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 ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
Воскресенська Олена Євгеніївна,  

к.е.н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу та туризму,  

Чудновцева Анастасія Павлівна,  

студентка  
 

Херсонський національний технічний університет 

 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
Проаналізовано методи маркетингових досліджень, що дозволяють чітко уявити перспективи бізнесу, 

оцінити існуючу економічну ситуацію і можливості підприємства, визначити ефективний напрям 
розвитку організації та всі необхідні дії для досягнення поставленої мети, зробити аналіз своїх ідей, 
перевірити їх доцільність і реалістичність.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження сучасних методів маркетингових досліджень 
в цілому здійснювали: Гаркавенко С., Лилик І., Лисено В. П., Полторак В. А. та інші. Проте інформація у 
світі динамічно змінюється, тому ця тема є досі актуальною і потребує подальшого дослідження.  

Виклад основного матеріалу. Успішна діяльність підприємства в умовах динамічної, невизначеної 
ринкової економіки залежить від вміння швидко та якісно збирати та обробляти інформацію, зробити це 
можливо за допомогою сучасних методів проведення маркетингових досліджень. Нагальною є потреба 
запровадження дієвого механізму отримання достовірної, своєчасної та релевантної інформації 
підприємствами на засадах постійності та системності. 

Важливість забезпечення безперервності даного процесу підкреслюється щоденною необхідністю 
координації, оцінки та управління маркетинговою діяльністю зазначених підприємств з метою 
досягнення поставлених комерційних цілей [4, c.60]. 

Умови функціонування підприємств передбачають необхідність постійного збору, аналізу та обробки 
маркетингової інформації про різні аспекти ринкової діяльності, що стосуються як зовнішнього, так і 
внутрішнього середовища підприємства. В умовах сьогодення більшість маркетологів відходить від 
традиційного збору маркетингової інформації і на практиці використовують сучасний інструментарій.  

Загальні методи маркетингових досліджень [3, c. 44]:  
1) залежно від того, якими методами збирається інформація:  

 кабінетні дослідження: традиційний аналіз, контент-аналіз, методи кореляційного і регресійного аналізу;  

 польові дослідження: опитування, спостереження, експеримент, панель;  

 спеціальні дослідження: глибинне інтерв'ю, фокус-група, проекційні методи, хол-тест, хоум-тест;  
 синдикативні (універсальні) дослідження: омнібус, панель, моніторинг;    
2) залежно від того якого типу дані слід отримати:  

 якісні дослідження: спостереження, глибинне інтерв'ю, фокус-група, аналіз протоколу, 
проекційні, експертні методи;  

 кількісні дослідження: статистичне опрацювання достовірних даних отриманих під час: 
опитування, кабінетних досліджень. 

Аналіз сучасного інструментарію маркетингових досліджень [1, c.76]:  
1. Retail Audit (аудит роздрібної торгівлі) – це дослідження, що включає аналіз асортименту, цін, 

рекламних матеріалів у роздрібних точках по досліджуваній товарній групі.  
2. Mix-методики – змішані методи досліджень, досить вдало поєднують в собі переваги якісних і 

кількісних методів. Різновиди mix-методик:  

 Hall-test – метод дослідження, в ході якого досить велика група людей (до 100-400 чоловік) в 
спеціальному приміщенні тестує певний товар та/або його елементи (упаковку, рекламний ролик), А 
потім відповідає на запитання, що стосуються даного товару.  

 Home-test – аналогічний hall-тесту, з тією лише різницею, що тестування товару відбувається в 
домашніх умовах (в дома у респондента). Використовується цей метод при необхідності тривалого 
тестування товару. 

  Mystery Shopping – метод досліджень, що припускає оцінку рівня обслуговування за допомогою 
фахівців, виступаючих в ролі підставних покупців.  
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3. Омнібус – це регулярне багатоцільове опитування населення, проведене на замовлення одночасно 
декількох замовників з різними завданнями, які спільно його фінансують. Омнібус складається з 7-10 
блоків питань учасників проекту плюс портрет споживача. Кожний блок вміщує в себе 4 питання.  

4. Тестування споживання продукту - при тестуванні потенційний споживач взаємодіє з продуктом 
або прототипом продукту в ретельно контрольованих умовах. Метод дозволяє перевірити, чи правильна 
розуміється замовником ментальна модель взаємодії споживача з його продуктом.  

5. Комп'ютерна імітація – відтворення в контрольованих умовах достовірну модель деякої реальної 
життєвої ситуації, яка цікавить дослідника.  

6. Контекстуальні дослідження – дизайнери товару спостерігають за покупцем на його робочому 
місці. Основна ідея полягає в тому, що багато чого з досвіду споживача не може бути виражено словами 
та обговорено до тих пір, поки він не потрапить у ситуацію споживання.  

Широкого поширення набули зарубіжні підходи до збору маркетингових даних [2, c.14]:  

 CATI (пристрій для комп’ютеризованих телефонних опитувань);  

 CAPI (пристрій для комп’ютеризованих особистих інтерв’ю); 

 сканери; 

 Peopleraeters (пристрої для оцінки популярності різних телевізійних програм);  

 EPOS (electronic point of sale) – пристрої на основі технології сканування штрих-кодів й інші 
електронні пристрої.  

З кожним роком популярність досліджень клієнтів в режимі онлайн (опитування через Інтернет, 
мобільний телефон, експрес-опитування, розсилка анкет) в Україні зростає і на сьогодні становить 
близько 7 % [4, c.340].  

Висновок. В умовах конкурентного ринку маркетингові дослідження забезпечують ефективне 
функціонування підприємства через виявлення проблеми, пошуку та збору відповідних даних з метою 
прийняття управлінських рішень.  Для більш ефективних результатів маркетингових досліджень 
використовуються сучасні методи, серед яких: Retail Audit, Mix-методики, омнібус, комп'ютерна імітація 
та інші. Маркетингові дослідження є єдиним способом отримати унікальну інформацію про ринок, без 
якої маркетинг залишається лише непотрібною теорією.  

Маркетингові дослідження заслуговують підвищеної уваги з боку підприємств для ухвалення 
рішення щодо всього маркетингового комплексу та його елементів. Отже, впровадження у повсякденну 
діяльність підприємств сучасних методів маркетингу допоможе досягненню високого рівня 
конкурентоспроможності. 

 

Список використаних джерел: 
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Грушко О.О., 

здобувач вищої освіти 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

 

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 
 

Ринок праці – це система відносин у суспільстві, направлена на купівлю, продаж товару «робоча сила». 

Праця є одним із основних виробничих факторів за яку працівник отримує винагороду, а саме заробітну 

плату. Людина може працювати завдяки своїм розумовим та фізичним здібностям, тобто поєднувати 
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навички, знання та вміння, які формують трудовий потенціал особистості. В економіці праці, її запаси 

визначають за такими критеріями: трудові ресурси, працездатне населення та економічно активне населення. 

Однією з найважливіших характеристик ринку праці є збалансованість, що являє собою відповідність 

динаміки робочих місць потребам суб’єктів господарювання різноманітних форм власності в зайнятості 

економічно активного населення [2, c. 239].  

Таблиця 1 

Основні показники, які характеризують стан і динаміку  

ринку праці України у 2015-2019 роки, тис. осіб [1] 

Роки 

Економічно активне населення 

у віці 15-70 років працездатного віку 

у середньому, тис. осіб 

у % до населення 

відповідної вікової 

групи 

у середньому, тис. осіб 

у % до населення 

відповідної вікової 

групи  
2015 18 097,9 62,4 17 396,0 71,5  

2016 17 955,1 62,2 17 303,6 71,1  

2017 17 854,4 62,0 17 193,2 71,5  

2018 17 939,5 62,6 17 296,2 72,7  

2019 18 066,0 63,4 17 381,8 74,0  
 

В табл. 1 ми бачимо, що показники робочої сили з 2015 до 2017 р. зменшувались. Якщо звернути 

увагу саме на показники економічно активного населення у віці 15-70 років, то показник 2019 у порівнянні 

до 2015 р. зменшився на 1%. Якщо ж розглянути показники економічно активного населення 

працездатного віку, то вони зменшились на 2,5% відповідно, що говорить про зменшення в державі 

трудового потенціалу. Показники економічно активного населення працездатного віку мають схожу 

динаміку. Чисельність безробітних в Україні у 2020 р. становить 1548,9 тис. осіб, що становить 8,6% у 

загальному числі економічно активного населення. В 2015 р. рівень безробіття становив 9,1%, тож 

можливо зробити висновок, що безробітних в Україні стало менше за останні роки, що безумовно йде 

тільки на користь державі [3, c. 236]. 

Таблиця 2  

Зайняте населення за професійними групами в Україні у 2015–2019 рр., тис. осіб [1] 

Професійна група 

Чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років, тис. осіб 

Роки Приріст  
% 2015 2016 2017 2018 2019 

1 група: найпростіші професії 3027,8 3075,4 3141,4 3131,0 2989,5 -1,3% 

2 група: професіонали 2903,7 2906,0 2890,2 3012,3 2976,9 2,5% 

3 група: працівники сфери торгівлі та послуг 2691,2 2734,7 2726,8 2739,8 2757,8 2,4% 

4 група: кваліфіковані робітники з 

інструментом 
2017,0 1946,5 1934,1 1902,0 2065,8 2,4% 

5 група: фахівці 1978,3 1909,3 1831,1 1832,8 1918,8 -3,0% 

6 група: робітники з обслуговування, 

експлуатації та контролювання за роботою 
технологічного устаткування, складання 

устаткування та машин 

1849,2 1821,2 1785,0 1826,9 1847,3 -0,1% 

7 група: законодавці, вищі державні 

службовці, керівники, менеджери 

(управителі) 

1299,0 1259,7 1234,9 1320,4 1330,3 2,3% 

8 група: технічні службовці 521,2 485,4 477,1 474,8 531,2 1,9% 

9 група: кваліфіковані робітники сільського та 

лісового господарств, риборозведення та 

рибальства 

155,8 138,7 135,8 120,9 160,7 3,1% 

Визначають, що безробіття є проявом нестабільності макроекономічних показників у циклічному 

економічному розвитку. Безробіття є однією із найболючіших проблем в умовах розгортання економічно-

фінансової кризи в світі та виявляється в рівнях доходів населення, більший тиск на бюджет держави, 

порушення спокою в  суспільстві держави. Але шукачів роботи в Україні більше, ніж робочих місць. У 

середньому в 2019 р. було опубліковано два нових резюме на одну вакансію. Однак, порівняно з 

останніми двома роками, відбулося значне збільшення кількості вакансій у всіх категоріях. 
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Аналізуючи табл. 2 видно, що найбільше число зайнятого населення складають 1, 2 та 3 професійні 

групи, що в загальному становить 52,6% у загальній чисельності зайнятого населення (за показниками 

2019 р.). А от найменше працівників містять 7, 8 та 9 професійні групи, часка їх становить лише 12,2% у 

загальній чисельності зайнятого населення, проте в останні роки відповідні сфери мають тенденцію до 

зростання чисельності працівників. Якщо порівнювати показники 2015 та 2019 рр., то найбільший приріст 

працівників зосереджено в 9 та 2 професійних групах, а навпаки зменшення відбулося у 5 та 1 групах. 

Із зростанням числа підприємств, що надають населенню робочі місця, покращується рівень життя 

населення. Це відбувається за допомогою підвищення заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата 

працівника в 2015 р. складала 4195 грн і поступово, з кожним роком, вона мала тенденцію до збільшення 

та станом на 2019 р. її позначка досягла 10497 грн. В цілому за останні п’ять років заробітна плата 

збільшилась на 60% [1]. 

На статус зайнятості мільярдів людей суттєво вплинула пандемія коронавірусу COVID-19 по всьому 

світу. У 2020 р. МВФ прогнозував значне зростання рівня безробіття в Україні з 8,5  до 12,6% у 2019 році. 

Це доволі негативно вплине на ринок праці, так як частина людей буде змушена перейти на дистанційний 

вид роботи, деякі навіть можуть втратити своє робоче місце. 

Відповідно до даних відомого кадрового порталу grc.ua, суттєво скоротили кількість вакансій та найбільше 

постраждала від коронакризи сфера обслуговування – готелі, ресторани, туристичні оператори, салони краси 

тощо. Щороку навесні традиційно відбувався активний пошук персоналу для ресторанів, готелів, що передує 

сезону відпусток. Однак в березні 2020 р. число вакансій у даній сфері зменшилась більше ніж на 50% в 

порівнянні з попереднім місяцем і майже на 40% в квітні у порівнянні з березнем. Крім того, досить відчутно 

скоротилася кількість вакансій від організацій, що надають послуги (салони краси, туризм, домашній персонал, 

пошиття, ремонт одягу та взуття, центри розваг тощо). Для роботи на виробництві роботодавці найчастіше 

розміщували вакансії вантажників та охоронців – влітку для них було доступно більше ніж 20000 вакансій по 

всій Україні, а це на 20% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року. 

Отже протягом 2015–2019 рр.  чисельність зайнятих на ринку праці зросла, безробіття знизилось лише 

на 0,5%, та  в даний момент цей ринок переживає доволі непростий час. Під впливом пандемії 

коронавірусу COVID-19 український ринок праці поступово відновлюється від шоку, викликаного цією 

коронакризою. Проте при цьому деякі зміни у його функціонуванні можуть мати подальший розвиток. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: 

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
 

Прийняття Господарського кодексу України може слугувати, у першу чергу, реалізацією 

регуляторно-статичної функції права, що дозволить забезпечити економічним відносинам правові форми 

їх прогресивного розвитку. Потужні інтеграційні процеси ще більше розширили переміщення через 

кордони держав ідей і концепцій глобального співіснування. Внаслідок цього складається різноманітний, 

взаємозалежний і багато в чому цілісний світ.  

Водночас процеси міжнародної інтеграції, уніфікації та гармонізації, особливо в економічній сфері, 

потребують вдосконалення форм вираження права, зокрема, вирішення економічних проблем (особливо її 

корупційної складової) у сфері правового регулювання, вироблення системи наукових обґрунтованих вимог, 

правил, прийомів, способів та засобів розробки та вдосконалення нормативно-правових та інших юридичних актів, 

їх адаптації до європейського права, уточнення понятійного апарату багатьох галузей права. Указані тенденції є 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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проявом більш загальної закономірності: законодавство може бути регулятором суспільних відносин тільки тоді, 

коли його внутрішня і зовнішня форми відповідають найвищім стандартам юридичної техніки. Звісно, 

нормативно-правових актів та юридичної практики є одним з важливих показників рівня розвитку правової 

системи будь-якої країни. Відтак, зацікавленість у якісному рівні є вмотивованим фактором, а підвищення 

відповідної якості є адекватне усвідомлення суб’єктами органів державної влади змісту правової вимоги.  

Іноді ефективним засобом вирішення деяких проблем є саме міжнародний правовий досвід; 

відповідні акти, договори, на реалізацію яких країна взяла на себе зобов’язання, ефективно проведений 

комплекс заходів. З рештою, критична маса наукових робіт по цьому направленню є досі не адаптованою 

до міжнародно-правових стандартів. 

Першим кроком який необхідно зробити – це розширити зміст Господарського кодексу України у 

контексті новостворених бізнес сфер та бізнес-термінів які не потрапили до його змісту, а також 

встановити єдиний підхід до одноманітного термінологічного навантаження по всіх законодавчих 

площинах. В Україні корупція вразила не тільки апарат державної влади, а й проникла практично в усі 

сфери суспільного життя. Громадяни стикаються з корупційними проявами при зверненні як до органів 

державної влади, так і приватні підприємства та установи. Найбільш високий рівень корупції в сферах 

освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства, будівництва житла та ін. З переходом до 

ринкової економіки правове регулювання даних сфер носить переважно приватно-правовий характер. У 

зв'язку з цим видається, що назріла потреба в моніторингу коррупциогенності законодавства в сфері 

правового регулювання. Разом з тим, такий підхід потребує додаткового теоретичного обгрунтування, так 

як він не в повній мірі відповідає уявленню про корупцію як про зловживання державною владою. 

При вивченні досвіду лідируючих в цьому рейтингу держав стає очевидним, що їхні уряди при розробці 

антикорупційних заходів змогли провести багатофакторний аналіз ситуації, і в підсумку грунтувалися як на 

соціальних, так і на інституційних факторах. США, як держава з однією з найрозвиненіших правових систем, в 

боротьбі з корупцією зробили упор на законодавство. У кримінальному кодексі США поняття кримінально 

караною корупції має більш широке тлумачення, ніж в країнах Європи. Наприклад, згідно із законами США, 

держслужбовці в різних відомствах не можуть отримувати подарунки, які коштують дорожче певної ціни. Цей 

досвід застосовується і в інших країнах, наприклад, у Великобританії і Сінгапурі. Останній вважається одним з 

позитивних прикладів оперативної боротьби з корупцією. Крім стандартних механізмів, з цікавих заходів можна 

виділити те, що в країні була використана «колективна відповідальність» за хабар. Якщо хтось один з чиновників 

був звинувачений в корупції, під удар потрапляли також і його колеги, яких чекало звільнення. З інших примітних 

заходів, прийнятих в Азії, можна відзначити «презумпцію корумпованості» в Гонконзі, яка полягає в тому, що 

чиновник повинен довести легітимне виникнення свого майна. Крім цього, в Гонконзі була створена «Незалежна 

комісія проти корупції», яка складалася з незалежних спостерігачів, в тому числі громадських діячів і бізнесменів. 

Співробітники створеного відомства мали високі заробітні плати. Відзначимо, що високий рівень винагород і 

заохочень також став важливим інструментом в боротьбі з корупцією. Цим шляхом пішла, наприклад, Швеція, 

різко підняла зарплати держслужбовцям. Згодом заробітні плати знижувалися, однак зниження корупційних 

зв'язків змогло зберегтися. У Нідерландах за відсутність корупційних зв'язків або допомогу в розслідуванні таких 

чиновники могли отримати матеріальне заохочення. Найжорсткішим законодавством щодо корупціонерів можна 

назвати китайське - там, відповідно до закону, корупціонер може бути засуджений до смертної кари. Незважаючи 

на широкий спектр антикорупційних заходів в різних регіонах світу, лідери рейтингу Transparency International все 

одно дотримуються єдиної стратегії в методах боротьби з корупцією, використовуючи загальноприйняті 

механізми. У їх числі можна згадати наступні: 

• спрощення бюрократичних механізмів і інших адміністративних процедур;  

• удосконалення антикорупційного законодавства; 

• підвищення покарання за корупцію як на законодавчому рівні, так і на рівні громадського осуду 

(наприклад, публікація списків корупціонерів);  

• транспарентності роботи державних відомств та офіційних осіб;  

• підвищення незалежності судової системи при проведенні судів над корупціонерами; 

• зміна кадрової політики на державній службі;  

• розмежування повноважень державних службовців;  

• посилення ревізійних та регуляторних заходів для протидії корупції.  
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При цьому уряду лідерів антикорупційного рейтингу, формуючи відповідні заходи для руйнування 

корупційних механізмів, орієнтувалися як на світовий досвід, так і на індивідуальні соціальні, економічні 

та політичні особливості країни. 

Першою особливістю боротьби з корупцією в США є різноманіття і різнорівневість нормативних 

актів. Друга особливість - децентралізоване прийняття рішень, як і у всіх інших сферах в США. Основні 

антикорупційні законодавчі акти (разом з розглянутими вище) включені до Зводу законів США (US 

Code). Третьою особливістю трактування поняття корупція і підкуп, строгість покарання за злочини. Так, 

крім відкритого хабарництва американський закон виділяє і пасивний підкуп - в цьому випадку склад 

злочину не вимагає, щоб хабар була виплачена на користь самої посадової особи. Вона може бути 

виплачена іншої людини або організації, на яких вкаже посадовець. Існує окреме покарання за кікбекінг 

(виплата «винагороди» за підсумками угоди). Згідно ст. 201 титулу 18 Зводу законів США, сума штрафу 

за дачу та одержання хабара становить потрійний розмір хабара, або передбачає позбавлення волі на строк 

до 15 років (при обтяжуючих обставинах - позбавлення волі до 20 років). 

Для забезпечення успішної боротьби з корупцією необхідна, крім усього іншого, реалізація двадцяти 

керівних антикорупційних принципів, які були схвалені в резолюції Ради Європи. Ці принципи встановлюють 

найбільш важливі вимоги до тих органів, які повинні боротися з корупцією. Ці умови включають: незалежність 

і автономність, відсутність неналежного тиску на ці органи, достатні ресурси і чітка спеціалізація цих органів. 

При цьому принципи допускають, що в країні може бути не тільки один орган по боротьбі з корупцією, їх може 

бути більше. Це повинно визначатися реальною політичною ситуацією і законодавством кожної окремої країни. 

Такі органи можуть бути або тільки органами, які здійснюють каральні заходи або профілактичні заходи, або 

поєднують і ті, і інші заходи. Але, в будь-якому випадку, ці органи повинні здійснювати ті заходи, які 

сформульовані в політиці боротьби проти корупції в даній країні. У деяких країнах законодавці прийшли до 

висновку, що досить мати ефективні поліцейські органи, мати хорошу систему державного обвинувачення і 

цього достатньо для боротьби з корупцією. Але практика останнього часу показує, що цього недостатньо. І саме 

тому була і прийнята Конвенція ООН проти корупції. В результаті, багато країн почали переглядати своє 

ставлення до створення спеціалізованих антикорупційних органів. 

Для того, щоб створити ефективний і приносить реальну користь антикорупційний орган, в першу чергу, 

необхідно ідентифікувати, визначити конкретні проблеми, що стоять перед країною. Також необхідно з'ясувати, 

про яку корупцію йдеться, з якою корупцією стикаються громадяни та бізнес в цій країні. Чи є ця корупція 

всеосяжної за охопленням різних секторів державного управління, або вона є великомасштабної за обсягами 

коштів, які в неї залучені. Необхідно також проаналізувати досвід вже існуючих інститутів і з'ясувати, чи можна 

вирішити ці проблеми шляхом створення нових органів, або краще діяти шляхом кращої координації існуючих 

органів, поглиблення їх міжвідомчого співробітництва. Аналізуючи ці питання, держави можуть прийти до 

висновку, що їм, можливо, необхідні спеціалізовані органи по боротьбі з корупцією. При цьому вони повинні 

будуть зробити такі органи по-справжньому ефективними. По-перше, необхідно вирішити, на якій правовій 

основі будуть створюватися такі антикорупційні органи. Є країни, наприклад, Сербія, де антикорупційні органи 

створені тільки для того, щоб відповідати очікуванням міжнародних організацій і міжнародної громадськості. 

Простим указом уряду там створено, так званий, антикорупційний комітет. Як тільки цей комітет почав свою 

діяльність, на нього тут же само Уряд почав тиснути, і тільки суспільна увага захистило його від цього. Але сам 

розвиток подій показав, що створення спеціалізованого органу має грунтуватися не на підзаконних актах, а на 

законі, правовому акті, прийнятому парламентом, щоб знизити ризик знищення спеціалізованого 

антикорупційного органу політичними силами, незадоволеними його роботою. На жаль, саме це в даний 

момент відбувається в ряді країн, зокрема, в Словенії. По-друге, необхідно визначити характер майбутнього 

органу. Чи повинен цей орган матиме функції репресивні або профілактичні. Якщо немає виразної потреби 

створювати новий орган з репресивною функцією, тоді не треба його створювати. Якщо населення як і раніше 

довіряє існуючим правоохоронним органам і судовій системі, тоді існує велика небезпека в створенні ще одного 

нового репресивного антикорупційного органу з функціями розслідування. Розподіл роботи між існуючими 

правоохоронними органами і новим органом створить проблеми, які може бути дуже складно вирішити. По-

третє, необхідно визначитися з положенням майбутнього антикорупційного органу в системі органів державної 

влади. Існують вимоги, щоб цей орган був незалежним. Звичайно, ця незалежність не є повністю абсолютної. 

Такий незалежний антикорупційний орган повинен бути підзвітний кому-то. Зазвичай такий орган є підзвітним 

законодавчого органу, і регулювання діяльності такого органу має бути дуже докладним, особливо якщо 

доручені їй репресивні функції, зокрема, пов'язані з певним вторгненням в сферу обмеження прав людини. 
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Повинна бути вибудувана система контролю за його діяльністю з тим, щоб такий орган не порушував ці права. 

По-четверте, необхідно заздалегідь передбачити шляхи ефективного вирішення проблеми забезпечення такого 

органу необхідними ресурсами. Є країни, які створили чудові антикорупційні органи і дали їм 

найрізноманітніші функції. Ці органи отримували незалежність в структурі суспільства. Але їм не надавалося 

необхідних ресурсів. А якщо такий орган створений тільки на папері, це проблему не вирішує. У 

спеціалізованих антикорупційних органів повинен бути свій незалежний бюджет. У них повинна бути 

можливість незалежно залучати до роботи найкращих фахівців в даній галузі. Прийняття законодавчих актів і 

створення антикорупційних органів тільки на папері трохи що доводять в плані політичної волі. Саме виділення 

фінансів доводить наявність політичної волі. Тому що без фінансів такі органи ніякої користі не принесуть. Є й 

інші умови, які пов'язані з діяльністю таких антикорупційних органів: об'єктивність, професіоналізм, 

неупередженість, чесність, принциповість, ефективність. Якщо ці принципи порушуються, то діяльність цих 

органів дуже легко дискредитувати, а також домогтися їх реструктуризації або навіть знищення. Це вже сталося 

в таких країнах, як Албанія, Македонія, Сербія, Словенія. Поки ще вільні від такого тиску спеціалізовані 

антикорупційні органи в Латвії, Литві та Естонії.  

Особливо актуальними сьогодні є вимоги очищення законодавства від норм, які можуть бути 

використані і використовуються в корупційних цілях. Вищевикладені рекомендації мають сенс до більш 

докладного вивчення і повинні стати першочерговими і особливо важливими, всіляко посилюватися 

парламентарями, вченими, експертами та журналістами. 
 

Література: 
 

1. Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. К. Галянтич, С. М. Грудницька, 

О. М. Міхатуліна та ін. — К.: МАУП, 2005. — 424 с. — Бібліогр.: с. 417-419. Електронний ресурс. Режим 

доступу:http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/13726/1/Haliantych_Hrudnytska_GPU_2005.pdf 

2. Перші наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова : матеріали круглого столу (8 лютого 2019 р., 

м. Київ). Наук. ред. В.А. Устименко. НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень, 2019. – 264 с. 

Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.iepd.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/04/Zbirka-08-02-2019.pdf 

3. Мілаш В. С. Перспективи модернізації договірних правовідносин у сфері господарювання: 

монографія / В. С. Мілаш; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 227 с. 

Електронний ресурс. Режим доступу:https://core.ac.uk/download/pdf/33756496.pdf 

 

 

Калєніченко А.Д., 

студентка факультету економіки, підприємництва та маркетингу 

Черкаського державного бізнес-коледжу  

 

МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО 

РИНКУ ПРАЦІ 
 

Важливість проблем трудової міграції має не тільки національну природу. В даний час міграція 

набула міжнародного звучання, відіграючи важливу роль у формуванні та розвитку світового ринку праці. 

Саме ці нові властивості протягом останнього часу перетворили трудову міграцію в об'єкт пильної уваги, 

що обумовлює актуальність означеної теми. 

Трудова міграція, як складова частина світового ринку праці, - це підсистема міждержавних потоків 

трудових мігрантів, що відносяться до різних галузей, професій, рівням і типу компетенцій. Міграція 

технічно і юридично - це перетин певною особою кордону між країнами, або між адміністративно-

територіальними одиницями. Загальновизнаним фактом є те, що міграція є одним з найбільш важливих і 

значимих умов для успішного функціонування ринку праці. 

Міжнародна міграція робочої сили має істотні і неоднозначні економічні та соціальні наслідки як для 

країни еміграції, так і для приймаючої країни [1].  

Людина, яка зважується на рішучий крок - пошук роботи в іншій країні, очевидно, повинна 

усвідомлювати, що йде на певні матеріальні і психологічні ризики, оскільки їй доведеться понести 

витрати на проживання в іншій країні, а також пристосуватися до нових людей і звичаям даної країни, без 
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підтримки рідних і близьких. Найчастіше основним фактором, що породжує переміщення робочих між 

країнами, є різниця в рівні реальної заробітної плати [2]. 

Більш того, міграційні чинники впливають на формування і функціонування ринку праці, переважно через 

динаміку пропозиції робочої сили, так як ними охоплено економічно активне населення, в тому числі і потенційні 

наймані працівники. Рушійними силами переселення людей є об'єктивні і суб'єктивні чинники, що відображають 

суспільні і особисті потреби. Джерелами, що породжують міграційні процеси, виступають дві групи потреб:  

1) економічні закономірності розвитку суспільного виробництва (об'єктивні фактори);  

2) матеріальні і духовні потреби мігруючих трудових ресурсів (суб'єктивні фактори). 

Регулюючий вплив на ринок праці надає і сезонний фактор, що визначає масові переміщення робочої 

сили, пов'язані головним чином з роботою навчальних закладів, відпустками, сільськогосподарськими 

роботами і т.д. Таким чином, ринок праці передбачає високу мобільність робочої сили, її вільне 

переміщення з одних регіонів в інші з метою пошуку та отримання роботи. 

Очевидно, що необхідність звернення до поглибленого вивчення ролі трудової міграції у формуванні та 

розвитку світового, національних і регіональних ринків праці обумовлена різними обставинами. Перш за все, 

хочу звернути вашу увагу на те, що в 21 столітті під впливом політико-економічних і демографічних чинників 

в країнах c високим рівнем життя невпинно збільшується відсоток мігрантів в загальній чисельності населення.  

За даними ООН, у 2019 році кількість міжнародних мігрантів у світі досягла орієнтовної позначки у 

272 мільйони людей, що на 51 мільйон більше, ніж у 2010 році. В даний час міжнародні мігранти 

складають 3,5 відсотка світового населення порівняно з 2,8 відсотками у 2000 році [3].  

Оскільки кількість міжнародних мігрантів зростає швидше, ніж загальна чисельність населення, їх частка у 

світі збільшується. Кількість міжнародних мігрантів продовжує зростати як у розвинутих країнах, так і в 

регіонах, що поки лише розвиваються.  Частка міжнародних мігрантів, що проживають на півдні (Африка, Азія, 

за винятком Японії, Латинської Америки та Карибського басейну, та Океанія, за винятком Австралії та Нової 

Зеландії), зросла з 39 відсотків у 2005 році до 44 відсотків у 2019 році. Зростання відбулося в країнах з високим 

та середнім рівнем доходу, де зараз проживає 70 відсотків усіх мігрантів, що проживають на півдні [3]. 

Це свідчить про те, що, по-перше, національно-державні ринки праці в країнах з високим рівнем 

життя «вбирають» значну кількість нових робочих рук і розвиваються досить швидкими темпами; по-

друге, ринки праці цих країн набагато привабливіше, ніж ринки праці в країнах із середнім рівнем життя; 

по-третє, уряди країн з високим рівнем життя створюють певні умови для припливу трудових мігрантів, 

але не поспішають їх інтегрувати, підтримуючи статус мігранта на протязі довгих років. Також, наведені 

вище дані показують суттєві зміни в потенційному обсязі світового ринку праці, під яким мається на увазі 

система всесвітніх потоків трудової міграції. 

Важливо звернути увагу, що далеко не всі мігранти в працездатному віці націлені на отримання робочого 

місця і роботу на новому місці проживання. Саме  з причини низької кваліфікації багато мігрантів, 

досягнувши різними шляхами країн з високим рівнем життя, залишаються одержувачами вагомих 

соціальних виплат, а деякі з них свідомо не вливаються в ринок праці. Дійсно, в даний час 617 мільйонів 

молодих людей, які складають резерв міжнародної міграції, відчувають недолік в основних навичках 

математики і грамотності, а 57 мільйонів дітей шкільного віку, які не відвідують школу взагалі [4]. 

Якщо ж говорити про Україну, то в нашій країні трудова міграція набула досить загрозливого 

масштабу. Певні категорії наших співгромадян виїзжають в пошуках робочого місця за кордоном чи в 

інших регіонах нашої держави саме через  недостатню кількість робочих місць із прийнятною заробітною 

платою і низький рівень соціальних гарантій. 

До основних міграційних потоків, які впливають на формування ринків праці України і регіонів, відносяться: 

1. маятникова трудова міграція. Як правило, в ній беруть участь жителі приміських територій, що 

здійснюють щоденні трудові маятникові міграції;  

2. міжрегіональна міграція відображає рух населення з одного регіону в інший у межах України. 

При цьому територіальний рух людських ресурсів може відбуватися у формі як трудової міграції (без 

зміни постійного місця проживання), так і безповоротної міграції (на постійне місце проживання);  

3. міграція робочої сили за межі країни (зовнішня міграція). Зовнішні мігранти можуть переїжджати 

як на постійне місце проживання, так і з метою здійснення тимчасової трудової діяльності (іноземна 

робоча сила) [5]. 

Названі вище потоки мігрантів є вагомим чинником структури пропозиції робочої сили в регіонах та 

Україні в цілому. 
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Нині трудова міграція населення України є масштабним, загальнодержавним явищем,  яке потребує 

всебічного вивчення, аналізу, прогнозування та адекватної реакції держави через формування та 

реалізацію національної еміграційної та імміграційної політики . 

Трудова міграція є природною реакцією населення на негативні зміни в соціально-економічному 

житті суспільства в період структурних перетворень в економіці, за умови нерозвиненості та 

деформованості внутрішнього ринку праці, масового галузевого й регіонального безробіття .  

Наостанок слід зазначити, що масштабність і значимість міграційних процесів в контексті 

формування національного та світового ринку праці вимагає подальшого посилення уваги до їх 

всебічному дослідженню, перш за все з боку вчених економістів, здатних здійснити комплексний аналіз 

міжнародної міграції як складного явища суспільного життя. 
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

Стратегія - детальний всебічний комплексний план, який розробляється з точки зору перспективи 

діяльності певного сектору економіки. Стратегічний план повинен ґрунтуватися на масштабних дослідженнях 

та фактичних даних. Тому необхідними є збір та аналіз значних обсягів інформації про діяльність сфери охорони 

здоров’я. Існує багато моделей процесу стратегічного планування, які тією або іншою мірою деталізують 

послідовність кроків цього процесу, проте чотири ключових етапи є загальними для всіх моделей визначення 

цілей, стратегічний аналіз або діагностичний етап,  стратегічний вибір, реалізація стратегії [1]. 

Одним із найважливіших рішень управління конкурентоспроможністю є планування першим кроком 

якого є вибір загальної мети або чітко визначеної причини її існування – місії та цілі. Місія є точкою 

відліку для керівника при виборі найкращої для організації альтернативи. Цілі повинні відповідати 

вимогам: бути конкретними і вимірюваними,  бути орієнтованими у часі, бути досяжними - підвищувати 

ефективність організації. [2] . 

Медична установа - це складна система з багатьма цілями. До основних видів цілей організації 

належать виробничі цілі - показники результативності медичної допомоги, підвищення продуктивності, 

розширення асортименту медичних послуг, забезпечення фінансовими ресурсами, зміни в структурі 

організації, поліпшення компетентності людських ресурсів тощо. 

Стратегічний розвиток включає низку етапів - діагностичний етап розпочинається з аналізу та оцінки 

зовнішнього середовища. Медична організація як відкрита система залежить від зовнішнього світу 

відносно поставок ресурсів, енергії, кадрів, споживачів тощо. Аналіз зовнішнього середовища - це процес, 

за допомогою якого розробники стратегічного плану контролюють зовнішні по відношенню до 

організації фактори, щоб оцінити можливості та загрози для організації [3] . 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7056/Vavryshchuk_Emihratsiia_robochoi_syly.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.un.org/en/development/%20desa/population/migration/index.asp
https://www.un.org/en/development/%20desa/population/migration/index.asp
https://www.un.org/sustainable%20development/ru/education/
https://www.un.org/sustainable%20development/ru/education/
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Другу частину складає управлінське обстеження організації - це методична оцінка функціональних 

зон системи, яка призначена для виявлення її стратегічно сильних та слабких сторін. Управлінське 

обстеження включає аналіз управління медичним процесом, аналіз маркетингової ситуації, фінансів, 

бухгалтерського обліку, людських ресурсів, культури організації тощо. 

Наступний етап - це стратегічний вибір, який включає компоненти виявлення стратегічних 

альтернатив, оцінку варіантів та вибір стратегії. Виявлення та аналіз стратегічних альтернатив 

проводиться, виходячи з основних варіантів очікуваних результатів: зростання, обмежене зростання, 

скорочення, сполучення різних варіантів. Головною вимогою при виборі стратегічної альтернативи є 

підвищення ефективності організації в довгостроковій перспективі [2] . 

Завершальним і найбільш тривалим етапом стратегічного процесу є реалізація стратегії. 

Визначальними заходами при реалізації стратегії є:  

-  розробка варіанту дій при непередбачених обставинах. Стратегічний план розробляється для 

ідеальної ситуації, проте реальність може більшою чи меншою мірою відрізнятися від неї;  

- розробка організаційної структури. Для успіху впровадження прийнятої стратегії організація 

повинна мати певну структуру, що забезпечує максимальні можливості для її реалізації; 

- вибір системи управління організацією. Особливістю медичної системи є той факт, що саме кадри 

визначають успішне впровадження стратегії, тому стержневим елементом такої системи управління стає персонал; 

- реалізація стратегії включає вибір організаційного об’єднання і систем контролю, що вимагає 

сумісних дій і координації між різними підрозділами [3]. 

Стратегія є важливим компонентом ефективного управління конкурентоспроможності медичних 

установ. Стадії реалізації перетворють стратегічний план у дії. Успішна реалізація плану потребує розробки 

довгострокових і короткострокових програм, політики, процедур та правил, також передбачає інтеграцію 

стратегічного плану в структуру організації через бюджети та цільове управління. Важливе значення має 

постійна оцінка реалізації плану для визначення його правильності та виявлення проблем [1]. Стратегічне 

управління конкурентоспроможністю є безперервним процесом. Важливою умовою при цьому є вибір 

відповідних критеріїв, які визначають, наскільки вдало вибрана стратегія з погляду стратегічного аналізу,  а 

саме її здійсненність, тобто ступінь труднощів і об’єм зусиль для того, щоб дана стратегія була застосована 

на практиці, а також її прийнятність, тобто визначення того, якою мірою результати застосування 

конкретного стратегічного варіанту направлені на виконання місії організації і досягнення її цілей. 
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ІТ-ІНДУСТРІЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА КРЕАТИВНОГО СЕКТОРУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

На сьогодні, ІТ-індустрія займає досить важливу ланку у житті кожної людини. Починаючи від 

телефонів та закінчуючи безпілотним транспортом – все це рухається з нами, постійно удосконалюючись.  

Однак мало хто з нас замислювався про важливість цього сектору економіки. 

У цілому, креативна економіка – це концепція постіндустріальної економіки, механізмом 

функціонування якої є система специфічних соціально-економічних відносин з приводу виробництва 

розподілу та споживання благ, що базуються на використанні в якості факторів виробництва 

інтелектуального капіталу, креативного потенціалу та таланту породжувати нові оригінальні ідеї, в 

результаті чого створюється інноваційний продукт [1, с. 68]. 
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ІТ-галузь є важливою складовою креативного сектору національної економіки, який має доволі високі 

темпи розвитку. Крім того, сектор ІТ демонструє позитивну тенденцію у генеруванні доходів, створенні 

робочих місць та зростанні експорту. Причиною цього є невизначена залежність від матеріальних 

ресурсів. Саме креативна економіка може привести нові життєві сили в ІТ-індустрію. Адже креатив 

змінює саме середовище, в якому кожна особистість прагне провести своє життя, де вони будуть творити. 

Експерти Всесвітнього економічного форуму в Давосі стверджують, що галузь інформаційних 

технологій, яка є частиною креативної економіки, розвивається досить швидко, а в останнє десятиріччя 

вона розглядається як нова модель зростання. 

Найбільш поширеною ІТ-індустрія є в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, посідаючи перше місце у 

світі. Цей регіон генерує 743 млрд. доларів, або 33% світової економіки, та налічує 12,7 млн. робочих 

місць. Європа посіла друге місце з 709 млрд. доларів (32%) і 7,7 млн. робочих місць. Північна Америка 

посідає третє місце, генеруючи 620 млрд. доларів (27%) і 4,7 млн. робочих місць [2]. 

Аналізуючи ІТ-галузь в Україні, слід зазначити, що протягом тривалого часу поняттю "креативна ІТ-

індустрія" не приділяли достатньо уваги, оскільки експортоорієнтована національна економіка не 

підтримувала інноваційні заходи. Проте, впродовж 2005 – 2020 років експорт творчих ІТ-послуг зріс від 

239 млн. доларів до 768 млн. доларів [2].  

На кінець 2019 року за даними CANnualReport Україна ввійшла до трійки найкращих країн Східної і 

Центральної Європи, у яких  ІТ-індустрія має великий вплив на економіку країни в цілому. На даний 

момент, ІТ-індустрія забезпечує вітчизняну економіку близько 4% від ВВП. 

В науковій літературі підкреслюється, що людський капітал має важливе значення для стабільного 

розвитку ІТ в галузі національних економічних інновацій, а для України головною проблемою на сьогодні 

є відтік людського ресурсу за кордон. Саме креативний людський капітал може найкраще адаптуватися 

до кризових умов та може стати рушійною силою національної економіки. 

Тому, я вважаю, що слід запровадити різні програми для підтримки індустрій інформаційних 

технологій, наприклад, грантові задля збільшення ініціатив. А також, важливо звернути увагу і на освітні 

програми у цій галузі, та створити сприятливі умови для відкриття нового бізнесу у сфері креативної 

економіки. Важливо теж пам’ятати, що креативна економіка – це прямий шлях перенаправити економіку, 

яка споживає надмірно природні ресурси, на інший бік – екологічний і не менш прибутковий. 
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ:  

ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ 
 

Злиття та поглинання стали загальною стратегією консолідації бізнесу. Основна мета - зменшити 

витрати, скористатися перевагами економії від масштабу і одночасно розширити частку ринку. Для багатьох 

людей злиття та поглинання просто означають розподіл ресурсів та витрат для збільшення результатів. 

Однак це не так просто, як здається. Багато таких випадків не досягають обіцяних результатів, 

підприємства страждають від зменшення багатства акціонерів та конфліктів в управлінні. Так успіх будь-

якої ініціативи насамперед залежить від мети, яка стоїть за необхідністю. 

Насамперед, злиття і поглинання компаній – комплекси дій, націлені на зростання загальної вартості 

активів за рахунок синергії, тобто, переваги спільної діяльності. Якщо по-простому, то злиття і поглинання 

компаній описують перетворення двох компаній в одну. Злиття – це виникнення нової компанії в результаті 
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об’єднання двох рівнозначних компаній, а поглинання – це викуп компанії, яка поглинається, компанією 

поглиначем, у результаті чого поглинена компанія припиняє існування, а поглинач збільшується [1]. 

Придбання існуючого бізнесу дозволяє компанії пришвидшити процес розширення, оскільки їм не 

потрібно починати з самого початку. Цільова компанія вже створена і має всі процеси на місці. Компанія-поглинач 

просто повинна зосередитись на злитті бізнесу з її власним і рухатися вперед зі своїми стратегіями зростання. 

Однак насправді це не так просто, як здається. Більшість придбань зазнають невдач через погані 

установки та стратегії впровадження. Основними причинами придбання є: 

 збільшити ринкову владу; 

 подолати бар'єри для в'їзду; 

 зменшити витрати на розробку нового продукту; 

 збільшити швидкий доступ до ринку; 

 зменшити ризик порівняно з розробкою нових продуктів; 

 збільшити диверсифікацію бізнесу; 

 забезпечення покращеного використання потужності; 

 краще використовувати існуючу торгову силу; 

 отримання економії від масштабу та уникнення надмірної конкуренції. 

Цілі злиття та поглинання в першу чергу подібні. Вони можуть: 

 різко зміцнити позиції компанії на ринку; 

 відкрити нові можливості для конкурентних переваг; 

 заповнити прогалини в ресурсах і дозволити новій компанії робити те, що попередні компанії не 

могли зробити самостійно; 

 поєднувати навички та конкурентні можливості об’єднаних компаній; 

 досягти більш широкого географічного охоплення та більших фінансових ресурсів; 

 збільшити виробничі потужності та розширити діяльність на нові території; та / або забезпечити 

значну економію витрат завдяки об'єднанню операцій кількох компаній. 

Багато видів злиттів та поглинань переосмислюють діловий світ за допомогою нових стратегічних 

альянсів та вдосконаленої корпоративної філософії. З точки зору структури бізнесу, перераховані деякі 

найпоширеніші та найважливіші типи злиттів [2]: 

 Горизонтальне злиття —  існує між двома компаніями, які конкурують в одному сегменті галузі. 

Дві компанії поєднують свою діяльність та отримують сили з точки зору поліпшення роботи, збільшення 

капіталу та збільшення прибутку. Цей вид суттєво зменшує кількість конкурентів у сегменті та дає вищі 

переваги перед конкурентами.; 

 Вертикальне злиття — це вид, при якому дві або більше компаній однієї галузі, але різних сфер 

об'єднуються в бізнесі. У цій формі компанії, що об’єднуються, вирішують об’єднати всі операції та 

виробництва в одному притулку. Це як охоплення всіх вимог і продуктів одного галузевого сегменту; 

 Спільне злиття — це вид, при якому дві або більше компаній в асоціації так чи інакше пов’язані 

з виробничими процесами, бізнес-ринками або основними необхідними технологіями. Він включає 

розширення товарної лінійки або придбання компонентів, які повністю необхідні для щоденних операцій. 

Цей вид пропонує великі можливості для бізнесу, оскільки він відкриває величезні ворота для 

диверсифікації навколо загального набору ресурсів та стратегічних вимог; 

 Злиття конгломератів — це різновид діяльності, в якій дві або більше компаній, що належать до 

різних галузей промисловості, об'єднують свою діяльність. Всі об'єднані компанії жодним чином не 

пов'язані з їх видом бізнесу та товарною лінією; швидше, їхні операції перекривають операції один одного. 

Це лише об’єднання бізнесу з різних вертикалей під одним флагманським підприємством чи фірмою. 

Не всі злиття та об'єднання є злоякісними, і в деяких випадках може відбутися зменшення витрат на 

виробництво товарів та послуг, що принесе користь кінцевим споживачам. 

Злиття та поглинання стали найвидатнішим процесом у корпоративному світі. Ключовим фактором, 

що сприяє вибуху цієї інноваційної форми реструктуризації, є величезна кількість переваг, які вона 

пропонує для бізнесу. 

Нижче наведено деякі переваги злиття та поглинання: 
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 синергія, яка забезпечує надлишок енергії, що забезпечує підвищену продуктивність та економічну 

ефективність. Коли дві або більше компаній збираються разом і підтримують одна одну, діючий бізнес 

неодмінно отримає величезний прибуток з точки зору фінансової вигоди та результатів роботи; 

 ефективність витрат - ще один корисний аспект злиття та поглинання. Це пов’язано з тим, що будь-

яке злиття покращує купівельну спроможність, оскільки відбувається більше переговорів із масовими 

замовленнями. Окрім цього, скорочення персоналу також дуже допомагає зменшити витрати та збільшити 

норму прибутку компанії, крім цього збільшення обсягу виробництва призводить до зниження собівартості 

продукції на одиницю, що в кінцевому підсумку призводить до економії на масштабі; 

 легко зберегти конкурентну перевагу, оскільки багато питань та стратегій можна добре зрозуміти 

та придбати, об’єднавши ресурси та таланти двох або більше компаній; 

 покращення та зміцнення ділової мережі, охоплення ринку. Це пропонує нові можливості 

продажу та нові сфери для вивчення можливостей їх бізнесу. 

З усіма цими перевагами угода про злиття та поглинання збільшує ринкову силу компанії, що, в свою 

чергу, обмежує жорсткість жорсткої ринкової конкуренції. Це дозволяє об'єднаній фірмі скористатися 

передовим технологічним прогресом проти застарілості та цінових війн. 

Велика кількість злиттів провалюється через різні фактори, включаючи культурні відмінності та хибні 

наміри. Більшість компаній, підписуючи угоду, часто отримують загальну картину своїх очікувань, оскільки 

вони вірять у чисту концепцію вищого приросту капіталу, коли дві об'єднуються. Це переконання не завжди 

відповідає дійсності, оскільки умови ринку та економіки часто керують функціонуванням будь-якої 

компанії. Іноді навіть мотивація, що зумовлює злиття, може виявитися нематеріальною. Багато аспектів слід 

зрозуміти та проаналізувати перед підписанням угоди, оскільки навіть одна невелика помилка у прийнятті 

рішення може повністю звалити обидві компанії з незворотним впливом. 

Отже, після глобалізації багато малих організацій поспішно вступили у злиття, щоб протистояти 

висококонкурентним великомасштабним транснаціональним корпораціям . Вони сприйняли злиття як 

захисну стратегію, щоб врятувати свій бізнес від загибелі в новоствореному динамічному середовищі. На 

жаль, у багатьох випадках це не спрацювало через відсутність належного планування та реалізації 

запланованого злиття. Більше того, високі витрати на консолідацію бізнесу (професійні гонорари банкірів, 

адвокатів, радників, оформлення документів тощо) не можуть бути покриті сукупними доходами 

об'єднаної організації, що призведе до її провалу.  
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ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 

 

Что такое денежный поток? 
Денежный поток - это чистая сумма денежных средств и их эквивалентов, переводимых в бизнес и 

выходящих из него. На самом фундаментальном уровне способность компании создавать ценность для 

акционеров определяется ее способностью генерировать положительные денежные потоки или, более 

конкретно, максимизировать долгосрочный свободный денежный поток 

Как используется денежный поток 
Оценка сумм, сроков и неопределенности денежных потоков - одна из основных целей финансовой 

отчетности. Понимание отчета о движении денежных средств, в котором отражены операционные 

http://berg.com.ua/basic/mergers-acquisitions/
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денежные потоки, инвестиционные денежные потоки и финансовые потоки денежных средств, 

необходимо для оценки ликвидности, гибкости и общих финансовых показателей компании. 

Положительный денежный поток указывает на то, что ликвидные активы компании увеличиваются, 

что позволяет ей погашать долги, реинвестировать в свой бизнес, возвращать деньги акционерам, 

оплачивать расходы и обеспечивать защиту от будущих финансовых проблем. Компании с высокой 

финансовой гибкостью могут воспользоваться выгодными инвестициями. Они также лучше справляются 

со спадами, избегая финансовых трудностей. 

Анализ денежных потоков  

Коэффициент покрытия обслуживания долга 

Даже прибыльные компании могут потерпеть неудачу, если их операционная деятельность не 

приносит достаточно денег, чтобы оставаться ликвидными. Это может произойти, если прибыль связана 

с непогашенной дебиторской задолженностью и избыточными запасами, или если компания тратит 

слишком много на капитальные затраты. 

Поэтому инвесторы и кредиторы хотят знать, достаточно ли у компании денежных средств и их 

эквивалентов для погашения краткосрочных обязательств. Чтобы увидеть, может ли компания покрыть 

свои текущие обязательства за счет денежных средств, полученных от операционной деятельности, 

аналитики смотрят на коэффициент покрытия долга. 

Коэффициент покрытия обслуживания долга - чистая операционная прибыль / краткосрочные 

долговые обязательства (также называемые «Обслуживание долга») 

Но ликвидность говорит нам только об этом. У компании может быть много денег, потому что она 

закладывает свой будущий потенциал роста, продавая свои долгосрочные активы или взяв на себя 

неприемлемый уровень долга. 

Свободный денежный поток 

Чтобы понять истинную прибыльность бизнеса, аналитики смотрят на свободный денежный поток. 

Это действительно полезный показатель финансовых результатов - он лучше показывает историю, чем 

чистая прибыль, - потому что он показывает, какие деньги компания оставила для расширения бизнеса 

или возврата акционерам после выплаты дивидендов, выкупа акций или погашения долга. . 

Свободный денежный поток = операционный денежный поток - капитальные затраты 

Для измерения валового свободного денежного потока, генерируемого фирмой, используйте 

свободный денежный поток без рычага. Это денежный поток компании без учета процентных выплат, и 

он показывает, сколько денежных средств доступно фирме, прежде чем принимать во внимание 

финансовые обязательства. Разница между перегруженными долгами и неуправляемыми свободными 

денежными потоками показывают, если бизнес затянутые или работает со здоровой суммой долга. 
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ЗМІНА КЛІМАТУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО 
 

Хід погоди в останні роки значно відрізняється від того, що десятиліттями вважалося "нормальним". 

Наслідками зміни кліматичних умов є як загрози, так і нові можливості. Сільське господарство належить 

до тих галузей економіки, на які будуть суттєво впливати негативні наслідки зміни клімату. Більший 

ризик втрати врожаю та погіршення їх якості можуть зменшити сільськогосподарське виробництво. 

Наслідком може бути нестабільна економічна ситуація в сільському господарстві. 
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Зміна клімату принесе виробникам рослин як нові можливості, так і небезпеку. Можливо, це призведе 

до зменшення сільськогосподарської діяльності та збільшення ризику втрати врожаю та якості в більшості 

регіонів Європи, що призведе до нестабільної економічної ситуації. Європейські фермери вже борються 

зі зміною клімату. Ці явища складні та різноманітні - сильні шторми, зміни дощової системи, поява нових 

хвороб та шкідників. Ця складність ускладнює пристосування до змін. 

Заходи адаптації на ріллі можуть включати, серед іншого, диверсифікацію сівозмін та 

сільськогосподарської діяльності. Управління орними землями та зеленими насадженнями є сьогодні 

найбільшим біофізичним потенціалом для пом'якшення змін клімату в сільському господарстві у світі. 

Північний напрямок 

Зміна клімату може зрушити виробництво рослинництва на північ і вище. Це потенційний 

позитивний вплив кліматичних змін на посіви внаслідок тривалого періоду вегетації та можливостей 

зміни температури (тепліші зими, менше заморозків восени та взимку). 

Позитиви та негативи 

Позитивні наслідки зміни клімату включають збільшення потенційної придатності територій для 

сільськогосподарських потреб в результаті підвищення температури. Це буде результатом впровадження 

теплолюбних рослин до вирощування та більшого використання виловлюваних культур. Підвищення 

продуктивності енергетичних культур та пасовищ буде наслідком продовження вегетаційного періоду та 

збільшення загальної кількості опадів взимку. 

Негативні наслідки зміни клімату включають більший тепловий стрес для тварин, зменшення 

доступності води та збільшення потреб у зрошенні в умовах частіших посух у літні місяці. Звіти не 

включають прогнози погіршення або поліпшення умов вирощування озимих культур та луків. 

На підставі записів метеостанцій в Україні підраховано, що середня температура повітря в 20 столітті 

зросла приблизно на 1 ° C. Також було встановлено, що за останні роки інсоляція значно зросла у травні 

та серпні. Однак чітких тенденцій щодо кількості опадів не виявлено. 

Вплив зміни клімату на умови вирощування 

Підвищення температури повітря, яке спостерігалося у 20 столітті, призвело до продовження 

вегетаційного періоду приблизно на 10 днів. Це впливає не лише на зміну строків сівби рослин, а й на інші 

агротехнічні роботи. Терміни сівби ярих зернових культур значно прискоряться, а озимих затримаються 

приблизно на 3 тижні. Урожай буде на 3-4 тижні раніше. Більш тривалий вегетаційний період створить 

більші можливості для вирощування ловних культур та стерньових культур. 

В результаті підвищення температури темпи розвитку рослин прискорюються, що особливо важливо 

у випадку з теплолюбними рослинами (кукурудза, соя, просо або соняшник). Більші теплові ресурси 

також дозволяють вирощувати інші теплолюбні рослини, такі як сорго або виноградна лоза. 

Поліпшення теплових умов (тепліша зона рухається на північ) збільшило шанс вирощування теплолюбних 

рослин у центральних і навіть північно-західних регіонах країни. Підвищення температури ще на один градус 

не призведе до виникнення теплових бар’єрів для вирощування середньопізньої кукурудзи в Польщі. 

Разом із потеплінням клімату змінюється і структура посіву рослин. За останні роки площа під 

кукурудзою збільшилася за рахунок сприятливіших термальних умов. Ми спостерігаємо тенденцію до 

зростання при посіві озимого ячменю, оскільки частіші м’які зими сприяють кращій зимівлі рослин. 

Негативним ефектом потепління буде прискорення розвитку теплолюбних бур'янів та поява нових 

шкідників (колорадський жук, соняшник ячменю), тягар яких для сільського господарства значно зросте. 

Шкідники з меншою шкідливістю будуть мати більш важливе значення, такі як попелиця, зернові культури, 

гранатовий лось, зимняк, листокопач чи трипс. Також зросте ризик деяких захворювань. М’яка зима з 

короткочасним сніговим покривом підвищує шкідливість хвороби - крихкість злакових і трав’яних ножів. 

Підвищення температури - тепла і суха погода сприяє коричневій плямі листя злаків та коричневій іржі. 

Адаптаційні заходи 

Для адаптації сільського господарства до мінливих кліматичних умов будуть необхідні такі зміни: 

1). Пристосування термінів польових обробок до умов вирощування рослин (терміни сівби, внесення 

добрив та засобів захисту рослин), 

2). Правильний підбір рослин у сівозміні, 

3). Збільшення зрошення рослин, 

4). Оптимізація розміру та способу використання мінеральних добрив, 

5). Збільшення площ під енергетичними культурами, 
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6). Заміна культурних сортів рослин на ті, що краще адаптуються до кліматичних змін, 

7). Адаптація кормових рослин до змінених природних умов - стійких до посухи та спеки, 

8). Моніторинг поширення шкідників та хвороб та розробка методів підвищення стійкості культур до 

цих збудників, 

Хід погоди в останні роки значно відрізняється від того, що десятиліттями вважалося "нормальним". 

Наслідками зміни кліматичних умов є як загрози, так і нові можливості. Сільське господарство належить 

до тих галузей економіки, на які чи будуть суттєво впливати негативні наслідки зміни клімату. Більший 

ризик втрати сільськогосподарських культур та погіршення їх якості може призвести до зменшення 

сільськогосподарського виробництва. Наслідком може бути нестабільна економічна ситуація в 

сільському господарстві. План адаптації 

Знаючи загрози, можна розробити план адаптаційних (адаптаційних) заходів, які зменшать негативні 

наслідки зміни клімату. Адаптація виробництва до мінливих кліматичних умов є проблемою не лише для 

фермера на даному фермерському господарстві. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ФАЦЕЛІЇ ПИЖМОЛИСТОЇ (PHACELIA TANACETIFOLIA BENTH.) 

НА ЧОРНОЗЕМНИХ ҐРУНТАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ ЗА ВИКОРИСТАННЯ 

РІЗНИХ НОРМ ДОБРИВ 
 
Фацелія пижмолиста (Phacelia tanacetifolia Benth.) – однорічна трав’яниста рослина родини 

Шорстколисті (Boraginaceae) [3, с. 49], яку часто використовують в якості медоносної та сидеральної 
культури, рідше – фітосанітарної, кормової, фітомеліоративної; а останні дослідження свідчать і про 
потенціал використання у фармацевтичних цілях (як джерела незамінних жирних кислот) [1, с. 220]. 

Дослідження проводилися на базі приватних земельних ділянок в межах м. Тлумач, Івано-
Франківської області протягом 2019-2020 років. Використовували сорт фацелії пижмолистої Аліна. 
Насіння висівали вручну на глибину 2 см, з шириною міжрядь 45 см та нормою висіву 8 кг/га. 

Ґрунтовий покрив земельних ділянок представлений чорноземом опідзоленим та лучно-чорноземним 
ґрунтом. Агрохімічний аналіз орного шару дослідних ґрунтів вказав на такі рівні забезпечення основними 
елементами живлення: 

1) в чорнозему опідзоленого: лужногідролізованим азотом – 84 мг/кг ґрунту (дуже низька), рухомим 
фосфором та калієм – 110 та 140 мг/кг ґрунту відповідно (підвищена); 

2) в лучно-чорноземного ґрунту: лужногідролізованим азотом – 112 мг/кг ґрунту (низька), рухомим 
фосфором та калієм – 41 та 113 мг/кг ґрунту відповідно (низька та середня). 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/
http://www.fao.org/docrep/018/i3325e/i3325e.pdf
http://economics.unian.ua/other/682965-sonyachniy-udar-po-ekonomitsi-vijivut-ne-vsi.html
http://www.ipcc.ch/publications_and_data%20/ar4/syr/ru/contents.html
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Внесення мінеральних добрив призвело до відчутного зростання продуктивності культури на обох 
дослідних типах ґрунтів. Найвища продуктивність рослини, за час досліджень, спостерігалася на 
чорноземі опідзоленому в 2019 році (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Продуктивність фацелії пижмолистої при використанні добрив  

на чорноземі опідзоленому протягом 2019-2020 рр. 

Норми удобрень 
Число рослин, 

шт/м2 
Висота 

рослин, см 
Довжина суцвіть, 

см 
Число гілок на 

рослині, шт 
Урожайність насіння, 

ц/га 

2019 рік 

добрива відсутні 44 74,1 10,5 24 4,9 

N30Р30К30 51 77,6 13,4 28 6,2 

N60Р60К60 58 80,4 15,7 34 6,7 

N90Р90К90 62 85,2 17,4 42 7,3 

2020 рік 

добрива відсутні 39 71,7 9,4 21 4,2 

N30Р30К30 44 75,9 12,1 25 5,1 

N60Р60К60 50 78,2 14,3 31 5,5 

N90Р90К90 57 81,8 15,6 38 5,9 
 

В 2020 році спостерігалося значне зниження всіх показників по всіх дослідних варіантах, порівняно з 
минулим роком. Така динаміка пов’язана зі значним випадінням атмосферних опадів протягом травня-
липня (381 мм) та зниження середньомісячних температур: травня – на 2 °C, червня – на 2,3 °C.  

Фацелія пижмолиста негативно реагує на перезволоження ґрунтів [2, с. 89], а тому несприятливі 
погодні умови 2020 року та сильна водоутримувальна здатність лучно-чорноземного ґрунту були 
головними причинами найгіршої продуктивності культури за роки досліджень у даному варіанті (табл. 2),  

 

Таблиця 2. 

Показники продуктивності фацелії пижмолистої на лучно-чорноземному ґрунті  
за використання різних норм добрив протягом 2019-2020 рр. 

Норми удобрень Число рослин, 
шт/м2 

Висота рослин, 
см 

Довжина суцвіть, 
см 

Число гілок на 
рослині, шт 

Урожайність 
насіння, ц/га 

2019 рік 

добрива відсутні 38 69,1 9,3 20 4,2 

N30Р30К30 44 73,5 10,5 25 5 

N60Р60К60 50 77,2 13,2 29 5,6 

N90Р90К90 54 82,7 16,6 35 6,1 

2020 рік 

добрива відсутні 32 67,1 7,9 32 3,5 

N30Р30К30 36 71,5 9,4 36 4 

N60Р60К60 41 75,4 12,1 41 4,4 

N90Р90К90 47 79,7 14,9 47 4,9 
 

В цілому, рослина добре реагує на удобрення – при зростанні норми внесених добрив, зростає і число 
рослин, вегетативна маса (число гілок) та урожайність насіння. Приріст врожайності насіння культури, за 
використання добрив, в порівнянні з контролем за два роки склав: 

1) на чорноземі опідзоленому – 24,18 % (N30Р30К30), 34,07 % (N60Р60К60), 45,05 % (N90Р90К90); 
2) на лучно-чорноземному ґрунті – 16,88 % (N30Р30К30), 29,87 % (N60Р60К60), 42,86 % (N90Р90К90). 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ 
 

Теоретико-методологічні й практичні аспекти ринку землі досліджувалися з початку здійснення 

земельної реформи в Україні. Проблемі ринку землі присвячені праці багатьох вітчизняних вчених 

економістів-аграрників, таких як: В.Горланчук і С. Белінська (передумови запровадження ринку земель в 

Україні) [2], В. Заяць (економічні передумови законодавчого регулювання ринкових операцій) [3], І. Колесник 

(формування ринку земель в Україні) [4], О.Олійник і Т.Олійник (проблеми повномасштабного 

запровадження ринку землі в Україні) [6], М. Федоров (розвиток ринкових земельних відносин) [10]. 

Ринок землі – це сукупність юридично-правових і економічних відносин, що виникають між 

суб’єктами такого ринку в процесі обігу земельних ділянок: їх оренди, обміну, купівлі-продажу, застави, 

дарування і спадкування [1]. Невід’ємними елементами впорядкованості земельного ринку є: об’єкти 

(земельні ділянки, які перебувають в державній, комунальній та приватній власності); суб'єкти (громадяни 

та юридичні особи України; територіальні громади в особі відповідних органів місцевого 

самоврядування; територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування; спільні 

підприємства; іноземні громадяни та особи без громадянства; іноземні юридичні особи; іноземні 

держави); інфраструктура земельного ринку;державна регулююча правова база [8]. 

Суб’єктом адміністративно-організаційного механізму державного регулювання ринку земель є 

органи виконавчої державної влади та місцевого самоврядування. Характерними ознаками, окрім прямої 

дії на суб’єктів впливу, є їх директивний, обов’язковий характер. Основною метою їх використання є 

усунення негативних наслідків економічної діяльності суб’єктів господарювання. 

Суб’єктами економічного механізму державного регулювання ринку земель є Кабінет Міністрів 

України як головний розпорядник бюджетних коштів, державні фінансові установи, органи виконавчої 

влади. Провідною метою застосування економічних методів регулювання ринку земель є стимулювання 

його учасників до більш ефективного використання земель як одного з виробничих ресурсів та видів 

капіталу [7, с. 112-120]. 

Узагальнюючи дослідження вчених О.Чечеля [11], М. Латиніна [5] слід зауважити, що і в умовах 

ринкової економіки держава повною мірою використовує всі основні форми правового, організаційного 

та мотиваційного механізмів державного регулювання. Складність механізму державного регулювання 

економіки виявляється у таких основних елементах як: цілі, завдання, принципи, функції, суб’єкти та 

об’єкти, методи та форми. Вся багатогранність впливу держави на економіку та окремі види економічної 

діяльності повинні узгоджуватись із дією ряду чинників (умов), що у сукупності і забезпечує позитивні 

ефекти від реалізації державою своїх функцій. З іншого боку, в умовах ринкової економіки відбувається 

зміна форм та методів державного регулювання і напряму зменшення державного впливу. 

Одним з важливих завдань земельної реформи в Україні є включення такого ресурсу як земля до 

економічного обороту й напрацювання прозорих інструментів його регулювання. Без їх дій відбуваються 

деградаційні процеси у сільському господарстві: падає родючість земель, не дотримується раціональна 

сівозміна, не на належному рівні проводяться полезахисні заходи. Без існування земельного ринку не 

можна вважати логічно завершеним перетворення земельних відносин на зразок європейських. 

З огляду на реалії ринку землі, який згідно з Конституцією України є основним багатством українського 

народу, думки науковців розходяться. І насамперед у питанні, чи існує в Україні ринок землі. Дискусії на цю 

тему виносять на поверхню багато різних думок, в яких немало страхів, сумнівів, недовіри та політизації. 

Відповідно до Земельного кодексу України остаточно закріпилося право приватної власності на 

землю та почала напрацьовуватися законодавча база щодо здійснення земельної реформи. Проте для 

створення справжніх цивілізованих ринкових земельних відносин необхідна низка законодавчих актів, 

що практично регулювали б відносини у цій сфері. 
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Виникає необхідність законодавчо врегульовувати всі питання, з врахуванням європейського досвіду, 

а з іншого, – розробити радикальні кроки, які б унеможливили нечистоплотні оборудки із землею. На 

думку М.Латиніна, потрібно запровадити програму розвитку дрібних господарств та їхнього 

кооперування. Інші кроки призведуть до того, що селяни, які не можуть або не хочуть обробляти землю 

(з тих чи інших причин), продадуть її за безцінь [5].  

З правової точки зору не потрібно жодних додаткових законів для того, щоб запустити ринок землі. 

Достатньо внести невеликі зміни до перехідних положень Земельного кодексу України, оскільки діюча 

правова база дозволяє функціонувати ринку землі вже багато років. Якщо не брати до уваги землі 

товарного сільськогосподарського виробництва, всі інші землі перебувають у вільному обігу. Частина 

сільгоспземель для садівництва, особистого селянського господарства, на який не поширюється 

мораторій, є у вільному обігу, і, як стверджують політологи, їх не скупили олігархиза безцінь, і вони не 

перейшли у власність іноземців [8]. 

Розглядаючи особливості глобального сільськогосподарського виробництва важливо розуміти, що 

Україна, інтегруючись у світове співтовариство, за низкою показників посідає лідируючі позиції та може 

при максимальному використанні наявних земельних ресурсів збільшити свій вплив на світовому 

продовольчому ринку. Вкрай важливо, вибудовуючи прозорий ринковий обіг земель 

сільськогосподарського призначення, враховувати позитивний досвід зарубіжних країн. Українська 

аграрно-економічна наука, базуючись на досвіді інших країн, опрацьовує власну модель ринкового обігу 

земель, яка враховуватиме національні особливості й інтереси та відповідатиме потребам аграріїв. За 

умови нормальної дії організаційних та економічних механізмів такий обіг повинен забезпечити розподіл 

земель, за якого здійснюватиметься рух земельного ресурсу до ефективного власника, котрий самостійно 

господарює на землі, проживає на території, де розміщена земельна ділянка, сприяє розвитку місцевої 

інфраструктури та наповненню місцевих бюджетів. 

Подальшого дослідження потребують досвід формування і функціонування земельного ринку в 

країнах-членах ЄС, зважаючи на територіальну належність України до європейського континенту та 

євроінтеграційні перспективи аграрної економіки.  
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CAREER PATH FOR SOFTWARE ENGINEER IN UKRAINE 
 
Today the IT market is at a high level of its development and this system is still a work in progress. It stands 

to reason that the 21st century is called the age of information technology because of the huge impact of the above-
mentioned technologies on people’s daily lives. It is attractive to many people for several reasons. 

Firstly, this is the promising direction. IT sphere continues to grow every year and has no plans to stop. An 
experienced developer may not be afraid that he will be left without work, since there is a high demand for qualified 
specialists of this sphere in the market. 

Secondly, these are high salaries and good working conditions. Software developers in Ukraine earn good 
money, and this is with no doubt attractive for many people. Large IT companies have modern offices in the best 
business centers in the country. Companies strive to create maximum comfort for their employees, from the best 
equipment to various amenities so that employees can feel comfortable. Today, every office of a decent company 
has seating areas, kitchen, well-equipped workplace, spacious meeting rooms, etc.  

These and other reasons are advantageous to many people looking to start their career as a software developer. 
But for many people at the beginning of the career path, a serious problem which direction to choose comes on. 

You can make this choice based on your own interests. If someone likes mobile app development, there are 
several options to choose whether to be an iOS or Android developer. In the case if someone enjoys building web 
sites, his ambitions will match the career of a front-end, back-end or web full-stack developer. There are many 
options and it all depends on the desire and interest of a person.  

If there are no specific interests, then you can make a choice based on statistics and the situation on the labor 
market. To succeed in this, it is necessary to identify popular programming languages and check available 
vacancies. Based on the November 2020 statistics, the most popular areas for the programming language experts 
are Front-end (JS + frameworks), NET, Java, PHP, Python, Android, C++, iOS/macOS (table 1). 

Table 1 
Vacancy statistics for programming language experts 

Programming language Number of vacancies 

Front-end (JS + frameworks) 816 

NET 467 

Java 450 

PHP 403 

Python 282 

Android 156 

C++ 144 

iOS/macOS 143 

based on statistics from [1] 
  

Very important factor for the potential IT worker is current location. Offices and coworking spaces of large 
companies are concentrated mostly in premier cities of the country (table 2). 

Table 2 
Ukrainian cities with the highest number of vacancies 

City Number of vacancies 

Kyiv 1503 

Kharkiv 557 

Lviv 516 

Dnipro 267 

based on statistics from [1]  
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According to the job statistics confirmed by Programming Language Rankings in 2020, the most popular 
programming languages are JS, Java, C#, Python, PHP, C++ and TypeScript [2]. 

Besides the hard skills, the so-called soft skills are of great demand in the job performance and finding success 
in communicating in a team. Working in a company you have to interact with your colleagues and the productivity 
of the team depends on this ability as a whole. Closed, uncommunicative person will be refused even at the 
interview stage, no matter how strong his hard skills are. 

Employers realize the importance of investing in team building, so they organize team building events for the 
employees on a regular basis. This creative approach focuses on some aspects which are extremely essential in the 
context of working environment: it helps to get to know each other, build bridges across departments, improve 
morale and engagement, make employees feel valued, create a fun culture, develop communication and 
collaboration, build trust and team bonds [3]. 

In conclusion it worth to remark that building a portrait of a successful IT specialist depends on many factors, 
such as hard and soft skills, university degree, location, age. By meeting the requirements of the market, you have 
to improve any chance to build a successful career in IT area. 
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОЇ МОКРОЇ МАГНІТНОЇ 

СЕПАРАЦІЇ МАГНЕТИТОВИХ РУД 
 

Мокра низькоінтенсивна магнітна сепарація (НІМС) використовується для відділення феромагнітних 

частинок від немагнітних. Частинки подаються в сепаратори у суспензії з водою, а сировина розділяється 

на густий Магнітний концентрат і розбавлений хвостовий потік. У гірничодобувній промисловості мокра 

НІМС використовується для збагачення феромагнітних руд, наприклад, магнетиту, таконіту і деяких 

пірротитових руд. При збагаченні магнетитових руд мокра НІМС є типовим способом, в тому випадку, 

коли розмір матеріалу був менше 10 мм. Цей процес також використовується для відновлення магнітного 

середовища в установках поділу щільних середовищ [1]. 

Гірничодобувна промисловість постійно потребує оптимізації продуктивності своїх процесів-тому 

моделювання НІМС дозволить вивчити внутрішні процеси перенесення матеріалу в мокрій НІМС, а 

також з'ясувати, в якій мірі методи вимірювання витрати можуть використовуватися для моніторингу 

процесу цього перенесення матеріалу. 

У літературі опубліковано лише кілька чисельних моделей мокрої НІМС. Це, ймовірно, пов'язано з 

фізичною складністю процесу, що виникає в результаті комбінованого впливу магнітних, гідродинамічних 

сил, а також сили тертя. Крім того, величезний діапазон довжин шкал, що мають відношення до 

продуктивності сепаратора, робить моделювання складним завданням. Діаметр повномасштабного барабана 

знаходиться в діапазоні 1 м, а магнітне включення в змішану частинку може бути менше 10 мкм. 

Автори [2] вивчали мокру НІМС, використовувану для вилучення магнетиту в ланцюгах щільного 

середовища. Вони змоделювали залежність між концентрацією твердих частинок концентрату, об'ємною 

швидкістю подачі і швидкістю барабана сепаратора. Також було досліджено взаємозв'язок між 

витяганням магнетиту, швидкістю сухої подачі і швидкістю обертання барабана сепаратора. Примітно, 

що вони виявили лінійну залежність між швидкістю подачі сухого магнетиту і швидкістю барабана, що 

максимізує Витяг магнетиту (збільшення швидкості барабана необхідно для обробки збільшення 
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швидкості сухої подачі). Крім того, було виявлено, що концентрація твердих речовин в концентраті 

зменшується зі збільшенням швидкості обертання барабана. 

У літературі [3] вивчався схожий тип процесу. Була розроблена напівемпірична модель для оцінки 

концентрації твердих речовин в концентраті сепаратора. Концентрація твердих частинок моделюється на 

основі початкового вмісту вологи і швидкості дренажу. Встановлено, що початковий вміст вологи 

залежить в основному від діаметра барабана, швидкості обертання барабана і об'ємної швидкості подачі. 

Встановлено, що швидкість зливу залежить головним чином від діаметра барабана, швидкості обертання 

барабана, об'ємної швидкості подачі і відстані до греблі переливу концентрату. 

У статті [4] розробили модель, що оцінює магнітне відновлення для концентрації. Відновлення було 

змодельовано на основі процесу флокуляції; всі частинки, не флокульовані, вважалися втраченими. При 

підгонці моделі до великого набору даних було виявлено, що швидкість флокуляції залежить головним 

чином від об'ємної сприйнятливості матеріалу, діаметра барабана, швидкості обертання барабана і 

об'ємної швидкості подачі. 

Автор [5] розробив модель, засновану на концепції псевдо-звільнення, яка може бути використана, 

коли інформація про звільнення недоступна. Натомість стан звільнення був апроксимований на основі 

якості сировини, що подається. Емпірична модель оцінює залежність між якістю сировини, розміром 

частинок і витяганням магнетиту. 

У джерелі [6] автор вивчив концентрацію магнетитової руди і розробив напівемпіричну модель мокрої 

НІМС, використовуваної для концентрації магнетиту. Вибіркові дані були зібрані в ході обстеження на 

концентраторі LKAB в Кіруні, Швеція. Модель процесу враховує як ефекти частинок, так і ефекти звільнення. 

Модель може прогнозувати поведінку вихідного матеріалу на рівні частинок, наприклад співвіднесення 

вилучення в концентрат змішаних частинок з об'ємним сортом і діапазоном розмірів частинок. 

У літературі [7] розроблена мультифізична модель для моделювання мокрої НІМС. Модель 

використовує метод дискретних елементів (DEM) для моделювання мінеральних частинок. Моделі течії 

суспензії в резервуарі сепаратора моделюються за допомогою CFD і розраховуються сили опору окремих 

частинок DEM. Напруженість і градієнт магнітного поля визначаються методом кінцевих елементів (FEM) і 

використовуються для розрахунку магнітних сил, що діють на намагнічені частинки DEM. Ефекти 

флокуляції також враховуються при розрахунку сил міжчастинної взаємодії. Незважаючи на те, що ця 

модель є найсучаснішим методом моделювання внутрішніх потоків в мокрій НІМС, вона має ряд помітних 

недоліків. В основному йому не вистачає зворотного зв'язку, від DEM до CFD і від DEM до FEM; частинки 

не впливають на потік рідини, і намагнічені частинки також не впливають на магнітне поле. 

Що стосується моделювання, в наведених роботах, в якості джерела інформації про цей процес 

використовуються емпіричні моделі з літератури, а чисельне моделювання потоку використовувалося для 

моделювання течії суспензії в спрощених умовах, пов'язаних з мокрою НІМС. 
 

Література: 
 

1. Bronkala W. J. et al. Types of magnetic separators //SME Mineral Processing Handbook (Weiss, NL, ed.), 

SME, New York. – 1985. – С. 6-29. 

2. Davis J. J., Lyman G. J. Magnetite recovery using a wet drum separator //Proc. Australas. Inst. Min. Metall. – 

1983. – Т. 287. – С. 51-60. 

3. Rayner J. G., Napier-Munn T. J. A mathematical model of concentrate solids content for the wet drum 

magnetic separator //International journal of mineral processing. – 2003. – Т. 70. – №. 1-4. – С. 53-65. 

4. Rayner J. G., Napier-Munn T. J. A mathematical model of recovery of dense medium magnetics in the wet 

drum magnetic separator //International journal of mineral processing. – 2003. – Т. 69. – №. 1-4. – С. 157-173. 

5. Ersayin S. Low intensity magnetic separator modelling: a pseudo liberation approach //Mineral Processing 

and Extractive Metallurgy. – 2004. – Т. 113. – №. 3. – С. 167-174. 

6. Parian M. Development of the mineralogical path for geometallurgical modeling of iron ores : дис. – Luleå 

tekniska universitet, 2015. 

7. Murariu V. Simulating a low intensity magnetic separator model (LIMS) using DEM, CFD and FEM 

magnetic design software //Proceedings of Computational Modelling. – 2013. – Т. 13. 

 

 



27 

Ивановская Я.М., 

магистрант кафедры Программного обеспечения информационных технологий 

Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники 

 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС УЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 
 

Современный мир отличается высоким уровнем развития вычислительной техники, а также интеграции 

этой техники в различные сферы жизнедеятельности. Акцент делается на аспекте промышленного 

производства, а также сохранении и поддержании здоровья человека. Задачей данной статьи является 

описание процесса построения системы, которая бы позволяла осуществлять тщательный контроль за 

такими показателями воздушной среды, как температура, влажность и выбросы газов. Из этого следует, что 

полученная система нацелена на выполнение следующих функций: снимать показания датчиков о 

температуре и влажности, а также о выбросах газов метана, водорода и дыма, и отправлять собранные 

данные по сети интернет при повышении показателей воздушной среды выше допустимых пределов. 

В качестве основы для построения была выбрана плата Arduino Uno. Это объясняется тем, что данная 

плата имеет все необходимые интерфейсы взаимодействия с различными периферийными устройствами, в 

том числе с датчиками состояния воздушной среды. Кроме того, немаловажным фактом является её простота 

в использовании и написании программного кода. Из всего множества датчиков газа, воздуха и температуры 

были выбраны наиболее подходящие. Модуль FC-22 предназначен для обнаружения изобутана, пропана, 

смесей сжиженных углеводородных газов (Liquefied petroleum gas (LPG)) [2]. Модуль построен на основе 

датчика MQ135. Датчик MQ135 относится к полупроводниковым приборам и может выявлять NH3, NOx, 

алкоголь, бензин, дым, CO2 и некоторые другие газы, поэтому он удовлетворяет требования к системе 

контроля качества воздуха [3]. После подключения его к Arduino мы получили уровень загрязнения в PPM 

(parts per million). Принцип работы датчика основан на изменении сопротивления тонкопленочного слоя 

диоксида олова SnO2 при контакте с молекулами определяемого газа, что изменяет уровень измеряемого 

напряжения, который интерпретируется в PPM. Чувствительный элемент датчика состоит из керамической 

трубки с покрытием Al2O3 и нанесенного на неё чувствительного слоя диоксида олова. Внутри трубки 

проходит нагревательный элемент, который нагревает чувствительный слой до температуры, при которой 

он начинает реагировать на определяемый газ. Чувствительность к разным газам достигается варьированием 

состава примесей в чувствительном слое.  

Диапазон измерений датчика MQ135: 

 Пропан: 200–5000 ppm 

 Бутан: 300–5000 ppm 

 Метан: 500–20000 ppm 

 Водород: 300–5000 ppm 

Для определения температуры и влажности воздуха был выбран датчик из семейства DHT, а именно 

DHT21. Цифровой датчик DHT21 является составным датчиком, который выдаёт калиброванный цифровой 

сигнал с показаниями температуры и влажности. Сенсор включает в себя ёмкостной компонент измерения 

влажности и резистивный компонент измерения температуры с отрицательным температурным 

коэффициентом (NTC), которые подключены к высокопроизводительному АЦП. Каждый датчик DHT21 

проходит калибровку на заводе изготовителе. Коэффициенты калибровки хранятся в однократно 

программируемой энергонезависимой памяти и используются во внутренних процессах обработки сигнала [4].  

Диапазон измерений датчика DHT21: 

 Температура: −40…+80 °С, погрешность: ±0,3 °С 

 Влажность: 0–99,9%, погрешность: ±3% 

Для передачи данных по сети интернет был взят модуль NodeMCU на основе популярного модуля 

ESP8266. Использование ESP8266 позволяет управлять устройством дистанционно или снимать 

показания с датчиков через интернет по сети Wi-Fi. Управляющее устройство общается с ESP8266 через 

UART (Serial-порт) с помощью набора AT-команд [6]. Поэтому работа с модулем тривиальная для любой 

платы с UART-интерфейсом: возможно использование Arduino, Raspberry Pi, и т.д. 
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В качестве средства разработки программного обеспечения аппаратно-программного комплекса 

использовалась Arduino IDE. Это позволило быстро прошивать плату Arduino Uno и при необходимости 

редактировать исходный код. Для передачи данных и представления их в удобном для пользователя виде 

было решено воспользоваться API популярного мессенджера Telegram и создать чат-бот. Это дает 

возможность пользоваться end-to-end шифрованием мессенджера, а также, при необходимости, добавлять 

различный функционал, так как разработка бота Telegram гораздо дешевле и быстрее, чем разработка 

собственного клиент-серверного приложения, и проще, чем работа с другими сервисами.  

Общение между сервером Telegram и ботом происходит посредством передачи массива данных в 

формате JSON, в котором содержится подробное описание сообщения. Также при передаче данных 

указывается один из методов взаимодействия автономного аккаунта с пользователем [7]. 

В плане безопасности разработчики Telegram API для ботов разработали очень логичную схему. У каждого 

пользователя, канала, группы в данной социальной сети имеется идентификатор в числовом формате 

размерностью в тип данных long int. Для определения аккаунта в принадлежности к той или иной группе 

используется битовая маска. Далее было введено два еще более простых, но действенных правила: для общения 

с пользователем необходимо, чтобы пользователь отправил сообщение боту, то есть фактически бот не имеет 

права прислать пользователю сообщение без его на то согласия. Данное правило исключает возможность спама. 

И второе правило: автономный аккаунт не может общаться с другим автономным аккаунтом. Это исключает 

возможность DDOS-атак и нагрузки на сервера целевого бота и Telegram’а [7]. 

Для создания автономного аккаунта необходимо зарегистрировать его в специальном боте, которого 

называют BotFather. При регистрации указываются: имя, отображаемое как основное, имя, по которому 

можно найти бота (так называемый “username”), а также описание. В username обязательно должна 

присутствовать метка “_bot” для того, чтобы пользователи могли идентифицировать автономные аккаунты. 

После регистрации BotFather выдает токен. Это ключ, по которому можно обращаться к сервисам Telegram. 

На данном этапе регистрацию можно считать завершенной. Для удобства в аккаунте BotFather присутствуют 

различные настройки для зарегистрированного бота, включая настройки приватности, возможности 

включения бота в группу и множество других не менее важных возможностей [7]. 

После настройки можно воспользоваться двумя методами приема-передачи сообщения из/в 

автономный аккаунт: long pool и webhook. В первом случае необходимо отправить запрос с методом 

GetUpdate на сервер Telegram для получения массива Update. В этом массиве находятся сообщения, 

полученные автономным аккаунтом. После получения сообщений  необходимо просмотреть их на 

предмет запросов. В случае с методом webhook Telegram переадресовывает каждое сообщение с аккаунта 

на сервер с программой управления ботом. И в этом случае появляются некоторые правила. Самое 

главное: принимающий сервер с программой должен иметь SSL-сертификат безопасности, для 

обеспечения работы по протоколу HTTPS. Вторым правилом, а точнее запретом, становится запрет на 

вызов метода GetUpdate, так как его функцию берет на себя Telegram [7]. 

Важная роль данных аккаунтов проявляется в том, что пользователь всегда и вовремя получает 

уведомления. И данное свойство как нельзя кстати подходит для их использования в связке с 

устройствами IoT. Говоря иными словами, можно приобрести устройства для управления 

домом\офисом\машиной и связать их с автономным аккаунтом, постоянно находясь в курсе событий.  

По итогу проведенной нами работы был спроектирован аппаратно-программный комплекс, который 

позволяет снимать показания с датчиков  в режиме реального времени, и вести статистику показателей. 

Такой комплекс может найти применение в широком кругу областей: от интернет-вещей и элементов 

умного дома, до больших производственных решений, где нужен постоянный контроль над показаниями 

чистоты воздуха и выбросов различных газов. 
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АРХІТЕКТУРА ANDROID-ПРОГРАМИ 
 

В наш час складно уявити собі людину без мобільного телефону, планшетного комп’ютера, смартфона 

або будь-якого іншого портативного мультимедійного пристрою. Ми звикли до того, що завжди під рукою 

не тільки засіб зв’язку, але і багато різноманітних функцій, таких як: калькулятор, органайзер, конвертер, 

календар, годинник. Смартфони становляться новою мобільною ігровою платформою, змагаючись з 

класичними карманними ігровими системами на прикладі Nintendo DS або Playstation Portable. 

Android являється однією із найновіших розробок серед операційних систем. Вона призначена для 

широкого кола мобільних пристроїв. Операційна система Android встановлюється найчастіше на 

комунікатори, а також на планшетні ПК, смартбути, нетбуки.  

Розробник цієї системи – компанія Android Inc, яка пізніше була прекуплена компанією Google. В даний 

час розробками і розвитком систем на базі Android займається компанія Open Handset Alliance. Вона включає 

в себе не тільки Google, але і Motorola, HTC, Intel, Samsung та багато інших гігантів в галузі розробки техніки 

Android – це безкоштовна операційна система, яка базується на Linux з інтерфейсом програмування Java. 

Вона підтримує 2D та 3D-графіку, використовуючи бібліотеки OpenGL, а також зберігання даних в базі SQLite. 

Кожна програма, розроблена на Android, запускається у власному процесі і тому вона ізольована від інших 

запущених програм, а це не дає неправильно працюючій програмі безперешкодно завдати шкоди іншим.  

Пакет засобів для розробки програм на Android – Software Development Kit (SDK Android) містить всі 

необхідні для створення, компіляції та запакування Android-програм. Ці програми, в основному 

розробляються із застосуванням мови програмування Java. Android SDK містить в собі Android Debug 

Bridge, який є інструментом, що дозволяє підключитися до віртуального або реального пристрою з метою 

керування ним чи налагодження програми [3]. 

Компанія Google пропонує два інтегрованих середовищ розробки (Integrated Development 

Environment) для розробки нових програм:  

- The Android Developer Tools (ADT) базується на Eclipse IDE. ADT – це набір компонентів (плагінів), 

які розширяють можливості Eclipse IDE для розробки під операційну систему Android. 

- IDE Android Studio, яке розроблене компанією Google. Це середовище базується на IntelliJ IDE.  

Обидва середовища містять всю необхідну функціональність для створення, компіляції, 

налагодження та розгортання Android-програм. Вони також дозволяють розробнику створювати і 

запускати віртуальні пристрої Android для тестування [1]. 

Архітектура програм на Android заснована на ідеї багатократного використання основних блоків для 

будови, що називаються компонентами. Операційна система побудована так, що будь-яка програма може 

запускати необхідний компонент іншої програми. Коли система запускає компонент, то вона запускає 

процес програми, якій він належить та створює необхідні для нього екземпляри класів. Тому в ОС Android, 

на відміну від більшості інших систем, немає єдиної точки входу. Оскільки кожна програма запускається 

в окремому процесі та є обмеження на доступ до файлів, то програма не може безпосередньо активувати 

компонент іншої програми. Таким чином, для його активації необхідно відправити системі повідомлення 

про намір запустити певний компонент і система запустить його [3]. 

https://www.olimex.com/Products/Components/
https://kropochev.com/downloads/%20humidity/
https://kropochev.com/downloads/%20humidity/
https://www.espressif.com/sites/
https://www.handsontec.com/pdf_
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Загалом, Android-програма складається з: 

- Java-класів, які є підкласами основний класів із Android SDK (View, Activity, ContentProvider, Service, 

BroadcastReciever, Intent) та Java-класів, в яких нема батьківських в Android SDK. 

- Маніфесту програми, ресурсів (рядків, зображень і т.д.) та файлів. 

Основні компоненти програм для Android: 

- Activity – це видима частина програми і представляє собою екран інтерфейсу користувача, який 

представлений класом Activity та розміткою у вигляді XML-файлу. Програма на Android може складатися з 

декількох Activity та може переключатися між ними під час роботи. Наприклад, якщо є програма, призначена 

для роботи з соціальною мережею, то тут перша Activity може слугувати для відображення власного 

профілю, друга – для відображення списку друзів, третя – для перегляду повідомлень. Не дивлячись на те, 

що для користувача програма постає єдиним цілим, всі Activity не залежать одна від одної. В зв’язку з цим, 

будь-яка з них може бути запущена з іншої програми, яка має доступ до Activity даної програми. 

Наприклад, програма камери може запустити Activity, яка відображає список друзів користувача, щоб 

переслати комусь із них тільки що зроблену фотографію [2]. 

Activity також має свій життєвий цикл, на протязі якого вона знаходиться в одному із трьох станів: 

1) Активно і виконується – коли інтерфейс користувача знаходиться на передньому плані, видимий і 

має фокус. Код програми виконується тільки при таких умовах. 

2) Призупинено – коли інтерфейс користувача втратив фокус, але все ще видимий. В такому стані код 

не виконується. 

3) Завершено – коли інтерфейс користувача невидимий. Як і в призупиненому стані, код не 

виконується. Нема гарантій, що об’єкт Activity та пов’язані з ним інші об’єкти знаходяться в пам’яті, коли 

Activity знаходиться в цьому стані або в призупиненому. 

- Services – служби, які працюють у фоновому режимі, виконуючи різні задачі. Вони не мають 

інтерфейсу користувача, але можуть повідомляти користувача через систему повідомлень Android. Цим 

сервіси і відрізняються від Activity, які виконуються тільки тоді, коли їх інтерфейс користувача 

знаходиться на передньому плані. До сервісів можна віднести програвання музики у фоновому режимі, 

поки користувач використовує іншу програму. 

Сервіс може бути запущений іншим компонентом, наприклад, Activity та після цього може працювати 

самостійно або бути зв’язаним з цим компонентом і взаємодіяти з ним. 

- Content Providers (контент-провайдери) служать для управління даними програми. Дані можуть 

зберігатися в базі SQLite, в файловій системі, в мережі або в будь-якому іншому доступному для програми 

місті. Контентпровайдер дозволяє іншим програмам, якщо у них є відповідні права, робити запити або 

міняти дані. В системі Android є такий контент-провайдер, який управляє інформацією про контакти 

користувача. Тому, будь-яка програма, що має права на доступ до цих даних, може зробити запит на 

читання і запис інформації якого-небудь контакту. Контент-провайдер може також використовуватися 

для читання і запису приватних даних програми, не призначених для доступу зовні [2]. 

- Broadcast Receiver (Приймач широкомовних сповіщень) – компонент, що приймає широкомовні 

сповіщення. Ці сповіщення зазвичай створюються самою системою, наприклад, повідомлення про те, що 

екран відключився або низький заряд акумулятора. Можуть інсценувати такі сповіщення і програми, 

наприклад, програма розсилає повідомлення іншим програмам про те, що деякі дані завантажені та 

доступні для використання. Приймач хоч і не відображає інтерфейсу, але може створювати повідомлення 

на панелі станів, щоб сповістити користувача про появу широкомовного сповіщення. Такі приймачі 

служать провідниками до інших компонентів та призначені для виконання невеликого обсягу робіт, 

наприклад, запустити відповідний події сервіс. Програма може реєструватися як приймач певних подій 

та може бути запущена, якщо така подія відбудеться [4]. 

- Intent – клас, об’єкти якого служать для передачі повідомлень, які називаються намірами, між 

основними компонентами програм. Наміри – це асинхронні повідомлення, які дозволяють програмі 

запросити функції з інших служб або подій. Програма може робити прямі запити службі або дії чи 

запросити в Android зареєстровані служби і програми. Екземпляр класу Intent являється структурою 

даних, що містить описання операції, яка повинна виконатися та зазвичай використовується для запуску 

Activity або сервісу. У випадку з приймачами, цей об’єкт містить опис події, яка відбулася або була 

оголошена. Система Android у відповідь на намір знаходить відповідний компонент: Activity, Service або 

Broadcast Receiver та запускає його якщо це необхідно. Повідомлення-намір, яке відправлене певному 
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компоненту, буде отримано тільки цим компонентом. Наприклад, коли одна Activity запускає іншу, то 

для цього вона створює намір з описанням дії та передає його в метод startActivity(), а потім система 

Android перевіряє всі програми на співпадіння з наміром, знаходить потрібну та запускає відповідну 

Activity, викликавши метод onCreate() і передавши в нього об’єкт-намір Intent [5]. 

Таким чином, програма може запросити через Intent, наприклад, програму Контакти для отримання 

даних або запустити браузер при натисканні посилання в програмі. 

- View – клас, який являє собою будівельний блок для компонентів інтерфейсу користувача, визначає 

прямокутну область екрану та відповідає за прорисовку, обробку подій. Є базовим класом для віджетів 

(кнопки, прапорці, текстові поля та ін.), а також для класу ViewGroup, який являється невидимим 

контейнером для інших контейнерів та віджетів і визначає властивості розміщення компонентів 

інтерфейсу користувача. Інтерфейс Android-програми представляє собою ієрархію цих компонентів, яку 

можна створити програмно, але це неправильно. Інтерфейс користувача визначається за допомогою XML, 

а під час виконання автоматично перетворюється в дерево відповідних об’єктів [2]. 

Маніфест Android також є важливою частиною Android-програми, яка представляє собою XML-файл 

та виконує декілька функцій: 

- визначає ім’я Java-пакету програми, яке являє собою унікальний ідентифікатор для програми; 

- описує компоненти програми – Activity, Services, Broadcast Receivers та Content Providers. Визначає 

назви класів, які реалізують кожен із компонентів та оголошує їх можливості (наприклад, які Intent-

повідомлення вони можуть опрацьовувати). Ці оголошення дозволяють ОС Android знати, які 

компоненти при яких умовах можуть бути запущені;  

- передбачає процеси, які будуть містити компоненти програми; 

- оголошує дозволи, які потрібні для доступу до компонентів програми; 

- оголошує дозволи, які програма повинна мати для доступу до захищених частин API та взаємодіяти 

з іншими програмами; 

- оголошує мінімальний рівень API, який потребує програма; 

- перераховує бібліотеки, с якми програма повинна бути пов’язана. 

Android-програми використовують ресурси, такі як зображення, шари графічного інтерфейсу 

користувача, оголошення меню (XML-файли) та текстові рядки. Ці ресурси ідентифікуються рядками, які 

можуть містити, наприклад, шлях та назву файлу, що містить зображення. В проектуванні Android-

програми створюється спеціальний Java-клас з назвою R, який містить static final набори даних. Кожен з 

таких наборів являється посиланням на окремий ресурс, який використовується в коді програми для 

зв’язку з ресурсами. Це допомагає виявити помилки в посиланні на ресурс при компіляції, наприклад, 

коли розробник написав посилання на неіснуючий ресурс або допустив помилку в ньому.  

Android-програма використовує декілька різних типів файлів: файли загального призначення, бази 

даних, кешовані файли та файли Opaque Binary Blob (являють собою зашифровану файлову систему, яка 

може бути змонтована для програми). 

За допомогою середовища розробки Android-програм був розроблюються проекти, які дозволяють 

встановити їх на мобільній пристрої з ОС Android та перегрядати з нього інформацію. Java являється 

об’єктно-орієнтованою мовою програмування. Синтаксис програмного коду для ПК та мобільних 

пристроїв відрізняється, оскільки в Android SDK використовується багато власних бібліотек, в першу 

чергу тих, які забезпечують взаємодію користувача з пристроєм жестами. Розробники не стоять на місці. 

Операційна система Android постійно удосконалюється і впроваджується у всі найновіші види техніки. 
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ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ АВТОКОЛИВАНЬ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ З РЕАЛЬНИМ РЕГУЛЯТОРОМ МЕТОДОМ ВАГОВИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 
 

Вступ. Статичні характеристики реальних регуляторів містять нелінійні особливості, які можна 

охарактеризувати як зону нечутливості (гістерезис), розриви першого роду [1, 2, 3] (ступінчата зміна 

регулюючого чинника) і злами (ступінчата зміна кута нахилу характеристики). Нелінійність 

характеристик регулятора може призводити до розвитку автоколивань і навіть до нестійкої роботи 

системи автоматичного регулювання (САР) [4, 5]. 

Мета роботі. Практичний інтерес представляє визначення межі автоколивань, тобто поєднання 

динамічних параметрів реального регулятора, що забезпечують відсутність розвитку автоколивань. 

Матеріали та методи. Математичний опис об'єкта досліджень. Розглянемо САР 3-го порядку, що включає 

інерційний пропорційний об'єкт управління (ОУ), інерційний пропорційний виконавчий механізм (ВМ) і 

інерційний пропорційний регулятор, з характерними особливостями (гістерезис і розрив характеристики).  

Передаточна функція ОУ: 
 

 
 

де КОУ – коефіцієнт посилення ОУ по регулюючому фактору; ТОУ – постійна часу ОУ, с; р – оператор Лапласа. 

Передаточна функція ВМ: 
 

 

де КВМ  – коефіцієнт підсилення ВМ; ТВМ – постійна часу ВМ. 

Передаточна функція лінійного П-регулятора: 
 

 
 

 

де КРЕГ – коефіцієнт підсилення ИМ; ТРЕГ – постійна часу регулятора, с. 

Для проведення порівняльного аналізу впливу динамічних параметрів регулятора на динаміку САР в 

якості вихідних параметрів були обрані середні значення динамічних параметрів досліджуваної САР: 
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Нелінійні особливості регулятора враховано у вигляді зони нечутливості вимірювального пристрою 

ГИС  (гістерезис), та у вигляді динамічної добавки до помилки регулювання Д  (розрив характеристики 

першого роду) [3]. В цьому випадку структурно-динамічна схема САР матиме вигляд (рис.1).  
 

 
Рис.1 Структурно-динамічна схема САР 

 

Для дослідження межі автоколивань на вхід автоматичної системи подавався імпульсний сигнал 

(вагова характеристика) перенастроювання величиною 0,01 і тривалістю 1с. Автоколивання вважалися 

відсутніми, якщо коливання згасали протягом 60с. 

Результати та обговорення. В результаті досліджень вагових  визначається межа автоколивань для 

реального об'єкта з різними динамічними параметрами регулятора (рис.2). 
 

 
Рис.2 Межа автоколивань автоматичної системи 

 

Як видно з рис.2, чим більший коефіцієнт підсилення регулятора, тим більша величина гістерезису, 

яка забезпечує відсутність розвитку автоколивань. Наявність розривів характеристики регулятора вимагає 

зменшення коефіцієнта підсилення і збільшення гістерезису для запобігання розвитку автоколивань. 

Висновки. За розробленим методом визначено межа автоколивань складної систем автоматичного 

регулювання з реальними характеристиками її елементів. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ БАЗИ МЕТАДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ 

КОРИСТУВАЦЬКИХ ЗБЕРЕЖЕНИХ ПРОЦЕДУР 
 

За останні роки список слабких місць систем управління базами даних (СУБД) майже не змінився. 

Багато з них досі є  актуальними через неуважність чи незнання адміністраторами систем баз даних питань 

безпеки [1]. Якщо проаналізувати архітектуру БД, існуючі засоби захисту, відомі інциденти безпеки, то 

виділяються такі причини сьогоднішньої ситуації: 

 поява нових моделей і видів зберігання даних; 

 потреба використання різних підходів до безпеки через різні масштаби і види збережених даних; 

 ігнорування програмістами БД та адміністраторами важливих питань безпеки; 

 незацікавленість з боку малих та середніх компаній.   

З історичної точки зору розвиток систем безпеки баз даних був природною реакцією на дії з боку 

злочинців. Також ці зміни буди обумовлені загальним розвитком баз даних починаючи від рішень на 

мейнфреймах і до хмарових сховищ.  

До основних засобів захисту належать: паролювання, шифрування, захист полів і записів таблиць та 

встановлення прав доступу [2]. Одним із варіантів реалізації таких засобів для забезпечення безпеки даних 

можуть виступити збережені процедури. 

Збережена процедура — підпрограма, доступна додаткам, які мають доступ до системи керування 

реляційними базами даних (СКРБД). Такі процедури зберігаються у словнику бази даних [3]. Типовим 

застосуванням збережених процедур є механізми контролю доступу до даних. Використання збережених 

процедур дозволить виключити можливість безпосереднього доступу користувачів до таблиць БД, 

залишивши лише дозвіл на виконання збережених процедур, що забезпечує лише суворо регламентований 

доступ до даних. За допомогою використання цих засобів забезпечується ізоляція структури БД від 

користувача, забезпечуючи надійність та цілісність бази. Також знижується вірогідність таких дій як “SQL-

ін’єкції”, оскільки перед переданням запиту СУБД додатково перевіряються вхідні параметри. 

Для реалізації прототипу подібного програмного забезпечення в якості СУБД було обрано Microsoft 

SQL Server. При створенні збережених процедур в умовах даної СУБД доцільно застосувати засоби 

Transact-SQL (T-SQL), що є процедурним розширенням мови SQL, а також мови середовища .NET 

Framework, а саме C#. 

Розроблюваний додаток повинен бути доступний для застосування всім користувачам даної СУБД 

для забезпечення цілісності та стійкості метаданих від втрат чи небажаних вторгнень. Також, можливо, 

подібного роду програмне забезпечення може бути цікавими для спеціалістів з області кібербезпеки. 
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3. Хранимые процедуры в T-SQL – создание, изменение, удаление [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: https://info-comp.ru/programmirovanie/636-stored-procedures-in-t-sql.html 
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МЕТОД ДЛЯ РОЗПОДІЛУ ВМІСТУ ЗОБРАЖЕННЯ МІЖ УЧАСНИКАМИ 
 
Протоколи розподілу секрету покликані розв’язати проблему зберігання інформації таким чином, 

щоб ті групи осіб, яким дозволено знати секрет, могли його відновити, а ті, яким знати секрет заборонено, 
не могли його відновити навіть шляхом перебору [1]. 

Спочатку схеми поділу секрету були призначені для розподілу секретних ключів. Це означає, що 
безпека даних забезпечується наступним чином: конфіденційна інформація шифрується, а ключ 
шифрування розподіляється між сторонами. В цьому випадку, гарантується конфіденційність даних, і 
тільки авторизована група учасників може відновити ключ шифрування, а потім розшифрувати 
зашифровану інформацію. Але це не вирішить проблеми цілісності і доступності даних [2]. 

На відміну від відомих методів, які призначені для розподілу ключів, пропонується виконувати поділу 
змісту самого файлу. 

Даний метод повинен забезпечити можливість розподілу секретного вмісту зображення між трьома 
учасниками розподілу, таким чином, щоб у кожного учасника була певна частина всього зображення, і 
лише зібравшись разом, учасники зможуть відновити зображення.  

Метод розподілу має дві фази роботи, а саме фазу розподілу та фазу відновлення. Особливостями 
даного методу є використання унікального розробленого лічильника, можливість виконувати розподіл 
великих за розміром зображень, а також те, що в ході розподілу вміст заголовку секретного зображення 
буде незмінний протягом усіх маніпуляцій над початковим зображенням. 

Під час фази розподілу секретного вмісту зображення учасники обирають файл, що містить секретну 
інформацію, та вводять значення приватних ключів, після чого відбувається зашифрування файлу та його 
розподіл між учасниками. 

В межах одного шифрування виконується ряд наступних дій: спочатку виконується дублювання 
заголовку файлу, що є особливістю розробленого методу. Після чого кожен наступний зчитаний байт буде 
записаний у новий файл з певним зміщенням (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1 – Приклад перестановки в межах файлу 

 

Позиція, куди буде записано байт, визначається за допомогою генератора, зміст якого полягає у 
наступному: обирається проміжок чисел довільної довжини, який потім ділиться на чотири однакових 
відрізка. Далі, при звернені до генератора, він повертає число з певного проміжку. Повернене значення 
залежить від обраного проміжку та його параметрів, які задаються до початку роботи генератора. Цими 
параметрами є ліва та права межі проміжку, поточне значення в межах проміжку та напрям руху. 

Приклад роботи генератора продемонстровано в таблиці 1. 
Таблиця 1 

Приклад роботи генератора 

Крок № Вхід 
Лічильник 

№1 
Лічильник 

№2 
Лічильник 

№3 
Лічильник 

№4 
Вихід 

0 -\- 0 11 17 18 -\- 

1 10 0 11 
17   

17 - 1 = 16 
18 17 

2 01 0 
11  

11 - 1 = 10 
16 18 11 

3 00 
0  

0 + 1 = 1 
10 16 18 0 
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Після зашифрування початкового зображення, воно буде майже порівну поділене між усіма 
учасниками. За розподіл байтів зображення відповідає згенерований параметр, який отримано в 
результаті виконання операції логічного і над числом, отриманим з генератора ПВЧ, та маски, значення 
якої дорівнює трійці у десятковій системі числення. Якщо значення параметру розподілу рівне одиниці, 
то першому учаснику буде записано зчитаний з зашифрованого файлу байт, а у фали решти учасників 
буде записано випадково згенероване значення. Аналогічно, якщо значення параметру рівне двом, то байт 
буде записано другому, а якщо три, то третьому учаснику. У випадку, якщо значення параметру розподілу 
рівне нулю, то байт зчитаний байт буде записано учаснику, який перед цим отримав байт зашифрованого 
зображення. За замовчуванням цим учасником є перший учасник. Варто відзначити, що кожен учасник 
має незашифровану частину зображення, а саме – його заголовок. 

В результаті розподілу кожен учасник отримає зображення, яке містить частину секретного зображення. 
Фаза відновлення вмісту зображення включає в себе збір інформації від учасників, а саме частини 

зашифрованого зображення та значення приватних ключів, після чого зображення буде зібране та 
розшифроване до початкового вигляду. 

Для того, щоб відновити зображення, усі учасники розподілу повинні бути присутніми. Відсутність 
одного учасника чи хибне значення ключа унеможливлює відновлення початкового зображення. 

За криптостійкість методу відповідає наявність трьох тридцятидвох бітних ключів, які є приватними 
для кожного учасника. Для підвищення стійкості методу, службова інформація, яка міститься в заголовку 
зображення зашифрована не буде, а буде скопійована до файлів кожного учасника. 

Таким чином було здійснено опис основних етапів функціонування методу розподілу секретного 
вмісту зображення, особливість якого полягає у розподілі вмісту зображення, а не секретних ключів, а 
також те, що заголовок файлу не буде зашифрований. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ НА БАЗІ АРХІТЕКТУРИ MVC 
 

На сьогоднішній день, використання енергоресурсів має стійку тенденцію до зростання. Цей процес 

торкнувся як сфери промисловості і виробництва, так і сфери житлово комунального господарства. Саме 

тому, одним із основних векторів інноваційного розвитку промисловості та ЖКГ став напрямок на 

енергозбереження та досягнення енергоефективності. 

Незважаючи на те, що поняття енергоефективності та енергозбереження часто використовуються 

разом і взаємопов’язані, вони є різними, а саме, енергозбереження має на меті лише збереження 

енергоресурсів, та прагнення до мінімізації енерговитрат. В той же час, енергоефективність включає в 

себе ефективне та раціональне, а також економічно виправдане використання енергетичних ресурсів. 

Використання якомога меншої кількості енергії при умові дотримання того ж рівня енергозабезпеченості 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid
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будівлі та виконання вимог до збереження навколишнього середовища. Достатньо помітна різниця між 

двома даними визначеннями в тому, що створення енергоефективного середовища часто призводить до 

енергозбереження, в той час як вектор лише на енергозбереження, як таке, не призводить до максимально 

ефективного та максимально вигідного з економічної точки зору використання енергоресурсів. 

Задля забезпечення енергоефективності використовується практика енергоаудиту, яка включає в 

себе: виявлення джерел нераціональних витрат та невиправданих втрат енергії, визначення показників 

енергетичної ефективності, визначення потенціалу енергозбереження і підвищення енергоефективності, 

розробка комплексної програми енергозбереження. 

Для розробки програмного забезпечення автоматизації енергоменеджменту із функціоналом аналізу 

та приблизного прогнозування енерговитрат як системи в цілому так і кожного її вузла окремо на основі 

архітектури MVC було обрано мову програмування Java. Для організації взаємодії із користувачем 

використано графічну платформу JavaFx, що дозволяє створювати додатки із насиченим користувацьким 

інтерфейсом. Крім того, в якості основної СУБД використано MySQL Server та MySQL Workbench, 

функціонал яких дозволяє створювати реляційні бази даних та їх представлення, а також об’єднувати 

проектування, моделювання, створення та експлуатацію бази даних в єдине середовище. 

Програмне забезпечення можна використовувати для аналізу енерговитрат та пошуку можливостей для 

оптимізації. Більш того, програмне забезпечення може бути використане не лише на підприємствах чи 

промислових виробництвах, а і у побуті та сфері житлово-комунального господарства, так як є має інтуїтивно 

зрозумілий інтерфейс користувача і надає весь базовий функціонал для визначення перспективних 

можливостей підвищення енергоефективності як всього виробництва в цілому, так і окремої будівлі. 
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ІНСТРУМЕНТИ РОЗРОБНИКА ANDROID-ДОДАТКІВ 
 
Розробка Android-додатків здійснюється на мові Java. Тому, в першу чергу, необхідно встановити Java 

Development Kit (JDK). 
Java – це об’єктно-орієнтована мова програмування. Програми на Java транслюються в байт-код, що 

виконується віртуальною машиною Java, яка обробляє байт-код і передає інструкції обладнанню як 
інтерпретатор. Перевага подібного способу виконання програм полягає в повній незалежності байт-коду 
від операційної системи і устаткування, що дозволяє виконувати Java-додатки на будь-якому пристрої, 
для якого існує відповідна віртуальна машина.  

Іншою важливою особливістю Java є гнучка система безпеки завдяки тому, що виконання програми 
повністю контролюється віртуальною машиною. Будь-які операції, які перевищують встановлені 
повноваження програми (наприклад, спроба несанкціонованого доступу до даних або з’єднання з іншим 
комп’ютером) викликають негайне їх переривання. Слід зауважити, що фактично, більшість архітектурних 
рішень, прийнятих при створенні Java, було продиктовано бажанням надати синтаксис, схожий з С/C++[2].  

В Java використовується практично ідентичний синтаксис для оголошення змінних, передачі 
параметрів і операторів. Тому ті, хто вже має досвід програмування на C/C++, зможуть швидко освоїтися 
і почати писати Java-додатки [3]. 
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Android Software Development Kit (SDK) містить багато інструментів і утиліт для створення і 
тестування додатків. Наприклад, за допомогою SDK Manager можна встановити Android API будь-якої 
версії, а також перевірити репозиторій на наявність доступних, але ще не встанов JDK (Java Development 
Kit – це безкоштовно розповсюджуваний комплект розробки додатків на мові Java, що включає в себе 
компілятор Java, стандартні бібліотеки класів Java, зразки коду, документацію, різні утиліти і систему Java 
Runtime Environment (JRE). До складу JDK не входить інтегроване середовище розробки IDE (Integrated 
Development Environment). Тому після того, як буде встановлено JDK, слід встановити IDE. 

Найпопулярніші середовища розробки під Android [1]: 
1. Eclipse – вільне модульне інтегроване середовище розробки програмного забезпечення. 

Розробляється і підтримується Eclipse Foundation. 
2. IntelliJ IDEA – комерційне інтегроване середовище розробки для різних мов програмування (Java, 

Python, Scala, PHP та ін.) від компанії JetBrains. 
Android Studio – середовище розробки під Android, яке базується на IntelliJ IDEA. Надає інтегровані 

інструменти для розробки і налагодження. Додатково до всіх можливостей, очікуваним від IntelliJ, в 
Android Studio реалізовані: 

- підтримка процесу збирання додатку на основі Gradle; 
- специфічний для Android рефакторинг і швидке виправлення дефектів; 
- інструменти для пошуку проблем з продуктивністю, з юзабіліті, з сумісністю версій та інших; 
- можливості ProGuard (утиліти для скорочення, оптимізації і обфускаціі коду) і підписування додатків; 
- майстри для створення загальних Android конструкцій і компонентів, які працюють на основі шаблонів; 
- WYSIWYG-редактор, який працює на екранах багатьох розмірів та розширень, вікно попереднього 

перегляду, що показує запущений додаток одразу на декількох пристроях і в реальному часі; 
- вбудована підтримка хмарної платформи Google. 
3. Intel XDK – середовище для розробки кросплатформних мобільних додатків; включає в себе 

інструменти для створення, налагодження та збірки ПЗ, а також емулятор пристроїв; підтримує розробку 
для Android, Apple iOS, Microsoft Windows 8, Tizen; підтримує мови розробки: HTML5 і JavaScript. 

4. Intel Beacon Mountain – ще одне середовище розробки від компанії Intel. Надає всі інструменти, 
необхідні для проектування, розробки, налагодження та оптимізації додатків під Android. Підтримує 
розробку для цільових платформ на основі процесорів лених пакетів і архівів. Intel Atom і ARM. Beacon 
Mountain побудована на основі Android IDE (Eclipse, Android ADT, Android SDK). 

5. Marmalade SDK – кросплатформне SDK від Ideaworks3D Limited. Являє собою набір бібліотек, 
зразків коду, інструментів і документації, необхідних для розробки, тестування і розгортання додатків для 
мобільних пристроїв. Використовується, в основному, для розробки ігор. 

Intel Atom і ARM. Beacon Mountain побудована на основі Android IDE (Eclipse, Android ADT, Android SDK). 
6. Marmalade SDK – кросплатформне SDK від Ideaworks3D Limited. Являє собою набір бібліотек, 

зразків коду, інструментів і документації, необхідних для розробки, тестування і розгортання додатків для 
мобільних пристроїв. Використовується, в основному, для розробки ігор. 

Отже, яким чином будувати Android додатки, залежить не тільки від мови програмування як Swift, Java, 
або Objective-C, однак і від використання інструментів розробники для функціонування  Android-додатків.  
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦІАЛІСТА  ШЛЯХОМ 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
 
Підгoтoвка фахівців дo пoвнoціннoї прoфесійнoї самoреалізації в сучасних умoвах рoзвитку 

підприємств галузі з успішними  бізнес-прoцесами, нoвітніми технoлoгіями вимагає  нoвих підхoдів дo 
інтеграційних звязків. Активна, зацікавлена праця, з висoкoю прoфесійнoю майстерністю та 
нoватoрським підхoдoм – саме такі вимoги дo випускників кoледжу висувають сучасні підприємства 
галузі хлібопродуктів. У сучасних умовах стрімких процесів науково-технічного прогресу, посилення 
інтеграційних функцій у розвитку науки, техніки, виробництва, постає необхідність впровадження 
інноваційних освітніх технологій, пошуку сучасних форм і методів навчання з метою активізації 
навчально–пізнавальної діяльності студентів, формування у них нового інтерактивного мислення. 

Також виникає необхідність формування у студентів спеціальності 181 «Харчові технології» 
освітньої програми «Зберігання і переробка зерна» єдиного уявлення про взаємозв’язок технологій та 
процесів, пов'язаних із  зерном та хлібопродуктами. 

Тому, назріла необхідність у використанні  інтегрованого підходу до викладання спеціальних 
технологічних дисциплін, зокрема впровадження бінарних занять, що дозволяє поглибити 
міждисциплінарні зв`язки, посилити мотивацію навчання, збагатити та активізувати навчальний процес 
за формою і змістом, надати йому творчого, дослідницького спрямування.  

Викoристання інтеграційних методів навчання сприяє рoзвитку oсoбистoсті студента, підгoтoвці дo 
самoстійнoї прoдуктивнoї діяльнoсті, формуванню креативного мислення за рахунoк зменшення частки 
репрoдуктивнoї діяльнoсті; рoзвитку кoмунікативних здібнoстей на oснoві викoнання спільних прoектів та  
прoфесійний рoзвитoк (фoрмування уміння приймати oптимальні прoфесіoнальні рішення у складних ситуаціях) 

Кoнструювання oсвітніх технoлoгій, щo відпoвідають вимoгам часу, є oснoвним завданням 
управління прoцесами навчання. Тoму, неoбхіднo не прoстo oрганізувати навчальний прoцес, а ствoрити 
систему ранньoї адаптації майбутніх випускників на первинних пoсадах ще під час навчання у кoледжі.  

На основі власного педагогічного досвіду ми дійшли висновку, що систематичне використання 
міждисциплінарних зв'язків виробляє у студентів уміння критично осмислювати матеріал, що вивчається. 
Крім того, систематичне використання в навчальному процесі міждисциплінарних зв'язків  позитивно 
змінює діапазон застосування знань та умінь, сприяє формуванню широких пізнавальних інтересів. 

Таким чином, набуття інтегрованих знань стало актуальним завданням, яке стоїть перед викладачами 
спецдисциплін.     

При вивченні  спецдисциплін практикується проведення бінарних інтегрованих практичних  занять в 
умовах реального виробництва. Наприклад, заняття на теми: «Особливості  організації технологічного 
процесу сушіння зерна на ТОВ «Агрокомплекс «Сиваш», «Організація технологічного процесу очищення 
зерна та контролю  виробництва  на ТОВ «Агро Кряж»  Вендичанський елеватор», виробничий тренінг 
«Особливості зберігання та контролю якості зерна в полімерних рукавах на ТОВ «АгроКомплекс 
«Сиваш», «Особливості зберігання та контролю якості зерна в металевих плоскодонних силосах на ПрАТ 
«Мoгилів-Пoдільський кoнсервний завoд». 

Методи і форми проведення бінарних  занять  спонукають студентів до самостійних досліджень, 
дозволяють створити максимально сприятливі умови для виявлення та активного використання їх 
індивідуальних особливостей при формуванні практичних умінь та навиків.    

Така інтеграція дозволяє продемонструвати майбутньому спеціалісту спеціальності 181 «Харчові 
технології» освітньої програми «Зберігання і переробка зерна» можливість застосування знань й умінь із галузі 
дисциплін, що вивчаються, до своєї професійної діяльності. Бінарне інтегроване заняття є однією з форм 
реалізації міждисциплінарних в'язків, які  дозволяють інтегрувати знання з різних областей для рішення однієї 
проблеми, дають можливість застосувати отримані знання на практиці в умовах реального виробництва.    

Інтегрованим бінарним заняттям притаманні значні педагогічні можливості:  студенти одержують 
багатогранні знання про об’єкт вивчення, у них формуються вміння переносити знання з однієї 
дисципліни в іншу; навики аналізувати і порівнювати, що забезпечує формування цілісного сприйняття 
дійсності, як передумови формування наукового світогляду.  
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Проведення бінарних занять забезпечує формування у студентів цілісної системи уявлень про 
стандартизацію якості зерна; сприяє поглибленню та розширенню знань з товарознавства зерна, діапазону 
їх практичного застосування.                                                                           

Використання бінарних занять приносить користь не лише студентам, а й викладачам, які в результаті 
спільної  діяльності поповнюють власний багаж знань, відкривають для себе нові факти,  отримують 
можливість відчути інтеграцію між науками, що дозволяє збагатити навчальний процес за формами і 
змістом. Також інтегровані заняття сприяють кращому засвоєнню матеріалу, підвищенню зацікавленості  
до майбутньої професії, формуванню навичок самоосвіти,  розвитку аналітичних можливостей. 

Проведення бінарних занять здійснюється не заради зовнішнього ефекту, а для систематизації знань, 
а також щоб показати цілісність та мету навчально-виховного процесу, що є складовою формування 
креативної компетентності майбутнього фахівця. 

 

Література: 
 

1. Радзішевська Є.Б., Кнігавко В.Г., Гордієнко Н.О. Міждисциплінарна інтеграція у викладанні 
медичної та біологічної фізики і медичної інформатики: сучасний стан і можливі перспективи // Науково-
практичної конференції «Формування сучасної концепції викладання природних дисциплін у медичних 
освітніх закладах» – Харків, Україна –2014- С. 61 – 65. 

2. Чорна О.Г. Інтеграційні тенденції в процесі підготовки майбутнього фахівця / О.Г. Чорна // Збірник 
наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія 
педагогічна. – Кам’янець-Подільський: 2010  – С. 122-124. 

 

 

Черненко М.О., 

студент кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки 

Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського  

"Харківський авіаційний інститут" 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ З РОЗРОБЛЕННЯМ 

СИСТЕМИ ВІЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
 
Автоматизація виробництва – це процес у розвитку машинного виробництва, при якому функції 

управління і контролю, що раніше виконувалися людиною, передаються приладам і автоматичним 
пристроям. Введення автоматизації на виробництві дозволяє значно підвищити продуктивність праці, 
забезпечити стабільну якість продукції, що випускається, скоротити частку робочих, зайнятих в різних 
сферах виробництва. Останнім часом спостерігається використання нейромереж для вирішення наявних 
задач автоматизації виробництва на рівні людини або навіть краще. 

Метою даної роботи є дослідження існуючих програмних та апаратних методів оброблення 
зображення заготовки з метою відбракування неякісних об‘єктів для того, щоб вирішити задачу 
візуального контролю якості на виробництві. 

Проведений аналіз показав, що для досягнення вказаної мети доцільно використовувати нейромережу зі 
згортанням, оскільки мережа саме такого типу найбільш ефективно вирішує проблеми класифікації 
зображення. У випадку із контролем якості класифікація буде бінарною, тобто величина вихідних результатів 
має лише два стани, «якісне» та «неякісне». Навчання мережі виконується на масиві даних із зображень якісних 
та неякісних заготовок. Неякісні заготовки можуть мати різні типи дефектів, таких як тріщина, подряпина, дірка. 

Отриманим результатом є нейромережа, архітектура якої базується на мережі AlexNet, а як вхідні дані 
використовуються зображення, отримані з спеціалізованої лінійної камери із роздільною здатністю 
2048px на 1px. Обробка інформації здійснюється на FPGA пристрої, завдяки чому була швидкість 
обробки даних досягла відмітки 135 кадрів на секунду. 

Дана реалізація Може бути введена в існуюче виробництво без великих затрат, має високу швидкість обробки 
даних, а також легко  масштабується за розмірами об‘єкту аналізу, а також різноманітністю вхідних даних. 

Розроблене рішення є універсальним та може бути використано на будь-якому виробництві з 
конвеєрними елементами, після перенавчання мережі необхідним набором даних та регулювання 
захоплення камери під розміри заготовки. 

Подальшим розвитком роботи є модернізація архітектури нейромережі, розробка програмного 
забезпечення для налаштувань системи, перенавчання та подальшого навчання системи, також 
реалізувати збереження відсканованих зображень заготовок для подальшого аналізу. 
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FORECASTING DEPOSIT RATES USING MARKOV CHAINS 
 
In the modern world people in Ukraine may place money in different assets according to their risk appetite. The least 

risky way is to deposit funds in a bank. That is why the problem of forecasting deposit rates is of high interest nowadays. 
Forecasting methods can be classified into two groups: qualitative and quantitative. Qualitative methods are 

methods in which the forecast is made subjectively by the forecaster. They are educated guesses by forecasters or 
experts based on intuition, knowledge, and experience. Qualitative forecasting is based on information that can't 
be measured. Quantitative forecasting relies on historical data that can be measured and manipulated. Quantitative 
methods come in two main types: time-series methods and explanatory methods.  

Explanatory methods (causal methods) use other data as inputs into the forecasting data. Causal models 
establish a cause-and-effect relationship between independent and dependent variables. The core explanatory 
model technique is regression. The appropriate model may be the following: 

),...,( 1 nxxfy  , 

y – predicted dependent variable; 
nxx ,...,1

– independent variables that make some effect on the dependent 

variable. 
Time-series methods make forecasts based purely on historical patterns in the data. The appropriate model looks like: 

),...,( 1 nttt yyfy  , 

ty  – unknown predicted variable value at time t, 
ntt yy  ,...,1
 – known variable values at time periods t-1, t-2,…,t-n 

The most popular methods of this type are exponential smoothing, moving average, trend analysis, Markov chains. 
A Markov chain is commonly used in financial market analysis because of its efficiency in predicting long run behavior. 
The Markov chain is a special case of the stochastic process. It is a random process where all information about 

the future is contained in the present state. The main components in developing the Markov chain model are state 
transition matrix and probability; both of which will summarize all the essential parameters of dynamic change 

Let 
ty  be a random variable that characterizes the state of the system at discrete points in time t = 1,2, ... The 

family of random variables {
ty } forms a stochastic process.  

A stochastic process is a Markov process if the occurrence of a future state depends only on the immediately 

preceding state. This means that given the chronological times 
nttt ,...,, 10

 the family of random variables 

},...,{}{ 1 nyy
t

y
n

  is said to be a Markov process if it possesses the following property: 

 
In a Markovian process with n exhaustive and mutually exclusive states (outcomes) )(tPi

 is defined as the 

absolute probability of the i-th state at the step t. 
Probabilities at a specific point in time t = 0, 1,2, ... is usually written as 

 
This is known as the one-step transition probability of moving from state i at t - 1 to state j at t. 
By definition, we have 

 
A convenient way for summarizing the one-step transition probabilities is to use the following matrix notation: 
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The matrix P defines the so-called Markov chain. It has the property that all its transition probabilities pij are 

fixed (stationary) and independent over time.  Given the vector of initial absolute probabilities 

))0();...;0();0(()0( 21 nPPPP   of starting in states 1,2,…,n and the transition matrix P of a Markov 

chain, the vector of absolute probabilities ))();...;();(()( 21 kPkPkPkP n of being in each state after 

k steps (k > 0) are computed as follows: kPPkP )0()(   or PkPkP )1()(    

The considered technique was applied for prediction of deposit rates of Ukrainian commercial banks. We 
assumed that the bank system can be in five aggregate states (r – deposit rate): 

State 1 – r< 5%; 
State 2 – r= [5%;7%); 
State 3 – r= [7%;9%); 
State 4 – r= [9%;11%); 
State 5 -  r>=10%. 
The appropriate one-step transition probabilities are presented in the Table 1. The step is equal to 3 calendar months. 

 

Table 1 

Transition probabilities 

State s1 s2 s3 s4 s5 

s1 0,41 0,3 0,25 0,03 0,01 

s2 0,24 0,35 0,23 0,11 0,07 

s3 0,2 0,35 0,37 0,05 0,03 

s4 0,19 0,18 0,19 0,42 0,02 

s5 0,05 0,06 0,3 0,32 0,27 

Taking into account the todays average deposit rate of 7%, the vector of initial absolute probabilities is 
P(0)=(0;0;1;0;0). 

So, P(2)=(0,25;0,32;0,29;0,09;0,05). It means that in a half of a year (two steps) the deposit rate will stay 
unchanged with a probability of 0,29. The most likely state will be state 2 (with a probability of 0,32). The 
probability that the deposit rate will exceed the value of 9% equels 0,14. 
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TEMPLATE-BASED AND DYNAMIC APPROACHES FOR NATURAL LANGUAGE 

GENERATION 
 

The modern world has approached the age of data, in particular big data. Collecting and processing large 

portions of information allows big enterprises to function ever more effectively and be lucrative. However, the 



43 

best processing techniques are useless without an efficient way to deliver insights gathered from data to the end 

consumer – a human being. The problem of increasing output information density is raising sharply as visual 

representations of knowledge are far inferior to a text-oriented approach. 

Natural language generation (NLG) influences not only business customers but end-users as well. Following 

the rise of Apple’s Siri, Amazon’s Alexa, Microsoft’s Cortana, and Google’s Assistant, laconic, one question 

answers from voice assistants are typical products of NLG.  

With a clear understanding of the benefits, that NLG brings, comes the question of creating the technology. 

With the development, two distinct approaches have risen: template-based and dynamic.  

The first iteration of template solutions were extremely basic gap-filling algorithms, that were only capable of 

embedding a particularly formatted data into a predefined gap in the human-generated sentence. A simple template 

for weather service could be illustrated by the following example:  

The temperature outside is ___ degrees. 

The gap is to be filled by the number value and by doing this text would be generated. Undoubtedly, the 

system lacks variety, naturality, and flexibility. The described issues were addressed by word-level grammatical 

functions (WLGF). The solutions that implement WLGF uses the language rules on a word-to-word level to deal 

with morphology, morphophonology, orthography as well as possible exceptions. The listed improvements 

allowed more complex systems, capable of producing grammatically correct texts, to be built. Following our 

example, the system using the WLGF approach would now differentiate between plural and singular and 

accordingly change the word “degrees” excluding or including “s” when necessary.  

Template-based NLG`s progress came to a point when a robust system could be created by hardcoding various 

situations and varying the templates usage. Unfortunately, only the predefined type of input data can be efficiently 

processed. Therefore, there is no possibility to accept new data without additional coding. Nevertheless, the issue of 

determining data relevance and delivering text that is the best for quick and thorough understanding is not addressed.  

The dynamic NLG system is opting to help to solve the template-based approach’s flaws. These systems 

create sentences somewhat like humans, taking into consideration the grammatical structure and desired meaning 

to be conveyed. Dynamic creation allows the edge cases to be solved implicitly and crucial linguistical attributes, 

like ordering or connectedness, to be accounted for.  

Enterprise-grade NLG technologies exceed the stating facts capabilities. They are capable of making accents 

on most relative concepts within datasets and delivering them in the most natural and consumable way. Advanced 

dynamic systems can account for the narrative styles, for instance – persuasion, and goals generating texts 

mimicking human rhetoric or argumentation. What part of the dataset is relevant is determined by well-known 

applications of techniques: time series and regression analysis, histogramming, ranking, etc. 

In conclusion, state-of-the-art NLG systems capable of delivering human-like texts that are suited for the 

occasion and audience helping the users to process the information in a quick and comprehendible manner. Most 

of the modern schemes take best from the template-based approaches to create a dynamic solution to meet the 

needs of corporate and private consumers. With a high level of certainty, it can be stated that NLG is evolving by 

keeping the most useful approaches from existing ones and adding new potent solutions. 
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CONSIDERATION OF A SPECIFIC NEURAL QUESTION ANSWERING SYSTEM 
 

QA (Question Answering) has been a crucial subject of exploration and a extensively investigated problem in 

the AI (Artificial Intelligence) field [1]. QA approaches retrieve compatible answers to natural language questions 

posed by users. In other words, a user can give a question in natural language to a system, which will formulate an 

exclusive answer using a previously processed data collection, and the answer will be delivered to the user also in 

natural language. Asking questions in natural language is the most spontaneous way to manifest an information 

need [2], and, in this context, NLP (natural language processing) and KB (knowledge base) techniques are 

particularly useful to address this type of problems. 

In the age of artificial intelligence, neural networks and knowledge-bases are implemented for these purposes. 

Recently, deep learning approach is being adopted in the field question answering. That is, a neural network is 

used for generating the answer (e.g., using Recurrent Neural Network(RNN)) based on the question being asked. 

More importantly, such based model is trained in an end-to-end manner, that is why there is no need to construct 

the QA system using linguistic approach. 

Though, there is a disadvantage of this approach, storing all the knowledge in a neural network to satisfy a 

requested precision in real QA is practically impossible. The more generally and fully distributed way of neural 

network is valuable at representing shared patterns, i.e. modeling the diversity and flexibility of language. On the 

other hand, the success of memory-based neural network models has highly expanded the ways of storing and 

accessing text information both in short-term and long-term memories [3]. 

Therefore, it is a good choice to combine a neural model of knowledge-base and a neural model for QA with 

an external memory, which is also attributed to the classical approach of template-based QA from knowledge-

base. So, author suggests considering the model called “Question Answering Based on Neural Network”. Answers 

can be generated to simple factoid questions by this model by accessing a knowledge-base. The knowledge-base 

consists of a set of triples (subject, predicate, object), each referred to as T = (Ts, Tp, To). [3]. It is actually a 

decoder which is controlled by another neural network, so it can switch between generating a common word and 

producing a phrase retrieved with a certain probability from knowledge-base. This model has been trained on a 

dataset consisting of question-answer pairs which are associated with triples in the knowledge-base. The 

experimental results demonstrated the proposed model could produce correct and natural answers to the questions 

by consulting the facts in the knowledge-base. The experimental results also showed that the proposed model can 

perform 13% better than the “Retrieval-based QA model”. 

 Considered model consists of Question Analyzer, Knowledge Retriever, Answer Generator, and an external 

knowledge-base. The question is given as sequence of words, the analyzer transforms it to a vector representation. 

In this particular implementation a bidirectional RNN is used, which uses two independent RNNs.  This model 

uses gated recurrent unit for processing the sequence forward and backward.  

Knowledge Retriever fetches facts which are relevant from the knowledgebase. The knowledge retriever first 

performs term-level to retrieve a list of candidate triples. After obtaining the list of candidate triples, the retriever 

checks the relevance of each candidate triple with the question. Answer generator adopts an RNN to produce an 

answer based on the information extracted from the question stored in the short-term memory and the relevant 

facts returned from the long term memory. 

There are various parameters to be learned for question analyzer and answer generator. These parameters 

include the weights in the RNNs. Knowledge retriever’s parameters include a matrix or the weights in the multi-

layer perceptron(MLP) and the convolution layer, and the word retrieval which is common between the question 

analyzer RNN and the knowledge-base. Considered model contains a retrieval operation, and also can be trained 

by maximizing the likelihood of the observed data. 

In conclusion, the simple end-to-end neural network model for Question Answering has been examined. The 

researched experimental results show that the proposed model has the ability of generating correct answers to 

factoid questions with a high probability by using Recurrent neural network and the facts in the knowledgebase. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО РОЗУМІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ: 

МОДЕЛЮВАННЯ, РИЗИКИ ТА НЕБЕЗПЕКА 
 
Система інформаційної безпеки має враховувати можливі загрози - ризики й методи захисту 

інформації. Для забезпечення стану кібербезпеки, а саме захищеності інформації – складової 
інформаційної безпеки, існують відповідні засоби захисту інформації. Зокрема, криптографічні засоби 
використовують математичні перетворення для ускладнення використання інформації в разі 
несанкціонованого доступу до неї [1, c. 73]. 

Зазначимо, що «безпека безпосередньо залежить від якості, становить стан, за якого ризик шкоди 
обмежений допустимим рівнем» [2, c. 38]. 

Створення сучасних систем інформаційної безпеки на практиці може задовольнятися трьома 
формальними методами побудови моделей: кібернетичним підходом, системною динамікою та теоретично-
множинним підходом. Сучасні технології роботи з великими даними майже завжди потребують  створення 
математичних можливостей, що визначають процес пошуку та оброблення  інформації. Навіть при 
дотриманні усіх основних принципів побудови моделей (інформаційної достатності, доцільності,  
здійсненності, множинності моделей, агрегації, параметризації, із застосуванням методології інтеграційного 
(багаторівневого) моделювання важко досягти бажаних результатів. 

Моделювання системи полягає в побудові образу системи, адекватного (з точністю до цілей 
моделювання) системи, яка проєктується, і в отриманні за допомогою побудованої моделі необхідних 
характеристик реальної системи [3, c. 86]. Таким чином, в самому загальному випадку, весь процес 
моделювання можна поділити на дві складові: 

– побудова моделі; 
– реалізація моделі з метою отримання необхідних характеристик системи. 
Модель системи захисту інформації повинна показувати основні процеси, які протікають в цієї 

системі з метою оптимізації процесів захисту інформації. 
Використання інтелектуальних засобів збору, класифікації, аналізу та візуалізації даних про 

інциденти, дозволяє скоротити час реакції на виникнення подій безпеки в комп’ютерних мережах, а також 
зменшити кількість ложнопозитивних тривог (витрачають час аналітиків) та ложнонегативних (не 
виявляються реальні інциденти) [4, c. 62]. 

Pизики об'єктивно присутні практично у всіх сферах діяльності людей, в їх взаєминах з навколишнім 
середовищем. Ризики передбачити складно і під ними розуміють «відхилення фактичного результату від 
очікуваного», «ймовірність певної небажаної події» [5, c. 80]. 

При цьому модель «небезпека-ризик» базується на концепції ризику як прояву дії небезпек різного 
походження. Вважається, що результатом реалізації небезпеки або загроз є сукупністю можливих 
негативних подій. При цьому у зазначеній моделі є об’єкти ризику та джерела небезпеки. У інформаційній 
безпеці об’єктом ризику є IT-персонал, користувачі мережі Internet, спеціалісти Cyber Threat Intelligence, 
комп’ютерні компанії, організації та державні установи, які готують фахівців з кібербезпеки й 
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інформаційної безпеки, центри операцій безпеки і реагування на інциденти  і т. д. А джерелами небезпеки 
в інформаційній безпеці є кібератаки, фішинг, кібервійни, DoS і DDoS-атаки і т.  д. Сутність моделі 
«небезпека-ризик» полягає в тому що будь-яка діяльність має потенційну загрозу тому об’єкти які 
приймають участь в цій діяльності є об’єктами ризику які за певних умов можуть мати втрати.    

Отже, інформаційна безпека в умовах моделювання, ризиків та небезпеки орієнтована на те, що IT-
фахівці матимуть не лише фундаментальну теоретичну підготовку щодо передбачення й утримання 
належного рівня безпечності інформаційного середовища, а й високий практично-прикладний рівень 
підготовки підтримки рівня інформаційної безпеки.     
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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ У СТВОРЕННІ КОМП`ЮТЕРНИХ ІГОР 
 
Застосування комп’ютерних ігор є невід`ємною частиною сучасного життя. Здавалося б, до чого тут 

математика? Адже програмування – це мови, програмні коди, тощо. Давайте трохи розберемося. 
По-перше, математика вчить абстрактному мисленню, розуміти та ставити завдання, виконувати різні 

дії і операції, аналізувати можливі рішення, вирішувати поставлені проблеми. 
По-друге, тому що саме програмування і все пов'язане з комп'ютерами працює за рахунок цієї самої 

математики. Найпростіші програми й взагалі, обчислювальна робота комп'ютера, працює і ґрунтується на 
принципах математики, починаючи з найпростіших математичних операцій і виразів і закінчуючи 
складними обчисленнями. 

Якщо гра є великим проектом, то її створення вимагає від розробників як мінімум знань з 
обчислювальної геометрії, аналітичної геометрії, чисельних методів, особливо з упором на метод 
кінцевих різниць і метод кінцевих обсягів, теорії ймовірностей, інтегрального і диференціального 
числення, теорії ігор і теорії прийняття рішень (для впровадження штучного інтелекту в проект). 

Деякі речі, які зустрічаються при створенні ігор та повністю спираються на математику, це симуляція 
рідин, анімація, алгоритми, архітектура ігрових двигунів, написання ігрової логіки, аналітика і збір даних, 
розрахунок кадрів на секунду, ігрова фізика, графіка/шейдери, штучний інтелект, процедурна генерація, 
рендеринг полігонів і багато чого іншого ... 

Найважливішими поняттями для розробки ігор з точки зору математики є вектори, дії з ними та 
скалярний і векторний добуток, скалярні маніпуляції, рух (особливо паралельне перенесення), матриці, 
тригонометрія. У великих сучасних проектах, як правило, використовується усе відразу. 

Одним з напрямків в лінійної алгебри є вивчення векторів. В іграх вектори використовуються для 
зберігання розташування, напрямків, швидкостей та прискорення.  Якщо у грі застосовується 
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позиціонування екранних кнопок, робота з камерою і її напрямком, швидкостями об'єктів, то обов`язково 
доведеться мати справу з ними. Чим краще розробник розуміє лінійну алгебру, тим більший контроль він 
отримує над поведінкою векторів і, отже, над самою грою.  

Поняття «базисний вектор» дає можливість застосовувати перетворення зразу для цілого об’єкту. Це 
зручно, оскільки позбавляє від необхідності застосовувати тригонометричні перетворення до кожної з 
точок моделі об`єкту. 

В іграх часто буває потрібно помножити вектор на число (скаляр). Наприклад, моделюючи простий 
опір повітря. А кут між векторами може стати в нагоді для визначення чи знаходиться об'єкт в зоні, яку 
ми бачимо. Такі процеси, як створення векторів, названих MAX_SPEED (максимальна швидкість) і 
MIN_SPEED (мінімальна швидкість), додають в ігровий цикл для перевірки  та       розрахунку швидкості 
об`єкту, деформації поверхонь при зіткненні і зміні траєкторії і швидкості в залежності від сили удару.  

Ще одна область математики, яка займається дискретними структурами (наприклад: графами, 
автоматами, твердженнями в логіці) – це дискретна математика. Основна її відмінність від звичайної 
математики – її об'єкти не можуть змінюватися так само гладко, як і речові числа. Тому в якомусь сенсі 
всі завдання, які вирішуються в програмуванні, так чи інакше відносяться до дискретної математики, тому 
її знання стає в нагоді чи не будь-якому розробнику ігор. Наприклад, графи – це дуже зручні 
формалізовані уявлення нелінійних структур, які досить часто зустрічаються в прикладних задачах.  

В основі всіх комп`ютерних науках лежить математична логіка. Але не потрібно заглядати глибоко в 
теорію, щоб знайти застосування цієї науки в написанні програм, та й взагалі в рішенні задач. Добре, якщо 
у програміста досить умінь, щоб написати рішення задачі. Але також важливо розуміти, яким чином 
можна довести, що код працює правильно. Більшість програм вирішує будь-яку математичну задачу, і 
потрібно вміти доводити, що завдання виконано правильно. Тоді на допомогу приходять методи логіки. 
Часто формальними перетвореннями можна скоротити обсяг коду і зробити його більш читабельним. А 
крім того, деякі логічні трюки дозволяють зробити саме рішення коротше, швидше і ефективніше. Це вже 
складніше, але чим більше методів може використовувати програміст, тим йому буде простіше 
оптимізувати програму і довести, що його рішення – краще. 

Комбінаторна задача, яка найбільш часто зустрічається програмістами – вивести кількість елементів, 
які необхідно перебрати, щоб отримати рішення в залежності від деяких параметрів. Таким чином ви 
можете вивести асимптотичну складність алгоритму. Комбінаторні задачі сформульовані у вигляді 
завдання підрахунку кількості елементів деякої (в математиці використовують термін потужність) безлічі. 
Щоб вирішувати такі завдання, корисно мати базові знання в теорії множин з розряду властивостей 
операцій над ними. Тоді задача зводиться до вираження шуканої безлічі через безлічі, потужності яких 
обчислюються за відомими правилами. Для підрахунку кількості елементів застосовуються правила 
множення або додавання, числа сполучень або розміщень. Хоча є і більш складні завдання. 

Також у програмуванні часто доводиться застосовувати імовірнісний підхід, для того щоб оцінити 
середню швидкість роботи алгоритму або ж підігнати параметри рішення задачі під ті запити, які 
найчастіше зустрічаються на практиці.  

Щоб знайти екстремум (максимум або мінімум) функції, треба взяти її похідну і прирівняти до нуля. 
Рішення рівняння дає локальний екстремум. Але якщо потрібно шукати максимум не на проміжку, а тільки 
по цілих числах, то вже потрібно буде замислитися, яке з сусідніх цілих чисел потрібно вибрати. Коли 
завдання багатовимірне, варіантів з цілими числами стає все більше, і вибирати доводиться все складніше. 
Буває, що в таких завданнях можна знайти точне рішення тільки повним перебором, а іноді необхідно 
відмовитися від точного рішення, і використовувати деякі наближення. Тоді застосовують чисельні методи. 

В даний час для оптимального прийняття рішень, в тому числі і в створенні ігор. а також для 
оптимізації витрат ресурсів комп'ютера, одним з апаратів математичної теорії, який найбільш частіше 
використовується є лінійне програмування.  

Математикою в іграх може називатися просто додавання X і Y, маніпулювання різними формулами, 
тощо, однак в деяких випадках над реалізацією будь-якого правила в грі потрібно подумати не одну годину. 
Чим складніше будуть перетворення і дії, тим складніші математичні інструменти  використовуються. Саме 
тому компанії, що займаються розробкою ігор, вимагають від своїх співробітників знання математики і 
алгоритмів. Знання таких речей не просто допоможе розробити логіку гри, але і якісно оптимізувати саму 
гру, знаходячи альтернативні шляхи, які допомагають уникнути зайвих обчислень. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА GEOGEBRA 

В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

Актуальність дослідження. Відповідно до сучасних тенденцій розвитку та високого рівня 

інформатизації суспільства, у галузях освіти та науки відбуваються суттєві трансформації на методичному 

рівні. Початок ХХ століття є періодом реорганізації навчального процесу математичних дисциплін, однак, 

слід зауважити, що розвиток цієї науки гальмується застарілими способами викладу навчального матеріалу.  

Для підвищення рівня освіченості у цій галузі знань необхідний новаторський підхід та увага до 

інновацій. Актуальним є використання елементів інформаційно-комунікаційних технологій для 

ілюстрування теоретичних та практичних задач, формування навичок моделювання, розвитку графічної 

та просторової компетенції майбутніх фахівців. 

Однією з найефективніших сучасних інформаційно-комунікаційних технологій є інтегроване 

середовище GeoGebra. Основними завданнями цієї системи є активізація розумової діяльності та розвиток 

логічного мислення. Саме тому переваги та перспективи інтегрованого середовища GeoGebra стали 

предметом нашого дослідження. 

Мета дослідження. Окреслити переваги та перспективи інтегрованого середовища GeoGebra у 

формуванні математичних і графічних умінь здобувачів освіти. 

Результати дослідження. Обсяг теоретичного матеріалу необхідного для засвоєння базових знань з 

математичних дисциплін є об’ємним, а тому важким для розуміння. Наочний матеріал змодельований за 

допомогою програм комп’ютерного забезпечення значно спрощує сприйняття, активізуючи графічний 

канал отримання інформації.  
 

 
    Рисунок 1. Наочний приклад раціонального застосування системи комп’ютерної алгебри 
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Функціональні можливості системи динамічної математики GeoGebra та потужна веб-підтримка 

користувачів інтегрованого середовища дає можливість ефективно опрацювати теоретичні та практичні 

матеріали основного курсу математики. 

Прикладом раціонального застосування системи комп’ютерної алгебри (CAS – Computer Algebra 

System) [3] є задача інтегрованого середовища GeoGebra. Точка, що лежить усередині правильного 

трикутника, віддалена від його вершин на 5, 6 і 7. Знайти площу трикутника. 

У ході навчального процесу застосування  GeoGebra значно зекономило час викладу умови завдання 

та його розв’язування. Більшість закладів освіти в Україні на сьогоднішній день є достатньо 

забезпеченими мультимедійним обладнанням (комп’ютерами, мультимедійними проекторами та ін.). 

Доцільним є його використання і для викладання  математичних дисциплін.  

Сучасні тенденції вивчення математики мають інформаційне спрямування, тому більш близьким і зрозумілим 

є віртуальне моделювання. Наочність такого типу викликає інтерес та активне включення у хід роботи. 

Проведений нами педагогічний експеримент показав, що використання ІКТ провокує підвищення 

інтересу до вивчення математики.  

Висновок. Використання інтегрованого середовища GeoGebra на уроках алгебри та геометрії 

створює можливості для розвитку математичної та графічної культури здобувачів освіти. Основною 

перевагою цієї системи є підвищення рівня доступності матеріалу, що в перспективі дозволить 

оптимізувати навчальний процес. 
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ДЕЯКІ НОВІТНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 
 

Математична наука сьогодні стає потужним і надійним інструментом для аналізу та прогнозування 

природних явищ, технічних і технологічних процесів, суспільних процесів і гуманітарних подій. 

Поєднання математики з величезними можливостями комп’ютерів призвело до появи принципово нових 

напрямів наукового пізнання: математичного моделювання та математичного експерименту [1, с. 48]. 

Нині, в межах реформування діяльності Національної академії наук України (НАНУ), зокрема посилення 

інтеграції вітчизняної академічної науки з освітньою сферою, стало поширеним утворення установ подвійного 

підпорядкування: МОН України та НАНУ. Це реалізувало на практиці право НАНУ щодо підготовки магістрів 

і докторів філософії і проявилося в тісному поєднанні освітнього процесу з сучасними науковими 

дослідженнями, спеціалізації майбутніх фахівців за новітніми науковими напрямами. Як приклад таких установ, 

можна назвати, зокрема, Київський академічний університет та Інститут прикладних проблем механіки і 

математики імені Я.С. Підстригача НАНУ (далі – Інститут). З метою підготовки наукових кадрів вищої 

кваліфікації для потреб академії та високотехнологічних галузей національної економіки основним принципом 

освітньої діяльності цих установ є «навчання через дослідження».  

Сутність технології дослідницького (евристичного) навчання полягає в тому, щоб побудувати 

навчальне пізнання як систему завдань і розробити алгоритм дії студента. Технологія має на меті, по-

перше, допомогти студенту усвідомити проблемність пропонованих завдань (зробити проблемність 

наочною), по-друге, зробити вирішення проблемних ситуацій значимим для нього, по-третє, навчити його 

бачити й аналізувати проблемні ситуації, виділяти проблеми та завдання. Для вирішення ж навчальних 
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завдань (задач) виділяють чотири види діяльності студента: репродуктивної, алгоритмічної, 

перетворюючої і творчо-пошукової. Будь-який навчальний текст може поєднувати ці завдання. Зрозуміло, 

що навчання виконує розвиваючу функцію тоді, коли діяльність студентів не обмежується 

репродуктивними діями, а включає механізми власної аналітико-синтетичної діяльності [2, с. 112-113]. 

Сутність дослідницького підходу з використанням ІКТ, зокрема під час вивчення математики, 

висвітлювали М. Жалдак, Ю. Горошко, С. Раков та інші. Ними досліджувалися різні аспекти пошуково-

дослідницької діяльності студентів, проте, організації цього виду діяльності з акцентом на опанування 

фундаментальними знаннями достатньої уваги не приділялося [3, с. 115]. 

На нашу думку, «навчання через дослідження» добре поставлене в Інституті, де успішно діє, 

сформована ще під керівництвом академіка Я.С. Підстригача, система «школа-ВНЗ-НДІ». Вона 

передбачає пошук і залучення здібних школярів до занять у МАН, їхнє навчання в фізико-математичному 

ліцеї м. Львова або в спецкласах гімназій чи шкіл; виявлення здібних до наукової роботи студентів у вузах 

регіону та їх залучення з ранніх стадій навчання до науково-дослідної та інноваційної діяльності. Провідні 

науковці Інституту читають для них спецкурси, керують виконанням їх курсових і магістерських робіт, 

перш за все, на спільних з Інститутом кафедрах, у науково-навчальних комплексах. У рамках цієї системи 

здійснюється активна співпраця з вузівськими партнерами щодо підбору кандидатур для стажування та 

навчання в аспірантурі і докторантурі Інституту, всебічне сприяння їм у проведенні наукових досліджень, 

апробації отриманих результатів у провідних вітчизняних і зарубіжних наукових центрах [4].  

Тут склалася тісна науково-педагогічна співпраця Інституту з кафедрами НУ «Львівська політехніка» 

(далі – НУЛП), кафедрами ЛНУ імені Івана Франка, кафедрами Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу. Інститут входить до створеного спільно з НУЛП Навчально-

наукового центру з правами Відділення цільової підготовки при ЗНЦ НАН України і МОН України, в 

рамках якого функціонують навчально-наукові комплекси з Інститутами прикладної математики та 

фундаментальних наук (спільно із ІФКС НАН України), а також інженерної механіки та транспорту 

(спільно з ФМІ ім. Г.В.Карпенка НАН України). Відповідно до укладених угод проводиться плідна робота 

з підготовки наукових кадрів як для Інституту, так і для НУЛП. 

При Інституті функціонують 5 філій математичних кафедр ВНЗ регіону, зокрема, прикладної 

математики, лазерної техніки та оптоелектронних систем (фотоніки) і захисту інформації НУЛП, кафедра 

математичного моделювання фізико-механічних процесів ЛНУ імені Івана Франка, філія кафедри 

математичного і функціонального аналізу, міжвідомча лабораторія нелінійного функціонального аналізу 

(спільно з Прикарпатським НУ імені Василя Стефаника), філія кафедри математичного моделювання 

Чернівецького НУ імені Юрія Федьковича, філія кафедри математичних методів в інженерії Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу [4]. Філії працюють за спільними 

програмами досліджень, забезпечуючи високий рівень викладання курсів вищої математики із 

залученням у рамках виконання цільових конкурсних програм академічних учених і університетських 

дослідників, у т.ч. студентів і аспірантів. 

Зрозуміло, що вища математика є з’єднувальною ланкою між основним курсом математики та 

спеціальними дисциплінами, які вивчаються у вищій школі, складовою частиною професійного навчання 

студентів. Обсяг і зміст математичних курсів визначаються потребами спеціальності, появою нових вимог 

до майбутніх фахівців, зміною стандартів освіти. Цілісне розв’язання завдання формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців шляхом залучення їх до науково-дослідної роботи вимагає 

вдосконалення змісту курсу вищої математики, визначення її місця в системі професійних 

компетентностей та показників їх сформованості. 

Сьогодні викладачі філій математичних кафедр при Інституті намагаються відходити від 

авторитарно-репродуктивного методу навчання, широко використовуючи метод «навчання через 

дослідження», активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання [5;6]. 
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