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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Баранець Анна,
магістрантка кафедри економіки та економічної теорії
Західноукраїнського національного університету
ПРОБЛЕМИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
В системі іпотечного кредитування важливу роль сьогодні відіграє банківський сектор. Більшість
іпотечних кредитів, зокрема у країнах з розвинутою ринковою економікою, надають саме банки, які задля
забезпечення власної прибутковості віддають перевагу вкладанню частини коштів на довгостроковий
період. У цьому контексті іпотечні кредити є доволі ефективним видом кредитування, оскільки, зазвичай,
заставне майно залишається надійним забезпеченням позики. Тобто іпотечне кредитування – це один із
найбільш захищених засобів вкладення коштів. Зокрема, в Україні великі банки з розгалуженою
системою філій контролюють понад 2/3 ринку іпотечного кредитування [1]. З метою подальшого його
розвитку банки зацікавлені у розширенні партнерських відносин із будівельними організаціями. Низька
відсоткова ставка в перші два роки з подальшим збільшенням до ринкового рівня є основною перевагою
спільних програм між банками та забудовниками в аспекті активізації іпотечного кредитування [2].
Однак нестабільна економічна ситуація в Україні спричинила серйозні проблеми для банківського
сектору. Значні втрати економічного та інфраструктурного потенціалу призвели до різкої девальвації
національної валюти. Більш ніж трикратне падіння курсу гривні позначилось втратами
платоспроможності суб’єктів господарювання та домашніх господарств. Внаслідок цього ускладнилося
повернення кредитів, зокрема валютних, та зросла проблема заборгованості. Проте проблема
реструктуризації виплат іпотечних кредитів в іноземній валюті загострилась ще у 2008 році.
Виходячи з вищезазначеного, Верховною Радою України 16 липня 2020 року прийнято рішення щодо
продовження дії мораторію на відчуження майна за простроченими валютними кредитами, зокрема
іпотечними, до 1 січня 2022 року [3]. Остаточні правки були ухвалені 16 вересня згідно з новим варіантом
законопроєкту №3640 про продовження мораторію на пів року – до 21 квітня 2021 р.
За даними НБУ, значна частка усіх кредитів припадає на непрацюючі кредити (NPL), до яких належать
і іпотечні кредити в іноземній валюті, які на початок 2020 року становили 48,4% [4]. Починаючи з 2019 року,
цей показник уперше за останні роки продемонстрував зниження до рівня менше 50 % (Рис 1.).
Зважаючи на рівень заборгованості, частка проблемних кредитів, за даними фахівців НБУ, все ще є
високою, проте не створює суттєвих ризиків для фінансового сектору, адже рівень їх покриття резервами
перевищує 95% [5].

Рис 1. Обсяг проблемних кредитів в українських банках [4]
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Зниження облікової ставки в умовах покращення макрофінансової ситуації та сповільнення темпів
інфляції сприяло відчутному здешевленню гривневих кредитів для бізнесу за IV квартал на 2,4 в.п – до
15,7 % річних та до 15 % річних на середину лютого. Водночас ставки за валютними кредитами для
корпоративних позичальників у 2019 році сягнули свого історичного мінімуму [6]. Частка прострочених
кредитів, зокрема станом на 1 травня 2018 року, виданих до кризи 2008 року, становила 94,2% за
іпотечним портфелем у валюті та до 36,9% – за гривневим портфелем [7]. Через мораторій на стягнення
забезпечення за валютними іпотечними кредитами обсяги конвертації кредитів у гривневі «несуттєво
вплинули на якість обслуговування» [7]. Наприкінці 2020 року в Україні розпочався шестирічний період
пільгових умов реструктуризації боргів, однією з яких є конвертація валютних кредитів у гривню за
курсом НБУ на день відкриття справи про неплатоспроможність фізичної особи. Окрім цього,
позичальники, які вимагають списання частини кредитів у розмірі сплачених раніше сум за користування
позиками, зацікавлені у зниженні кредитних ставок.
Загалом основними проблемами іпотечного кредитування в Україні є [8, с. 89]:
 недостатньо ефективна, довготривала, пов’язана зі значними витратами для кредитора процедура
звернення стягнення на предмет іпотеки за рішенням суду чи виконавчого припису нотаріуса;
 доволі слабка інфраструктура ринку житла та житлового будівництва;
 відсутність досконалої правової бази;
 необхідність налагодження роботи банківської системи за міжнародними схемами реінвестування;
 недостатній рівень довіри населення до українських банків та небезпека втрати житла у випадку
банкрутства банка-кредитора.
Ключовими умовами щодо залучення кредитних ресурсів у сферу іпотечного кредитування в Україні
є, насамперед, створення сприятливої економічної та політичної ситуації, удосконалення відповідної
законодавчо-нормативної бази і підвищення рівня життя населення. Важливим є також вирішення питань
стосовно стандартизації процедур видачі і обслуговування іпотечних кредитів, оцінки
платоспроможності позичальників, а також фінансових інструментів по залученню грошових коштів.
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D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F,%D0%B4%D0%BE%2034%2C1%25%3B.
6. НБУ: банківська система звикає до роботи в умовах низьких ставок. Вісник. Офіційно про
податки.
Офіційне
видання
державної
фіскальної
служби:
веб-сайт
URL:
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016483-nbu-bankivska-sistema-zvikaye-do-roboti-v-umovakh-nizkikh-stavok.
7. Руденко В. Життя після мораторію: валютних позичальників змусять платити банкам // Financial
Club. – 23 жовтня 2018. URL: https://finclub.net/ua/analytics/zhyttia-pislia-moratoriiu-valiutnykhpozychalnykiv-zmusiat-platyty-bankam.html]
8. Красножон С. Проблеми іпотечного кредитування в Україні та шляхи їх вирішення // Ринок
цінних паперів України. – 2016. – № 1-2. – С. 89-92. URL: http://securities.usmdi.org/PDF/963.pdf
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Величко Данило Володимирович,
студент кафедри менеджменту
НТУУ КПІ
ПЕРСПЕКТИВИ СТАНДАРТУ ISO 37001:2016 В УКРАЇНІ
Системи сертифікації почали активно з'являтися в кінці минулого століття, спеціалізуючись на
певних видах продукції. Сьогодні міжнародні стандарти якості охоплюють практично весь перелік
продукції, виробленої в світі. З урахуванням постійно мінливій ситуації на ринку, появою і освоєнням
нових технологій регулярно змінюються стандарти якості та безпеки. Міжнародні системи сертифікації
та сертифікаційні організації покликані забезпечити постійний контроль продукції на світових ринках,
високий рівень її якості, безпеку роботи підприємств-виробників, мінімальний збиток навколишньому
середовищу та здоров'ю громадян.
Україна за індексом корупції Transparency International є найбільш корумпованою країною Європи і
займає 130 місце серед 176. Згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС),
самі українці вважають, що корупція входить в Топ-3 проблем в країні.[1]
Прозорість та довіра є фундаментом довіри до будь-якої організації. Ніщо не підриває ефективні
інституції та справедливий бізнес, як підкуп, саме тому існує ISO 37001.
Це Міжнародний стандарт, який дозволяє організаціям усіх типів запобігати, виявляти та вирішувати
питання хабарництва, приймаючи антикорупційну політику, призначаючи особу для нагляду за
дотриманням закону про хабарництво, навчання, оцінку ризиків та належну перевірку проектів та ділових
партнерів, впровадження фінансових та комерційний контроль, а також запровадження процедур
звітування та розслідування.
Забезпечуючи загальновизнаний спосіб боротьби з деструктивною злочинною діяльністю, яка
щороку перетворює на трильйон доларів брудних грошей, ISO 37001 вирішує одне з найбільш руйнівних
і складних питань у світі та демонструє відданий підхід до подолання корупції.
По суті, існують різні причини, чому організація повинна створювати, впроваджувати, підтримувати
та вдосконалювати Систему управління протидії хабарництву. Організації, які бажають впровадити таку
систему, матимуть можливість:
1. Сприяти довірі та впевненості - організації, які впроваджують систему управління боротьбою з
корупцією, швидше за все будуть надійними у співпраці з потенційними партнерами, оскільки ризик
хабарництва менший. Організації, що мають політику боротьби з корупцією, сприяють підвищенню
довіри та, швидше за все, підписують угоди з іншими організаціями, а не з організаціями, які не мають
антикорупційної політики. Більше того, особи, які є сертифікованими провідними виконавцями ISO 37001
або провідними аудиторами ISO 37001, є більш надійними, коли справа доходить до допомоги
організаціям у впровадженні ABMS або проведенні аудиту ABMS
2. Впровадити необхідні заходи, призначені для запобігання, виявлення та вирішення питань
хабарництва - організації, які впроваджують СУБП відповідно до вимог ISO 37001, зможуть вжити
необхідних заходів для зменшення ризику хабарництва шляхом запобігання або виявлення ризику до
того, як він негативно вплине на організацію. Більше того, стандарт ISO 37001 керує та передбачає вимоги
щодо вжиття цих заходів на основі характеру ризику підкупу, з яким може зіткнутися організація
3. Уникнути пошкодження репутації - впроваджуючи СУБД на основі ISO 37001; організація уникне
репутаційної шкоди, що є наслідком участі в хабарі. Враховуючи, що репутація організацій надзвичайно
важлива для їх довголіття, ефективна система боротьби з корупцією допоможе уникнути шкоди репутації
Враховуючи, що підкуп приносить шкоду багатьом організаціям і призводить до дорогих судових
процесів, судових позовів та збитків, PECB (Рада з професійної оцінки та сертифікації) створила навчальні
програми та схеми сертифікації для професіоналів, консультантів чи експертів, які хочуть отримати
всебічні знання в галузі анти- система управління хабарництвом та її принципи. Тому будь-яка
організація, яка бажає створити, впровадити, підтримувати та вдосконалити ISO 37001, може звернутися
до тренінгів PECB. Це також означає організації, які хочуть інтегрувати ISO 37001 з будь-якою існуючою
системою управління в організації . Цей факт засвідчений відповідним сертифікатом[2]
Література
1. Коррупция в Украине и мире. Какие от нее потери и получается ли с ней бороться.URL:
https://nv.ua/ukraine/events/korruptsija-v-ukraine-i-mire-kotorye-ot-nee-poteri-i-vykhodit-s-nej-borotsja-2512435.html
2. Benefits of Implementing ISO 37001 in an Organization. URL: https://pecb.com/article/benefits-ofimplementing-iso-37001-in-an-organization
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ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МАЛОГО БІЗНЕСУ ПРИ ПЕРЕХОДІ ДО
СЕРЕДНЬОГО ТА ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ
Переважна більшість наукових публікацій з питань трансформації бізнесу від малого до середнього,
або великого, мають перелік порад, які здебільшого мають проблеми у застосуванні в реальних умовах.
Це пояснюється тим, що всі рекомендації та аналіз робляться на дослідженнях у великому бізнесі, і їх в
подальшому намагаються застосовувати в малому бізнесі. [1]
Значними перепонами для трансформації малого бізнесу у середній чи великий є особливості малого
бізнесу, а саме:
1. Власники та керівництво.
Будь-який власник компанії в малому бізнесі - це енергійний бунтар. Як правило, це працівник, який
не зміг працювати в якійсь компанії. Це підприємець, який кинув виклик ринку. Всі ці якості суперечать
основним вимогам, необхідним керівнику великого бізнесу. Великий бізнес - це дисципліна, послух,
врівноважена та спокійна поведінка. [1]
Власник малого бізнесу цінує якості, якими володіє сам і підбирає на позиції керівників тих, хто
схожий на нього. Ці люди не мають якостей, необхідних для керування великим бізнесом.
2. Організаційна структура та підпорядкування.
Малий бізнес розвивається поступово і не всі необхідні позиції здатний закрити своєчасно. Один
працівник закриває кілька позицій. Неможливо явно виділити функціонал і вимоги до конкретного
працівника. Оскільки один працівник не може в один момент часу виконувати функціонал по всіх
позиціях, які поєднує, отримуємо постійне невиконання ряду операційних завдань. Це невиконання
неможливо заповнити ні збільшенням вимог, ні додатковою мотивацією. Малому бізнесу просто не
вистачає людей і ресурсів. [2]
Природний розвиток організаційної структури призводить до великої кількості неформального
управління. Накази і розпорядження більше схожі на прохання і рекомендації. Таке положення речей
входить у всіх у звичку. Будь-яка спроба ввести управління, необхідне для великого бізнесу, зустрічає
непорозуміння і опір. Тут немає злого умислу, просто працівники звикли працювати в малому бізнесі та
не розуміють особливостей управління, яке властиво в великому бізнесі.
Відсутність формалізації в бізнес-процесах збільшує залежність від людського фактору і не дозволяє
систематизувати багато процесів. Щоб змінити такий порядок потрібно значно змінити структуру і велику
кількість людей, що призведе до зупинки бізнесу, яку він не витримає. [1]
3. Економіка та облік.
Економіка малого бізнесу постійно знаходиться в двох проблемних ситуаціях. Перша: Щоб отримати
більший прибуток потрібно укладати більше угод. Будь-яке комбінування високого і низького чека дуже
ускладнене тим, що вони вимагають різних підходів у просуванні.
Друга: Для зростання потрібно або збільшення оборотності, або залучення кредитів. Оборотність складно
досягти через те, що існує сильна залежність від платоспроможності клієнтів. При цьому всі платоспроможні,
стійкі клієнти прагнуть до стабільності і вибирають в якості партнерів великий бізнес. Малому бізнесу складно
отримати і утримати достатню кількість клієнтів з якими можлива достатня оборотність. [3]
Кредити отримати або складно, тому що немає достатнього застави і рівня довіри, або вони дуже
дорогі як відсоток річних. Це призводить до того, що дорогі кредити не дозволяють сконцентрувати
необхідну кількість ресурсу для ривка економіки.
Для економічного планування та аналітики потрібен якісний облік. Причому облік не податковий, а
управлінський. На початку створення малого бізнесу облік не потрібен і тому власник бізнесу звикає на ньому
економити. В результаті, коли потрібно знайти рішення для зміни економіки у нас просто не вистачає даних. [3]
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4. Клієнти та товари.
Як правило, малий бізнес розміщений у сфері надання послуг, дрібному виробництві або роздрібної торгівлі.
Це бізнес, в якому основна маса клієнтів - кінцевий споживач. Навіть, якщо це сектор b2b, в якості
покупця виступає компанія, яка є кінцевим споживачем послуг, продуктів і товарів. [4]
Кінцевий споживач не володіє достатньою регулярністю і вимагає постійних великих витрат на
залучення і утримання. Клієнт малого бізнесу дуже залежний від цінових пропозицій, малому бізнесу
складно запропонувати високу якість продукту або послуги. Для високої якості потрібно стабільний
випуск при стабільній оплаті, а цього складно досягти. В результаті складним стає планування.
Отримуємо замкнуте коло: щоб отримати якісний товар треба мати регулярних і платоспроможних
клієнтів, а щоб отримати таких клієнтів треба мати якісний продукт. [4]
Проблеми, пов'язані з товарами і клієнтами в малому бізнесі не дозволяють вибудувати регулярний
менеджмент. Доводиться постійно підлаштовуватися під різних клієнтів, складно будувати регламенти та
системні дії з персоналом.
В результаті на перше місце виходить людський фактор, бізнес стає залежним від професійних
якостей працівників, яких зміг залучити. Проте чим вище професіоналізм, тим більшої стабільності він
вимагає і прагне працювати в крупній компанії, не чекаючи, коли малий бізнес стане великим.[4]
Висновки. Природній перехід від малого бізнесу до середнього можливий лише при сприятливих
умовах ринку, конкуренції і законодавства. У більшості випадків перехід природним шляхом неможливий
взагалі. Для цього потрібні зовнішні фахівці, які пояснюють що, як і коли робити. Крім цього необхідна
довіра до цих фахівців. [1]
Для переходу потрібні зовнішні консультанти і експерти, які не перебувають всередині компанії, не
пов'язані операційною діяльністю і здатні порівнювати цю компанію з іншими компаніями. При цьому
існує важлива особливість: до моменту переходу компанія не може платити таким фахівцям багато.
На ринку вкрай малий відсоток успішних переходів від малого до середнього і великого бізнесу. В
основному, великий і середній відразу створюються такими, минаючи етап малого бізнесу. Саме тому
важливо дослідити особливості і вивести припущення про можливі шляхи переходу. [1]
Література:
1.
2.
3.
4.

Джим Колінз. Від хорошого до величного.
Дороті Бергер, Ланс Бергер. Енциклопедія систем мотивації та оплати праці.
Майкл Х. Мескон, Майкл Альберт, Франклін Хедоурі. Основи менеджменту. Третє видання.
Олівер Гассман, Каролін Франкенбергер, Мікаела Шик. Бізнес моделі: 55 кращих шаблонів.
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здобувач вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
Донецький національний університет імені Василя Стуса
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ
ОПЕРАЦІЙ
Контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг здійснюється шляхом ревізій, інспекцій, звірок та інших заходів. У зв’язку з цим необхідна
уніфікація законодавчих норм, що передбачають види таких контрольних заходів, умови, порядок та
особливості їх проведення. Водночас наявність багатьох проблемних питань у залучені реєстраторів
розрахункових операцій (РРО) / програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) у торгівлю
ставить за необхідне дослідження іноземного досвіду врегулювання питань, зокрема розвинутих країн.
Конфігурації застосування РРО в розвинутих країнах світу представлено на рисунку 1.
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Конфігурації застосування РРО

оffline експлуатація
РРО з вбудованою
фіскальною пам'яттю

РРО з можливостями
підключення до
мережі Інтернет з
метою передачі
фіскальних даних та
звітів до відповідних
контролюючих
органів

РРО з можливостями
підключення до
Інтернету, але із
застосуванням
методів шифрування
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Рисунок 1 – Конфігурації застосування РРО в розвинутих країнах світу
Питання залучення іноземного досвіду в Україні є досить актуальним сьогодні, коли відбуваються
зміни у законодавстві щодо застосування РРО та окресленні кола господарюючих суб’єктів, що мають
обов’язок їх використовувати.
Позитивним досвідом можна вважати введення онлайн-кас у Російський Федерації, яке розпочалося у 2016 р.
Таке нововведення на першому етапі мало певні проблеми: установка програмного забезпечення, придбання
онлайн-каси, технічні неполадки при підключенні або відсутність інтернету в торговій точці. На другому етапі
запровадження онлайн-кас виробники створили доступніші ціни і близько 500 тис. підприємців, які мають
найманих працівників, перешли на онлайн-каси. Третій етап залучив до використання онлайн-кас усіх
підприємців. Необхідність використання онлайн-кас в інтернет-торгівлі стала стимулом для появи на ринку
окремого сегмента постачальників хмарних кас, що забезпечують фіскалізацію інтернет-платежів.
За даними Федеральної податкової служби (ФПС) на сьогоднішній день на новий порядок
розрахунків вже перейшли 865 тис. організацій і індивідуальних підприємців. Зареєстровано понад 2,3
млн. кас, що в два рази перевищує дані показники, зазначені до реформи. За добу пробивається 150 млн.
чеків на 90 млрд. руб. [1].
Використання даного досвіду доцільно для України на етапі запровадження ПРРО та залучення всіх
підприємців до застосування РРО. Введення в дію ПРРО значно полегшує звітування господарюючих
суб’єктів, адже він функціонує в режимі онлайн. Це означає, що закрити касу (подати денний звіт) можна
незалежно від місця знаходження. Станом на сьогодні 2,3 тис. суб’єктів господарювання уже
зареєстрували близько 50 тис. ПРРО та більше 60 млн чеків.
В Австрії платники податків, у яких річний обсяг продажів перевищує 15 000 євро (за умови, якщо більше
7 500 євро отримано у вигляді готівки), були зобов'язані з травня 2016 р. використовувати РРО (будь-яка
електронна система запису, яка використовується для вирішення документування грошових надходжень та яка
відповідає встановленим вимогам). Кожне РРО повинно мати протокол збору та збереження даних, які
передаються контролюючим органам на їх прохання, що забезпечує швидкість на якість подання звіту для
перевірок. Порушення обов'язку застосування РРО тягне за собою штраф у 5 000 євро. Одночасно з 1 січня
2016 р. було запроваджено обов'язкову вимогу про видачу чека при розрахунку готівкою (для торгових
автоматів з 1 січня 2017 р.), що сприяє покращенню захисту прав споживачів [2].
Зміни, що відбулись у цій країні є схожими зі змінами законодавства України. Варто зазначити, що у
Австрії модель обов’язкового застосування РРО стала також дискусійною та мала багато протестів з боку
малого бізнесу, проте позитивний ефект для країни.
Застосування міжнародного досвіду у період нововведень у сфері застосування РРО є важливим як
для держави, в частині наслідування країн, що уже успішно провели реформування; та і для суб’єктів
господарювання, зокрема поява нових товарів, розширення ринків збуту, прозорість здійснених операцій,
доступність контролю, захист прав споживачів, електронне звітування та інше.
В цілому, міжнародний досвід свідчить, що виважене, з огляду на соціальний діалог, використання
РРО дозволяє знизити частку тіньової економіки і обмежити практики недобросовісної конкуренції;
покращити ефективність податкового адміністрування та державного контролю за розрахунковими
операціями; знизити рівень ухилення від сплати податків та збільшити доходи бюджету та підняти
загальний рівень податкової культури та захистити споживачів.
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ТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ОДНА З СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Тінізація економіки – одна з найгостріших проблем сучасності, вона є основою для корупції,
криміналізації, хабарництва у сферах політики, економіки та соціальній сфері. Поширення в Україні
такого соціально-економічного явища, як тіньова економіка, а також збільшення обсягів продукції і
фінансових ресурсів, які обертаються в цій сфері, являють собою істотну перешкоду забезпеченню
сталого розвитку економіки. Значною проблемою є те, що переважна більшість операцій, які можна
віднести до тіньових, можна здійснити в легальному нормативно-правовому полі, а доведення факту
здійснення тіньової діяльності потребує значних зусиль органів державної влади.
В Україні спостерігається критичний рівень тіньової економіки. Однак чіткого визначення поняття
"тіньова економіка" й досі немає в літературі. Проте проблема детінізації для України є нагальною, бо це
сприятиме розбудові соціально орієнтованої моделі ринкової економіки європейського типу[1].
Зростання тіньового сектору економіки охоплює усі сфери суспільного виробництва: відносини
власності; виробництво, розподіл, обмін і споживання виробленого продукту; фінансову та банківську
діяльність; сферу державного управління; зовнішньоекономічну діяльність. У зв’язку із цим доцільним є
проведення оцінки впливу тіньової економіки на розвиток економіки держави, виявлення загроз
національній економічній безпеці [2].
Аналізуючи динаміку та причини зміни обсягів тіньової економіки у різні періоди розвитку країни
слід обґрунтувати, що під час стійкого економічного розвитку тіньова економіка виступає системним
індикатором неефективності державного управління та несприятливих умов ведення бізнесу,
інструментом збагачення окремих суб’єктів ринку, у період економічних криз тіньова економіка відіграє
роль “амортизаційної подушки”, дозволяючи суб’єктам підприємницької діяльності підтримувати рівень
власної конкурентоспроможності[3].
Від самого початку перехідного періоду України в числі інших країн світу зіткнулася з проблемою
тіньової економіки – неконтрольованого суспільством виробництва, розподілу, обміну та споживання
товарно-матеріальних цінностей та послуг. Сьогодні оцінки масштабів тіньової економіки в Україні
коливаються у межах від 40 до 80 % ВВП залежно від методу оцінки (наприклад, на основі попиту на гроші
чи споживання електроенергії). Останнім часом, за даними Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України, уряду вдалося знизити процес тінізації економіки на 5 %. Однак, на думку експертів,
питома вага тіньового сектору економіки в України і далі залишається досить високою – 65 % ВВП[1].
Якщо зробити спробу комплексно поглянути на проблему тінізації економіки в Україні, то можна
виділити деякі об’єктивні фактори, які пояснюють такі значні обсяги тіньової економіки: 1) високі
податки і нерівномірність податкового навантаження; 2) недостатня прозорість податкового
законодавства і постійне внесення змін до нього; 3) повільні й непрозорі приватизаційні процеси; 4)
втручання владних структур усіх рівнів у діяльність суб’єктів господарювання; 5) корупція в органах
державної влади та місцевого самоврядування[4].
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Тіньові процеси не обмежилися лише економікою, а й охопили майже всі сфери життя в Україні.
Масштаби моральної шкоди, нанесеної суспільству у зв’язку з вимушеною участю в тіньовій економіці,
величезні. У 90-х роках ХХст. для переважної більшості населення відбулася повна зміна
фундаментальних цінностей та орієнтирів, тіньовий спосіб життя став звичним явищем, авторитет
держави в очах суспільства був значно підірваний. Чимало громадян країни, вимушено знехтувавши
моральними нормами, стали на незаконний та злочинний шлях.
Серйозна небезпека полягає в тому, що і сама держава має безпосереднє відношення до тіньових
процесів. У результаті зрощування владних структур і капіталу сформувалися олігархічні структури, які
контролюють ведучі сировинні галузі української економіки, впливають на діяльність законодавчих,
виконавчих та судових органів у нашій країні.
Однак уява про тіньову економіку виключно як негативне економічне явище є дещо шаблонною.
Вчені виділяють три позитивні функції тіньової економіки в ринковому господарстві: 1) «економічне
мастило» – згладжування перепадів в економічній кон’юнктурі за допомогою переливів ресурсів між
легальною і тіньовою економікою;
2) «соціальний амортизатор» – гасіння небажаних соціальних витрат (зокрема, неформальна
зайнятість полегшує матеріальне становище малозабезпечених, зменшуючи цим соціальну напругу);
3) «вбудований стабілізатор» – тіньова економіка підживлює легальну (неофіційні доходи
використовуються для закупівлі товарів і послуг у легальному секторі, «відмиті» злочинні капітали
обкладаються податком і т. п.)[5].
Отже, для забезпечення стабільного зростання української економіки необхідною є її детінізація.
Механізмами детінізації на сучасному етапі можуть стати: 1) зниження рівня корупції; 2) більш жорсткий
контроль системи звітності оподаткування та контроль за використанням коштів з бюджету країни; 3)
формування моральної відповідальності в майбутніх та діючих державних діячів і бізнесменів. Можна
зробити висновок, що високий рівень тінізації економіки створює реальну загрозу національній безпеці
та демократичному розвитку держави, вкрай негативно впливає на імідж країни, її
конкурентоспроможність, ефективність структурних та інституційних реформ, тому необхідно боротися
з нею, розробляти заходи з її зменшення та використовувати механізми детінізації, які було
запропоновано. Подальші перспективи дослідження тіньової економіки, її частки до ВВП, структури
дадуть можливість аналізувати та оцінити ступінь економічного розвитку країни.
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ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ
Одним із невідкладних завдань, що потребують вирішення найближчим часом для виходу України зі
сучасної боргової кризи, є забезпечення ефективної системи управління борговою безпекою держави.
Значна роль державного боргу в економіці держави обумовлюється його багатостороннім впливом на всі
сфери життя, необхідністю розрахунку його граничного рівня для країни з урахуванням забезпечення
стійкого економічного зростання, узгодження фіскальної та монетарної політики тощо. Дефіцит
державного бюджету, залучення та використання позик для його покриття призвели до формування і
досить значного зростання державного боргу в Україні. За роки її незалежності формування боргу
відбувалося значною мірою під впливом потреб оперативного фінансування поточних бюджетних
видатків, що зумовило його структуру та обсяги [1].
Протягом останніх років спостерігається стрімке зростання як внутрішнього, так і зовнішнього боргу.
У намаганні погашення боргу збільшуються витрати держави, що провокує залучення нових кредитів
іноземних країн, ця проблема свідчить про системні проблеми фінансової політики уряду.
Значне зростання державного боргу пояснюється тим, що створюється дефіцит державного бюджету.
На дохідну частину бюджету також впливають запозичення, які призводить до ще більшого накопичення
державного боргу. Зараз Україна отримує кошти від іноземних кредиторів, однак не завжди розважливо
їх використовує, тому ситуація в країні стає ще більш негативною. Дані кошти інвестуються на
фінансування дефіциту державного бюджету, та були спрямовані на підтримку курсу та кредитнофінансового становища банків. Тому правильне управління фінансаи є дуже важливим в наш час, його
здійснюють такі органи управління: Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України,
Національний банк України, Державне казначейство України[2].
Ефективність управління зовнішнім боргом та його вплив на фінансову безпеку держави визначається
шляхом розрахунків відповідних індикаторів та елементів раціональної структури такої системи. На
думку більшості економістів, державні зовнішні запозичення є ефективними лише за тих умов, коли
виконується «золоте правило фінансів»[1].
Існують різні методики оцінки рівня боргової безпеки. При чому, дослідити вплив всіх факторів
досить складно, тому кожна країна використовує певну система вибраних індикаторів для аналізу стану
державного боргу та оцінки рівня боргового навантаження. Адже, боргова безпека для кожної держави є
досить складним та суперечливим явищем.
В чинному законодавстві України на сьогодні не існує єдиної системи індикаторів боргової безпеки.
Використовуються граничні значення та нормативи більшості індикаторів, зокрема, міжнародних фінансових
організацій, а саме: Модель Міжнародного валютного фонду та Мінімальна стандартна модель Світового банку
для оцінки боргової безпеки держави, різняться як на світовому, так і вітчизняному рівні [3].
Хоча, з огляду на характерні тенденції в сфері боргової політики країн світу, не завжди досконала
система управління зовнішнім боргом здатна забезпечити ризики в сфері боргової політики. Виникнення
кризових явищ може бути наслідком не стільки боргової політики, скільки неправильного управління
складових економічної політики – бюджетно-податкової, грошово-кредитної та валютної політик. З
виникненням диспропорцій в одній з названих складових розпочнеться так званий «ефект доміно»[2]
інших: в сфері управління зовнішнім боргом, зокрема.
Таким чином, для забезпечення керованості боргових процесів в Україні слід дотримуватися
економічно безпечного дефіциту бюджету та зобов'язань держави. Із метою забезпечення стабільності
державних фінансів України у середньотерміновій перспективі та запобігання різкому зростанню
боргових зобов'язань уряду в період економічного спаду необхідно запровадити моніторинг і
оперативний облік усіх видів фінансових зобов'язань держави, які потенційно можуть впливати на розмір
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державного боргу України, як внутрішнього так і зовнішнього, а також систему заходів, спрямованих на
зменшення обсягу позикового фінансування ризикових і потенційно небезпечних форм [4, с. 123–128].
Для того, щоб підвищити позитивний вплив боргової безпеки на фінансову стабільність необхідно
розробити механізм моніторингу боргової безпеки, суть якої полягає в ідентифікації ризиків, що
загрожують борговій безпеці, та умов (факторів), які визначають загострення цих ризиків, або ж можуть
пом'якшити їх вплив на стан боргової безпеки[5].
Для оптимізації боргової безпеки доцільно застосувати систему моніторингу, збалансувати дохідність
за зовнішніми і внутрішніми позиками а також зменшити видатки бюджету, зростання яких є основною
причиною збільшення дефіциту бюджету, який змушує здійснювати запозичення.
Усе вищевикладене дає підстави говорити про необхідність виваженого комплексного вирішення
проблеми впливу боргової безпеки на бюджетну сферу України з метою запобігання можливим загрозам
її фінансовій безпеці, створення дієвої системи управління бюджетним дефіцитом і державним боргом як
обов'язкового атрибута державних фінансів.
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ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Інвестиційна безпека є найважливішою складовою частиною загальної економічної безпеки будь-якої
держави. Стабільний і поступальний розвиток економіки неможливий без позитивної динаміки як
внутрішніх, так і іноземних інвестицій.
Ризики негативних зовнішніх впливів політичної нестабільності, кризового стану фінансовогрошової системи, мінливість стратегічних пріоритетів економічного шляху країни, декларативність
державного регулювання здійснення інвестицій, корумпованість суспільства, створюють несприятливі
інвестиційні передумови [1]. В таких умовах сучасної України правильне розуміння даного поняття стає
ключовим фактором існування країни.
Інвестиційна безпека – це такий стан інвестиційних процесів в країні, які забезпечували б
поступальний розвиток економіки країни, поліпшення показників соціальної та економічної сфери.
Для розбудови системи забезпечення інвестиційної безпеки, необхідне чітке уявлення про загрози в
цій сфері. Поняття «загроза» має цілу низку значень. Одні автори ототожнюють його з поняттям
«небезпека» або вважають, що різниця між ними настільки незначна, що нею можна знехтувати. Інші ж –
протиставляють їх одне одному. Ближчою до істини є думка, що загроза є найвищим ступенем імовірності
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перетворення небезпеки з можливості на дійсність, висловленим наміром одних суб’єктів завдати шкоди
іншим, демонстрацією готовності здійснити насилля для заподіяння шкоди [2]
Прямі іноземні інвестиції в економіку України за час її існування надходили досить нерівномірно.
Дані показують, що надходження прямих іноземних інвестицій в Україну значно коливається та суттєво
залежить від стану та зміни політичної й економічної ситуації в країні та світі [3].
Важливим для формування інвестиційної політики є визначення рівня інвестиційної безпеки держави
як складової фінансової безпеки України, який можна зробити шляхом розрахунку фінансових
показників-індикаторів та їх порогових значень (рис. 1).
Динаміка деяких показників інвестиційної безпеки за останні роки знаходиться в небезпечній зоні, а
їх рівень є критичним для України і потребує додаткової уваги, оскільки призводить до загроз економічній
безпеці країни. Без забезпечення належного рівня інвестиційної безпеки не можливо проводити
ефективну інвестиційну політику в державі, оскільки розраховувати на вкладення інвестиційних ресурсів
за такого рівня гарантій для інвесторів не варто.

Рис.1 - Детермінанти інвестиційної безпеки держави
Не останню роль при рішенні інвесторів відіграє імідж країни на міжнародній арені. Імідж країни в очах
інвесторів формують економічні рейтинги, серед яких виділяють: Глобальний індекс конкурентоспроможності,
Індекс «Doing Business», Індекс інвестиційної привабливості, Індекс економічної свободи, Fitch Ratings,
рейтинг «Moody‘s Investor Services», Індекс сприйняття корупції та інші.
Аналіз рейтингів України показав вкрай невисокі її інвестиційні позиції та належність до груп країн
із рівнем розвитку нижче середнього. Очевидним є той факт, що Україна цікавить інвесторів як ринок
збуту, а не як виробничий партнер.
Таким чином, потрібне радикальне поліпшення інвестиційної безпеки країни. Зрозуміло, що політична
реформа, подолання корупції і інші інституційні зміни мають тривалий характер і не дозолять швидко
змінити ситуацію. Однак, потрібно створювати умови для того, щоб ринкова модель економіки носила
інвестиційний характер, а економіка країни за ефективністю вийшла на перші місця серед країн Європи.
Список літератури
1 Дрозд, І. К., Кузнік, А. Ю. Критеріальні оцінки інвестиційної безпеки національної економіки.
Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць / За ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін.
Одеса: Одеський національний економічний університет. 2020. № 1 (72). С. 106–115.
2 Мороз М. О. Детермінанти інвестиційної безпеки України / Науковий вісник Ужгородського
університету. Серія : Економіка. 2017. Вип. 2. С. 28-35.
3. Оцінка обсягів прямих іноземних інвестицій, в яких кінцевим контролюючим інвестором є
резидент (round tripping) за 2010р. - 2019р. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/FDI_round_tripping_ICLDFS.pdf (дата звернення: 15.09.2020).

15

Копішинська К.О.,
к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту,
Васильцова Т.В.,
магістрант кафедри менеджменту
Національний Технічний Університет України
«Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського»
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Виробничі потужності переважної більшості українських підприємств знаходяться в незадовільному
стані та потребують оновлення, в то й час як в зарубіжних країнах виробництво продукції стає більш
модульним та автоматизованим. Серед основних проблем, що є перешкодами для ефективного
здійснення виробництва слід виділити: використання застарілих технологій виготовлення продукції,
нестача висококваліфікованої робочої сили та необхідність у навчанні працівників новим методам
організації виробничого процесу, неготовність українських підприємств до переходу на використання
технологій 4.0 та недостатнє залучення інвестицій та інновацій у виробництво.[1]
Промислові підприємства розвинутих країн світу активно впроваджують цифрові технології у
виробничі процеси, використовують робототехніку та блокчейн, тому вітчизняним підприємствам
необхідно залучати нові технології у виробництво для забезпечення технологічного розвитку, підвищення
продуктивності та ефективності діяльності.
В залежності від галузі діяльності можна виділити наступні способи для оновлення виробництва на підприємстві:
1) Заміна старого програмного та апаратного забезпечення на сучасне, яке відповідає новітнім оновлення.
2) Забезпечення розвитку технологій 4.0., що призведе до залучення нанотехнологій та цифрових технологій.
3) Автоматизація систем та складної техніки, яка використовується на підприємствах масового
виробництва продукції.
4) Застосування 3D - технологій для виробництва дрібних електронних товарів, а також продукції
в дрібносерійному виробництві.
5) Впровадження роботів для збірки складної електроніки та техніки, що сприятиме збільшенню
трудомісткості та уникненню помилок під час виробництва.
6) Здійснення капіталовкладень на залучення нової техніки, заміну і модернізацію обладнання,
механізацію і удосконалення виробництва та будівництва, а також розширення виробничих потужностей.
7) Розвиток проектів по розробці технологічного оснащення і способів підтримки обладнання.
8) Закупівля технологій та ліцензій різних видів деталей, машин, сировини, матеріалів імпортного устаткування.
9) Впровадження енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій які підвищать
конкурентоспроможність підприємства та стійкий розвиток у майбутньому [2].
10) Інвестування проектів і будування нових об’єктів, модернізація та розширення існуючих.
11) Введення в експлуатацію прогресивний та автоматизований комплекс обладнання на
підприємстві з високим рівнем організації виробництва, праці та управління.
Впровадження наведених вище напрямів можливо досягти шляхом активізації інвестиційного
потенціал, а також розвитку інноваційної діяльності на підприємстві. Забезпечення технологічного
розвитку на підприємстві надасть можливість збільшити технічну оснащеність та ресурсозбереження,
скоротить терміни виконання виробничого процесу, підвищить рівень механізації та автоматизації, а
також вирішить низку проблем, які пов’язані з продуктивністю та умовами праці робітників.
Отже, запропоновані рекомендації можуть бути використані промисловими підприємствами при
вирішення комплексу питань, пов’язаних з оновленням техніко-технологічної та виробничої бази. Для
отримання бездоганних результатів модернізація повинна супроводжуватися впровадженням сучасних
принципів і підходів в організації та управлінні виробництвом.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
В умовах нестабільності ринкового середовища кожне підприємство мусить визначати своєчасно
найсуттєвіші чинники, як зовнішні, так і внутрішні, що впливають на їх діяльність і взагалі на
життєздатність господарюючого суб’єкта. Великий тлумачний словник сучасної української мови трактує
поняття «життєздатність» як здатність існувати, розвиватися [1, с.369].
Розвиток концепції життєздатності на теренах України відбувається в двох напрямах. З одного боку
життєздатність – це можливість функціонування економічної системи протягом необмеженого періоду
часу в умовах дії збурюючих факторів при прийнятному рівні ефективності. З іншого – «життєздатна
система – це система, що здатна нескінченно довго зберігати й підтримувати самостійне існування» [2].
Проведений аналіз вивчення проблеми життєздатності підприємства у науковій літературі показав
відсутність узгодженого підходу до визначення сутності дефініції «життєздатність підприємства».
Теоретичні узагальнення щодо розуміння сутності життєздатності підприємств дають змогу
виокремити два взаємопов’язаних складники їх забезпечення: а) функціонування – підтримка
життєздатності, збереження функцій, що визначають її цілісність, якісну визначеність, стійкість до змін,
надійність та економічну безпеку; б) розвиток – набуття нової якості, що зміцнює життєдіяльність у
динамічних умовах зовнішнього середовища [3].
На нашу думку, на життєздатність підприємства впливають також галузеві особливості. Сільське
господарство відноситься до специфічної сфери економічної діяльності, оскільки основним засобом
виробництва є земля, а у виробничому процесі приймають участь живі організми, що зумовлює вплив на
ефективність господарювання не лише соціально-економічних факторів, а й природних. Тому неодмінною
умовою життєздатності сільськогосподарського підприємства є ефективне землекористування на основі
екологічно безпечного розвитку і з урахуванням природної компоненти.
Сільське господарство відноситься до найбільш конкурентних галузей економіки, яке не має змоги
дуже швидко змінювати структуру виробництва у відповідь на зміну ринкової кон’юнктури через
особливості виробничого процесу та необхідність дотримання сівозмінних вимог.
Отже, під життєздатністю сільськогосподарського підприємства слід розуміти його здатність
зберігати фінансово-економічну стійкість на основі ефективного використання природно-виробничого
потенціалу та витримувати конкуренцію на ринку в умовах мінливості та нестабільності. Іншими
словами, життєздатність базується на трьох векторах: стійкості, розвитку та конкурентоспроможності.
Головна проблема при проведенні оцінки життєздатності підприємства полягає у визначенні
відповідної системи показників. У визначенні Л. Сергєєвої та А. Бакурової життєздатна система – це
система, що здатна нескінченно довго зберігати й підтримувати самостійне існування. На їх думку, оцінка
життєздатності системи G є функцією оцінок стійкості Y, що характеризує взаємодію системи із
середовищем; надійності N, що характеризує внутрішні сили системи; та живучості T, що характеризує
потенціал системи, який спрямований на розвиток: G=f(Y, N, T) [4].
Особливе місце життєздатності обумовлено основними компонентами (ознаками), що для неї
характерні: платоспроможність, фінансова стійкість, ділова активність, інтенсивність використання
ресурсів, конкурентоспроможність, а також сутнісною природою головних економічних категорій:
прибутку, фінансів, кредиту, котрі виступають її фундаментом [5].
Отже, більшість науковців ототожнюють поняття життєздатності із категорією фінансової стійкості
та прибутковості. Але, це лише частково відображає дійсність. Життєздатність підприємства передбачає
взаємодію як внутрішніх факторів впливу: величини природно-виробничого потенціалу, ефективності
використання ресурсів, рівня менеджменту на підприємстві та ін., так і зовнішніх: вплив державної
економічної політики, взаємодія з контрагентами на ринку, інвестиційний клімат в країні та галузі і т.п.
вплив зовнішніх факторів впливу проявляється у показниках конкурентоспроможності, оскільки вони
інтегрують в собі різноманітні аспекти взаємодії зовнішнього середовища і підприємства.
На нашу думку, визначення життєздатності підприємства з позиції ресурсного підходу відображає
більшою мірою внутрішнє середовище підприємства, його здатності вести ефективну виробничу
діяльність в поточний момент при нестабільності зовнішнього середовища, появі зовнішніх і внутрішніх
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економічних погроз. В сучасних умовах ринкових відносин взаємодія з зовнішнім середовищем,
врахування його впливу може відігравати вагому роль у розвитку підприємства. Поняття життєздатності
підприємства, має містити по-можливості такі характерні риси, за якими можна буде судити про
ймовірність успішного довгострокового функціонування підприємства в майбутньому [6] .
Виходячи з цього, ми вважаємо можливим запропонувати модель оцінки життєздатності для
сільськогосподарських підприємств. В даному випадку, нами розглядається модель, яка ґрунтується на
трьох векторних рівнях:
 стійкості, який визначається через показники, що оцінюють фінансовий стан підприємства;
 конкурентоспроможності, який показує конкуренту позицію підприємства у порівнянні із
середньогалузевими значеннями;
 розвитку, який характеризує наявний потенціал та ступінь його використання.
Важливе значення мають вибір конкретних показників та методичний підхід щодо їх розрахунку.
Серед великої кількості показників, що використовують для характеристики фінансового стану
підприємства ми обрали п’ять основних: коефіцієнт фінансової незалежності, який показує частку
власних ресурсів в загальній сумі активів; коефіцієнт платоспроможності, який показує, яку частку
поточних зобов’язань підприємство здатне покрити грошовими коштами; коефіцієнт швидкої ліквідності,
який показує, яку частку поточних зобов’язань підприємство здатне покрити в короткостроковому періоді
за рахунок швидкореалізуємих активів; коефіцієнт фінансової стійкості, який показує співвідношення
власного та залученого капіталу; та коефіцієнт співвідношення реальних активів і вартості майна, який
показує яка частка активів приймає безпосередню участь у виробничому процесі.
Серед багатьох показників, які використовують для визначення рівня конкурентоспроможності ми
виділили шість основних, які характеризують: ефективність використання головного ресурсу – землі
(обсяг продукції, величина грошового доходу та прибутку в розрахунку на 1 га); ефективність
використання трудових ресурсів (продуктивність праці та середньомісячна зарплата 1 працівника) та
ефективність використання матеріальних ресурсів (величина матеріальних ресурсів в розрахунку на 1 грн
виробленої валової продукції – матеріалоємність). Решта показників, на нашу думку є або менш
значимими, або похідними від цих основних. По кожному показнику на основі індексного підходу
визначається співвідношення значень підприємства та середньогалузевих. Отриманий коефіцієнт
дозволяє визначити рівень конкурентоспроможності по даному параметру.
Показники, що характеризують розвиток підприємства, на нашу думку, повинні відображати
забезпеченість основними ресурсами та ефективність їх використання. Зрозуміло, що чим більше
використовується показників, тим точніше буде оцінка. Проте, частина показників є взаємозалежні
(наприклад фондовіддача та фондоємність), а частина має несуттєве значення для більш точної оцінки.
Тому, ми вважаємо що для адекватної оцінки достатньо буде використання найбільш важливих:
фондозабезпеченості землі та фондоозброєності праці (які характеризують рівень забезпеченості та
взаємозв’язку основних ресурсів – землі, праці та капіталу) а також землевіддачі (виробництво валової
продукції в розрахунку на 1 га с.-г. угідь), фондовіддачі та продуктивності праці, які характеризують
ефективність використання наявного потенціалу.
Література:
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел.
Київ; Ірпінь: Перун, 2005. VIII, 1728 с.
2. Андрющенко І. Є. Узагальнення показників життєздатності промислового підприємства.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2015. Вип.
14. С.116-118. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_14_28.
3. Жовновач Р. І. Моделювання процесу забезпечення життєздатності промислових підприємств в
умовах сезонного коливання попиту. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія:
Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 12(1). С. 115-120. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_12(1)__28.
4. Сергєєва Л.Н., Бакурова А.В. Концепція моделювання стійкості життєздатності
соціально-економічних систем URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ek/2009_1-2/6.pdf
5. Молла М. Г., Гамма Т. М. Система життєздатності підприємства як основа його
конкурентоспроможності. Вісник соціально-економічних досліджень. 2010. № 38. С. 233–238. URL:
https://core.ac.uk/download/pdf/147035984.pdf
6. Федотова І.В. Методичні основи оцінки життєздатності підприємств Економіка АПК. 2020. № 7. С. 77-83
18

Макаров Д.В.,
здобувач вищої освіти,
Карвацка Н.С.,
к.е.н, доцент.
Хмельницький національний університет
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЗАКЛАДУ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Сучасні умови діяльності підприємств визначаються конкуренцією, динамічністю ринкової
кон’юнктури, сучасними інноваційними тенденціями ведення бізнесу тощо. Процесом, який дає змогу не
лише виживати, але й стабільно функціонувати підприємству за таких умов, є розвиток [1, с. 58].
Поняття «розвиток» широко використовується в науковому обігу із середини ХХ ст. і не має
однозначного тлумачення. Спочатку під розвитком розуміли ідею пристосування, виживання в умовах
обмеженості ресурсів і соціальних конфліктів. У 50–70-х роках з'явилися гіпотези вчених про циклічність
такого розвитку й наявність відповідних його стадій [2, с. 545].
Е.В. Шубравською розвиток трактується як процес переходу системи з одного стану в інший, що
супроводжується зміною її якісних і кількісних характеристик [3, с. 37]. Цієї ж думки дотримується
Ю.С. Погорєлов, який розглядає розвиток через кількісні й якісні зміни у функціонуванні системи [4, с. 31].
В «Академічному тлумачному словнику української мови» розвиток визначено як процес, унаслідок
якого відбувається зміна якості чого-небудь, перехід від одного якісного стану до іншого [5]. На думку
О.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина, розвиток – це рух уперед, формування нових рис, становлення нових
структурних характеристик об'єкта, його еволюція, поліпшення, вдосконалювання, прогрес, а також ріст
і розширення [6, с. 11]. Таким чином, погляди вчених об'єднуються в тому, що розвиток є процесом,
результатом якого є придбання нових кількісних та якісних характеристик економіко-виробничої
системи, поліпшення показників ефективності функціонування й приріст потенціалу підприємства, який
допомагає йому пристосовуватися до динамічних змін у середовищі, зберігаючи свою життєдіяльність.
Інноваційний розвиток сфери охорони здоров'я є динамічним процесом удосконалення сфери завдяки
втіленню новітніх знань задля покращення якості надання медичних послуг, підвищення
конкурентоспроможності медичних закладів з орієнтацію на інноваційні перетворення [7, с. 108]. До
напрямів інноваційної діяльності у сфері охорони здоров'я належать: проведення наукових досліджень і
розробок, спрямованих на створення об'єктів інтелектуальної власності; розробка, освоєння, випуск і
розповсюдження принципово нових видів медичної техніки й технології; розробка і впровадження нових
ресурсозберігаючих технологій, призначених для поліпшення соціального і екологічного становища
медичних закладів; технічне переозброєння, реконструкція, розширення, будівництво нових медичних
установ [8, с. 119]. З погляду інноваційного менеджменту в галузі охорони здоров’я можна виокремити
кілька видів інновацій [9]: медичні технологічні; організаційні; економічні; інформаційно-технологічні;
медико-фармацевтичні, медико-технічні інновації.
Управління інноваційним розвитком медичного закладу повинне забезпечити економічну, соціальну
та наукову перевагу на конкурентному ринку медичних послуг. Будь-яка медична організація є складною
системою з багатьма цілями. До основних видів цілей організації належать виробничі цілі (наприклад,
показники якості, результативності медичної допомоги), підвищення продуктивності, розширення /
зменшення асортименту медичних послуг, забезпечення фінансовими ресурсами, зміни в структурі
організації, поліпшення компетентності людських ресурсів тощо.
Планування розвитку діяльності медичного закладу має бути тісно пов’язане зі стратегією розвитку галузі,
яка визначає напрями розвитку і використання ресурсного потенціалу для поліпшення здоров’я населення в
країні в цілому, і зі стратегією розвитку охорони здоров’я в регіоні та на муніципальному рівні з урахуванням
специфічних потреб його населення в медичній допомозі та особливостей розвитку інфраструктури і
ресурсного забезпечення [10]. Метою програми діяльності медичного закладу є виконання максимально
можливих обсягів медичної допомоги в умовах дотримання ліцензійних вимог до медичної діяльності.
Побудова інноваційної моделі розвитку закладу має базуватися на таких структурних елементах:
інноваційні знання, вміння та практичні навички ведення лікувально-діагностичного процесу; інноваційні
управлінські та структурні зміни; забезпечення інформаційної підтримки клінічної практики; фінансовоекономічні інновації; управління цільовими проектами та програмами нововведень та ін (рис. 1).
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Рисунок 1 – Формування програми інноваційного розвитку діяльності медичного закладу
Тобто формування стратегічної програми розвитку діяльності медичного закладу включає такі етапи:
1. Визначення майбутніх обсягів медичної допомоги. Одиницею обсягу медичної допомоги є: в
стаціонарі – пролікований хворий; в амбулаторно-поліклінічній службі – пролікований хворий і
консультація; в службі швидкої медичної допомоги – обслужений виклик. Майбутні обсяги медичної
допомоги визначаються на основі аналізу використання структури (основних фондів) з урахуванням
проектної потужності організації та наявності умов для надання безпечної медичної допомоги [11, с. 65].
2. Формування структури програми діяльності медичного закладу для виконання конкретного обсягу
медичної допомоги включає в себе: підтримання основних фондів; забезпечення матеріальними,
кадровими, інтелектуальними, фінансовими ресурсами; дотримання клінічних і технічних стандартів у
процесі надання медичної допомоги; дотримання економічних стандартів (нормативів).
Література:
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ВЕЛОТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ
У м. Полтава затверджена і діє упродовж 2020-2024 років Програма розвитку велосипедної
інфраструктури, метою якої є створення умов для безпечного і комфортного пересування велосипедистів
в м. Полтава [1]. Відповідно до цієї Програми мають бути вирішені такі завдання:
- створення велосипедної інфраструктури для руху велосипедистів, яка була б безпечною та комфортною;
- створення супутньої інфраструктури, яка сприяє розвитку велосипедного руху;
- популяризація велосипедного руху і сприяння збільшенню попиту на велосипедний транспорт;
- інституціалізація системи розвитку велосипедної інфраструктури [1].
Для вирішення цих завдань програми визначено чотири блоки напрямів реалізації програми:
створення безбар'єрної, безпечної, зв'язної веломережі; створення супутньої велосипедної
інфраструктури; проведення інформаційно-просвітницьких та промоційних заходів; здійснення заходів з
моніторингу та збору даних, які наповнені відповідним переліком заходів.
На нашу думку, існують і такі шляхи покращення інфраструктури велотуристичних маршрутів, а сáме:
1. Урахування зростання пересування велосипедом різними верствами населення (робота, навчання,
ділові зустрічі тощо): виокремлення і облаштування велодоріжок уздовж тротуарів.
2. Урахування необхідності паркування велосипедів біля різних громадських будівель: встановлення
велопаркомісць із підключеною електронною системою безпеки (електронний замок, електронні
блокуючи пристрої тощо).
3. Урахування зростання зацікавленості у відвідинах історико-культурних місць міста: а) розробка і
розміщення стандартизованих візуальних покажчиків уздовж усього маршруту руху до туристично
привабливих місцевин; б) розробка оцифрованої версії путівника з можливості використання особистих
електронних гаджетів.
4. Урахування важкодоступності велосипедів за фактором ціни вразливими верствами населення та
спорадичності використання велосипеду людьми, які не є фанатами цього засобу пересування:
облаштування пунктів прокату з максимально спрощеною процедурою умовної оренди велосипеда з
чітко прописаними правилами користування впродовж кількох годин на день.
5. Урахування зростання зацікавленості у веденні здорового способу життя за рахунок відпочинку за
межами міста: облаштування зон відпочинку за межами міста для тих містян, які добираються до них
лише велосипедами, з відповідно облаштованими (тематичними) торговими точками, місцями для
відпочинку та іншими елементами рекреаційної інфраструктури.
6. Урахування пересування велосипедистами автодорогами: використання візуально-яскравих
стандартизованих розміток уздовж дороги.
Вважаємо, що такі заходи сприятимуть не лише покращенню інфраструктури велотуристичних
маршрутів, але й продемонструють мультиплікативний ефект впливу велотуризму на економіку міста.
Література:
1. Програма розвитку велосипедної інфраструктури м. Полтава на 2020–2024 роки. URL :
http://irm.pl.ua/files/2020/Program_velo.pdf
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ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ В МАЛИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (М. СУМИ)
Малий бізнес в умовах економічної кризи в країні при мінімальному рівні державної підтримки може
створювати нові робочі місця, зменшуючи соціальну напругу в суспільстві, забезпечувати досить вагому
частку бюджетних надходжень у вигляді податків, ризиково розробляти та впроваджувати нові зразки
продукції та послуг. Враховуючи факт того, що основним показником результативного функціонування
таких підприємств виступає прибуток, то процес управління ним є одним з найважливіших видів
господарської діяльності, який задовольняє інтереси як власників так і персоналу зокрема.
Вивченню процесу управління прибутковістю сучасного підприємства присвячено праці зарубіжних
дослідників: Д. Гелбрейта, Ф. Найта, О. Толмачова, О. Толпегіна, Р. Харрода та інших. Розв’язанню
проблемних питань з приводу формування прибутковості сучасного підприємства присвячено й праці
вітчизняних учених С. Баранцева, М. Гладкої, О. Карпенко, С. Ляшенка, С. Покропивного, Г. Савіцької,
В. Худої. Теоретичні аспекти управління прибутком діяльності підприємств знайшли відображення в
наукових працях В. Апопія, В. Блонської, Я.Д. Качмарика, А.А. Мазаракі та багатьох інших науковців.
Однак, визначена проблемати залишає багато дискусійних питань.
Ефективне управління прибутковістю підприємства – це процес розробки та прийняття управлінських
рішень за всіма його основними аспектами: формуванням, розподілом та використанням, що забезпечується
за допомогою здійснення зворотного зв’язку та контролю за виконанням управлінських рішень.
Поділяючи думку вчених [1;3] вважаємо, що для забезпечення чіткої дії механізму управління
прибутком малого підприємства, важливими є такі фактори як: витрати на виробництво, обсяги реалізації
продукції, попит на продукцію підприємства на ринку, ціна продукції та деякі інші. Всі перелічені фактори є
загальними для всіх підприємств, однак при дослідженні слід враховувати основну відмінність, а саме різницю в обсягах виробництва та реалізації. Доцільно враховувати і той факт, що прибуток малого
підприємства є основним фінансовим ресурсом, що залишається у розпорядженні малого підприємства.
Таблиця 1
Основні економічні показники діяльності ТОВ «ВВМ Трейдінг» (м. Суми)
Роки
Показники
Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.
- на 1 середньооблікового працівника, тис. грн.
- на 1 грн. вартості основних засобів, грн.
Собівартість, тис. грн.
Валовий прибуток (+), збиток (-), тис. грн.
- на 1 середньооблікового працівника, тис. грн.
- на 1 грн. вартості основних засобів, грн.
Чистий прибуток (+), збиток (-), тис. грн.
- на 1 середньооблікового працівника, тис. грн.
- на 1 грн. вартості основних засобів, грн.
Рівень рентабельності, %

2018

2019

2020

122992,3
12299,23
957,88
113161,1
9831,2
983,12
76,57
1078,4
107,84
8,40
0,95

276939,9
14575,78
59,54
243940,9
32999,0
1736,79
7,09
5207,2
274,06
1,12
2,13

276007,1
8903,45
29,96
245609,9
30397,2
980,55
3,30
268,1
8,65
0,03
0,11

Відхилення 2020 р. від
2018 р., ±
абсолютне,
відносне, %
тис. грн.
153014,8
224,4
-3395,78
72,4
-927,93
3,1
132448,8
217,0
20566,0
309,2
-2,57
99,7
-73,27
4,3
-810,3
24,9
-99,19
8,0
-8,37
0,3
-0,84

Детальні дослідження визначеної проблематики здійснено за матеріалами товариства з обмеженою
відповідальність «ВВМ Трейдінг» (м. Суми). Основним видом діяльності даного підприємства є
неспеціалізована оптова торгівля мінеральними добривами (за КВЕД 46.90).
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Підприємство є прибутковим і рентабельним, однак економічні показники періодично змінюються
(табл.1).
Аналізуючи дані таблиці 1, можна сказати, що обсяг реалізації мінеральних добрив за досліджуваний
період зріс в 2,24 рази, а собівартість їх реалізації в 2,17 рази. А тому валовий прибуток товариства
підвищився майже в 3,1 рази. В результаті своєї діяльності ТОВ «ВВМ Трейдінг» на протязі 2018-2020
рр. отримує чистий прибуток, хоча в 2020 р. в порівнянні 2018 р. його рівень знизився на 810,3 тис. грн.,
тобто на 75,1%. Пік прибутковості підприємства припадає на 2019 р., коли сума чистого прибутку
становила 5207 тис. грн, що в розрахунку на 1 працівника підприємства склало 274 тис. грн.
На основні економічні показники господарюючого суб’єкта вплинули як зовнішні фактори такі як:
економічна ситуація в країні, рівень конкуренції; державне регулювання підприємництва, так і внутрішні:
обсяг реалізації продукції, собівартість, кадрова політика, менеджмент.
Отже, вважаємо за потрібне керівництву даного підприємства посилити роботу в напрямку управління
процесом прибутковості на підприємстві. Доцільним є регулярний аналіз прибутку і рентабельності всіх
видів реалізованої продукції, так як від своєчасності проведення таких дій, достовірності отриманих
результатів та оперативності розробки заходів, спрямованих на зростання показників прибутку і
рентабельності залежить успішний розвиток підприємства в довгостроковій перспективі.
В цілому, важливо відмітити, що у країнах з розвиненою ринковою економікою, де малі підприємства
забезпечують 60 – 70% ВВП, на їх підтримку щорічно спрямовується 2 – 3% видаткової частини бюджету
[3, с. 245].
Зважаючи на це, доцільним є, на нашу думку, вітчизняним органам влади звертати особливу увагу на
розвитку малих підприємств: забезпечувати державними замовленнями (за необхідності), розробляти
механізми щодо надання їм пільг при кредитуванні, працювати над зниженням податкового
навантаження для малих підприємств шляхом спрощення тиску оподаткування та зменшення кількості
податків [2, с. 26].
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1. Карпенко О. В. Управлінський облік : навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 296 с.
2. Маркіна І. А., Вороніна В. Л. Управління прибутком торговельних підприємств: монографія.
Полтава: Вид-во ПП - Астрая, 2018. 167 с.
3. Савіцька Г., Шелест Н. Управління прибутком підприємства. Збірник наукових праць ДЕТУТ.
Серія «Економіка і управління». 2016. №36. С. 241-248.
4. Худа В. В. Управління прибутком торговельних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами. Київ: Лібра, 2007. 22 с.
УДК 658.011.3

Цюрко Т.В.,
студент 2м курсу, ОС Магістр, факультет економіки і менеджменту
спеціальність 072 фінанси, банківська справа та страхування
Сумський національний аграрний університет
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА АВІАБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.
Тема дослідження щодо ефективність та аналізі управління фінансовою стійкістю підприємства має
безпосередній вплив та організацію прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Саме зрозуміння
фінансового стану та процес взаємозалежність деталізує систему моделювання та вміння визначати вплив
факторів, оцінювати досягнуті результати, резерви підвищення ефективності фінансового стану підприємства.
Саме аналіз фінансової стійкості підприємства діяльності найкращим чином поєднує науково практичні сфери
сучасного бізнесу. Аналіз промисловості моє забезпечувати системне розуміння виробничо-фінансової
діяльності на підприємства. У використанні методів фінансового аналізу встановлено взаємозв’язок між
забезпеченістю запасів та джерелами формування та сутністю фінансової стійкості, її зовнішнім проявом, а
наслідком є платоспроможність (ліквідність) підприємства. У визначенні принципів в необхідності проведення
аналізу фінансових показників на підприємствах, є обов’язок кваліфікованого фінансиста, бухгалтера, аудитора
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та інших спеціалістів. Завдяки вмінню користуватись новітньою технологією
аналізу можна легко
адаптуватися до змін ринкової промисловості. Для визначання характеристики фінансової стійкості на
підприємстві використовують систему абсолютних та відносних показників. Одним з найбільш
узагальнюючими абсолютним показником фінансової стійкості являється надлишок або нестача джерел коштів
для формування запасів та витрат, а саме різниця між сумою джерел коштів і сумою запасів та витрат.
Рисунок 1
Параметри оцінки фінансової стійкості

Враховуючи різноманітні визначення особливості авіаційного підприємства, робимо висновок, що
фінансова стійкість- це один із способів авіаційного підприємства функціонувати на основі управління
фінансовими ресурсами за рахунок зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі.
Критерії які дають визначити рівень фінансової стійкості підприємства є: прибутковість у межах
здійснення відтворювальних процесах та забезпечувати рівень платоспроможності за рахунок раціонального
співвідношення джерел фінансування. Доцільним аналізом є систематизовані чинники які впливають на стан
авіаційного підприємства. Для визначення впливу та наслідків для авіаційного підприємства, є наявність на
підприємстві професійних фінансових аналітиків та узгодження їх дій зі спеціалістами підприємства.
Важливо враховувати, що зміна чинників потребує системного підходу та оцінки, враховуючи їх
взаємозв’язок та вплив, що показує зміну хоча б в одному складнику призводить до змін всіх інших.
Розглядаючи вище сказане можна зробити висновки що вдосконалення в управлінні фінансовою стійкістю
авіаційного підприємства варто звернути увагу на пропозиції які запропоновані у дослідженні. Якщо авіаційне
підприємство фінансово стійке, то підприємство має перевагу перед іншими підприємствами такої ж сфери
діяльності. Основним результатом діяльності є прибуток якому потрібно приділяти значну увагу для
подальшого зростання ефективності виробництва. На забезпечення фінансової стійкості модна покласти рук
грошових засобів який за належної організації підприємства здатний забезпечити безперервний процес на
виробництві. Такий процес позитивно вплине не тільки на показники фінансової стійкості підприємства, але й
на діяльність підприємства в цілому. В якісному управління фінансовою стійкістю авіаційного підприємства на
етапі розвитку фінансової економіки є одним і важливих чинників стабільної фінансової діяльності
підприємства в майбутньому створює вигідні умови для стратегічного розвитку на підприємстві.
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АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ БЕЗПЕКИ
БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ РИЗИКУ ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
Сучасні умови ведення бізнесу визначають високий інтерес до механізму забезпечення стабільного і
безпечного розвитку компанії, орієнтованому на зростання її економічного потенціалу в майбутньому.
Господарюючі суб'єкти часто знаходяться в умовах ризику і невизначеності тому знання про поточну,
фінансову, інвестиційну діяльність на стратегічну перспективу стають визначальними для визначення
тенденцій їх розвитку. Забезпечення безпеки є пріоритетним завданням функціонування підприємств
незалежно від форми власності, а аудит безпеки стає інструментом мінімізації їх комерційних ризиків.
Аудит безпеки бізнесу – це комплексна перевірка якості роботи внутрішньої охорони в компанії
Замовника, її структурних підрозділів, детальне вивчення встановлених систем безпеки, перевірка їх
працездатності, практичні рекомендації по усуненню слабких місць у захисті організації та багато іншого.
На жаль, багато керівників не вважають доцільним проведення подібних заходів і тим самим допускають
велику помилку, бо від організації безпеки об’єкта залежить чітка, налагоджена робота всіх структурних
підрозділів та спеціалістів компанії. Крім цього, введення регулярного контролю над встановленими
стандартами створить впевненість в роботі всіх ланок системи безпеки та забезпечить якісну та
безперебійну роботу всього підприємства. [4]
Єдиного підходу щодо оптимальних заходів ефективного захисту підприємств від внутрішніх і
зовнішніх загроз не існує. Тому фахівці, що відповідають за безпеку компанії, застосовують різні
технології, що враховують її специфіку і приділяючи особливу увагу вдосконаленню контрольної
складової діяльності фірми. Система корпоративної безпеки підприємства має на увазі комплексне
рішення проблем внутрішнього контролю на безперервній основі з метою досягнення поточних і
стратегічних планів організації через використання контрольних, ревізійних і аудиторських заходів [2].
В ході проведення процедур аудиту безпеки бізнесу перевіряється дотримання законодавчозакріпленого порядку при здійсненні операцій з ресурсами компанії, підтверджується їх наявність і
класифікація, достатність застосовуваних системою безпеки заходів. Виявляються при цьому відхилення,
які дозволяють менеджменту своєчасно приймати коригувальні управлінські рішення.
Ризик можна розглядати, і як результат помилкової дії, і як бездіяльності в окремих випадках.
Імовірність отримати в майбутньому економічний або репутаційний збиток в результаті несприятливих
подій і буде ризиком. Тому аудит безпеки бізнесу слід розглядати як діяльність, спрямовану на зменшення
підприємницького ризику за рахунок концентрації аудитора на областях з високим ризиком для
отримання достатньої впевненості про те, що в системі корпоративної безпеки економічного суб'єкта не
містяться суттєві порушення, викликані помилками або недобросовісними діями.
Інформація служби ризик-менеджменту в даному випадку стає першорядним по значущості для
аудитора. Однак не тільки спираючись на неї, але і використовуючи самостійно зібрані дані щодо
властивих організації ризиків аудитор може визначити напрямок аудиторської перевірки. Ідентифікація
ризиків поза рамками зареєстрованих фактів господарського життя економічного суб'єкта допомагає
глибше розкрити властивості системи внутрішнього контролю.
При проведенні аудиту безпеки компанії загальна оцінка стану захищеності бізнесу складається з
оцінки стану справ по кожній окремій групі ризиків, що представлено даними.
Аудиторські процедури виконуються безпосередньо в областях з високим ризиком внаслідок як
ненавмисних, так і навмисних помилок, що вимагає глибокого розуміння бізнесу клієнта. Тому в завдання
аудитора входить оцінка кредитоспроможності та інвестиційних можливостей компанії, виявлення порушень
законодавства, оцінка якості ведення обліку та інші області, які можуть привести до істотних збитків і прогалин
в безпеці господарюючого суб'єкта. Аудитор повинен довести аудиторський ризик до прийнятно-низького
рівня перевіривши можливості обходу керівництвом підприємства засобів внутрішнього контролю
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Основними інструментами оцінки ефективності управління безпекою підприємства будуть виступати
якісний, логічний аналіз і моделювання впливу різних небажаних факторів. Система безпеки компанії повинна
ґрунтується на принципах системності та комплексності, тому необхідна конструктивна логіка її побудови.
Активну участь менеджменту компанії в проведенні аудиту безпеки, висока кваліфікація аудиторів,
їх незалежність і об'єктивність безпосередньо впливають не результат перевірочних дій. Особливого
значення набувають пояснення, отримані від ключових співробітників, служби внутрішнього аудиту (при
її наявності), від третіх осіб, що мають взаємини з організацією. Зазначена інформація повинна бути
задокументована в робочих документах аудитора і структурована таким чином, щоб її можна було
співвідносити з виявленими ризиками. У той же час логіка побудови аудиторської перевірки, розробка
стратегії аудиту та загального плану за допомогою використання притаманних особі, якій проводять
аудит факторів ризику, дає можливість аудитору зосередитися на областях бізнесу, які можуть мати
негативний вплив на успіх роботи економічного суб'єкта. Результати перевірки безпеки бізнесу будуть
методом оцінки рівня і якості управління системою безпеки в цілому.
Налагоджена система управління економічною безпекою підприємства, функціональна складова, якої
підтверджена незалежним аудитором, дозволяє менеджменту провести профілактичні заходи самостійно
(наскільки це можливо), не створюючи при цьому спеціального підрозділу з безпеки, допомагає заздалегідь
виявити помилки, недоліки і вразливі місця в побудові системи безпеки, може використовуватися в якості
запобіжного об'єктивного контролю лояльності і професіоналізму найманого керуючого [5].
Аудит безпеки існуючих бізнес-процесів вирішує завдання аналізу зовнішніх і внутрішніх загроз
безпеки компанії, представляє власникам результати перевірки регуляторних та юридичних ризиків,
синтезує вироблення рекомендацій та заходів щодо запобігання шахрайства з боку посадових осіб і/або
контрагентів, процедур усунення техногенних, економічних, фінансових, кадрових та інших загроз для
бізнесу, а використання дієвих механізмів щодо запобігання розкриття інформації, яка містить
комерційну таємницю дозволить створити захищену структуру бізнесу.
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ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Бідун Ю.В.,
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
ВІЙСЬКОВА ПОВИННІСТЬ ВИХОВАНЦІВ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ
Протягом усього ХІХ – початку ХХ ст. одним з найавторитетніших духовних навчальних закладів на
українських землях Російської імперії залишалася Київська духовна семінарія. Метою цієї наукової
розвідки є огляд військових зобов'язань вихованців цього навчального закладу перед державою.
Актуальність обраної теми зумовлюється складнощами, що пов'язані з військовим обов'язком в наші дні.
В старших класах багатьох сучасних шкіл, технікумів, ліцеїв навчаються військовозобов'язані хлопці.
Огляд того, як вирішувалися питання, що пов'язані з військовим призивом незадовго після введення
загальної військової повинності, ще й в духовному навчальному закладі, для нас особливо цікавий.
Актуальність зумовлюється ще й військовими подіями на сході нашої країни.
Певний зв'язок семінаристів з військами Російської держави можемо прослідкувати вже з середини
ХІХ ст., тобто навіть тоді, коли по імперії ще не було введено загальної військової повинності (1874 р.).
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Так, у вересні 1868 р. вихованця Арсенія Вишневського виключили з Київської духовної семінарії, бо він
вступив на військову службу в 12-й Гусарський Охтирський його королівської високості принца ФрідріхаКарла Прусського полк[1].
Призивним віком, з якого вихованців духовних навчальних закладів зобов'язувалися відбувати військову
службу в лавах армії Російської імперії, були 20 років[2]. Під цей вік підпадали вихованці найстарших класів,
зазвичай шостого, бо Київській духовній семінарії навчалися діти віком від 14 до 20 років.
Контроль за відбуванням семінаристами військової повинності особливо активізувався напередодні і
під час Першої світової війни (1914-1918 рр.).
У 1913 р. четверо учнів надавали «прошенія» (заяви) в різні повітові «по воинской повинности
Присутствія» про відстрочку на воєнну службу до закінчення навчання в Київської духовної семінарії[3].
Оскільки головним критерієм призиву вихованців до армії був їхній вік, то в старших класах їм необхідно
було брати довідки про народження з метричних книг, щоб надати їх в військові установи[4]. Відповідно
до оголошення секретаря семінарії, що було написане ним 22 травня 1913 р., заяви про відстрочку в
армію не написало п'ятнадцятеро осіб.
У 1914 р. до армії призивали 42 семінаристів. Головний критерій відбору – вік вихованців. До армії
призивали, як і в попередні часи, коли учню виповнювалося 20 років[5].
«Теперішні часи – це суто воєнні часи» – відгукувалися про призив семінаристів в журналі
педагогічних зборів у 1916 р.[6]. Деякі учні бажали вступити в артилерійське воєнне училище, про що
вони ж самі і повідомляли у своїх «прошеніях». В воєнний час потрібні інтелігентні офіцери. Четвертим
класом семінарії закінчувався курс загальноосвітніх («общеобразовательных») наук. З 19151916 навчального року відкритий вільний доступ в усі університети країни не лише для, тих хто закінчив
повний курс семінарії, а й для тих, хто закінчив лише 4 класи семінарії. Через це варто вважати 4-й клас
випускним для тих, хто планує продовжити навчання в світських навчальних закладах.
В серпні 1916 р. до правління семінарії надійшло «прошеніє» учня 5 класу Василя Рубана про його
звільнення з Київської духовної семінарії, щоб мати змогу вступити в військове училище. Священик 22
піхотного запасного батальйону Василь Юрченко просить дозволу здавати екзамен на звання «студента
Духовної семінарії» при Київській духовній семінарії, оскільки будучи вихованцем Волинської духовної
семінарії не може закінчити навчання там через військові обов'язки[7]. На педагогічних зборах 1 квітня
1916 р. розглядалася ще одна ситуація, що виникла через війну. Вихованець 1-го паралельного класу ще
у 1914-1915 навчальному році відправився добровольцем на фронт і протягом цілого року не відвідував
занять. Члени правління семінарії відгукувалися про нього досить поблажливо; вони готові були його
прийняти назад в будь-яку мить.
Отже, військова повинність у Російській імперії починалася з двадцятирічного віку. Під неї підпадали
шестикласники Київської духовної семінарії. На період навчання їм давалася відстрочка. Особливо
призив вихованців посилився напередодні і під час Першої світової війни.
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СУЧАСНА ІСТОРИЧНА НАУКА: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
Сучасна історична наука протягом останніх тридцяти років перебуває на стадії трансформації та
видозмін. Дані зміни охоплюють саму історичну науку, найперше – істориків та стиль написання
наукових робіт. В епоху глобалізації та інформатизації з’являється нагода використовувати і обробляти
величезну кількість даних, що з однієї сторони дає певні переваги: час і доступність, з іншого – позбавляє
істориків можливості відчути процес знайомства з бібліотеками та архівами. Сьогодні світ абсолютно
змінився та з ним і змінилась конкурентоздатність історичної науки. Характерне для сьогодення є розгляд
історичних процесів минулих років з точки зору вигоди політичної, туристичної та торговельної. На
сьогоднішній день у світі, минуле стало товаром, який вступає в конкуренцію з іншими благами
цивілізації та, автоматично, входить у рамки встановлених правил ринку, так як і решта продуктів на
ньому. Така ситуація спричинила знецінення історичної науки, а в результаті часто погоню за сенсацією,
новизна, яких не потрібна, відбувається процес утворення стереотипів, які проникають у суспільну
свідомість і тим – спотворюють історичну реальність. Історія покликана розвіювати міфи та стереотипи,
базуючись на фактах та явищах, ретельно проаналізованих та чітко відокремлених.
Криза української історії насамперед пов’язана з окремими істориками, які видають бажане
політичним замовникам дійсним і правдивим. Втрачається вміння самостійно використовувати творчість,
дослідницькі методи, вміння актуалізувати свою тему, фінансовий фактор, на превеликий жаль, відіграє
ключову роль при написанні на замовлення чи проблемну тематику дослідження. Мається на увазі його
творча лабораторія, використання ним різних дослідницьких методів, 96 вміння актуалізувати свою тему,
цікавий і доступний стиль написання, цілісне бачення проблеми, використання джерел з різною оцінкою,
неупередженість, опір на факти, знання контексту тощо. За сучасних умов суспільно-політичного життя
України сучасна історична наука набула світоглядного змісту, виконуючи роль не лише наукової, а й
політичної та соціокультурної функції (почуття громадянського обов’язку, історична пам’ять, критичне
мислення, формування в суспільстві об’єктивного сприйняття минулого). Результати діяльності
українських істориків, які часто не виходять за межі вузького кола науковців, повинні стати більш
доступними для усіх громадян, і в першу чергу – молодого покоління. Основна функція історичної науки –
подавати достовірну інформацію, яка слугує міцним підґрунтям у становленні держави, формуванні
національних ідей. Історія також повинна ставати на службу міністерства зовнішньої політики,
демонструючи українську державу на міжнародній арені.
Важлива роль в історичній науці відведена історіографії, наукова роль якої є боротьба з «роботами на
замовлення», спростуванням стереотипів та міфологем. Також важливим для історіографії та історичної
науки загалом є формування національної свідомості українського народу, виношування моральних
цінностей для суспільства. Історична наука повинна забезпечити українське суспільство якісним
підбором та правильним викладом інформації. Досвід минулого повинен давати вірний алгоритм для
прогнозування подій майбутнього. Лише такий порядок дій приводить до побудови міцної та
національної держави з справжніми патріотами та ідейними натхненниками.
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ЩОДО РІЗНИХ АСПЕКТІВ РЕЛІГІЙНИХ ПРОБЛЕМ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ
УКРАЇНИ
Перше та найголовніше це не відповідність офіційної статистики, щодо належності громадян України
до тих чи інших релігійних угрупувань. Можна стверджувати що схожа проблема існує на території всього
пост радянського простору. По незрозумілим підрахункам практично все населення країн вносять до лав
православної церкви, що робить православне направлення в християнській релігії більш ніж трьохсот
мільйонним угрупуванням. А по факту лише кожен п’ятий себе вважає православним. Навіть по офіційній
статистиці до церкви ходять раз на тиждень лише сім відсотків українців. Тому говорить що в Україні
практично все населення християни а переважна його більшість є православні це по меншій мірі є не чесно,
а по факту це просто підтасовка статистичних даних для маніпуляції суспільними настроями.[1]
Друге. Це проблема двовір’я в сучасному українському православ’ї. Звісно проблема двовір’я виникла ще
за часів київської русі коли Володимир Великий насильно христив Русь, а при цьому народну любов до
колишніх слов’янських богів ніхто не відміняв. Тому вони безпроблемно влились в християнську віру в образі
святих, яких в православ’ї шанують подекуди більше за самого Ісуса Христа. Так наприклад слов’янський бог
Велес, що відігравав у слов’ян одного з ключових богів пантеону, знайшов своє відображення в образі святого
Миколая чудотворця. Який й досі є одним з ключових образів православної церкви як на території України так
і в Білорусії та західній Росії. В його честь збудовано близько трьох ста храмів які діють й по нині та засноване
місто, що вже понад двісті років відіграє важливу роль в розвитку держави. Саме йому приписують
найрізноманітніші дива та особливості роблячи постать Миколая чудотворця однією з ключових в
православному пантеоні святих українського регіону. Схожа ситуація і з улюбленцем княжої знаті київської
русі богом грому та блискавок Перуном, який без проблем перетворився на Іллю пророка і по дивному збігу
обставин день військово-повітряних сил відзначається саме в день пам'ять Іллі пророка. Який по факту є
Перуном богом воїнів блискавок та неба. І таких цікавих моментів в православній церкві безліч, в неї
перекочували навіть деякі обряди з язичницьких капищ. І тому проблематика двовір’я в православній релігій
на території України постає вагомим питанням. Так як православ’я в своїй первозданній суті є ортодоксальним
направленням вірування в християнську догматику, а точніше більш ортодоксальним ніж католицьке
віровчення. А виходить що православ’я наших земель сильно відрізняється від православ’я вселенського, тому
що там не розуміють і не приймають двовір’я. так як це страшний гріх, вірити не в бога батька, сина та святого
духа, а в язичницьких богів під личиною святих церкви.
Третє релігійна неграмотність населення, на своєму власному досвіді вдалось переконатись в тому що люди
не знають в що вони вірять, вони називають що завгодно, але це і близько не відповідає канонам православної
церкви. За останні декілька років неодноразово ставав свідком коли в храмі під час вінчання чи хрестин
траплялись неприємні казуси від питань та настанов священнослужителів. Практично кожного разу всі
впадали в легкий ступор від елементарних питань священнослужителя на питання про православну віру.
Молитов не знають, Євангеліє не читали, головних нюансів православ’я не розуміють. Були навіть випадки коли
після стверджувальних відповідей на питання про належність до православної церкви, знаходились ті хто
стверджував, що бог він один і в Ісуса як сина божого вони не вірять бо це безглуздо. І така ситуація
повторювалась декілька разів. Я не стверджую що все населення нашої країни є релігійно неосмисленим, ні, але
переважна більшість однозначно. Їх хрестили отож вони православні, те саме що тавро худобі поставити.
Не хочу щоб мене сприймали ворогом церкви, будь якої, я вважаю що всі релігії мають свої недоліки
проте людина така по своїй природі,в неї є потреба вірити в щось. І якщо не задавати питань, то можна
сліпо вірити у всю нісенітницю що лунає від церковнослужителів, а можна зайнятись пошуком і цей
пошук принесе якщо не результати то принаймні дасть альтернативні точки зору.
Три головні релігії світу християнство, іслам, іудаїзм говорять про одне й те саме про одного й того
самого бога який заговорив з Мойсеєм и з його допомогою вивів народ з Єгипту. І в Корані говориться
про Христа як про пророка наряду з іншими пророками, що збагачували віру в єдиного бога новими
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тлумаченнями. Релігійні відмінності між цими трьома моно теоічними релігіями мінімальні. Проте значні
відмінності в культурному розумінні, тут важливу роль відіграють саме традиції народів, що сповідують
ту чи іншу релігійну течію. А так всі вони прославляють любов до ближнього, можливо в різних формах.
І і з цього випливає наступна проблема релігійних конфесій, це виставляння загальнолюдських цінностей
релігійними. Наприклад вираз про християнські цінності, християнську миролюбність, ісламську
мудрість і тому подібне. Проблема в тому що не вбивати, чи не красти, не християни придумали.
Я не стверджую що церков це негативне явище, можливо в деяких випадках це й справді так, але в
переважній більшості церква несе користь суспільству. Так як вона забезпечує потребу у вірі, а крім цього
відіграє важливо соціальну, культурну і духовну місії. Саме церви, в нашій країні, переймаються долями
неповнолітніх сиріт, безхатьків, нарко та алко залежних. Вони збирають кошти на допомогу
постраждалим, займаються волонтерською діяльністю. Та й взагалі допомагають людям, що на мою
думку в повній мірі виправдовує їх існування.
Також до релігійних проблем на території сучасної України можна віднести розповсюдженість
релігійних сект, які в основі своїй сповідують християнство протестантського напрямку. І тут треба
об’єктивно оцінювати положення речей в даних релігійних течіях, бо як прийнято вважати, існують вони
виключно заради наживи від своїх прихожан, про що говорилось вже не в одному досліджені вітчизняних
науковців, що займаються даною проблематикою. Після розпаду радянського союзу Україна, як і інші
колишні республіки, опинилась під нападом найрізноманітніших релігійних течій, чиї представники
спішили сюди задля відкриття своїх філіалів та розповсюдження своїх віровчень.[2]
Отже підсумовуючи вище сказане, можна прийти до висновку що в сучасній Україні існує ряд
проблем в питання пов’язаних з релігійними течіями, і в першу чергу з християнством, так як реальне
положення речей і близько не відповідає тим статистичним даним що містяться в відкритому доступі.
Саме поняття православ’я на території України значною мірою відрізняється від православ’я
вселенського а що стосується релігійної досвідченості громадян країни, то тут залишається бажати
кращого. Проте, автор зазначає на позитивність самого феномену християнських церков в Україні та
відзначає значимість їх діяльності для загальнолюдського блага.
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АНАЛІЗ ПРІОРИТЕТНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ
ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
Актуальність. Актуальними у виникненні раку щитоподібної залози залишаються: забруднення
довкілля хімічними речовинами-мутагенами, порушення надходження до організму йоду, селену, а також
внутрішні конституційні особливості віку, статі, ожиріння і наявності попередніх порушень стану
щитоподібної залози, зокрема її доброякісних захворювань[1].
Одним з домінантних чинників підвищення поширеності неоплазії є збільшення частоти випадків
впливу радіаційного опромінення через неадекватне використання його з діагностичною або
терапевтичною метою, чи внаслідок техногенних аварій на атомних станціях[2].
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Основний ефект від екологічних і конституційних факторів полягає у сприянні генетичним та
епігенетичним змінам у клітинах, що призводить до посиленої їх проліферації та онкогенезу. Наразі вже
виявлено і триває дослідження численних генетичних змін, які відіграють чи можуть відігравати важливу
роль в тиреоїдному канцерогенезі [3,4].
Деякі з чинників допомагають виявити пацієнтів з високим ризиком рецидивів чи смерті, а також
обумовлюють адекватний індивідуальний персоналізований підхід до карцином, які використовуються з
різною частотою для визначення прогнозу тривалості життя чи/та ризику рецидиву хвороби. Велика
кількість досліджень ґрунтується на індивідуальному ризику [5,6,7,8].
Систематичний прогноз має бути адаптованим для конкретної лікувальної установи [9].
Мета дослідження – аналіз факторів ризику пацієнтів з новоутвореннями щитоподібної залози.
Матеріали та методи дослідження. Об’єктом дослідження були 60 пацієнтів з новоутвореннями
щитоподібної залози. Середній вік пацієнтів 54,6 ± 1,9 роки. До 1-ї групи увійшли 18 пацієнтів II категорії
Bethesda System, до 2-ї групи включено 20 пацієнтів з V категорією та 22 пацієнти з VI категорією
сформували 3 групу. В усіх пацієнтів за даними ультразвукового дослідження встановлена TR-4 за
шкалою TI-RADS. З метою верифікації діагнозу були використані: анкетування, ультразвука діагностика
з тонкоголковою аспіраційною пункційною біопсією та цитологічне дослідження. Результати
дослідження оброблені з використанням програми «Microsoft Excel 2016» та «Statistica 2015», які
дозволяють визначити величину критерію вірогідності Стьюдента.
Результати дослідження та їх обговорення. Згідно з результатами анкетування спадкову
обтяженість щодо захворювань ЩЗ відзначили 10 пацієнтів (16,7%) із 1-ї (n=4 – 22,2%) і 2-ї (n=6 – 30,0%)
групи, в той час, як у 3-й групі таких випадків не було (р <0,05). Кожен п’ятий пацієнт у групах
дослідження перебував у зоні підвищеного радіаційного опромінення, без вірогідних розбіжностей між
групами (χ2=0,10, p>0,05). Проте шкідливі фактори на роботі мали майже половина пацієнтів 3-ї групи
(45,5%) проти 10,0% пацієнтів у 2-й (р <0,05) і 22,2% в 1-й групі (p>0,05). Тютюнопаління було відзначено
тільки у пацієнтів 3-ї групи (27,3%) при р <0,05 у порівнянні з іншими групами. Аналіз анамнестичних
даних показав, що найбільш характерними факторами ризику для розвитку злоякісного процесу у ЩЗ є
наявність шкідливих факторів на роботі й тютюнопаління.
Висновки. Статистично значущими маркерами злоякісного ураження ЩЗ (VI категорія BSRTC) визначено:
наявність шкідливих факторів на роботі (45,5%), тютюнопаління (27,3%). Отже, анкетування слугує надійним
інструментом пошуку факторів ризику в етапі зворотного зв'язку діагностики злоякісних новоутворень.
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СИНДРОМ БРУГАДА
Синдром Бругада (СБ) - це генетично детерміноване порушення серцевого ритму, обумовлене
мутацією гена SCN5A, що кодує біосинтез білкових субодиниць натрієвого каналу кардіоміоцитів, і що
виявляється синкопальними станами, підйомами сегмента ST в правих прекардіальних відведеннях (V1V3) з інвертованим зубцем Т, повною або неповною блокадою правої ніжки пучка Гіса (БПНПГ),
періодичним подовженням інтервалу P-R з високим ризиком розвитку епізодів поліморфної шлуночкової
тахікардії (ШТ) та фібріляції шлуночків (ФШ), що зазвичай розвиваються уві сні або у стані спокою.
Епідеміологія. Частота виявлення даного захворювання – 5 випадків на 10000 населення, хоча, з
огляду на складність діагностики, точну цифру назвати важко. Найбільш поширений цей синдром у
Південно-Східній Азії, тоді як в західних країнах частота виявлення трохи нижча (2-3 випадки на 10000
населення). СБ може зустрічатися в будь-якій віковій групі, але, як правило, маніфестує у віці 30-40 років.
У осіб чоловічої статі даний синдром виявляється в 8-10 разів частіше, ніж у жіночої статі. Ризик розвитку
раптової серцевої смерті у чоловіків з СБ в 5,5 раз вище.
Історична довідка. У 1992 році іспанські кардіологи Педро і Джозеф Бругада опублікували
спостереження за 8 пацієнтами (6 чоловіків і 2 жінки) з епізодами клінічної смерті в анамнезі.
Інструментальні методи дослідження (ехокардіографія, ангіографія, електрофізіологічне дослідження,
біопсія міокарда у 4 пацієнтів) не виявили жодної органічної патології серця. Єдиною особливістю у цих
пацієнтів була наявність на ЕКГ БПНПГ з підйомом сегмента ST. Синкопальні стани супроводжувалися
реєстрацією на ЕКГ поліморфної шлуночкової тахікардії типу «пірует» («torsade de pointes» - TdeP), що
виникала після ранніх парних шлуночкових екстрасистол і при програмованої стимуляції. Їх брат Рамон
Бругада був першим, хто описав потенційну генетичну причину в 1998 році.
Етіологія та патогенез. У розвитку синдрому Бругада бере участь кілька мутацій, які більш пов’язані
з геном SCN5A. Даний ген кодує структуру білка α-субодиниці Na-каналів кардіоміоцитів. При мутації
гена SCN5А знижується кількість та/або прискорюється інактивація Na-каналів, що обумовлює
гетерогенність рефрактерних періодів, внаслідок чого і створюються передумови для розвитку
шлуночкових аритмій за типом re-entry. Виразність клінічних проявів СБ пропорційно залежить від
ступеня пошкодження Na-каналів. В даний час відомо як мінімум ще чотири гени (GPD1L, CACNA1b,
CACNA2c, SCN4B), мутації в яких можуть привести до розвитку СБ. Крім генетичних порушень, у
розвитку фатальних аритмій при СБ чималу роль відіграє також вегетативна нервова система. Активація
парасимпатичної нервової системи або гальмування симпатичної є провокатором розвитку поліморфної
ШТ і ФШ при СБ, що пояснює розвиток синкопальних станів переважно у вечірні та нічні години.
Клінічна картина. Перебіг СБ буває з явними клінічними ознаками і асимптомним. Найбільш частими
клінічними проявами СБ є: перебої в роботі серця, прискорене серцебиття, часто з подальшим синкопальним
станом, приєднанням судом, порушенням дихання та зупинкою серцевої діяльності. Іноді СБ може протікати
без сінкопе, але з появою раптової слабкості, блідості і перебоями в роботі серця. Клінічні прояви СБ, як
правило, виникають у вечірній і нічний час (в 93,3% випадків). У низки пацієнтів відзначається асимптомний
перебіг і діагноз СБ можна запідозрити при випадковому виявленні змін на ЕКГ. Фебрильна лихоманка,
переїдання, вживання алкоголю, кокаїну можуть спровокувати або посилити клінічні прояви СБ.
Діагностика. В анамнезі життя у пацієнтів з СБ слід звернути увагу на випадки синкопальних станів, що
супроводжуються порушенням ритму та випадки раптової серцевої смерті у родичів, в першу чергу молодого
віку, а також наявність діагностованого СБ. При фізикальному обстеженні, як правило, відхилень від норми у
цій категорії пацієнтів не виявляється, що має звернути на себе увагу і сприяти подальшому діагностичному
пошуку. Першорядне значення в постановці діагнозу СБ має ЕКГ-діагностика та добове моніторування ЕКГ за
Холтером, які дозволяють виявити ознаки повної або неповної БПНПГ в поєднанні з характерним підйомом
сегмента ST у відведеннях з V1 по V3, в тому числі і при транзиторному перебігу синдрому.
ЕКГ- типи синдрому Бругада:
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• СБ 1 типу: піднятий сегмент ST на ≥2 мм, який продовжується при інверсії зубця Т у відведенні
V1 та/або V2 у вигляді зводу (тип «бультер'єра»).
• СБ 2 типу: підняття сегмента ST у формі сідла з піднятою точкою J на ≥2 мм у відведеннях V1
та/або V2. Кінцева частина сегмента ST підвищена на ≥1 мм.
• СБ 3 типу: подібно до критеріїв 2 типу у вигляді сідла, але кінцева частина сегмента ST
підвищена на <1 мм.
Досить часто СБ супроводжується рядом додаткових змін на ЕКГ (синдром слабкості синусового
вузла, AV блокади I ступеня, подовження інтервалу QT, фібриляція передсердь), кожен з яких окремо не
дає право запідозрити СБ.
Генетичне дослідження на предмет мутації гена SCN5A особливо актуально для раннього виявлення
серед близьких родичів з потенційним ризиком у пацієнтів з діагностованим СБ. Однак мутації гена
SCN5A при СБ виявляються менш ніж в 30% випадків, що вказує на можливість наявності інших
етіологічних факторів
Для остаточної верифікації діагнозу необхідне проведення проб із медикаментозним навантаженням
(антиаритмічні препарати IA класу) - введенням блокаторів натрієвих каналів (аймалін, новокаїнамід).
Тест з блокаторами натрієвих каналів проводиться в умовах реанімаційного відділення, так як під час його
проведення існує велика ймовірність розвитку шлуночкової тахікардії типу «пірует» і ФШ.
Лікування. Пацієнти з СБ протягом усього життя, незалежно від тактики лікування, повинні
перебувати під амбулаторним наглядом кардіолога. Ведення пацієнтів передбачає оцінку ступеня ризику
розвитку раптової серцевої смерті (РСС):
• Найбільш високий ризик розвитку РСС протягом року (7,7%) відзначається у пацієнтів, які
пережили фатальну аритмію;
• Високий ризик (1,9%) - у пацієнтів, що мають синкопе в анамнезі;
• Найменший ризик (0,5%) - у асимптомних пацієнтів з ЕКГ-ознаками СБ 1-го типу.
Імплантація кардіовертер-дефібрилятора рекомендована пацієнтам з СБ, мають вказівки на епізод
серцевого нападу в анамнезі; зі спонтанним підйомом сегмента ST в правих грудних відведеннях в поєднанні з
епізодами синкопе в анамнезі; з верифікованою ШТ, що не призвела до зупинки серцево-судинної діяльності.
Висновок. Синдром Бругада - це клініко-електрокардіографічний генетично обумовлений феномен,
пов'язаний з високою ймовірністю розвитку фатальних аритмій і РСС. Незважаючи на порівняльну
рідкість СБ в популяції, необхідна його своєчасна діагностика. Велику складність в діагностиці
представляє асимптомний перебіг СБ. Єдиним доказовим методом лікування СБ є імплантація
кардіовертер-дефібрілятора. Прогноз при СБ вкрай несприятливий, летальність досягає 11-30%, в зв'язку
з чим даний синдром можна розглядати як одну з складнодіагностуємих причин раптової серцевої смерті.

Шевчук О.Р., Данюк М.І.,
кандидати педагогічних наук,
Демкович Л.І.,
кандидат історії наук.
Чортківський медичний фаховий коледж
ПОШИРЕННЯ ХВОРОБИ ЛАЙМА У ТЕРНОПІЛЬСКІЙ ОБЛАСТІ
ПРОТЯГОМ 2017-2019 РР.
Хворо́ба Ла́йма – природно-осередкова інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, яку
спричинюють борелії комплексу Borrelia burgdorferi sensu lato [1]. Вона є найбільшпоширеною кліщовою
інфекцією серед країн північної півкулі. У мумії людини, що жила в Європі 5300 років тому,
знайдена ДНК збудника хвороби Лайма [5].
У різних регіонах України інфікованість кліщів коливається від 3 % до 25 %. Ареал кліщів не є
суцільним, а розбитий на значну кількість великих і малих «острівців», що зумовлено як природними
процесами, так і нераціональною господарською діяльністю людини, яка створює сприятливі умови як
для кліщів, так і для їхніх годувальників з числа дрібних синантропних гризунів [3].
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Нами проаналізовано стастичні дані Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний
центр МОЗ України» щодо нападу кліщів та виникнення хвороби Лайма (кліщового бореліозу) серед
населення Тернопільської області протягом 2017 – 2019 рр. [4].
У 2017 році хвороба Лайма реєструється протягом року серед населення Тернопільської області, велика
кількість випадків у червні та липні по 22 , а в серпні, аж – 34. Дана хвороба уражає як дорослих так і дітей.
Напади кліщів найбільше виникають у червні – 331, липні – 150 та менше випадків у серпні – 63 [4].
У 2018 році, пік нападів кліщів теж припадає на травень – 353 та червень – 344, а в липні – 218, в
серпні – 103 випади. Хвороба Лайма у травні – 21, червні – 29, липні – 59, серпні – 52, вересні – 24 випадки [4].
У липні 2019 року, як і з попередніми роками спостерігається значна кількість нападів кліщів – 42
випадки, у серпні – 57, у вересні – 20, а в жовтні аж – 75 випадків. Що стосується хвороби Лайма: у липні – 35,
серпні – 43, вересні – 31, жовтні – 17, листопаді – 21, грудні – 11 випадків [2].
Ми порівняли дані щодо виникнення хвороби Лайма та напади кліщів з 2017 по 2019 рр. за липень-грудень.

З діаграм числових та відсоткових даних видно, що з кожним роком зростають випадки захворювання
на хворобу Лайма: 102 випадки (26%) у 2017 р., 135 випадків (34%) у 2018 р., 158 випадків (40%) у 2019 р.,
але зменшуються напади кліщів: 400 випадки (41%) у 2017 р., 353 випадки (37%) у 2018 р., 217 випадки
(22%) у 2019 р. Це вказує на зростання зараження бореліями серед кліщів.

Згідно даних Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України», щодо
нападів кліщів у 2019 р., на півдні Тернопільщими низький рівень нападів спостерігається у Заліщицькому
та Монастириському районі; середній рівень у Теребовлянському, Чортківському та Борщівському районах;
високий рівень у Гусятинському і Бучацькому районах. Випадки хвороби Лайма спостерігається: низький
рівень у Гусятинському, Бучацькому та Монастириському районі; середній рівень у Чортківському,
Борщівському та Заліщицькому районах; високий рівень у Теребовлянському районі [4].
З діаграми видно, що ситуація захворюваності на хворобу Лайма в Тернопільській області та в
Україні залишається невтішною і з кожним роком зростають випадки захворювання [4].
Результати проведених досліджень свідчать про те, що в області сформувався стійкий осередок Лаймбореліозу. Тому організація та проведення профілактичних заходів залишаються актуальними.
Література
1. Інфекційні хвороби (підручник) (за ред. О. А. Голубовської). Київ: ВСВ «Медицина» (2 видання,
доповнене і перероблене). – 2018. – С. 449-458.
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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Веремійчик Т.А.,
викладач Лубенського медичного фахового коледжу
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Сучасність принесла людині не тільки культурні, наукові та технологічні здобутки, але й чимало
викликів, серед яких боротьба з новими хворобами за виживання на планеті. Успішність протидії у цій
боротьбі залежить від усвідомлення своїх помилок у процесі еволюції та швидкого реагування на загрози.
Зараз настав унікальний час для всього людства. Це час змін, випробувань, переоцінки цінностей, час
усім нам дати відповідь на питання «хто ми?», «куди ми йшли, куди прийшли, до якого результату, і куди
будемо рухатися далі, а головне – як?! Людська свідомість зіграла з нами злий жарт. Ми думали, що
контролюємо цей світ. Ми використовували природу, Землю і всі її ресурси, ігноруючи той факт, що ми –
одна система, один організм, який виник і досі існує за розумним задумом, тільки не нашим! То чому ж
ми вирішили, що закони Всесвіту для нас не діють? Людство стало на шлях науково-технічного прогресу.
На жаль, при усіх зручностях, які ми маємо, цей прогрес став виявом жадоби до влади і до грошей.
Більшість бажань людей зводилися: у одних – до бажання просто вижити в цьому жорстокому світі,
заробити копійку на життя і не померти від хвороб, а в інших – до того, що потрібно зробити і робити,
щоб споживати блага цього світу більше, краще і якісніше. Наче нічого дивного. Все зрозуміло. Утім, що
відбувається зараз, коли нова вірусна інфекція розповсюджується дуже швидко? Надшвидко для того,
щоб людство могло це зупинити. І неважливо, який соціальний статус маєш, ти просто не можеш це
контролювати. Ми можемо бути надобережними, але стовідсоткової гарантії безпеки ніхто не дасть.
Всьому людству потрібно зупинитися для того, щоб зустрітися з собою, зі своїми страхами, пізнати
свої істинні цінності на глибинному внутрішньочуттєвому рівні, переоцінивши колишні, і врешті-решт
зрозуміти, що означає бути Людиною й відкрити для себе такий простий сенс життя.
Сьогодні ми переживаємо на всіх одну ситуацію, проходимо її разом. Кордони між країнами
закрилися, а між душами – відкрилися, «стерлися». Зараз усі ми, люди, громадяни однієї країни – Земля.
Дистанційні технології навчання можна розглядати як природний етап еволюції традиційної системи освіти
від дошки з крейдою до електронної дошки й комп'ютерних навчальних систем, від книжкової бібліотеки до
електронної, від звичайної аудиторії до віртуальної аудиторії. Характерною рисою останніх років є стрімкий
розвиток технологій. З огляду на обмежені можливості проведення традиційних занять все більшою
необхідністю постає опанування новітніх форм навчання, зокрема дистанційного. Важливою умовою даної
форми навчання є розуміння того, що це не просто заняття по інтернету. Для організації дистанційного навчання
необхідно вміти користуватися електронними ресурсами, організувати певним спеціальним чином самостійну
роботу студентів та забезпечити можливість її об’єктивного оцінювання. І бажано, щоб усе це було зібране на
одній платформі для зручності користування, як викладачам, так і студентам. Не кожному вдається відучитися
весь період у стінах вузу, але сучасні технології можуть дати другий шанс. Дистанційна освіта - навчання на
відстані - стала справжньою новацією 21 століття. Віртуальний курс лекцій дозволяє скоротити або розтягти час
навчання за своїм розсудом. Серед плюсів такого навчання називається можливість займатися в будь-якому
місці, де є комп'ютер, матеріал суворо дозований по тижнях і збігається з усіма вимогами, які пред'являються до
студентів будь-якого вузу, крім того, у студента є можливість виконувати завдання в зручний для нього час.
Процес виконання завдань залишається за кадром. Теоретично їх може зробити хтось інший. Дистанційне
навчання дешевше стаціонарного, але за рахунок купівлі комп'ютера й плати за Інтернет помітно дорожчає.
Після першого «вимушеного» етапу переходу до дистанційного навчання стало очевидним, що
викладачу недостатньо просто перенести традиційне заняття у онлайн-формат, і проводити таке заняття
за звичним планом. Необхідно володіти методиками саме дистанційного навчання, адже пара в Інтернеті
відрізняється від пари в аудиторії. Тут необхідні нові підходи для донесення інформації до студента, а
також налагодження зворотного зв’язку.
Необхідно зауважити, що не все залежить від викладача. Студенти також повинні мати бажання
навчатись. Так як підтримувати дисципліну і увагу студентів в аудиторії та робити це у онлайн формі
вимагає використання відмінних форм та методів.
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Суттєвим мінусом дистанційного навчання є неможливість комунікації у звичному режимі.
Основною проблемою все ж залишається доступ до якісного інтернету, а отже, рівних умов для всіх
учасників освітнього процесу. Незважаючи на мінуси, у системі дистанційного навчання є багато
плюсів.Одним з них, власне, і є форма.
Сучасні студенти звикли до користування різними гаджетами, тож таке навчання повинно було б бути
ближчим та звичним для них, оскільки використання новітніх технологій здатне підвищувати рівень
зацікавленості та мотивації, а інтерактивність значно поліпшує засвоєння матеріалу студентом.
Дистанційне навчання дає можливість студентам отримувати освіту, перебуваючи в будь-якому місці,
оскільки комунікація викладача і студента відбувається виключно у віртуальному просторі.
Це дає можливість навіть уникнути фізичного переміщення студентів із їхніх домівок. Навчання на
відстані також дає студентам можливість доступу до нетрадиційних джерел інформації, підвищує
ефективність самостійної роботи, дозволяє знаходити зовсім інші можливості для творчості та
опанування професійних навичок. Не варто забувати і про комфортні умови – «вдома завжди краще»,
звичне оточення, близькі друзі та рідні поруч дозволяють уникнути стресу від адаптації та соціалізації.
Однією з переваг ДН є доступність навчання, що реалізується внаслідок економії коштів у зв’язку з
переїздом та витратами на щоденні потреби. З боку викладачів також є відчуття задоволення від нових
можливостей, які відкривають застосування електронних платформ та інструментів в освітній діяльності.
Модель ДН дає можливість пошуку та застосовування принципово нових форм та методів навчання,
постійний розвиток та вдосконалення власної педагогічної майстерності.
ДН розвивається надзвичайно швидкими темпами, як наслідок розвитку мережі Інтернет, зростання
її інформаційних можливостей та вдосконалення засобів комунікації. Тому дуже актуальним залишається
необхідність ефективної організації дистанційного навчання, набуття нових навичок та вмінь у побудові
власного онлайн-заняття.
Пандемія коронавірусу COVID-19 та карантин змусили майже всі країни переглянути освітні стратегії
навчання. Згідно наказу МОН №406 від 16 березня 2020 року «Про організаційні заходи для запобігання
поширенню коронавірусу COVID-19» та офіційного листа №1/9-176 від 25 березня 2020 року «Щодо
особливостей організації освітнього процесу під час карантину» заклади освіти зобов’язані
функціонувати дистанційно.
Але з’явилися певні проблеми у ДН. Викликають сумніви у самостійності опрацювання необхідних
матеріалів і дотримання студентами умов академічної доброчесності.
Перелік негативних сторін ДН:
1. Відсутність очного спілкування вчителя й учня, а виходить, немає індивідуального підходу в
навчанні й вихованні;
2. Студенти не завжди самодисципліновані, свідомі і самостійні, як необхідно при дистанційному навчанні;
3. Постійний доступ до джерел інформації, гарна технічна оснащеність;
4. Нестача практичних занять і відсутність постійного контролю.
Серед багатьох складових будь-якого виду навчання на відстані, на сам перед треба зосередити
увагу на чотирьох складових:
-ефективна взаємодія вчителя та учня, не дивлячись на те, що вони фізично розділені відстанню;
- які при цьому будуть використовуватись педагогічні технології;
- ефективність розроблених методичних матеріалів та спосіб їх доставки;
- ефективність зворотного зв'язку.
Відповідно ефективність ДН залежить від якості використаних матеріалів (учбових курсів, методичних
розробок тощо) і майстерності педагогів та викладачів, що беруть участь в цьому процесі. Тому при розробці
дистанційного курсу, педагогічна та змістовна організація ДН (як на етапі проектування курсу, так і в процесі
його використання) є пріоритетною. Звідси важливість концептуальних педагогічних положень, на яких
передбачається будувати сучасний курс дистанційного навчання.
Висновки.
Сучасні інтернет-технології можуть бути успішно використані для організації дистанційного
навчання студентів. Часткове подолання неможливості відпрацювання практичних навичок в таких
умовах можливо через певні клінічні завдання із фото та відеоматеріалами.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ
В кінці XX в. людство вступило в стадію розвитку, що отримала назву постіндустріальне або
інформаційне суспільство. Інформаційні та комунікаційні технології, по суті, розширюють межі таких
фундаментальних понять, як знання і мова.
Зміст сучасної освіти, збагаченої застосуванням інформаційних і комунікаційних технологій, з якими
пов'язують отримання ключових компетенцій (соціальна, комунікативна, інформаційна, когнітивна і
спеціальна), стає набагато глибшим і осмисленим при виконанні певних умов, а саме: значного
підвищення рівня професійної та загально-гуманітарної взаємодії педагогів і учнів завдяки можливості
виконання спільних проектів, в тому числі й телекомунікаційних; появи якісно нових умов для реалізації
творчого потенціалу учнів за рахунок розширення можливостей традиційних бібліотек і лабораторій
школи завдяки доступу до електронних бібліотек і віртуальних лабораторій, до наукових, навчальних та
інших культурно і соціально значущих ресурсів мережі Internet; підвищення ефективності самостійної
роботи учнів з традиційними й електронними ресурсами завдяки розвиненим системам для самоконтролю
і підтримки зворотного зв'язку з учителем.
При всій важливості інформаційних технологій для розвитку особистісних якостей учнів їх
впровадження слід реалізовувати не тільки екстенсивним способом, який веде до збільшення як
навчального навантаження учнів і викладачів, так і загальних витрат на освіту, скільки за рахунок
приведення структури освіти у відповідність до сучасних цілями.
Ефективність використання комп'ютерної техніки в школі безпосередньо залежить від того, наскільки
ретельно була продумана організація цього процесу, які цілі поставлені, який підхід обраний.
Застосування комп'ютерних технологій полягає, на наш погляд, перш за все в перспективі реалізації
можливості індивідуалізації навчання в умовах класу, забезпечення кожній дитині адекватних особисто
для нього темпу і способу засвоєння знань, надання можливості самостійної продуктивної діяльності,
забезпеченої градуйованою системою допомоги.
Використання інформаційних та комунікаційних технологій в тій чи іншій мірі торкнулося всіх етапів
психодіагностичного тестування: спростилося створення тестів завдяки використанню спеціальних
систем-конструкторів, полегшилось проведення групового тестування, різко підвищилася оперативність
первинної обробки та інтерпретації результатів.
Дуже важливо те, що завдяки можливостям інформаційних технологій вдається поєднати діагностику
розвитку і навченості, враховувати особистісні особливості випробуваних при проведенні
автоматизованого предметного тестування.
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Без адекватної оцінки якості навчання і розвитку учнів, важко говорити про баланс на навчальному
курсі. Використання різних інформаційних технологій розширює можливості оцінювання та створює
умови для організації оперативного зворотного зв'язку в ході процесу навчання. Однак, розглядаючи
застосування інформаційних технологій як частини загальної стратегії, не можна обмежувати їх місце
лише проведенням автоматизованих тестувань.
Просування дитини в розвитку  головна цінність навчання. Нові засоби навчання, засновані на
перевагах інформаційних технологій, можуть і повинні застосовуватися для вирішення завдання
максимально можливого розвитку у дітей в процесі освіти.
Нові засоби навчання, засновані на перевагах інформаційних технологій, можуть і повинні
застосовуватися для задоволення освітніх потреб дітей.
Вкладення в освіту коштів, заснованих на інформаційних технологіях, відкриває можливість
постановки нових дидактичних завдань, які надзвичайно важко вирішити за допомогою традиційних
засобів навчання.
Застосування ІТ відкриває можливість розробки спеціальних педагогічних технологій нового типу,
заснованих на широкому використанні моделювання об'єктів і явищ, експериментування з їх
параметрами, виявлення зв'язків між ними і закономірностей зміни.
Застосування інформаційних технологій вимагає відповідних змін у змісті дисципліни, що
вивчається, організації діяльності учнів і викладачів, встановлення між ними особливих відносин, що
мають на увазі велику самостійність й ініціативність учнів, створення атмосфери співпраці між ними та
викладачами. Інформатизація освіти не повинна вести до його формалізації [1].
Впровадження нових спеціалізованих програмно-методичний комплекс в спеціальні школи
передбачає цілеспрямоване курсове навчання вчителів, методичну підтримку та супровід на етапі
впровадження.
Отже, стрімкий розвиток ІКТ у суспільному житті вимагає оволодіння цими інструментами не лише
на рівні професійно орієнтованих програм, а й на рівні універсальності (доступності) широкому загалу
користувачів. Напрям подальших досліджень – методичний аспект організації дистанційного навчання в
системі підготовки фахівців у технологічній освіті.
Література:
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ВИКОРИСТАННЯ ДЕБАТІВ ТА ІНФОГРАФІКИ ЯК ЗАСОБІВ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ХХІ СТОЛІТТЯ
Виклики ХХІ століття ставлять перед сучасною загальноосвітньою школою завдання формування
особистості, яка володіє новими, життєво необхідними уміннями та навичками.
Так, у законі України про освіту зазначено, що учні по завершенні повної середньої освіти мають володіти
вміннями висловлювати власну думку усно і письмово, критично та системно мислити, логічно обґрунтовувати
позицію, конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми,
співпрацювати з іншими людьми, демонструючи при цьому творчість та ініціативність [1].
Таким чином, у навчанні іноземної мови крім англомовної компетентності на перший план виходять
соціальні уміння (“soft skills”). Оновлення змісту навчання іноземної мови робить необхідним і пошук
сучасних засобів навчання.
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У зв’язку з цим, розглянемо дебати з використанням інфографіки як сучасний засіб формування
згаданих умінь у старшокласників на уроках іноземної мови.
Вслід за О. М. Зимою, ми визначаємо дебати як «спеціально організований, чітко структурований
публічний обмін думками між двома сторонами з актуальної теми» [2].
Вибір цього засобу навчання іноземної мови зумовлений його поліфукціональністю, оскільки він
створює сприятливі умови на лише для формування англомовної компетентності, але й для розвитку
соціальних умінь в реальному контексті. Так, участь у дебатах розширює словниковий запас, фонетичне
оформлення висловлювання, збільшує темп мовлення, розвиває уміння аудіювання та усного мовлення [3].
Паралельно формуються уміння продукувати ідеї, аргументувати власну думку, спростовувати
помилкові твердження опонентів. Засвоєння та вживання функціональних покажчиків для висловлення
функції «згода – незгода» робить мовлення ввічливим та сприяє формуванню навичок співпраці у
команді. Важливим є також розвиток уміння розуміти та контролювати власний емоційний стан.
Існують різні види дебатів та процедури їх проведення. Для навчання англійської мови
старшокласників нами було обрано так звані «парламентські дебати», де «урядова команда» та
«опозиція» висловлюють підтримку чи спростовують твердження, яке пропонується. Наприкінці дебатів
та команда, яка висловлювалась логічніше та аргументованіше, отримує перемогу.
При цьому критеріями оцінювання є зміст висловлювання (аргументи та приклади, наведені
командою), стиль мовлення (ступінь формальності, ввічливість, інтонаційне оформлення), стратегії
(активність, знаходження контраргументів, дотримання процедури та правил) [3].

Оскільки суттєвою характеристикою сучасних школярів є їх приналежність до покоління “digital natives”, а
також здатність, часто інтуїтивно, користуватись електронними гаджетами та комп’ютерами, вважаємо, що
фоном для формування всіх зазначених умінь може слугувати застосування інтернет-технології – інфографіки.
Так, на думку Macwan, використання візуальних засобів навчання здатне забезпечити більш автентичне
середовище, створити умови для справжнього спілкування [4].
Тому для проведення дебатів на тему “Is it worth and safe doing online shopping?” у 10-му класі
загальноосвітньої школи було розроблено дві інфографіки. На Рис.1 презентуються правила проведення
дебатів, вводяться фрази для вираження комунікативної функції «згоди –незгоди».
Тема дебатів, етапи їх проведення, приклади аргументів «за» та «проти» використання послуг
інтернет-магазинів наводяться у інфографіці на Рис. 2.

39

Рис. 2. Процедура проведення дебатів
У нашому випадку інфографіка використовується на етапі ознайомлення студентів зі змістом дебатів,
процедурою їх проведення та правилами спілкування у ході дискусії. Під час групового обговорення,
«мозкового штурму», учні також можуть використовувати ідеї, запропоновані в інфографіці на Рис. 2.
За умови дотримання правил проведення дискусії та вживання фраз для вираження комунікативної
функції згоди – незгоди, у ході підготовки та проведення дебатів в учасників формуватимуться не лише
уміння діалогічного мовлення та аудіювання, але й такі soft skills, як уміння критичного й творчого
мислення, аргументування, співпраці в команді, ініціативності, що, безперечно, свідчить про доцільність
використання дебатів у опорі на інфографіку для навчання усного мовлення та формування у
старшокласників умінь ХХІ століття.
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Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
ТВОРЧЕ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ФАКУЛЬТЕТУ
ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ
ВЧИТЕЛІВ
Сучасні державні освітні стандарти визначають пріоритетною метою розвиток особистості, її
професійного потенціалу, спрямованості до професійного та особистісного зростання. Пріоритетним
завданням функціонування факультетів вищих навчальних закладів постає задоволення потреб
особистості в інтелектуальному, культурному і етичному розвитку за допомогою освітньої діяльності.
Орієнтованість діяльності факультету на посилення особистісної сфери в професійній підготовці
майбутніх вчителів зумовлює необхідність створення умов для активізації прихованих творчих ресурсів
особистості, її професійного та особистісного самовдосконалення. Формування особистості майбутнього
вчителя відбувається у планомірно організованому поєднанні учбового та виховного процесу, але й одним
з провідних факторів її розвитку який актуалізований у провідних сучасних наукових розвідках в галузі
педагогіки, психології, філософії та багатьох інших наук відзначається освітнє середовище закладу освіти.
Необхідно зазначити, що сучасна система вищої педагогічної освіти висуває нові вимоги до
особистості майбутнього вчителя: вміння здійснювати пошук нового знання для вирішення практичних
завдань, орієнтуватися в нестандартних життєвих ситуаціях, бути здатним до перетворення навколишньої
дійсності та ін. У зв’язку з цим актуальним постає питання створення та реалізації можливостей творчого
особистісно-орієнтованого середовища факультету як такого, що сприяє різнобічному прояву та розвитку
особистості, що забезпечує підвищення рівня професійних знань та умінь, розвиток творчої
компетентності майбутніх вчителів.
Сутність освітнього середовища та його вплив на розвиток особистості розглядалося в працях:
Я. Коменського, Р. Оуена, Й. Песталоцці, Ж.Ж. Руссо, Л. Толстого, К. Ушинського, В. Шульгіна та ін.
Сучасні аспекти проблематики створення та реалізації творчого освітнього середовища виявлені в
дослідженнях: В. Ковальчук, О. Кравченко, О. Петрович, К. Приходченко, Т. Склярової та ін.
Важивим у контексті нашого дослідження, є з’ясування сутності поняття «освітнє середовище».
Як зазначає Н. Попович «поняття «освітнє середовище» корелює з поняттями «освітній простір» і
«освітня система», проте вони не тотожні. Так освітній простір – це комплекс взаємопов’язаних умов і
чинників, які зумовлюють вплив на освіту особистості. Освітній простір може існувати як певна
абстрактна система незалежно від того, хто навчається. Освітнє середовище, в широкому значенні,
розуміють як частину соціокультурного простору, зону взаємодії освітніх систем, їх елементів, освітнього
матеріалу і суб’єктів освітніх процесів. Освітня система – це основна одиниця освітнього процесу,
соціальний інститут, мета якого – освіта людини» [5, с. 94].
О. Гора визначає освітнє середовище як «сукупність духовно-матеріальних умов його функціонування,
які забезпечують саморозвиток вільної і активної особистості студента, реалізацію його творчого потенціалу.
Освітнє середовище, на переконання автора, постає функціональним і просторовим поєднанням суб’єктів
освіти, між якими налагоджуються тісні різнопланові групові взаємозв’язки, і може розглядатися як модель
соціокультурного простору, в якому відбувається становлення особистості» [2, с. 99].
На думку М. Братко освітнє середовище закладу вищої освіти «спільний, сукупний, об’єднаний,
цілісний чинник розвитку особистості, який відіграє визначальну роль у модифікації поведінки, яка
розгортається як наслідок запланованих і незапланованих чинників середовища, сприяє особистісному і
професійному розвитку» [1, с. 54].
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що формування творчої особистості можливе
лише у творчому середовищі.
О. Петрович розглядає творче особистісно-орієнтоване освітнє середовище як «сукупність органічно
поєднаних системотвірних умов для розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців з урахуванням
їхніх індивідуальних особливостей, самовдосконалення і самореалізації, формування креативного і
критичного мислення на засадах діалогічної взаємодії викладача і студентів» [4, с. 312].
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К. Приходченко, досліджуючи теоретичні і практичні аспекти творчого освітнього середовища,
зазначає, що воно допомагає відійти від репродуктивного засвоєння знань до активної творчої діяльності
[6, с. 68]. Творче освітнє середовище сприяє самоосвіті і самовдосконаленню студентів, розвитку їх
здібностей та обдарувань, креативного мислення, формуванню особистості з гнучким розумом [6, с. 69].
Беручи за основу ідеї, розроблені О. Писарчук, А. Смолюк стверджує, що «освітнє середовище
впливає на реалізацію удосконалення особистісних проявів та професійне становлення майбутніх
педагогів через оптимальну організацію психолого-дидактичного, предметного, соціального оточення та
їх взаємодію» [6, с. 48].
Вчені, розглядають професійне зростання майбутніх вчителів як сталий процес удосконалення їх
особистості: загальнокультурних та професійних знань, комплексу інтелектуальних умінь і навичок,
досвіду творчої діяльності, визначальних професійних якостей, важливою умовою процесу ефективності
професійного самовдосконалення визначають умотивованість діяльності.
На думку А. Смолюк «професійна мотивація дозволяє студентам активно прагнути до поповнення
професійних знань, оволодіння професійними вміннями, вдосконалення професійних якостей і здібностей,
до неперервного самовдосконалення, спонукає і спрямовує діяльність особистості з оволодіння професією.
Розвиток потреби в постійному самовдосконаленні вимагає чіткого усвідомлення мети своєї діяльності,
значущості професії, а також оволодіння як уміннями самостійно навчатися (інтелектуальні та організаційні
уміння), так і професійними якостями (працьовитість, відповідальність, уважність, посидючість та ін.).
Успішність цього процесу забезпечується розробленою індивідуальною програмою вдосконалення,
контролем з боку викладачів, постійним самоконтролем за її здійсненням» [8, с. 49].
Включення особистості майбутнього вчителя в освітнє середовище закладу освіти від початку
навчальної діяльності сприяє професійно-особистісному розвитку та становленню їх як студентів та
майбутніх фахівців.
Як зазначає В. Перепьолкін розділяє два рівня реалізації середовищного підходу «макро ̶ (як
проектування і побудова освітнього середовища факультету, вузу) і мікро ̶ (реконструкція середовища в
педагогічному сенсі ̶ проектування ситуації особистісного розвитку на основі актуалізації життєвих подій
студентів, залучення самих студентів до виявлення в середовищних відносинах імпульсів власного
розвитку) [3, с. 13].
На думку вченого, «ефективність технології проектування освітнього середовища детермінована
виконанням ряду умов: включенням студентів у процес проектування на етапі аналізу освітнього
середовища і очікувань від неї; наданням рівноцінного уваги всім суб'єктам освітнього процесу
(студентам і викладачам); організацією середовища на макро і мікрорівні; узгодженістю освітнього
середовища, проектованої на тій чи іншій кафедрі, з середовищем інших кафедр, вузу в цілому.
Динамічність творчого освітнього середовища, обумовлена впливом на нього зовнішніх чинників та
інформації, отриманої від підрозділів вузу і суб'єктів освітнього процесу [3, с. 13].
Отже, сутнісною детермінантою професійного самовдосконалення майбутніх вчителів відзначається
творче особистісно-орієнтоване освітнє середовище факультету вищого навчального закладу. Всі
компоненти творчого освітнього середовища факультету повинні сприяти усвідомленому і
цілеспрямованому опануванню майбутніми вчителями технологією самовдосконалення та самореалізації.
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Туриця О.О.,
кандидат педагогічних наук, голова циклової комісії хімічних дисциплін
ВСП «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості
Національного університету харчових технологій»
МОТИВИ І ПОТРЕБИ ЯК СКЛАДОВІ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Основним завданням сьогодення є підготовка молодого покоління до успішного життя в сучасному
суспільстві. Однією з умов формування професійної компетентності майбутніх фахівців є мотивація
їхньої навчальної діяльності в умовах інтегрованого навчання. Серед складових мотивації навчальної
діяльності майбутніх фахівців харчового профілю є мотиви і потреби.
Мотив (франц. motif, лат. moveo – рухаю) — спонукальна причина дій і вчинків людини (те, що
штовхає до дії) [2, с. 217]. У «Психологічній енциклопедії» мотив (лат. motus – рух) трактується як
причина, що спонукає до діяльності, спрямованої на задоволення певних потреб. Деякі вчені (Л. Божович,
О. Леонтьєв та ін.) мотивом називають усвідомлену причину, яка визначає спрямованість дій і вчинків
людини. У психології (С. Рубінштейн, О. Леонтьєв та ін.) мотив розглядають невідривно від людської
діяльності як один з її структурних компонентів, без якого неможливо розкрити її психологічну природу.
Основою мотиваційної діяльності людини є її різноманітні потреби… Кожна свідома дія людини
спрямована на певну усвідомлену мету. Мотив і цілі діяльності взаємопов’язані між собою. Одну і ту ж
діяльність можуть спонукати різні мотиви. Сукупність різних спонукань, які визначають спрямованість
поведінки і діяльності, становлять мотиваційну сферу особистості [4, с. 212].
С. Гончаренко зазначає, що мотивами можуть виступати уявлення та ідеї, почуття й переживання,
що виражають матеріальні або духовні потреби людини. Одна й та сама діяльність може здійснюватись з
різних мотивів [2, с. 217]. А. Маслоу визначив п’ять основних груп мотивів людської поведінки:
1) фізіологічні мотиви; 2) мотиви безпеки; 3) мотиви приналежності і любові (прагнення належати до певної
соціальної групи), 4) мотиви оцінки (прагнення до досягнення, набуття майстерності й компетентності, потреба
в престижі і високому статусі), 5) мотиви самореалізації (пізнавальні та естетичні) [3, с. 83–141].
Значний інтерес для нашого дослідження представляє також думка інших науковців, які вивчали
окреслену проблему. Зокрема, Н. Бородіна акцентує увагу на внутрішніх та зовнішніх мотивах.
Внутрішні мотиви створюються людиною як прагнення до знань, потреба в їх отриманні, розширенні
кругозору, поглибленні, систематизації знань. Саме ця група мотивів спонукає майбутніх фахівців,
незважаючи на втому, час, інші відволікаючі чинники, настійливо й захоплююче працювати над
засвоєнням професійних знань. Серед внутрішніх мотивів найбільший вплив на ефективність навчальної
діяльності майбутнього фахівця справляють: потреба в досягненні мети (прагнення людини до
покращення результатів своєї діяльності), когнітивний мотив (прагнення до пізнання світу, нового,
інтерес до знань) та професійно-ціннісний (формування професійної компетентності, підготовка до
майбутньої фахової діяльності) [1, с. 42]. Але поряд з основними, внутрішніми, мотивами Н. Бородіна
наголошує і на другорядних, зовнішніх: мотиви самоідентифікації, мотиви виконання обов’язків,
авторитеті, незалежності, матеріальному, соціальному [1, с. 43].
Враховуючи зазначене вище, виділяємо такі види мотивів навчальної діяльності майбутніх
технологів харчових виробництв в умовах інтегрованого навчання:
 мотиви, спрямовані на задоволення особистих потреб (особистісні);
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 мотиви, які спонукають приносити користь людям, суспільству;
 мотиви, пов’язані з успішним виконанням професійної діяльності, доручень, службових
обов’язків (професійні) [5, с. 112].
Потреба — це стан організму, в якому виражається його залежність від умов існування. В
психологічному плані потреби є внутрішніми спонуканнями до діяльності, тобто мотивами. Особливістю
потреб людини є те, що їх не можна задовольнити раз і назавжди, вони виникають знову, розвиваються
на новому рівні і спонукають людину до створення предметів матеріальної і духовної культури…
Потреби людини проявляються в її поведінці і впливають на вибір її мотивів, якими вона керується в
кожній окремій ситуації [4, с. 260].
На думку А. Маслоу, у людини існують 5 основних потреб: 1) фізіологічні потреби (їжа, вода, сон);
2) потреба в безпеці (стабільність, порядок); 3) потреба в любові і приналежності комусь (сім’я, дружба);
4) потреба в повазі (самоповага, визнання); 5) потреби самореалізації (розвиток здібностей) [3, с. 83–141].
Поява у студентів мотиву до навчання та потреби у знаннях об’єктивно ставить викладачів хімічних
і технологічних дисциплін перед необхідністю пошуку творчих рішень та шляхів педагогічного впливу
на студентів з метою формування їхньої професійної компетентності.
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ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Бондар Я.А.,
здобувач наукового ступеня кандидата політичних наук
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ В ТВОРАХ ДІЯЧА
МЕЛЬНИКІВСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА З. КНИША
Вагомий внесок у розвиток українського визвольного руху здійснили представники однієї з течій
Організації українських націоналістів, а саме діячі ОУН(м), яких в наукових, історичних, публіцистичних
працях називають «мельниківцями», учасниками мельниківського середовища. Ідеологи цієї течії
залишили широкий масив теоретичних напрацювань, присвячених історії українського націоналізму,
питанням ведення української визвольної боротьби. Дослідження їх історичних нарисів, ідеологічної
спадщини важливе для розуміння картини розвитку цього процесу відповідно до підходів цих діячів.
Нами будуть проаналізовані положення творів діяча мельниківського середовища З. Книша (член
ОУН(м), обіймав різні посади в ОУН), який здійснив значний теоретичний внесок у розвиток основних
підходів до проблеми української визвольної боротьби в період 50-х рр. ХХ ст.
Питання перспектив початку та розвитку Третьої світової війни між так званим «Сходом» у особі СРСР,
його сателітів та «Заходом» З. Книш висвітлює в творі «За смілий погляд на дійсність» [4]. Зазначена праця була
написана в 1950 р., коли світ відновлювався від наслідків Другої світової війни. Автор вказує, що більшовики в
ті часи вважали, що мають перевагу у підготовці до війни, оскільки СРСР розвивається в напрямку будівництва
всіх галузей, в тому числі військової, а країни Заходу стоять на межі економічної кризи, що не сприятиме
можливості швидкої перемоги у військових подіях [4, с. 26]. Вивчення положень досліджуваної праці З. Книша
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свідчить, що він не розглядає іншої можливості знищення більшовицької сили, аніж Третя світова війна, яка,
хоча і принесе багато смертей, лиха, все ж необхідна для визволення народу. При цьому, автор наголошує на
тому, що очікування того, що після перемоги над ворогом переможці дозволять українському народу йти своїм
шляхом, є оманливими, і що тільки участь українських революційних сил у визвольному русі проти СРСР рухах
може вплинути на рівноправність у відносинах [4, с. 35-36]. Можемо констатувати, що З. Книш, на відміну від
бандерівського крила українських націоналістів, які дотримувались ірраціоналістичних підходів, оцінював
участь українського визвольного руху у боротьбі проти більшовиків з позицій доцільності. Він вважав, що до
початку реальних військових подій проти СРСР потрібно вести підготовчу фазу боротьби, готувати український
народ до спротиву і вступати у війну з підготовленими силами, щоб країни Заходу всерйоз сприймали Україну
як рівноправного прихильника у військовому конфлікті [4, с. 39-40].
В статті «Що буде завтра?» (1950 р.) [5] З. Книш розвиває питання нової ролі та місця України в нових
геополітичних умовах, пов’язаних із поразкою СРСР в Третій світовій війні. Автор скептично оцінює
перспективу того, що світова спільнота схвально та позитивно прийме позиції УНРради щодо можливості
самовизначення України при розвалі СРСР. Дослідник вказує, що країни Заходу не схильні розглядати
народи СРСР як окремі нації, вони, за твердженням автора, зазвичай, розглядають їх в межах російської
національної групи [5, с. 62]. З. Книш відмічає, що Захід повинен визнати існування української нації, для
цього потрібна висока організація всіх українських націоналістів, підготовка українського народу,
визнання УНРради всією країною. Автор доводить, що такі позиції слід визначати ще перед початком
нової глобальної війни, оскільки потім українці не зможуть обрати шлях до самовизначення [5, с. 60-62].
Автор наголошує на тому, що для майбутньої незалежності України в умовах можливої поразки СРСР
потрібно масштабне об’єднання українських націоналістів-емігрантів на єдиних позиціях, об’єднання
УНР ради з українським народом шляхом налагодження постійного діалогу та підтримки.
Вивчення положень твору З. Книша «За духа офензиви в українській політиці» (1950 р.) [3] свідчить про те,
що цей діяч мав не тільки ґрунтовні геополітичні та ідеологічні погляди на розвиток української визвольної
боротьби, але і залишив важливі нариси з історії формування українсько-російських відносин, зародження так
званого «московського» народу, російської нації. Як справедливо відмічає автор, близькі сусідські відносини з
росіянами не дали можливість українцям об’єктивно зрозуміти всю сутність, природу російського народу,
ментальності, особливості та загрози з боку російської сторони [3, с. 78-79]. З. Книш звертається до історичних
сторінок, пов’язаних з походженням російського народу (автор також використовує розмовній етнофолізм
«москалі»), перераховує та характеризує етнічні групи росіян, вказує на те, що цей народ має складну
психологію, і є непередбачуваний [3, с. 78-82]. На користь останнього він наводить приклади, коли росіяни
акумулювались навколо центральної постаті так званого «господаря» в найскладніші часи для країни і
перемагали ворогів [3, с. 82]. Дослідник пов’язує це як з генетичними особливостями цього народу, успішним
досвідом підпорядковувати собі маси з боку всієї плеяди керманичів країни. Основна ідея статті автора, на нашу
думку, полягає у тому, що українцям разом з іншими поневоленими народами потрібно визначити слабкі
сторони Москви та продовжити працювати над їх розвитком всередині цієї імперії, що сприятиме її послабленню
та розвалу. Цей курс З. Книш визначає як основний для української політики середини ХХ ст. [3, с. 79-89].
В статті «До проблем тривожного майбутнього» [2] (1950 р.) З. Книш аналізує важливу соціальнодемографічну проблему України, зокрема, зростання частки населення російської національності в складі
загального населення УРСР. Автор вказує, що цей аспект є важливою внутрішньою загрозою для України
після отримання незалежності, впливатиме на появу конфліктів, порушення внутрішнього порядку через
національні, мовні, культурні питання [2, с. 16-22]. Дослідник зазначає, що дане питання може бути вирішене
тільки радикальним методом, зокрема, за допомогою закріплення на державному рівні заходу із переселення
російської меншості з території України [2, с. 19]. З. Книш звертає увагу на те, що ця акція в державотворенні
України буде складною через масове штучне переселення росіян, особливо після подій голодомору і
асиміляцію їх серед місцевих. Як свідчить історія, найбільшою мірою це стосувалось Сходу України.
Вивчення змісту статті З. Книша «Без ілюзій» (1957 р.) [1] показує, що автор критично оцінює відношення
країн Заходу та США до національних визвольних рухів в світі проти СРСР, в тому числі українського.
Дослідник об’єктивно репрезентує події Угорської революції (1956 р.), повстання робітників в Східній
Німеччині (1953 р.), польські повстання різних періодів, події в Фінляндії (1939 р.), інші революційні ситуації,
коли країни Заходу та США обмежувались тільки засудженням радянського втручання у внутрішню політику
інших країн, але не були націлені переходити до стадії військової інтервенції на захист повстанців з
національних рухів [1, с.7]. Автор висвітлює трансформації американської доктрини зовнішньої політики по
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відношенню до СРСР. Дослідження положень цієї доктрини показує, що США змінювали свої відносини з
Радянським Союзом з 1917 р. по 1957 р. з політики так званого «заспокоювання», до «стримування» та холодної
війни, яка також була націлена на стримування імперського ворога від відкритої військової агресії, переважно,
проти Західного світу [1, с.7]. За твердженням З. Книша, країни Заходу ще меншою мірою, аніж США, націлені
втручатися у внутрішні справи народів СРСР, інших країн, які не входили до складу Радянського Союзу. Також
можна підтримати зауваження автора, що країни Заходу та США проявляють значний осуд дій російської
сторони, коли вона намагається впливати на внутрішні справи вільних країн, що не є республіками СРСР, але
не хочуть псувати відносини з Москвою через внутрішні національні проблеми народів Радянського Союзу. З.
Книш не вдається до звинувачень такої зовнішньої політики Заходу, але справедливо констатує, що українська
визвольна політика повинна виходити з означених геополітичних позицій.
Вивчення змісту творчої спадщини З. Книша показало, що його бачення засад української революції
та подальшого державотворення має раціональний, конструктивний характер. В своїх історичних,
політичних, геополітичних творах автор піднімав важливі проблеми розвитку українського визвольного
руху, демонстрував актуальну потребу об’єднання визвольних сил з українським народом. Його підходи
вирізняються критичністю, раціоналізмом, вони об’єктивно оцінюють важливий недолік українського
визвольного руху, пов’язаний з відсутністю єдності в здійсненні звільнення від імперського російського
впливу. У роботах цього дослідника, як і у представників бандерівського крила, важливе місце в творчості
посідає проблема боротьби з проявами імперського російського впливу та окупацією України. Ця
проблема залишається актуальною для України, як і багатьох країн колишнього СРСР і в ХХІ ст.
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ВПЛИВ ЗАСОЛЕННЯ СЕРЕДОВИЩА НА ЗАРАЖЕННЯ MEDICAGO TRUNCATULA
ФІТОПЛАЗМОЮ В МОДЕЛЬОВАНИХ УМОВАХ
Одним з негативних аспектів кліматичних змін в Україні є збільшення шкідливості наявних типових
фітопатогенів і та розповсюдження нових збудників хвороб культурних рослин. Фітоплазми, порушуючи
основні ланки рослинного метаболізму, завдають істотної шкоди продуктивності культурних рослин, яка
може знижуватися від 30 до 90%. Тому особливого значення набуває вивчення особливостей взаємодії
рослина-патоген як за дії абіотичних чинників, так і в умовах підвищення ефективності природних
захисних механізмів рослинного організму.
Метою дослідження було в умовах штучного засолення середовища при вирощуванні типового
представника бобових з визначеними генетичними властивостями - люцерни усіченої Medicago truncatula
встановити вплив на рослину фітопатогенного представника молікутів Acholeplasma laidlawii
var.granulum 118. Дослідження виконували шляхом мікровегетаційних дослідів, з використанням культур
фітопатогенної ахолеплазми A.laidlawii var.granulum 118. Для створення умов сольового стресу і вивчення
особливостей розвитку фітоплазмозу в цих умовах до агаризованого середовища додавали 50 мМ NaCl.
В ході досліджень впливу сольового стресу на стерильні рослини люцерни усіченої через 70-90 діб
культивування зареєстровано порушення габітусу рослин M. truncatula - встановлено, що у варіантах із
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засоленням субстрату співвідношення маси рослин до їх висоти збільшується у 2-4 рази порівняно із
стандартним контролем. Крім того, показано, що в умовах сольового стресу зростає довжина (1.8 рази) і
розгалуженість коренів, збільшується кількість бічних пагонів люцерни усіченої, а довжина їх
зменшується на 65-70% порівняно із контролем, у 1.4 рази збільшується кількість листків, проте їх площа
залишається незмінною.
При вивченні впливу фітоплазм на перебіг зараження люцерни усіченої за дії засолення середовища в
модельованих умовах встановлено ефект підсилення шкідливого впливу фітопатогенної ахолеплазми на
M. truncatula. Значно погіршуються морфометричні показники рослин: у заражених фітоплазмою рослинах
порівняно із неінфікованими варіантами зменшується ріст (на 40-45%) і маса (на 27-30%), площа листків (на
18-25%) та індекс толерантності, тоді як кількість і довжина пагонів залишається незмінною. Слід відзначити
загальне зменшення кількості сумарного хлорофілу в листках, до того ж, такий ефект із часом прогресує.
На відміну від середовища із стандартним складом, у якому відбувалось подовження вегетації
люцерни під впливом фітоплазми, засолення середовища 50 мМ NaCl призводило до зворотнього ефекту –
скорочення тривалості активної життєдіяльності рослин під впливом A.laidlawii var.granulum 118 і
пришвидшення їх загибелі. Отже, при засоленні середовища відбувається підсилення згубного впливу
фітопатогенної ахолеплазми на M. truncatula, що слід враховувати при вирощуванні люцерни в умовах
змінення грунтових показників.
Література:
1. Ванькова А.А., Иванов П.И., Мидянник Г.А., Серебренникова Л.А. Взаимодействие между
микоплазмами (A. laidlawii) и растениями (Medicago sativa и Lyc. esculentum Mill) // Известия ТСХА. –
2008. – Вып.1. – С. 129–133.
2. Румянцева М.Л., Степанова Г.В., Курчак О.Н., Онищук О.П., Мунтян В.С., Дзюбенко Е.А., Дзюбенко Н.И.,
Симаров Б.В. // Отбор солеустойчивых растений разных видов люцерны (Medicago L.) и анализ их
морфобиологических и симбиотрофных показателей // Сельскохозяйственная биология. 2015. Т. 50. №5. С. 673-684.

Ткаченко О.Б.,
д. т. н., професор, завідувач кафедри технології вина та сенсорного аналізу,
Пашковський О.І.,
аспірант кафедри технології вина та сенсорного аналізу.
Одеська національна академія харчових технологій
АРОМАТИЧНИЙ КОМПЛЕКС ВИНОГРАДУ СОРТУ ЗАГРЕЙ СЕЛЕКЦІЇ
ННЦ «ІВІВ ІМ. В. Є. ТАЇРОВА» ПРИ РІЗНИХ СИСТЕМАХ ФОРМУВАННЯ КУЩІВ
Вступ. Забезпечення високого рівня освітленості грон під час дозрівання винограду є одним з
основоположних принципів агротехніки. Узагальнення результатів іноземних досліджень дозволяє
стверджувати, що виноградні грона, експоновані до сонячного світла, відрізняються підвищеною якістю
і, зокрема, рівнем накопичення ароматичних речовин [1-5].
Вплив світла на хімічний склад винограду залежить від температури грона, величина якої
визначається інтенсивністю фотосинтетично активної радіації в зоні плодоношення. Ферментні системи,
що приймають участь в утворенні метаболітів винограду, є термочутливими та активними у визначених
діапазонах температур [3, 4, 6].
Системи формування кущів представляють собою інструмент управління мікрокліматом грона, тому
їх дослідження з урахуванням показників якості винограду є актуальними.
Перспективний технічний сорт Загрей селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» дозволяє виготовляти
сухі білі вина з оригінальним сенсорним профілем. Встановлено, що в ароматичному комплексі даних вин
превалюючою групою компонентів є монотерпени [7]. Однак, дослідження впливу прийомів агротехніки
на комплекс монотерпенів даного сорту винограду раніше не виконувались.
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Метою даної роботи було дослідження залежності накопичення монотерпенів у ягодах винограду
сорту Загрей від вибору системи формування кущів.
Матеріали і методи досліджень. Об’єктом досліджень були кущі і виноград білого сорту технічного
напрямку Загрей.
Дослідження проводили у 20162018 рр. на ділянках відділу виноградарства ННЦ «ІВіВ ім. В. Є.
Таїрова», розташованих у смт. Таїрове Овідіопольського району Одеської обл. Схема посадки кущів 
3х1,5 м. Схема польового досліду включала наступні варіанти, висота штамбу, см/спосіб ведення
приросту: ІК – 80/двобічний горизонтальний кордон/вертикальне, ІІ – 40/двобічний горизонтальний
кордон/вертикальне, ІІІ – 120/двобічний горизонтальний кордон/вільне, ІV – 160/двобічний
горизонтальний кордон/вільне.
При збиранні урожаю за варіантами досліду визначали масову концентрацію вільної та звязаної
фракції монотерпенів [8], а також досліджували їх компонентний склад методом газової хроматографії.
Результати досліджень. Згідно даних, наведених на рис. 1а, формування кущів на низьких та високих
(160 см) штамбах при схемі садіння 3х1,5 м сприяло підвищенню концентрації вільної фракції
монотерпенів в порівнянні з контролем в середньому на 50 %.

Рис. 1. Вплив системи формування кущів на вміст монотерпенів, мкг/дм3: а) вільні; б) звязані
Найбільшим накопиченням звязаної фракції монотерпенів відзначались зразки, отримані з
низькоштамбових та високоштамбових (160 см) кущів (рис. 1б); значення показника у даних зразках
майже вдвічі перевищувало контроль.
Аналізуючи комплекс монотерпенів за окремими компонентами, встановлено, що у вільній фракції
превалювали гераніол, ліналоол та нерол (рис. 2а). Зразки винограду, отримані з низькоштамбових кущів,
відрізнялись найвищим вмістом ліналоолу, неролу та альфатерпінеолу. Найбільше накопичення гераніолу та
бетацитронелолу відзначено у варіанті досліду, що передбачав високоштамбове (160 см) формування кущів.
У зв’язаній фракції монотерпенів переважали гераніол, ліналоол та бетацитронелол, тоді як
альфатерпінеолу та неролу містилось у найменшій кількості (рис. 2б). Зразки, отримані з
високоштамбових (160 см) кущів, відрізнялись найвищим вмістом гераніолу та ліналоолу. Найбільше
накопичення бетацитронелолу та неролу відзначено у варіанті досліду з низькоштамбовим
формуванням кущів. Альфатерпінеол містився у рівних кількостях у контрольному та дослідному
зразку, отриманому з високоштамбових (120 см) кущів.
Висновки. Досліджено склад монотерпенів винограду сорту Загрей залежно від вибору системи
формуваня кущів. Відклик сорту на застосовуваний прийом був наступним: підвищення концентрації
вільної та звязаної фракції монотерпенів при формуванні кущів на низьких та високих (160 см) штамбах.
У розрізі окремих компонентів низькоштамбові формування характеризувались найвищим вмістом
ліналоолу, неролу, альфа-терпінеолу у вільній фракції та бета-цитронелолу, неролу – у звязаній.
Високоштамбові формування відрізнялись найвищим вмістом гераніолу, бета-цитронелолу у вільній
фракції та гераніолу, ліналоолу – у звязаній.
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а)

б)

Рис. 2. Вплив системи формування кущів на компонентний склад комплексу монотерпенів
винограду, мкг/дм3: а) вільні; б) зв’язані
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МОДЕЛЬ СПІЛЬНОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ ВЗАЄМОВІДНОСИН
«ЛІКАР - ПАЦІЄНТ»
Патерналізм - це класичний тип взаємовідношення між лікарем і пацієнтом, який користувався в
професійній лікарській етиці абсолютним визнанням впродовж більше двадцяти сторіч. Його суть
фіксувалася в корені поняття - слові “pater” (лат. - отець). Лікар, як отець, що піклується про свою дитину,
співчуває хворому, допомагає йому, бере відповідальність за свої ухвалюванні рішення про його лікування [2].
В кінці ХХ століття в суспільстві все частіше стали з’являтися думки про «крах патерналізму».
Замість патерналізму стали розроблятися і упроваджуватися нові моделі взаємовідношення лікаря і
пацієнта, такі як “інформаційна”, “технічна”, “конктрактна” і т.д [6]. Наприклад, з погляду прихильників
сучасної “наукової” або “технічної” моделі, медицина сьогодні - наукове знання, а лікар - ученийдослідник. Але якщо лікар - це учений-дослідник, то він повинен спиратися тільки на об’єктивні факти і
бути неупередженим, тобто вільним від яких-небудь моральних цінностей.
Для західних дослідників класичний патерналізм поступається місцем непатерналістичній моделі
взаємодії лікаря та пацієнта, яка також має назву “інформована згода”.
У чому суть “інформаційної моделі”? Відповідно до неї, від лікаря вимагається надання хворому всієї
істотної інформації, що стосується захворювання. У завдання пацієнта входить вибір медичного
втручання на свій розсуд, на лікаря покладається обов’язок лише здійснити вибране лікування [1]. У
межах даної моделі чітко розмежовуються об’єктивні факти і побажання хворого. При цьому лікар міняє
роль “батька” на роль або консультанта, або порадника, або компетентного експерта-професіонала, що
означає, що при розбіжності думки пацієнта з об’єктивними медичними даними, лікар повинен віддавати
перевагу думці і рішенню пацієнта.
Як і в будь-якій взаємодії двох людей, в процесі комунікації лікар-пацієнт є вразливі та слабкі точки
контакту двох сторін. Зі сторони лікаря-це прийняття. Прийняття-це відношення до позиції пацієнта з
повагою, якою би нерозумною, небезпечною вона не була. Прийняття не означає згоду, але робить
наголос на важливості толерантного підходу лікаря до роботи з пацієнтом. Для більшості лікарів
толерантне відношення до нерозсудливості, зайвої емоційності пацієнтів являється складним викликом в
роботі, який вимагає додаткової психологічної підготовленості. В той час, як зі сторони пацієнта, бар’єром
до продуктивної комунікації може стати недовіра та стигматизація лікаря (лікар, як хабарник, змова з
фармацевтичними компаніями і т.д.), сформована не одним десятиліттям.
Спільне прийняття рішень (СПР) - це процес, в якому пацієнти заохочуються брати участь у виборі
відповідних методів лікування або варіантів самоуправління своїм станом. У своїй основі СПР опирається
на визнання того, що індивідуальне самовираження та автономія є прагненнями пацієнта, і лікарям необхідно
підтримувати пацієнтів у процесі досягнення цієї мети там, де це можливо [3]. Необхідно зазначити, що
використовуючи принцип СПР не означає залишати пацієнта ізольованим та покинутим у процесі прийняття
рішення, тим самим перекладаючи всю відповідальність на пацієнта, так як варто завжди пам’ятати про
нерівнозначність позиції між лікарем і пацієнтом. Саме пацієнт являється «слабкою ланкою», він не може
об’єктивно від початку відноситись до власного стану здоров’я та прогнозу лікування, так як його
сприйняття викривлене емоційною складовою відношення до хвороби. Тому саме на лікареві лежить
основна відповідальність у побудові довірливих відносин та професійної структури бесіди з пацієнтом.
З іншого боку, згідно непатерналістичної моделі взаємодії (моделі СПР) – лікар, при наданні медичної
допомоги, повинен дотримуватися принципів обов’язковості надання добровільної інформованої згоди
самим пацієнтом або його законними представниками, як на окреме медичне втручання, так і на комплекс
медичних заходів.
Кількість судових позовів, пов’язаних з незадоволеністю пацієнтом якістю надання медичної
допомоги, з несприятливим результатом медичного втручання, з дефектом надання медичної послуги,
неухильно росте [5]. У зв’язку з цим принцип інформованої згоди може бути розглянутий як довго шукана
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і, нарешті, знайдена форма правової захищеності ризиків лікаря, незастрахованого від так званих
“лікарських помилок”. Юридично “лікарська помилка” кваліфікується, як “некарана добросовісна
помилка за відсутності недбалості і халатності”, або як “обставина, що пом’якшує відповідальність
лікаря” [7]. У цих умовах принцип інформованої добровільної згоди пацієнта виступає як правова основа
взаємин “лікар-пацієнт”, роблячи лікаря більш захищеним при позовній заяві пацієнта. Більш того, можна
стверджувати, що “інформована згода” стає формою забезпечення правової захищеності лікаря, значно
ослабляючи при цьому правові позиції пацієнта.
Проте, багатьма інформована згода розглядається і як безпосередня форма захисту прав пацієнта. У
чому ж виявляється цей захист?
По-перше, в наданні хворому повної інформації про його захворювання. По-друге, в затвердженні
права на самовизначення пацієнта, на вибір медичного втручання, згідно його розуміння і уявлення. Потретє, обов’язком лікаря є реалізувати вибір хворого, з послідовним інформуванням про хід і результати
діагностичних процедур і лікування. Не можна забувати при цьому, що особливістю інформованої згоди
є не тільки суперечність між об’єктивними медичними свідченнями і побажаннями хворого, але і принцип
ухвалення суб’єктивного рішення пацієнта, що допускається, іноді з свідомо необ’єктивними підставами.
У зв’язку з цим роль лікаря в системі взаємин за типом “інформована згода” полягає в рішенні трьох задач.
Перше - підготовка і подача інформації, яка повинна привести пацієнта до вибору вірного рішення і при
цьому вільна від елементів примушення і маніпуляції. Друге - визнання автономного рішення пацієнта.
Третє - добросовісне здійснення лікування, яке обрав пацієнт.
Таким чином, патерналізм і непатерналістична модель взаємодії можуть існувати несуперечливо,
оскільки патерналізм - це явище етичного порядку, а інформаційна модель - явище правового порядку,
свободи вибору хворого.
Відмова від патерналізму значно “охолодила” б традиційну морально-етичну теплоту і щирість взаємин
між лікарем і пацієнтом, була б наслідком виникненням певної відчуженості їх відносин, що не сприяє
подоланню перепон у взаєморозумінні. Цією відмовою була б нанесена чимала утрата досягнень довірливого
контакту і того “лікувального альянсу”, від якого в значній мірі залежить успішність лікування [4].
Натомість, відмова від інформованої згоди позбавила б лікаря правових гарантій захисту від
неминучих професійних ризиків, гарантій, які необхідні медичному співтовариству особливо в нових
соціально-економічних умовах, а також обмежила б права та свободи хворого, які істотно впливають на
процес видужування пацієнта, оскільки займають вагоме місце в ментальній сфері життя людини.
Сучасна ситуація одночасно ускладнює і збагачує взаємини “лікар-пацієнт”. Вони набувають етикоправового характеру повною мірою відображаючи не тільки процеси в суспільстві і культурі, але і
об’єктивні тенденції розвитку сучасної біомедичної професійної етики, що відбуваються.
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ЗНАЧЕННЯ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДЕЙ З
ОБМЕЖЕНИМ СТАНОМ ЗДОРОВ’Я
Зростання інвалідності актуальна тема, так як це світова тенденція. Всього в світі налічується близько
650 мільйонів офіційно зареєстрованих інвалідів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я
інваліди складають 10% населення земної кулі. Незважаючи на успіхи медицини, їх число повільно, але
неухильно зростає, особливо сере молоді. Для порівняння: в США - 54 мільйон інвалідів, або 19%, в Китаї 60 мільйонів, або 5% [1].
Останнім часом проблеми цієї досить значної категорії населення ігнорувалися, і все ж останнім часом
в результаті поступової гуманізації суспільства були прийняті Загальна декларація прав людини, Всесвітня
програма дій щодо інвалідів та Стандартні Правила ООН щодо реалізації рівних можливостей інвалідів. У
багатьох країнах прийняті законодавчі акти, в яких знайшли відображення і проблеми інвалідів. З року в рік
збільшується кількість дітей, що мають порушення розвитку. Число дітей з вадами розвитку і
неблагополучним станом здоров'я досягає 85% загального числа новонароджених. Лише деяка частина цих
дітей в подальшому стане об'єктом корекційної роботи, проте число дітей, які потребують такої роботи, дуже
багато. За даними зарубіжної статистики, воно становить 9-11% всієї дитячої популяції [1].
В даний час більшість економічно розвинених країн: США, Великобританія, Німеччина, які мають
безліч програм і систем соціального забезпечення для людей з обмеженими можливостями, куди входять
заняття фізичними вправами та різними видами спорту. У більшості країнах відпрацьована система
залучення людей з обмеженими можливостями до фізичних вправ і занять різними видами спорту, яка
включає в себе клініку, центр реабілітації, секції спорту та клуби для інвалідів. Головна мета залучення
інвалідів до занять на регулярній основі - відновити втрачений контакт з навколишнім середовищем,
створити правильні умови для поєднання із суспільством, участі в суспільно корисній праці і реабілітації
здоров'я. Також, фізична культура і спортивні вправи допомагають психічному і фізичному покращенню
людям з обмеженими можливостями, сприяючи їх соціальної інтеграції та фізичної реабілітації. В
зарубіжних країнах дуже популярні серед інвалідів заняття фізичною активністю з метою відпочинку,
розваги та спілкування, підтримки або наявність хорошої фізичної форми, необхідного рівня фізичної
підготовленості [2].
До останнього часу в Україні ця група населення ставилася до числа фактично виключених з
нормального життя суспільства. Їхні проблеми не обговорювалися публічно. Практика містобудування
не передбачала в громадських місцях спеціальних пристосувань, що полегшують для інвалідів
пересування. Більшість сфер суспільної життєдіяльності були закриті для інвалідів [3, с. 189].
Одним з провідних напрямків адаптивної фізичної культури є адаптивний спорт, магістральним
напрямом якого є формування рухової активності, як біологічного, психічного і соціального факторів
впливу на організм і особистість людини. Наукові розробки з адаптивної фізичної культури і, зокрема, по
адаптивному спорту привертають в даний час фахівців не тільки в галузі фізичної культури і спорту, а й
адаптології, валеологов, психологів, фізіологів, деффектологов, біомеханніков, медиків та інших фахівців.
Особливо яскраво соціалізація проявляється в системі спортивних змагань інвалідів, які можна
розглядати як форму їх соціальної активності, в процесі якої створюються такі соціальні цінності, як
перемога, престиж, видовище, співпереживання, емпатія та ін.
Багаторічна вітчизняна та зарубіжна практика роботи з інвалідами показує, що фізична культура і
спорт серед даного контингенту є найбільш дієвими методами реабілітації. Фізична активність, яка
починається вже під час перебування інваліда в стаціонарі і продовжується після його виписки, ідеальним
чином перешкоджає відходу інваліда в свою хворобу [3, с. 16-18].
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Однак в нашій країні спостерігається недооцінка тієї обставини, що фізичне навантаження і спорт
дуже важливі для людини з обмеженими можливостями. У зв'язку з цим головним завданням залишається
залучення в інтенсивні заняття адаптивної фізичною культурою і адаптивним спортом якомога більшої
кількості інвалідів, створення умов для занять з метою успішної інтеграції людини з обмеженими
можливостями (в тому числі і інваліда) в суспільство [4].
Таким чином, можна зробити висновок, що питання інклюзії в сучасному суспільстві залишаються
актуальними, хоча стосовно до системи адаптивної фізичної культури питання залишаються поки
маловивченими. Для цього необхідні наукові напрацювання педагогів, вчених у створенні бази досвіду
для залучення осіб з ОВЗ до адаптивної фізичної культури, вирішує проблеми соціальної адаптації.
На даний момент виділяється ряд труднощів в недостатньому створенні умов для інклюзії осіб з ОВЗ
і інвалідністю, а для цього необхідне створення моделі здоров'язберігаючої безпечного середовища.
Безпечним середовищем може стати система адаптивної фізичної культури, організована за умови
створення інклюзивного рухово-пізнавального простору з використанням адаптованих технологій і
методичного супроводу осіб з ОВЗ.
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СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ НОСІЇВ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Соціальні інвестиції займають особливе місце в житті громадян своєї країни, адже на їх розмір і якість
у відчутній мірі реагують рівень і якість суспільного життя. Важливо звернути увагу на те, що в
економічній літературі сутність, а також роль і значення соціальних інвестицій відображаються досить
неповно. Актуальність цієї теми обумовлена явною важливістю переорієнтування національної
економіки на шлях інноваційного розвитку, необхідністю якісного підвищення рівня соціальних
інвестицій в розвиток людського капіталу.
Соціальними інвестиціями бізнесу можуть бути матеріальні, технологічні, а також управлінські та
інші ресурси підприємства, які воно може направити на виконання будь-яких соціальних програм,
внутрішніх або зовнішніх, попередньо погодивши їх з керівною ланкою [1]. Під внутрішніми соціальними
інвестиціями, вони ж - довгострокові інвестиції в нематеріальні активи, позначаються витрати
підприємства, спрямовані на розвиток свого персоналу, це всілякі професійні перепідготовки, якісна
охорона праці і здоров'я [1].
В якості зовнішніх соціальних інвестицій часто виступають вкладення на поліпшення екологічної
ситуації окремого міста чи країни в цілому, інвестування в місцеві суспільства і організація добросовісної
ділової практики [2].
Однак до соціальних інвестицій було б некоректно відносити обов'язкові, тобто регламентовані
законодавством, вкладення в соціальні програми. Але в реальному житті позначення точної межі
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«добровільні - вимушені» досить важко. Не звертаючи уваги на наявні розбіжності в поняттях
корпоративної соціальної відповідальності та соціальних інвестицій, можна помітити між ними досить
жорсткий зв'язок, точніше прямо пропорційну залежність корпоративної соціальної відповідальності від
обсягу соціальних інвестицій і навпаки [2].
Віддача від інвестицій може надійти в якості укріпленого довіри, а також поліпшення іміджу
підприємства серед представників соціуму, куди відправлялися інвестиції. На численні закордонним
дослідженням видно, що при інших рівних умовах суспільством вибирається саме те підприємство, яке,
як їм здається, є найбільш соціально відповідальним. У найближчій же перспективі дані переваги
переростають в дії - скупку акцій, придбання товарів і послуг [1]. Для формування системного уявлення
в сфері соціальних інвестицій необхідно також вивчити і сам феномен соціального інвестування в трьох
аспектах: інформаційному, кількісному і якісному.
Отже, перший, інформаційний аспект вивчає кількісну ступінь готовності підприємств країни до
розкриття основних фінансових параметрів по здійснюваним ними соціальних програм. Даний аспект
дорівнює індексу інформаційної відкритості соціальної політики підприємства. Він дозволяє зрозуміти,
наскільки повна і точна інформація, яка використовується при оцінці масштабності соціальних інвестицій,
повідомляється організаціями при анкетуванні.
Наступним йде кількісний аспект, який означає безпосередню оцінку масштабності фінансових
витрат державних підприємств, спрямованих на соціальні заходи.
Згідно даним критерієм стають більш явними відмінності розмірів соціальних інвестицій, які
спостерігаються між підприємствами, зайнятими в різних галузях.
Останній, якісний, аспект спрямований на облік і оцінку ступеня повноти і комплексності, зокрема,
процесу реалізації соціальних інвестицій. Аналітичним та статистичними втіленням цього аспекту є
якісний індекс інвестицій в соціум. За фактом цей індекс дає можливість визначити рівень зміни
соціальних інвестицій, рівень організаційної підтримки та інформаційного оснащення процесу
планування і здійснення витрат на громадські потреби [3].
Незважаючи на те, що здійснення соціальних інвестицій означає вилучення певного економічного
ефекту, даний ефект проявляється лише в довгостроковій перспективі. Кількісна оцінка подібного
«відкладеного ефекту» від соціальних інвестицій за своєю суттю проблематична.
На сьогоднішній день в Україні тягар соціальних витрат абсолютно нерівномірно розподіляється між
галузями.
Ця теза дозволяє інакше зрозуміти феномен соціального інвестування в Україні: соціальні інвестиції
використовуються в ролі механізму компенсації збитків, можливого для персоналу і населення через
діяльність підприємства, а не для підвищення ефективності людського капіталу [4].
Отже, корпоративна соціальна відповідальність вітчизняних підприємств, виражена через соціальні
інвестиції, в значній мірі виявляється вимушеної, а не добровільною, що в значній мірі суперечить самому
духу даного явища. Даний парадокс означає, що соціальне «самосвідомість» підприємницької діяльності
в Україні формується шляхом тиску «зверху», а не «знизу».
Розглянуті критерії дозволяють не просто описати узагальнені контури такого феномена, як соціальні
інвестиції, але і в результаті сформулювати безліч змістовних висновків про характер взаємодії бізнесу
нашої країни, держави і соціуму. При цьому важливо приділити особливу увагу тому, що розроблена
система індексів оцінки соціальних інвестицій спрямована на уточнення найбільш загальних моментів у
розвитку даного феномена і формування його об'єктивної оцінки.
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ROUGH SET THEORY AND ITS APPLICATIONS
Intelligent information processing has become an attractive subject for research in the past few years. Since
computer science and technology grow really fast, and computer networks do in particular, a wide variety of
information is requested by millions of users on a daily basis. So that, with this constant growth of information
needs, the necessity of information analysis tools has become undoubtful. Therefore, this problem could not be
ignored by scientists. This area has been thoroughly surveyed for the last thirty years and this is the main reason
why we can see a lot of different knowledge discovery methods come into being.
The rough set theory was proposed by professor Zdzislaw I. Pawlak in 1982. It is an indispensable mathematical
tool that helps us to handle inexplicit, illogical or segmented information. The main concept of a rough set can be
divided into two parts. The first one is to form basic rules by means of relational database. Whereas the second part is
to discover knowledge through the classification of the equivalence relation and classification for the approximation
of the target. Compared to other methods that are designed in order to solve obscure problems, like fuzzy set theory,
in rough set theory two crisp boundaries are established to work in a scope of indistinct objects. Thus, in some way,
the rough set theory is a precise mathematical tool to solve imprecise problems.
The rough set theory has a few important features which make it so popular, they are:
- mature mathematical structure;
- simple model that is easy to calculate;
- ability to process various types of data;
- ability to obtain minimum expression (attribute core or the simplest reduction);
- ability to describe fuzzy objects in different granularity levels;
- ability to generate precise rules applicable to intelligent controls.
Rough set model has a number of extensions into other theoretical methods that deal with uncertain information.
Having them combined produces new research results that require analysis. These extensions are: probabilistic rough
sets (which are further divided into decision-theoretic and variable precision rough set models), rough set model based
on tolerance relation, multi-granulation rough set model and game-theoretic rough set model [2].
There are many operations on rough sets, such as, union, intersection, difference and complementary. In
addition, you can always apply De Morgan’s laws to perform transformations. Simplicity and ease of the rough
set theory operations is what makes it so accessible. Thence, it is widely used in many spheres of life. The first one
is application of the rough sets in fault diagnosis. This may include everything from pattern recognition or power
system check-ups to medical diagnosis control and confirmation [3]. The second one is application of the rough
sets in image processing. It includes intelligent emotion recognition, remote sensing image processing, image
segmentation, enhancement and classification, which has already become a commonplace for us, because we are
used to smartphones with the face unlock features.
Rough sets are also in demand when it comes down to processing immense amounts of data. It may be used to
analyze data of gene expression, to detect intrusions and perform in-depth intelligence analysis. Another good example of
using rough sets in our daily lives is E-mail filtering feature. There are four international conferences on rough sets that
are held every year. They are RSCTC, RSFDGrC, RSKT, and IJCRS. Most accomplishments in this field are made by
Chinese scholars [1]. Consequently, it implies why most of these conferences are held in China.
To sum up, rough set theory is still a valuable research issue. It has been confronted with a lot of problems in
the process of its development. Firstly, the generalization ability requires improvement. The issue is that the current
theory does not take into account the probability distribution of the data samples, which results in serious prediction
errors. Also, the strict equivalence relation should be replaced with the general binary relations, such as order
relation, tolerance relation and similarity relation. Last but not least is the interaction among attributes, which may
have a profound effect on the expression and resolution of problems.
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СПЕЦИФИКА ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЯ В ОБЛУЧЕННОМ
ЛЕГКИМИ ИОНАМИ КРЕМНИИ
В современных условиях одним из наиболее перспективных физико-технологических методов является
модификация (направленное изменение) свойств полупроводниковых материалов пучками ионов.
Электрофизические характеристики полупроводников можно изменять в широких пределах, используя
контролируемое введение радиационных дефектов и проводя необходимые термические обработки [1].
В течение последних десятилетий наблюдаются новые явления, возникающие в запробежной области
при имплантации ионов в кристалл, например, увеличение микротвердости, фазовые превращения,
формирование периодической структуры в распределении дефектов, изменение параметра
кристаллической решетки и т.д. Для этих эффектов было предложено специальное название – «эффекты
дальнодействия». В многочисленных экспериментальных работах различными методами наблюдали
радиационное воздействие ускоренных тяжелых ионов на глубинах, которые в некоторых случаях на
порядки превышали расчетные (проекционные) пробеги ионов (см., например, [2]).
Применительно к ускоренным атомарным частицам эффект дальнодействия означает возможность
распространения дефектной структуры на аномально большие расстояния в материале мишени [3].
Относительно действия легких ионов, которые не используются в технологии ионного легирования,
особенности эффекта дальнодействия не совсем понятны. Механизм его возникновения до сих пор не объяснен.
В настоящее время благодаря применению математической физики и компьютерной математики в
радиационной физике твердого тела стало возможным более глубоко изучать природу эффектов,
вызываемых высокоэнергетическими частицами (электронами, нейтронами, легкими и тяжелыми ионами и
т.д.) в кристаллах, облученных высокими дозами. Эти подходы могут быть использованы при объяснении
результатов наших исследований кремния, облученного ионами гелия (27,2 МэВ), водорода (6,8 МэВ) и
дейтерия (13,6 МэВ). Изучая структурные и оптические свойства радиационно-модифицированных
кристаллов кремния, мы показали сложный характер образования дефектов (эффект высоких доз, эффект
дальнодействия, образование упорядоченных слоев дефектов, расположенных в пробежной и запробежной
частях кристалла), в зависимости от типа, энергии, флюенса ионов и условий облучения [4].
В настоящей работе изменения оптических свойств, происходящие в приповерхностной области
модифицированного кремния для тех же ионов и условий облучения, более подробно исследованы
методом эллипсометрии. Оптические константы образцов (показатель преломления n и коэффициент
поглощения k) до и после облучения определялись путем решения обратной эллипсометрической задачи
методом минимизации квадратичной целевой функции специального вида. Комплексный показатель
преломления имеет следующий вид: N = n – ik.
Установлено, что существенные изменения основных оптических параметров кремния с естественный
оксидом SiO2 (2,40–2,90 нм) для всех исследованных ионов происходят при флюенсе  1017 см–2.
Сравнение эллипсометрических зависимостей для исходных образцов Si (100) и облученных ионами
водорода показывает, что вид кривых (φ) и (φ) меняется только для флюенсов 1,0  1017 см–2. После
облучения Si ионами гелия эллипсометрические кривые (φ) и (φ) и, соответственно, оптические
параметры исследуемых образцов, имеют сходный вид при флюенсах 1014, 1016 см–2, изменяясь только
после облучения флюенсом  1017 см–2.
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Результаты эллипсометрических исследований для ионов водорода и дейтерия после облучения
флюенсом 1017 см–2 различны в центре и на краях зоны облучения. Показатель преломления n,
рассчитанный из эллипсометрических кривых, изменяется после облучения, причем эти изменения более
значительны в центре облучаемой области (n для водорода: центр – 3,818, край – 3,839; для дейтерия:
центр – 3,829, край – 3,860). Соответствующие изменения были также получены для рассчитанной
толщины естественного поверхностного оксида dSiO2 (для водорода: центр – 8,00 нм, край – 6,00 нм, в
отличие от исходного (необлученного) образца – 2,40 нм). Эти результаты можно сравнить с
изображениями селективного травления: линия напряжений, связанная с дефектами, в области
торможения имела разную ширину (ýже на краю облучаемой области и шире в центре), что может быть
обусловлено более сильным охлаждением по краям кристалла при облучении.
В случае облучения ионами гелия эллипсометрические параметры также изменяются после
достижения флюенса 1017 см–2, но, в отличие от облучения ионами водорода, рассчитанный показатель
преломления n увеличивается до значения 4,132 (3,863 – для исходного образца) и приближается к
значению, характерному для аморфного полупроводника. Это указывает на сильное разрушение (вплоть
до аморфизации) приповерхностного слоя. Результаты коррелируют с ACM изображением структуры
поверхности облученного материала. При этих флюенсах АСМ изображение показывает значительное
увеличение шероховатости поверхности облученного Si (среднеквадратичная шероховатость
поверхности монокристалла кремния до облучения составляла около 1 нм, а после облучения ионами
гелия выросла до 20 нм).
Недавние экспериментальные и теоретические исследования [5] показали, что высокоэнергетичное
облучение может привести к экстремальному локальному возбуждению кристаллической решетки, которая
передает энергию атомным колебаниям вдоль плотно упакованных направлений кристалла на довольно
большие расстояния (104–107 элементарных ячеек). Считается, что эти возбуждения выпадают из оптических
спектров при попадании в фононную зону, следовательно, можно предположить, что они приводят к
уменьшению атомных связей в решетке и увеличению колебательной амплитуды движения атомов. Эти
возбуждения решетки авторы называют по-разному: дискретными солитонами, бризерами, квадонами.
Наличие таких возбуждений, которые передают (во время облучения) энергию на расстояния,
превышающие длину пробега, может объяснить, например, эффект дальнодействия при ионном облучении.
Также известно, что такие возбуждения могут способствовать упорядочению образовавшихся дефектов
(например, пор), когда плотность вакансий, создаваемых в процессе облучения, является большой.
Резюмируя все вышеизложенное, отметим, что в рамках концепции специфических возбуждений
можно объяснить результаты изучения оптических и структурных свойств кремния, облученного
большими дозами легких ионов газа. Установлено, что эллипсометрические исследования подтверждают
наличие эффекта больших доз и являются дополнительным доказательством его зависимости от
температуры образца при облучении.
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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Шаповалов М.Л.,
працівник Управління стратегічних розслідувань в
Дніпропетровській області ДСР НПУ,
магістр права, магістр державного управління.
ЗНАЧЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ВЧЕННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФУНКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ.
У системі надбудови академічної освіти майбутніх управлінців вивченню філософських дисциплін
відведено, як це не прикро, мінімальне місце. Звичайно, якщо рухатися до витоків, то галузевою
філософією охоплено кожний із навчальних предметів. Але специфіка у тому, що публічне управління
охоплює усі можливі напрями життя суспільства – комунальну, правоохоронну, військову сферу, екології,
медичну, сферу дозвілля та ін.
В ході підготовки галузевих фахівців, як правило, вивчається з тим чи іншим успіхом курс філософії,
однак, коли фахівець вже базово сформований на практиці і готовий отримувати додаткову освіту вже як
управлінець – йому пропонують самі сухі дисципліни, які описують і порівнюють механізми публічного
управління, однак не містять філософського наповнення. Інакше кажучи, пропонується самий «двигун»,
який позбавлений палива, мастильних матеріалів, живлення, однак у нього є оператор.
Як результат, маємо багато нарікань, які виникають в ході взаємодії пересічних громадян із органами
публічного управління з приводу безчуйності, нерішучості, недоброзичливості та ін.
Поки відкинемо питання кадрового потенціалу, який, безумовно, справляє значний вплив на цю
ситуацію і звернемося до того, яке значення має сама філософія, як окреме вчення, як окрема дисципліна
у спеціалізованій підготовці фахівців вже як управлінців.
Філософія охоплює логічні, чуттєві, світоглядні процеси та явища у людському житті.
Саме філософія і похідні, суміжні дисципліни постають міцним поєднуючим середовищем, що
заповнює розумінням субформальних явищ, зв’язків, процесів, які в ході реалізації повноважень, прав,
обов’язків управлінців, дають змогу наповнити стратегічним змістом, суспільною корисністю,
значущістю, прагненням до розвитку, орієнтацією на реальні потреби суспільства, надати простір для
адекватного оперативного реагування у будь-якій діяльності.
Ефективність і еволюція публічного управління прямо залежить від стратегічних орієнтирів, які, в
свою чергу, формуються цінностями, утвореними філософсько - етичним підґрунтям.
Застосування філософського підходу дає змогу створити по-справжньому обґрунтовану систему
цінностей, яка дозволить міцно скріпити, як одне ціле, публічне управління по горизонталі і по вертикалі,
залучаючи сюди ж і кінцевого споживача послуг, можливостей, тобто людину і громадянина.
Управління як таке, виникло і розвинулося в історичному процесі як закономірний результат еволюції
соціальної системи. Матеріально управління є підсумком і продуктом: - свідомості. Виявляється у
здатності людей прогнозувати, планувати, створювати алгоритми; - підсумком волі і проявлено у свободі,
творчості, відсутності примусу (відображено у працях І. Канта, А. Шопенгауера, Ф. Ніцше); - підсумком
влади, тобто існуванні ієрархії, домінантних категорій та ін.
Сьогодення філософського управління в Україні формулює і поглиблює принципи і ідеали, які
покладено в підґрунтя діяльності його суб’єктів.
У такій, на перший погляд, нормативній і сухій сфері діяльності як управління, філософська складова
набуває справді першочергового значення. Сьогоденне публічне управління в Україні ставить нове
завдання – не лише пошук метасмислу, а й оперування ним з усвідомленням реальності, більша частина
якої недоступна для стороннього спостерігача.
Водночас філософія управління не має суперечити, а скоріше розглядає управління як феномен, як
прояв світу цінностей, принципів, знань, символів, культурних особливостей.
Таким чином, підводячи своєрідний підсумок, маємо сказати, що філософія, та зокрема, філософія
управління, у поєднанні із попередньо отриманим управлінським досвідом, або хоча б базовим досвідом
функціонування суб’єктів публічного управління дасть змогу якісно змінити екосистему, яка панує у,
насамперед, органах державного управління.
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Задача курсу філософії у системі спеціалізованої додаткової освіти управлінців – не тільки
ознайомити із існуючими світоглядними, етичними, емпіричними, гносеологічними, ціннісними працями
та думками, а й зумовити створення у кожного функціонера свою, власну концепцію, систему координат.
Ця система координат сприятиме розвиткові управлінця, як гармонійної особистості, дасть змогу
здійснювати здоровий вплив на підлеглих, в рамках загальносуспільних цінностей.
Які результати очікувати від цього? Це й підвищення загального культурного рівня управлінців всіх
ланок, світоглядна орієнтація, можливість формування особистісно – орієнтованого стилю управління, і як
загальний результат, успішності в професійній майстерності. Як головне – підвищення ефективності, якості,
адекватності управління, надання послуг та взагалі, взаємодії людини і системи публічного управління.
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