково не розбудити. 

Засновником «науки про сон» була Марія Михайлівна Манасеїна 

(1843 – 1903), учениця фізіолога І. Р. Тарханова, яка в 1870-ті рр. на 

цуценятах вивчала значення сну для організму. Аналізуючи свої 

результати, Манасеїна прийшла до висновку, що сон для організму 

важливіший за їжу.  

Сомнологія – розділ медицини і нейробіології, присвячений 

дослідженням сну, розладів сну, їх лікуванню та впливу на здоров'я 

людини. Основним методом діагностики є полісомнографія. 

Виділяються основні напрямки захворювань в сомнології: 

- Інсомнія – безсоння; 

- Гіперсомнія – сильна сонливість; 

- Хропіння та апное - порушення та короткочасна зупинка дихання уві сні; 

- Синдром «неспокійних ніг», синдром періодичних рухів в 

кінцівках та інші рухові порушення у сні; 

- Сонний параліч. 

Для лікування і знеболювання використовують гіпноз. Доведена і 

його ефективність як методу психотерапії. Слово «гіпноз» (грец. «Сон») не 

зовсім медичне, правильніше сказати «медичний гіпноз» або 

«гіпнотерапія». В основі гіпнотерапії лежить методика наведення трансу, а 

сам транс – це особливе тимчасовий стан свідомості, в процесі якого 

звужується концентрація уваги і слабшає самоконтроль. 

Сучасні уявлення про природу сну сформувалися у другій половині 

XX ст. з появою методів реєстрації біоелектричної активності головного 

мозку (електроенцефалограма, ЕЕГ), м'язів (електроміограма, ЕМГ) і очей 
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(електроокулограма, ЕОГ). Найбільшим досягненням в цій області було 

відкриття в 1950-ті рр. Н. Клейтманом, У. Дементом (США) і М. Жуве 

(Франція) так званого парадоксального сну.  

Структура сну людини включає в себе дві фази: повільний сон (Non-

REM) і швидкий сон (REM, або БДГ). 

Повільний сон 

Настає відразу після засипання. Складається з чотирьох стадій. 

Загальна тривалість фази Non-REM - близько 90 хвилин. Дихання 

спокійне, рівне, тиск знижується, очі спочатку роблять повільні рухи, а 

потім нерухомі, мозок малоактивний, тіло розслаблене. Ви відпочиваєте, 

відновлюєте фізичні сили. 

Швидкий сон 

Слідує за повільним сном і триває від 10 до 20 хвилин. Температура і 

тиск підвищуються, серце б'ється частіше. Тіло знерухомлено, за винятком 

м'язів, що відповідають за серцебиття і дихання. Під зімкнутими повіками 

швидкі рухи роблять очні яблука (звідси назва - БДГ). Мозок активно 

працює. Ви бачите сни. Фази Non-REM і REM чергуються один з одним. 

Це коло називається циклом сну. 

Аналіз сновидінь займає в психоаналізі центральне місце, що 

відноситься як до теорії, так і до практики лікування. Дослідження 

прихованого сенсу сновидінь дозволяє зрозуміти деякий зміст несвідомого, 

що може бути ускладнене або неможливе при аналізі пацієнтів, що 

знаходяться в стані неспання. Відомий вислів Фрейда про те, що:  

«Інтерпретація сновидінь є королівською дорогою до пізнання 

несвідомих активностей психіки», стало тривіальним в психоаналізі.  

Фрейд вважав, що в змісті сновидінь міститься виконання бажання в 

замаскованій формі. Цим пояснюється факт найбільш легкої інтерпретації 

сновидінь дитячого періоду життя, оскільки у дітей ще не розвинена 

захисна символіка і всі психічні процеси і стани характеризуються 

безпосереднім проявом. 

Карл Густав Юнг – учень Фрейда – запропонував більш широку 

концепцію для аналізу снів. Юнг не поділяв концепцію Фрейда ніби сновидіння 

є «шифром», що кодує заборонені імпульси лібідо, репрезентацією 

нездійснених бажань, вважаючи такий погляд спрощеним і наївним. Насправді 

сновидіння, писав Юнг, є «прямою маніфестацією несвідомого», і тільки 

«незнання його мови заважає зрозуміти його послання». Юнг вважав, що 

незважаючи на очевидну важність нашого свідомого життя, не можна 

недооцінювати важливість несвідомого життя в сновидіннях.  

Отже, сон – невід’ємна частина існування людини або іншої істоти, це 

спосіб відпочинку нашого організму та свідомості. Ми можемо тлумачити цей 

феномен з різних сторін, адже наука має своє пояснення, яке відрізняється від 

філософської думки. Існує багато теорій щодо сновидінь, але кожна з них має 

право на існування, бо ми розглядаємо сон з різних сторін. 
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Вишиванка – це назва традиційного українського одягу, 

прикрашеного вишивкою. Мистецтво вишиванки у слов'ян має 

багатостолітню історію, це підтверджено завдяки археологічним 

розкопкам. За словами давньогрецького історика Геродота, вже скіфи мали 

одяг, який був прикрашений вишивкою. Із плином часу мистецтво 

вишивки еволюціонувало, приймаючи нові риси. Пік моди відбувався в 

Радянські часи. Зазвичай вишиванку виготовляли із полотна, яке самі 

ткали на станку. Вишиванка – це яскрава, різнобарвна та корисна річ. На 

ній могли зображати квіти, імена та навіть цілі композиції. 

Кожен орнамент вишиванки має певне значення. Орнаменти 

поділяються на геометричні, рослинні та тваринні. Геометричні походять 

із давньої слов'янської міфології. Найпростіші з них: квадрат, ромб, коло, 

трикутник, зигзаг. Рослинні орнаменти з'явились у майстринь, коли ті 

хотіли показати та розкрити красу природи. Калина, яблуко, дерево життя, 

виноград. Тваринні в багатьох випадках індивідуальні, тобто кожна 

майстриня, виконуючи певне зображення, показує своє бачення орнаменту. 

Загалом роль орнаментів з давніх часів була дуже важлива тому що за 

допомогою них люди зображали своє бажання бути щасливими, здоровими 

та заможними. 

Та важливий вплив на характер орнаментів мають різні вишивальні 

шви, або їх ще називають «техніки»; в Україні таких відомо близько 100. 

Особливості технік в залежності від етнографічних районів декілька. 

Середня Наддніпрянщина – вишивкам цього району властивий рослинно-

геометризований орнамент із гронами винограду, хмелем чи ромбиками. 

Поділля – особливістю цього району були сорочки із зашитими на рукавах 

суцільними широкими смугами. Харківська область – характерні своєрідні 

поліхромні орнаменти, створювані напівхрестиком або хрестиком, їх 

вишивають грубою ниткою, внаслідок цього візерунки створюють 

враження рельєфних. Сіверщина та Чернігівщина – вишивка не по самому 

полотні, а по канві червоними та чорними нитками, а орнаменти 

запозичені із друкованих збірників. Полтавщина – сорочки вишиваються 

лляним нитками (білими), рідше червоними. Полісся – прості та чіткі 

композиції, найчастіше вишивка геометричних орнаментів. 

Символіка кольорів на вишиванці різноманітна. Червоний – 

найбільш поширений колір, що несе в собі радість життя, свято. Зелений – 

є символом спокою, гармонії та надії. Синій – символ розкоші, заможності 
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та могутньості. Жовтий – символ щастя, свободи та необмеженості. 

Фіолетовий – символ дружби, довіри та гідності. 

День вишиванки – міжнародне свято, яке закликає не забувати та 

берегти традиції наших предків. Відзначається щороку в третій четвер 

травня. Долучитись до нього зовсім не важко, варто лише одягнути 

яскраву вишиванку. Як показує досвід, зазвичай люди в цей день усміхнені 

та піднесені, адже в стародавньому одязі закодовані символи та обереги. 

Цього дня традиційно організовують цікаві конкурси у мережі, наприклад: 

«Найкраще фото у вишиванці», і в них беруть участь не лише українці, а й 

наші іноземні друзі. 

В сучасному світі вишиванка є невід'ємною частиною модного 

образу. Існує величезна кількість орнаментів, технік та кольорів на будь-

який смак. 

Чи люблю я вишиванки? Так, мені подобається вишиванка, 

насамперед тому, що це річ, яка пронеслась скрізь довгі роки та все одно 

залишилась невід'ємним атрибутом гардеробу кожного українця, а також 

вона несе в собі таємний сенс, що пов'язаний із різноманітними 

орнаментами та техніками. Я пишаюсь, що наш народ вміє берегти 

традиції предків та шанувати і вдосконалювати їх відповідно до нової 

моди. 
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Піднесення соціальної ролі жінки, розширення її прав та сприяння 

розвитку її особистості набуває першочергового значення в незалежній 

Україні. Впродовж всієї історії українського народу жінки поряд з 

чоловіками відігравали важливу роль в суспільно – політичному житті. 

Особливо жінка ставала активною учасницею подій в часи історичної 

боротьби нашого народу за своє соціальне та національне визволення, за 

створення своєї держави, коли відбувалось піднесення національної 

свідомості, розвиток національної культури, поширення освіти, що було 

характерним для козацької доби ХVІ-ХVІІІ ст. В ті славні часи жінки мали 

майже рівні права з чоловіками, а іноді навіть займали привілейоване 

становище в українському суспільстві, а особливо сімейному житті. Це 

надавало їм можливість впливати на суспільні процеси, активно брати 

участь у суспільному виробництві,  господарстві, залучатись до розвитку 

освіти та виховання молодого покоління, громадського та духовно-

культурного життя, що знайшло своє відображення в українському 

фольклорі. 

З часів Київської держави українська жінка відігравала важливу роль 

в суспільному житті, а правовий захист її честі та гідності був кращим, ніж 

в країнах Європи. В культурі українського народу образ жінки формувався 

на основі давньої традиції поваги до жінки – матері, який поєднався з 

християнськими традиціями культу Богородиці. Це знайшло своє 

відображення в правовому захисті прав жінок, так, наприклад, з 43 статей 

Уставу Ярослава Мудрого – 14 захищають права жінок, матерів та дітей у 

вигляді покарань за зґвалтування, побиття, вбивство тощо.  

На відміну від країн Західної Європи, статус українських жінок був 

на рівні з чоловіками, їх навіть возвеличували та вшановували. У Київській 

державі існувало спеціальне «Свято брикси», коли дівчата та жінки мали 

право брикатися, тобто змушувати чоловіків робити всю жіночу роботу і 

щоб ті виконували їхні найдивовижніші побажання і витребеньки. 

Київська влада забезпечувала жіночу частину населення не тільки 

правовими можливостями у суспільстві, а ще й створювала умови для 

отримання освіти. У 1086р. княжна Ганна Всеволодівна відкрила першу 

жіночу школу в Києві. Тому багато жінок, особливо із заможних верств, 

мали гарну освіту, іноді кращу за іноземних правителів, що сприяло й 

міждинастичним шлюбам. Особливо це стосується доньок Ярослава 

Мудрого (Ганна – була дружиною французького короля Генріха, Єлизавета 
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– норвезького конунга Гарольда, Анастасія – угорського короля Андрія), 

який був названий «тестем Європи. 

В цей час більш поширеною була освіта при монастирях, де 

представниць привілейованих верств суспільства готували, як майбутніх 

дружин, матерів та господинь дому. Серед жінок княжого роду була 

поширена також практика переписування книг. Так, дочка полоцького 

князя Святослава Всеславича Предслава, котра, за свідченнями літописців, 

постригшись у черниці під іменем Єфросинії, «почала книги писати своїми 

руками». До речі, Предслава Святославна теж заснувала дівочу школу при 

полоцькому Софіївському соборі. 

Жінки-землевласниці мали значну самостійність, були 

повноправними членами суспільства, які сплачували податки, могли 

займати державні посади, як наприклад, займати та наслідувати посаду 

старости. Тобто, у заможних жінок все ж було більше можливостей але й 

жінки нижчих суспільних станів також мали широкі права, особливо 

майнові. Про це свідчать численні записи в актових книгах (продаж, 

купівля, дарування, різноманітні скарги тощо), зроблених також і жінками 

нижчих суспільних станів.  Жінка мала можливість володіти певною 

власністю (в тому числі власністю на землю), яка передавалася саме по 

жіночій лінії, успадковувалася дочкою від матері (так звана «материзна»). 

Варто згадати і про можливість для жінки розпоряджатися певною сумою 

грошей, отриманою від так званого «жіночого господарства» – 

городництва, молочарства, продавши продукти своєї праці й залишати собі 

отримані за них кошти.  

В козацьку добу жінок на Запорожжі або взагалі не було, бо 

запорізьким козакам не дозволялося бути жонатими в місці їх проживання 

(на Січі), а які вже були  одружені, могли навідуватись до свої жінок, які 

жили поблизу Січі в зимівниках та слободах . Більшість козаків вважало, 

що «лицарю й лицарська честь: йому треба воювати, а не біля жінки 

пропадати» Відсутність спілкування з жінками сприяла ідеалізації жіночих 

образів в народній творчості, де завжди шанували жінку –матір та 

з'являлись такі поняття, як Україна-мати, Січ-мати, козацька шабля-мати, 

які мали підтримувати та захищати козаків у важкі хвилини. Прикладом 

може бути пісня «Та на біду, на горе козак уродився» Хоча в часи 

козаччини жінкам заборонялось бути на Січі, жінки продовжували 

відігравати важливу в роль в українському суспільстві. Не існувало 

жодних обмежень прав жінки або її волі. Вона вільно з’являлася у 

товаристві, сама або з чоловіком брала участь у святах, і мала великий 

вплив на справи сімейні і державні.  Жінки не могли бути присутніми на 

зборах, не мали права голосу, та  вони все одно в суспільстві 

користувались великою пошаною. 

Середньовічна сім'я залишалась патріархальною, де, з одного боку, 

головою мав бути чоловік, якому жінка зобов’язана була бути вірною і 
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слухняною. З іншого боку, українські сім’ї будувались на принципах 

рівноправності подружжя, де дружина була для чоловіка не слугою-

рабинею, а товаришкою, другом, помічником в сімейному житті, бо: «Нема 

кращого друга, як вірна дружина», «Нема вірнішого приятеля, як добра 

жінка», «Жінка чоловікові подруга, а не прислуга» та інше 

У простих жінок було найбільше сімейних та господарських 

обов’язків, які знайшли своє відображення в народній творчості. В 

українських народних прислів’ях та приказках багато говориться про 

добру, вірну дружину та зафіксовано повагу до жінки, до її розуму, 

визнання її особливого становища в українській сім’ї: "Найкраща і 

найліпша спілка – то муж і жінка", "З доброю дружиною горе не горе, а 

щастя вдвоє", "Ніхто так не догляне, як вірна дружина", "Нема ліпшого 

друга, як вірна дружина", "Нема цвіту білішого за ожиноньку, нема роду 

милішого над дружиноньку", "Все тільки до часу, а жінка до смерті". І 

навпаки, горе тій сім’ї, чоловікові, котрий "попався в лихі руки невірній 

дружині" 

Важливу роль жінки у людському, сімейному, а особливо 

господарському житті підтверджують народні приказки та прислів'я. Ось 

лише деякі з них: «Як би міг чоловік обійтися без жінки, то був би пан», 

«Без жінки, як без рук», Аби ніхто не був без жінки і без своєї хати, «Біда з 

жінкою, а без жінки ще гірша», «З жінкою клопіт, без жінки ще більший», 

«Добра жінка з пушки муки пригорщу зробить». Народна мудрість 

підкреслює відповідальне ставлення жінки до роботи, якої завжди у неї 

багато: «Жінка своєї роботи не переробить» 

Народна мудрість підтверджує правило, що в сім'ях мав бути 

розподіл обов'язків між чоловіком та дружиною, коли кожний мав певні 

права в різних сферах  діяльності. Так, наприклад, «Чоловік у домі голова, 

а жінка душа», «Жінка держить дім за три угли, а муж за четвертий», «Без 

хазяїна двір, а без хазяйки хата плаче», «Од господаря повинно пахнути 

вітром, а од господині димом». В народній мудрості зустрічаються 

приклади, які підтверджують позитивний вплив жінки на чоловіка, її 

підтримка його у важких ситуаціях. Так, наприклад,  «Добра жінка і лихого 

чоловіка направить», «Жінка – тепла пола чоловікова», «Добра жінка краде 

тай перед чоловіком кладе»  

Таким чином, ми побачили, що жінка відігравала важливу роль в 

сімейному житті в середньовічній Україні, що підтверджується 

фольклорними джерелами. Українці взагалі надавали великого значення 

сім'ї як головному осередку суспільства, яка була обов'язковим елементом 

в житті кожної людини. В українській сім'ї до жінки ставились з повагою, 

як до рівноправного члена родини, хоча чоловіки й мали певні переваги. 

Жінки мали виконували багато функцій в родинних стосунках але 

найважливішим було народження та виховання дітей. В українському 
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фольклорі знайшли своє відображення традиції, моральні засади сімейного 

життя, у тому числі й сімейні негаразди, які українці сприймають з 

гумором та за допомогою іронії звертають на це увагу задля виховання 

молодого покоління, надання їм практичних порад. 
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Поворотні моменти історичного розвитку, коли ті чи інші процеси 

отримували потужні імпульси до прискорення або нового напрямку руху, 

дослідниками були позначені як революції, повороти, хвилі, вибухи і т.д. 

Все почалося на зорі новоєвропейської історії, в епоху формування 

модерну як типу культури («коперникіанский переворот» і наукова 

революція XVII ст., промисловий переворот, «повстання мас»), 

продовжилося в ХХ ст. науково-технічною революцією, інформаційним 

вибухом, лінгвістичним, онтологическим поворотами в філософії тощо. 

Радикальні зміни умов існування людства концептувалися як завершення 

проекту модерну і перехід культури в нову якість: стан постмодерну, 

пов'язаного з розвитком постіндустріального, інформаційного, глобального 

суспільства, з формуванням медіареальності на тлі бурхливого розвитку 

засобів масової комунікації і цифрових технологій.  

Ще більш глибока трансформація світовідношення досягається з 

розвитком цифрових медіа та інфраструктури віртуальних мереж. 

Повсякденний світ є для людини первопорядковою, базовою реальністю. З 

розвитком цифрових технологій і бездротового зв'язку він дігіталізіруется, 

в нього проникають цифрові елементи. І це є вже відзнакою четвертої 

промисловї революції, змістом якої є цифровізація (діджиталізація) – 

насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, 

системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, 

що фактично уможливлює інтегральну взаємодію віртуального та 

фізичного, тобто створює кіберфізичний простір. Основна мета 

цифровізації полягає у досягненні цифрової трансформації існуючих та 

створенні нових галузей економіки, а також трансформації сфер 

життєдіяльності у нові більш ефективні та сучасні. Такий приріст є 

можливим лише тоді, коли ідеї, дії, ініціативи та програми, які стосуються 

цифровізації, будуть інтегровані, зокрема, в національні, регіональні, 

галузеві стратегії і програми розвитку. 

В умовах Четвертої промислової революції формується концепція 

промислового розвитку Індустрія 4.0 (Industry 4.0), яка стосується 

цифровізації виробничих процесів в промисловості, енергетиці, у сфері 

транспорту, інфраструктури та логістики і передбачає технологічну 

еволюцію від вбудованих систем до кіберфізичних систем. Автомобілі 

поступово стають високотехнологічними гаджетами на колесах, 

підключаючись до «хмарних» сервісів обробки інформації на основі 

«великих даних». Повсюдне поширення бездротового зв'язку в міському 
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середовищі призведе до остаточного усунення кордону між реальним і 

віртуальним. Віртуальна реальність вже не є кінцевою областю значень, 

відокремленої від світу повсякденності. Віртуальне присутнє в самому 

реальному, стає його невід'ємним елементом. Йдеться вже про «гібридний 

світ». 

Реальність, доступ до якої опосередковується електронними медіа, 

виявляється набагато більш привабливою, ніж реальність повсякденного 

життя. Повсякденний світ набагато менш динамічний, іноді в ньому нічого 

не відбувається. Людське буття-в-світі «каналізується», відчужуючи себе 

від звичного оточення, і втягується в події, що відбуваються або 

відбувалися десь у світі (або просто уявні) і безпосередньо його не 

торкаються. Тим самим людина стоїть перед ризиком відчуження від свого 

«у-собі». Електронні медіа викликають спокусу шукати «у-собі» десь в 

світі, де його по визначенню немає. Інакше навіщо людям по кілька разів 

на день дивитися одні й ті ж новини або з азартом стежити за життям 

героїв телесеріалів? 

Ставка віртуальної присутності вельми висока: контенти мережі 

набагато багатше і різноманітніше, ніж реальні контенти повсякденного 

життя (за тим невеликим вирахуванням, що це контенти віртуальні). Через 

мережу ми отримуємо доступ практично до всього освоєного людиною 

світу. Приваблює саме можливість довільного вибору меж контенту, тобто 

прилучення, нехай і віртуальне, до будь-яких змістів світу. Нічого 

подібного реальність не пропонує. Досвід повсякденної реальності 

обмежений моїм тут-і-тепер-буттям, тим, що мені дано тут і зараз.  

Віртуальну реальність визначають як високорозвинену форму 

комп'ютерного моделювання, яка дозволяє користувачеві зануритися в 

штучний світ і безпосередньо діяти в ньому за допомогою спеціальних 

сенсорних пристроїв, які пов'язують його рухи з аудіовізуальними 

ефектами [1, с.406,417]. При цьому зорові, слухові, дотикові і моторні 

відчуття користувача заміняються їх імітацією, що генерується 

комп'ютером. Характерними ознаками віртуальної реальності є можливість 

моделювання в режимі реального часу або в його масштабі, імітація 

навколишнього оточення з високим ступенем реалізму, можливість 

впливати на навколишню обстановку і мати при цьому зворотний зв'язок. 

У даному відношенні віртуальний світ не тільки дублює реальний, але за 

своїми можливостями перевершує його. Віртуальний світ - це не тільки 

ігровий простір, але насамперед світ Інтернету, що використовує новий 

вид реальності. Інтернет схожий на світ нічим не обмеженої мрії. У ньому 

є все, що потрібно для здійснення будь-якого, не тільки «віртуального» 

бажання. Його можливості часом перевершують можливості реального 

світу, а створений універсум володіє ні з чим не порівнянними 

горизонтами. У чомусь світ Інтернету «дублює» психіку людини, особливо 

ту сферу, яка «відповідає» за процеси уяви і бажання. Весь простір 
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Інтернету реалізує різного роду бажання: бажання заявити про себе, 

бажання продати, купити, бажання розважитися, бажання спілкуватися і 

т.п. Саме тому ми назвали Інтернет світом реалізованої у віртуальному 

просторі мрії, що не має для свого здійснення (звичайно, в цьому ж 

віртуальному просторі) звичних обмежень. У світі Інтернету можна 

«проживати» кілька життів, оскільки користувач, повідомляючи про себе 

відомості або іменуючи свій топос, місце (сайт, електронна адреса), 

вільний повідомляти про себе будь-які відомості, навіть завідомо 

неправдиві. Початкова орієнтація на свободу і відкритість, яка закладалася 

в саму структуру Інтернету, дозволяє йому бути вільним від будь-яких 

соціальних обмежень і прив'язок, маніфестацією яких служить 

ідентифікація імені та біографії. В принципі Інтернет міг би стати місцем 

безособистісних і неідентифіковані індивідів, якби бажання бути іншим не 

врівноважувалося бажанням бути собою, заявляти про себе. Як уже 

зазначалося, Інтернет являє собою «співтовариство» користувачів, баз 

даних і засобів комунікаційного доступу, що створюють своє 

комунікативне уніфіковане простір. 

Можливо зробити висновок, що інформаційні технології, які 

проникають в життєдіяльність людини і суспільства, кардинально 

змінюють повсякденне буття людей: їх цінності, ідеали, поведінкові 

практики, комунікації, спосіб життя. А тому «необхідний контроль не 

техніки, а тих цінностей і цілей, які закладає сама людина в нові 

технології» [2, с.22]. І це є ключовим во взаєминах людина –техніка і 

технології. І саме це, на наш погляд, повинно бути світоглядною 

стратегією держави в розвитку не тільки взаємодії філософії і культури, 

але також технологій і техніки сучасності. 
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Історія Софії Галечко – це історія про те, як українка зламала 

суспільні стереотипи щодо жінки у війську та на війні (військова кар’єра 

традиційно вважалася прерогативою чоловіків). Щоб стати першою 

жінкою-офіцером під час Великої Війни 1914‒1918 років, Галечко здолала 

безліч перешкод. Вона є зразком відданості своїй державі, відваги, 

геройства і на неї можна рівнятися сучасним жінкам. 

Софія Галечко народилася 3 травня 1891 р. у місті Новий Сонч (нині 

територія Польщі) у польсько-українській родині. Її батько (українець) 

працював поштовим урядовцем, а мати (полька) давала приватні уроки. 

Там Софія закінчила народну школу. Далі навчалася у Самбірській 

гімназії, а, за іншими даними, у польській гімназії Ю. Словацького у 

Львові. Саме у гімназії Софія «віднайшла Батьківщину», тобто, долучилася 

до українського молодіжного руху. Вона вступила до товариства «Січ», 

була задіяна у «Пласті», очолювала гурток «Рідна школа». Доброчинними 

послугами громадської організації «Взаємна поміч», яку вона очолювала, 

користувалася вся українська громада міста Ґрац (Австрія), де Софія 

навчалася в університеті на філософському факультеті. Є згадки, що при 

університеті Софія заснувала крамницю з канцелярським приладдям та 

гуцульськими виробами, завоювавши популярність «між чужими і своїми» 

[3, с. 15].  

Наприкінці навчання в університеті Галечко пережила особисту 

трагедію – смерть від туберкульозу нареченого Андрія Куровця. Її бойова 

подруга Гандзя Дмитерко згадувала, що Софія ніколи не змогла пережити 

цієї страшної втрати. Тому, на думку сучасних істориків, це була головна 

причина, яка спонукала Софію піти на фронт. Іншим мотивом піти на 

фронт було бажання рівноправності з чоловіками. Це відтворив Микола 

Угрин-Безгрішний у п’єсі «Софія Галечко»: батько підтримав намір Софії 

піти на фронт, бо «доки українська жінка не стане на рівні з чоловіком, нам 

не надіятися ніякого добра для України» [1]. 

Софія відвідує санітарні курси Червоного Хреста, згодом у Відні 

проходить військовий вишкіл. До легіону Українських січових стрільців 

(далі – УСС) Софія Галечко вступила 2 вересня 1914 р.  

З початком Галицької битви Галечко перебувала у складі 2-ї сотні          

1-го куреня під командуванням Зенона Носковського. У серпні 1915 р. 

Софія Галечко отримала звання хорунжої. У листопаді 1915 р. сотня УСС 

під командуванням Семена Горука та Зенона Носковського завдала армії 

Олексія Брусилова, що проривалася до Закарпаття, відчутних втрат.  
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Софія Галечко пізнала важке фронтове життя, але не терпіла жодних 

потурань (несла варту в холодну дощову ніч), відмовилася від тримісячної 

відпустки, щоб поправити здоров’я (інші отримували лише 14-денну). У 

паузах між воєнними діями вона читала підручники з військової справи, 

розв’язувала тактичні завдання.  

Але фаховість і досвід не допомогли українкам у 1918 р., коли без 

пояснення їх звільнили з війська. Так, у червні 1918 р. Софії надали 

відпустку і натякнули, що їй варто перейти на цивільну службу. Це був 

страшний удар для Галечко: хорунжа не бачила майбутнього поза фронтом 

– вдома її особливо не чекали, через хронічне запалення очей не могла 

вчитися й працювати, під час війни втратила документи: університетський 

диплом, свідоцтво санітарної практики у шпиталях Ґраца. 31 серпня 

1918 р., перебуваючи у знайомої учительки Ірини Підвисоцької в селі 

Пасічна (нині Надвірнянського району Івано-Франківської області), Софія 

Галечко під час купання у ріці Бистриця «попала у вир і не виплила» [2]. 

Доля інших жінок, які боролися у лавах січового стрілецтва, 

склалася по-різному. Олена Степанів зайнялася викладацькою і науковою 

роботою. Ольга Підвисоцька з чоловіком переїхала до радянської України 

(була репресована і страчена у 1937 р.). Ірена Кузь у 1917 р. 

демобілізувалася і попрямувала до сестри у Відень. Поіменного списку 

жінок, які служили в легіоні УСС, немає. Дослідниками встановлено 

33 особи, однак конкретних відомостей – де, коли й у складі якого 

підрозділу (куреня/сотні) вони знаходилися чи яке мали звання – не 

знайдено [1].  

Історії про участь жінок у реальних боях на передовій робили з 

легіону Січових стрільців легенду. Була потреба й у створенні нових 

живих зразків для патріотичного виховання українського жіноцтва. Однак 

військова слава закінчилася разом з війною, а після її завершення жінкам 

доводилося жити за консервативними традиціями мирного часу. Тож 

діяльність Софії Галечко заслуговує великої поваги та пошани. 
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Підсумки кліматичного Саміту в Глазго, який відбувся нещодавно, 

можна сформулювати двома словами: людство занадто довго тягло час у 

питанні зміни клімату, до півночі залишилася одна хвилина, настав час 

діяти. У нашому світі, коли заходить питання екології, усі говорять: "так", 

"звичайно" я бачу, що ситуація з екологією дуже погана, але робити нічого 

не буду. Я один, і від мене "одного" нічого не залежить. Ну викину я цю 

обгортку або пляшку, нічого ж не станеться. але ми забуваємо про те, що 

на Землі, ще 7 мільярдів людей, які думають, що від однієї обгортки нічого 

не буде. Але вони дуже помиляються. І я, Софія Мітіна, розповім, чому. 

Нещодавно я побачила ролик на YouTube, який притягнув мою увагу. І ось 

що в ньому говориться. Великий бар'єрний риф за чверть століття втратив 

половину своїх коралів (2017). Якщо ми не діятимемо швидко, корали 

можуть зникнути з лиця землі. Їх зникнення загрожує життю чверті усіх 

морських мешканців. Обов'язково перегляньте ролик! Всі кошти, виручені 

за перегляди, підуть на відновлення рифів 

(https://www.youtube.com/watch?v=Nfhq4b4p1I0).  

Як показують результати 

досліджень австралійських учених, з 

1995 року через підвищення 

температури моря більше половини 

коралів Великого бар'єрного рифу 

зникло. Вимирання торкнулося всіх 

типів коралів найбільшої системи 

рифів у світі. Великий бар'єрний риф 

тягнеться на 2300 км вздовж північно-

східного узбережжя Австралії. Корали 

вимирають в результаті знебарвлення 

– процесу, при якому водорості, що 

живуть з ними в симбіозі, залишають риф через підвищення температури 

води. Без підтримки цих водоростей корали перестають рости, втрачають 

колір, втрачають їжу і стають вразливими. Підвищення температури 

поверхні океанів і кислотності води може знищити майже всі довкілля 

коралових рифів до 2100 року. В останні десятиліття риф зазнав серйозних 

руйнувань, насамперед через зростання температури води, що відбілювала 

корали. Вчені зафіксували три масштабні відбілювання коралів: у 2016, 

2017 та у березні 2020 року. Перші два торкнулися дві третини рифу; 
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масштаб третього оцінюється досі. Час втрачати не можна – ми повинні 

різко скоротити викид парникових газів в атмосферу якнайшвидше. 

Які прогнози для Великого бар'єрного рифу у 2021 році? Потепління 

морської води – особливо у лютому цього року – вчені вважають 

причиною масштабної загибелі коралів найбільшого на планеті рифу. 

Корали, що померли, біліють, і це добре помітно з повітря: протяжні 

ділянки рифу вражені повністю, хоча є й благополучні ділянки. Дві 

третини рифу зазнали такої ж шкоди у 2016 та 2017 роках. Великий 

бар'єрний риф тягнеться на 2300 км. Він внесений до переліку Світової 

спадщини через величезну наукову та унікальну природну цінність. 

Минулого року влада Австралії була змушена змінити прогнозований 

статус стану заповідного рифу з "поганого" на "дуже поганий". При 

глобальній зміні клімату екстремальні явища, що відбиваються на коралах, 

відбуваються частіше і посилюються, і збитки для рифу від кожного з них 

посилюються. У попередні два рази відмирання торкнулося двох третин 

території рифу: загинули корали різноманітні морські тварини, для яких 

риф є унікальним місцем існування. Риф – це жива, динамічна система, але 

коли такі удари як забруднення пластиком, викиди в атмосферу йдуть один 

за одним, рифу все складніше 

відновлюватися. Це глобальний 

сигнал до найрішучіших дій для 

усунення наслідків зміни 

клімату. Середня температура 

Землі вже піднялася на 1 градус 

Цельсія порівняно з 

доіндустріальною епохою. За 

даними ООН, у разі підвищення 

середньопланетарних температур 

на 1,5 градуса Цельсія вимре 
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90% існуючих морських коралів.  

Ситуація з пандемією останніх років посилила ситуацію. Медичні 

одноразові маски забруднили коралові рифи на Філіппінах. Місцеві 

дайвери намагаються очистити океан, але ресурсів не вистачає. За 

розрахунками Азіатського банку розвитку, столиця Філіппін виробляла до 

280 тон медичного сміття на піку пандемії Covid-19. Тепер викинуті 

одноразові маски опинилися на коралових рифах. Полімери з медичних 

масок розпадаються на мікропластик, який разом з їжею потрапляє в 

морських тварин, що живуть біля рифів. За підрахунками екологічної 

служби ООН, щороку в океані виявляється приблизно 8 тон пластику. З 

цього сміття утворюються цілі архіпелаги. Пластик розпадається на дрібні 

частинки та стає їжею для планктону. По харчовому ланцюжку він 

потрапляє до нас із вами на стіл. Людина як вершина харчового ланцюга 

неминуче отримує свою «дозу» мікропластику, тобто знаходиться на 

"пластмасовій дієті". 

За прогнозами вчених, через кліматичні зміни та забруднення 

навколишнього середовища, 70-90% коралових рифів зникнуть протягом 

наступних 20 років. Адже проблема не в самому пластику, а в тому, що 

багато предметів ми використовуємо тільки одного разу. Раціональне 

споживання, багаторазове використання упаковки із прагненням до «нуля 

відходів» виглядає єдиним дієвим рішенням. 

 

Список використаної літератури: 

1. Австралія: Великий бар'єрний риф. 

https://www.bbc.com/russian/news-54541867 

2. Як одноразовий пластик перетворити на багаторазовий? В Уельсі 

знайшли вихід. – https://www.bbc.com/russian/topics/cyz0d53rx4kt 

3. Одноразовые маски засорили рифы на Филиппинах  

https://www.bbc.com/russian/media-56348766 

4. Чому на планеті зникають корали https://plus-

one.ru/ecology/2021/06/08/pochemu-na-planete-ischezayut-korally 

5. Проблеми екології в сучасному світі https://biosfera92.ru/poleznye-

stati/problemy-ekologii-v-sovremennom-mire 

 

 

 

 

 

 



Х Ювілейна Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів 

вищої освіти та молодих учених «Хімія та сучасні технології» 

 

                     174 

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА НА ПОЧАТКУ ВІЙНИ НІМЕЧЧИНИ 

ПРОТИ СРСР В ЛІТКУ 1941 р.:  

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Спіір Емілі, В.Л. Борисов 

e-mail: vladislavborisov963@gmail.com 

Вашингтонський університет, Сіетл, США,  

ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет 

Україна, Дніпро 
 

В наш час не втрачають своєї актуальності питання присвячені 

історії Другої світової війни 1939–1945 р.р. Однак серед багатьох проблем 

цього історичного періоду, які знайшли відповідне висвітлення у сучасній 

літературі, існують і такі, що не привернули в достатній мірі уваги 

дослідників. Це питання історії початку війни Німеччини проти СРСР 

влітку 1941 р. У радянській літературі приділялась увага питанням історії 

оборони українських міст і сіл від німецько-фашистських загарбників на 

початку війни [7]. Цю традицію в певній мірі продовжують і сучасні 

дослідники [2]. Однак не висвітленими залишаються питання соціально-

політичного характеру: як населення України реагувало на початок війни, 

які настрої, крім патріотичних, переважали серед громадян і як взагалі 

складалась суспільно-політична ситуація в містах і селах України в цей 

складний історичний період? Всі ці питання потребують додаткового 

вивчення на основі нових архівних матеріалів та сучасної історичної 

літератури. Більш того, враховуючи соціальну та національну специфіку 

розвитку українських земель на початку 1940-х років доцільно було б 

розглядати дану проблему не узагальнено, а на прикладі окремих регіонів 

України. 

Напад Німеччини на СРСР та проголошення початку Вітчизняної 

війни у заяві наркома В.Молотова офіційно викликали ряд патріотичних 

виступів серед мешканців Дніпропетровської області [1, 98].  Однак дійсна 

соціально-політична ситуація по місту та області була більш складною. 

Про це свідчить доповідна записка ”Про політичний стан в області”, 

складена на ім'я секретаря Дніпропетровського обкому КП(б)У 

С.Б.Задіонченко. У записці наводились факти про неоднозначне 

сприйняття подій 22 червня 1941 р. мешканцями міста та області. Так під 

час патріотичного мітингу на Цегельному заводі № 16 м. Дніпропетровська  

одна домогосподарка заявила: ”Нехай ідуть комуністи захищати свою 

Батьківщину, а ми за них не підемо!" [3, 35]. Більш того, деякі з громадян, 

що мали свої ”рахунки” з радянською владою відкрито  раділи з приводу 

німецько-фашистської агресії: у колгоспі ”Комунар” Апостолівського 

району колишній розкуркулений Д. Скраль відверто висловився: ”Як я рад, 

що Гітлер іде у нашу країну! Я віддячу тим, хто мене розкуркулював – 
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вони у мене всі на замітці” [3, 35]. Серед громадян розповсюджувалися 

чутки, що причиною нападу Німеччини стали невиконання Радянським 

Союзом деяких пунктів радянсько-німецького договору, ”але Молотов 

поїде до Німеччини і все владнає” [3, 36]. А з приводу майбутніх бойових 

дій існувала точку зору, що ”Червона Армія не буде чинити опір тому, що 

це життя в СРСР червоноармійцям також  набридло і вони самі здадуться 

[3, 37]. 

Цікавою була реакція на початок війни і серед радянських громадян 

німецького походження. Так після проголошення війни 22.06.1941р. 

”німці-колгоспники колгоспу ім. К. Лібкнехта Александропільскої 

сільради” Сталінодорфського району ”збиралися групами, пиячили та 

відверто раділи” [3, 36]. А німець-коваль заявив колгоспнику-українцю: 

”Добрий день Федір, іде до нас у гості Гітлер, зараз подивимось, хто 

сильніший” [3, 37]. Однак у більшості німецького населення  

Дніпропетровської області настрої з приводу війни були більш сумними. 

Так серед німецького населення поширювалися чутки, що ”українці 

готуються грабувати та різати німців”, тому треба ”організувати таємну 

охорону для захисту своєї колонії” [3, 36]. Колгоспник А.Я.Зель колгоспу 

ім. Тельмана Новософіївської сільради зробив простий та влучний 

висновок: ”зараз нам всім німцям амба, нас всіх заберуть та репресують” 

[3, 36]. 

Початок війни викликав у більшості населення стурбованість у 

зв’язку з можливим припиненням  постачання продовольства, в першу 

чергу – хліба. Почали виникати черги, які стали своєрідним каталізатором 

суспільних настроїв в області. Так у черзі за хлібом по вулиці Короленко в 

обласному центрі виникла бійка – громадянин Нестеренко побив 

громадянина Водяницького, який заважав йому купити хліб поза чергою 

[3, 37]. Щоб запобігти спекуляції та в дусі тогочасних радянських традицій 

органи НКВС розпочали арешти, обшуки та вилучення продовольства у 

населення. Так 25 червня 1941 року був затриманий завідуючий кіоском  

№ 121 Амур-Нижньодніпровського харчо торгу, у нього було 

конфісковано – 34 кг цукру, 8 кг пшона, 10 кг сухарів, 39 шматків мила          

[3, 38]. 27 червня 1941 р. о четвертій годині ранку  співробітниками НКВС 

було  затримано громадянина Бровко А.Г. 1864 р. народження, який 

працював двірником. У 77-літного двірника при обшуку було знайдено:           

54 кг сухарів, 29 кг борошна, 3 кг сухофруктів, 62 коробки сірників,                

106 крб. 40 коп. срібних грошей та ін. [3, 38]. Безумовно, що ці  відносно 

невеликі збереження були зроблені літньою людиною не для спекуляції, а  

на власну потребу.  Інший випадок яскраво відображає  пануючі тоді у 

суспільстві настрої громадянської недовіри та тотального контролю. 

Дружина репресованого Суччо С.О. отримала у своєї знайомої продавщиці 

три буханки хліба. Цей випадок виявили жінки, що стояли у черзі біля 



Х Ювілейна Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів 

вищої освіти та молодих учених «Хімія та сучасні технології» 

 

                     176 

кіоску, та відправили Суччо С.О. до міліції. Під час обшуку у неї було 

знайдено 18 кг борошна та один (!) буханець хліба [3, 38]. 

Початок війни викликав певний патріотичний підйом  серед 

військовозобов’язаних області. Так на 10 липня 1941 р. до лав Червоної 

Армії добровільно вступили 10175 громадян [4, 4]. Однак мали місце 

випадки дезертирства: у Петропавлівському районі – один, у 

Магдалинівському та Верхньодніпровському – по двоє 

військовозобов’язаних [3, 35]. Відповідно наказу НКВС за № 00804 від 

25 липня 1941 р. розпочалася організація загонів народного ополчення та 

винищувальних батальйонів на території Дніпропетровської області. Було 

сформовано 30 винищувальних батальйонів із особовим складом 6 тис. 

549 бійців, значна частина з яких згодом поповнила лави Червоної Армії[4, 

2]. Винищувальні батальйони відрізнялись за чисельністю, яка залежала 

від місця дислокації загону. Так, наприклад, у винищувальних 

батальйонах, що діяли у сільських районах та невеликих містах області, 

нараховувалося від 100 до 200 бійців.  В обласному центрі винищувальні 

батальйони дислокувались по районах міста і всього у їх складі 

нараховувалось 3 тис.800 бійців [5, 47]. Військове навчання бійців 

народного ополчення  та винищувальних батальйонів проходило за двома 

напрямками: ”1. Вивчення правил заряджати та розряджати  гвинтівки, 

кулемети.  

2. Вивчення гранати,  її заряджання, використання пляшок з 

горючою рідиною для боротьби з танками ворога”. [6, 13]. Безумовно, що 

така ”військова підготовка” була малоефективною при зустрічі з 

регулярними частинами німецької армії. Так, у Директиві Військової Ради 

Південного фронту від 3 серпня 1941 р. зазначалось: ”Ворог проводить 

розвідку..., створює паніку та імітує наступ; винищувальні батальйони – не 

реагують, не об’єднуються швидко  у бойові одиниці для боротьби, опору 

та знищення дрібних груп ворога..." [6, 12]. 

9 липня 1941 р. о 23 год. 50 хв. відбувся перший повітряний наліт 

німецької авіації на міста Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ та Кривий 

Ріг. Було пошкоджено залізничні мости через р. Дніпро та р. Самару, та 

телефонний кабель, вбито шість та поранено тринадцять громадян [4, 1]. 

На Лівобережжі було скинуто 25  авіабомб від 50 до 300 кг на завод ім. 

Комінтерна та 5 авіабомб біля заводу ім. Артема. Було пошкоджено           

16 будинків та зруйнована лазня. Загальна кількість людських втрат:          

10 осіб вбито, 12 – поранено. Другий повітряний наліт о 1 год. 20 хв. 10.07. 

було відбито вогнем чотирьох зенітних батарей та ланкою винищувачів, 

яка була викликана із Запоріжжя [4, 3]. Однак найбільш трагічним стало 

бомбардування станції Нижньодніпровськ 19 липня 1941р . – авіабомби 

влучили у санітарний потяг та у вагони з ”вогненебезпечним вантажем”, 

що стало причиною ”великої кількості людських втрат” [3, 134]. Повітряні 
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напади німецької авіації вимусили керівництво  області створити 

”аварійно–відбудовні загони місцевої протиповітряної оборони”, які 

знаходились на казарменому стані. Робітникам і службовцям, що були 

призвані у ці загони, зберігалась середня заробітна плата [5, 121]. Крім 

того, Обком КП(б)У провів перевірку протиповітряних сховищ. Було 

визначено, що з 21515 сховищ, 4677 – не мають необхідних перекрить, а в 

Кіровському районі міста з необхідної кількості – 3480 сховищ, відрито 

тільки – 1921 [5,127]. Останнє свідчить про непідготовленість 

протиповітряної оборони міста в 1941 р. Безумовно, що це було  наслідком 

тих настроїв (війни на ”чужій території” та ”малою кров’ю”), які панували 

в радянському суспільстві напередодні німецько-фашистської агресії. 

Несподіваний напад Німеччини обумовив також зміну в соціально-

політичному житті міста і області – від ”шапкозакидацьких” настроїв до 

панічної закупівлі продовольства та неймовірних слухів про можливі 

наслідки бойових дій.  Дослідження соціально–політичних змін, що 

відбулися у суспільному житті Дніпропетровщини на початку нападу 

Німеччини на СРСР в літку 1941 р., і є перспективою подальшого вивчення 

даної проблеми. 
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Ніколи в минулі століття люди не жили з таким комфортом, а 

тривалість життя не досягала таких масштабів. Очевидно, що позитивні 

емоції, і вершина цих емоцій – відчуття себе щасливою людиною, 

виникають, як правило, в умовах безпеки, комфорту, благополуччя. У 

сучасному світі збільшується кількість людей, життя яких наближається до 

таких умов. Чи можна назвати нашого сучасника людиною щасливішою, 

ніж її попередники? Що означає бути щасливим? Чому індивіду важливо 

почуватися щасливим? Чому за всіх часів, у тому числі, в сучасному світі 

так важко досягти щастя? 

Що таке щастя, кожен розуміє по-своєму, адже кожен з нас – 

індивідуальність, що має власні інтереси та уподобання. Для когось щастя – це 

мати автомобіль найновішої моделі, добре облаштовану квартиру з меблями, від 

яких тріщать стіни, та гаманець, наповнений зеленими папірцями - доларами. 

Можливо, це і є якась сота частина щастя. А може, й ні. 

Але, на мій погляд, щастя усе ж таки не в цьому. Щастя – це мати 

вірних, незрадливих друзів, здатних у будь-яку хвилину прийти до тебе на 

допомогу. Я знаю, якщо станеться біда, я можу розраховувати на тверду 

руку друга. Він допоможе мені порадою, він запропонує реальну допомогу. 

У цей же час мої друзі теж можуть розраховувати на мене. І я їх не 

підведу, не зраджу. Тоді ж що може бути кращим за це товариство, за 

товариську підтримку? 

Однією з складових частин щастя, на мій погляд, є здоров'я. Не 

маючи його, людина відчуває себе руїною. Як відомо, здоров'я неможливо 

купити за гроші. Нехай ти будеш навіть мільярдером, але, не маючи 

здоров'я, будеш ти радіти своїм грошам? І тільки тоді зрозумієш, що щастя 

все ж таки неможливо оцінити лише в грошовому еквіваленті. Скільки 

людей страждає від того, що у молоді роки. Дозволяли собі зайві речі, 

забуваючи про наслідки – це і нестримне вживання алкоголю, і безмірне 

паління, дві, а то й три пачки у день! Наслідки не чекатимуть, і вже скоро 

такі люди відчують себе дуже хворими, адже людський організм 

зроблений не з заліза. Тому, я вважаю, що здоров'я потрібно берегти 

замолоду, щоб у похилому віці не бідкатися та не звертатися до лікарів; 

Щастя, я гадаю, - це мати здорових, люблячих батьків. Адже вони 

так багато віддають нам, своїм дітям. А ми зрідка буваємо такими 

невдячними, такими байдужими до їхніх прохань. Але якщо замислитися, 

то, мені здається, ми могли би частіше прислухатися до їхніх зауважень, 
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порад, приділяти їм більше часу та уваги. Бо вони віддають нам стільки 

ніжності і ласки.  

І щастя у кожного своє. Для молодих людей, у якій би точці світу 

вони не проживали, щастя бачиться як достаток, цікава робота, міцна сім'я 

і, звісно, кохання. Для літніх людей щастя не вимірюється в матеріальному 

плані. І змістом їхнього життя стає виховання дітей та онуків. Для дідусів і 

бабусь неважливо те, що можна купити. Важливим для них є те, що як раз 

не продається. Це здоров'я  близьких, їхнє щастя, любов. Для них важлива 

друга половина, яка йшла пліч-о-пліч через роки радості й смутку.  

Я можу сказати, що в різні історичні періоди розуміння щастя 

змінюється зараз вам приведу приклад коди тільки з'явилися люди для них 

було щастя що вони знайшли собі якесь житло або чомусь навчилися, а от 

в наші роки нажаль щастя для когось в грошах, а от для кого що мама та 

тато живі та здорові.  

Скільки людей на нашій планеті, стільки й думок. А якщо брати 

народ то для народу є також щастя, наприклад коли в світі немає війни всі 

будуть щасливі, деякі народи будуть щасливі тільки тому що вони живуть 

в гарній країні з великими маєтками.  

Кожна людина де б не жила, хоче бути щасливою і хоче мати щастя. 

І незважаючи на те, що кожен із нас має своє уявлення про щастя, у всіх у 

нас залишається незмінним розуміння того, що є передумовами щасливого 

життя людини. На них звертав увагу А.Шопенгауер. У своїй книзі він 

писав: «То, от чего зависит разница в жребии смертных, может быть, на 

мой взгляд, сведено к трем основным пунктам. Вот они: 1) Что есть 

индивид – то есть личность в самом широком смысле слова. Сюда 

относятся, следовательно, здоровье, сила, красота, темперамент, 

нравственный характер, ум и его развитие. 2) Что имеет индивид – то есть 

всякого рода собственность и владение. 3) Чем индивид представляется. 

Под этим выражением, как известно, понимают, каков он в представлении 

других, то есть, собственно, как они себе его представляют. Таким 

образом, здесь мы имеем дело с их мнением о нем, которое проявляется в 

троякой форме – как честь, ранг и слава». [1] 
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Сільський туризм являє собою цікаву форму відпочинку в приватних 

господарствах сільської місцевості з використанням майна та трудових 

ресурсів особистого селянського, підсобного або фермерського 

господарства, природно-рекреаційних особливостей місцевості та 

культурної, історичної та етнографічної спадщини регіону. Сільський 

зелений туризм тільки нещодавно почав розвиватися на 

Дніпропетровщині, тому ця тема є малодослідженою. Останнім часом 

цьому виду туризму приділяється велика увага. Дедалі більше туристів 

відпочиває у сільській місцевості. 

Зелений туризм або сільський туризм є діяльністю, яка проходить в 

контакті з природою, життям у таборі або маленьких селищах. Такий 

туризм пов'язаний з проживанням у сільській місцевості, 

сільськогосподарською роботою, зі знайомством із способом життя 

сільських жителів, з пішими екскурсіями по природним об'єктам, 

вивченням об’єктів флори і фауни місцевості.  

Найголовнішою перевагою такого туризм є те, що весь процес 

віподчинку проходить без заподіяння шкоди природному навколишньому 

середовищу. А в наш час це – дуже важливий фактор. Також перевагами 

сільського туризму є контакт із природою, тиша і спокій, здорове довкілля, 

чисте повітря та харчування. 

Зелений туризм відкриває нові можливості. Городяни їдуть у села чи 

хутори пожити зовсім іншим життям. Це повернення до першоджерел. 

Краса сільських пейзажів, близькість річок, озер, лісів, гір, відсутність 

стресів та метушні добре впливають на людину, зміцнюють її і духовно, і 

фізично.  

Дніпропетровщина має великий потенціал для запропонування та 

створення зеленого туризму на своїх територіях. Чого тільки коштують 

дніпровські плавні! 

Почався екологічний туризм на території Дніпропетровщини з 

Петриківського району. Це дуже яскравий приклад зеленого туризму, а 

також один із найбільш мальовничих, екологічно чистих районів на 

Дніпропетровщині, де протікає річка Оріль, а саме село стоїть на річці 

Чаплинка. 375 скіфських курганів і козацьких могил, розташованих у 

районі, нагадують про багату історію цієї території. Заснування 

Петриківки пов`язують з ім`ям останнього кошового отамана війська 

Запорізького Петра Калнишевського. «Родзинкою» Петриківки є 

петриківський розпис, який увійшов до репрезентаційного списку 
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нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Петриківські 

вироби популярні не тільки в Україні, а й за її межами.  

Також Дніпропетровська область може запропонувати такі бази 

зеленого туризму як: 

- База відпочинку «Цвіт», 

- Гостьовий дім «Перлина степу», 

- Спортивна база «Колос», 

- Хутір «Бджілка», 

- Садиба «Хутір Галушківка» 

- Парк відпочинку «Новоселиця», 

- База відпочинку «GoodZone», 

- База відпочинку «Орільський двір». 

З кількості запропонованих варіантів стає зрозуміло, що даний вид 

відпочинку на Дніпропетровщині має попит і тільки розвивається, тому 

кожен зможе знайти підходящий варіант для себе та своєї родини, 

близьких, друзів. Спробуючи зелений туризм одного разу ви обов’язково 

повернитесь до нього знову.  
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БІЗНЕС В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРЕВАГИ, 

ПЕРСПЕКТИВИ ДІАЛОГУ 

Фурлет Катерина Ігорівна, Какуріна І.І. 

e-mail: Kfurlet21@gmail.com 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 

Україна, Дніпро 

 

Бізнес стає всеохоплюючим і всепроникаючим феноменом сучасної 

цивілізації. Існує низка базових причин, які змушують фірми ставати більш 

глобальними як в плані загального курсу розвитку, так і в плані 

повсякденної практичної діяльності. До числа таких стратегічних 

імперативів входить:  

- використання ключової компетенції компанії. Одним з 

найважливіших підстав для глобалізації є можливість більш широкого 

використання ключових компетенцій, які компанії вдалося розвинути на 

внутрішньому ринку. Ключова компетенція визначає відмінну сильну 

сторону або перевагу, що має першочергове значення для успішної роботи 

компанії. Застосовуючи ключову компетенцію на нових ринках, компанія 

може збільшити свої доходи і прибутки. 

- придбання ресурсів. Суттєвою причиною щодо ведення бізнесу в 

міжнародних масштабах є необхідність придбання закордоном таких 

ресурсів, як матеріали, робоча сила, капітал або технологія. У деяких 

випадках компанії відчувають гостру потребу в тому, щоб скористатися 

зарубіжними джерелами ресурсів, тому що на місцевому ринку відповідні 

продукти та послуги або повністю відсутні, або їх недостатньо для 

задоволення потреб компанії.  

- пошук нових ринків збуту. Необхідність пошуку нових ринків збуту 

– це також одна з поширених причин виходу компаній на міжнародні 

ринки. Коли внутрішній ринок, на якому компанія реалізує свою про 

продукцію, повністю сформований, то на ньому все важче і важче 

генерувати високі доходи та забезпечувати зростання прибутку.  
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В умовах глобалізації міжнародний бізнес набуває принципово 

нових рис. Важливий інструмент економічної інтеграції країни в світову 

економіку, а відповідно – інструмент глобалізації як такої, міжнародний 

бізнес у сучасних умовах визначається такими рисами:  

1. Доступність і всеосяжність. Хоча міжнародний бізнес і регулюється 

відповідними законодавствами країн, він поступово перетворюється у 

невід'ємну можливість практично для будь-якої фірми майже кожної 

країни, принципово змінюючи стратегічні й тактичні перспективи фірм і 

відкриваючи перед ними нові потенційні поля ділової активності. У той же 

час тут, звичайно, є й певні обмеження;  

2. Технологічна глобалізація. Можливості комп'ютеризації, 

інформатизації та телекомунікацій принципово змінили характер 

міжнародного бізнесу, який в сучасних умовах набув трьох принципово 

нових рис: він може ефективно здійснюватись «не виходячи з офісу»; він 

може здійснюватися в режимі реального часу; він може за допомогою 

телекомунікацій охоплювати всі цікаві для бізнесу ринки товарів, 

капіталів, робочої сили, інформації і т.ін.  

3. «Фінансіаризація» Фінансовий зміст міжнародних ділових операцій, 

починаючи від їх ідеї і закінчуючи реальним результатом, стає серцевиною 

міжнародного бізнесу, тим своєрідним центром, навколо якого 

обертаються всі інтереси, рішення, стратегії. Пошук і використання 

міжнародних конкурентних переваг стали жорстко спиратися на 
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досягнення фінансового менеджменту, новітні і численні фінансові 

інструменти, що виростають з гігантських можливостей світового 

фінансового ринку.  

4. В умовах глобалізованої економіки основною господарською 

одиницею стають крупні міжнародні компанії, які володіють філіями і 

дочірніми організаціями в багатьох країнах, зі співробітниками різних 

національностей. Саме вони встановлюють виробничі, торгові, науково-

технічні, фінансові зв'язки зі своїми закордонними партнерами і стають 

головним джерелом та генератором глобалізації.  
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