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К ВОПРОСУ ОБ АГРЕССИИ В СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ 

 

Аннотация: в обзорной статье предпринята попытка выявить связь 

между спортом и процессом становления агрессивности у подростков в 

единоборствах. Анализ обнаружил отсутствие единой методологии измерений 

как по определению физически активной деятельности, так и связанных с ней 

особенностей агрессивного поведения. Не обнаружено убедительных 

доказательств усиления агрессивных наклонностей в процессе занятий в 

секциях единоборств. Вместе с тем бесспорным оказался факт успешности в 

контактных видах спортсменов, выделящихся склонностью к агрессивному 

поведению 

Ключевые слова: агрессивность, спортсмены, единоборства 

 

Борулько Д.М.  

МНУ ім. В. Сухомлинського, Миколаїв, Україна 

 

ДО ПИТАННЯ АГРЕСІЇ У СПОРТИВНИХ ЄДИНОБОРСТВАХ 

 

Анотація: в оглядовій статті здійснена спроба отримати зв’язок між 

спортом та процесом становлення агресивноcті у підлітків в єдиноборствах. 

Аналіз виявив, що поки немає ясної відповіді на підняті питання та відсутня 
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єдина методологія як по визначенню фізично-активних дій, так і пов’язаних з 

ними особливостей агресивної поведінки. Не знайдено переконливих доказів 

посилення агресивних нахилів під час занять у секціях єдиноборств. Разом з 

тим безперечним виявився факт успішності в контактних видах спортсменів, 

які виділяються схильністю до агресивної поведінки 

Ключові слова: агресивність, спортсмени, єдиноборства 

 

Borulko D.N.  

Mycolaiv V.O.Sukhomlynskyi national university, Mycolaiv, Ukraine 

 

ON THE ISSUE OF AGGRESSION IN MARTIAL ARTS 

 

Abstract: there was made an attempt to discover relationship between sport 

and the process of adolescents aggressiveness in martial arts in a review article. The 

analysis showed that there is still no clear answer to the questions raised in the 

article and there is no united methodology to determine relations between physicall 

activity  and features of aggressive behavior. There was not found convincing 

evidence of strengthening aggressiveness during the training course in martial arts 

sections. However, exist undeniable facts proved successfulness in contact sports of 

athletes standing out by aggressive behavior 

Keywords: aggression, athletes, martial arts 

 

Постановка проблемы. Большое внимание в исследовании 

агрессивности уделяется спорту, так как он считается удобной моделью для 

изучения данного феномена. Спортивные соревнования по своей сути 

представляют «борьбу» интересов соперников. В то же время боевые 

единоборства разрешены как спорт законами общества и регламентируются 

определенными правилами спортивных состязаний. Проблема агрессии в 

спорте имеет и практическое значение. Так, многие тренеры и спортсмены 
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считают агрессивность важным качеством для достижения успеха в спорте, 

тогда как большинство теоретиков чаще рассматривают негативные аспекты ее 

проявления. 

Анализ последних исследований и публикаций. Агрессия – это любая 

форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому 

живому существу, не желающего подобного обращения. Данное определение 

позволяет рассматривать агрессию как модель поведения, а не эмоцию, мотив 

или установку. Так как злость, например, вовсе не является необходимым 

условием напедения на других – агрессия может проявиться как в состоянии 

хладнокровия, так и чрезвычайного эмоционального возбуждения. Также 

необязательно, чтобы агрессоры  ненавидели свою «жертву». Кроме того, из 

определения следует, что нанесение телесных повреждений реципиенту не 

является обязательным. Выставление кого-либо в невыгодном свете, публичное 

осмеяние, очернение и даже отказ в любви, могут, при определенных 

обстоятельствах быть названы агрессивными [1]. 

Люди часто теряют конроль над собой, что-то разбивают или наносят 

удары по различным неодушевленным предметам, например, мебели, посуде, 

стенам. Подобное поведение не может рассматриваться как агрессиное до тех 

пор, пока не будет причинен вред живому существу, поэтому их лучше 

рассматривать как явно эмоциональные или экспрессивные по своей сути (хотя 

есть и противоположные точки зрения, например, концепция Э. Фромма[11]).  

Большинство исследователей выделяют 2 формы агрессии: первая – 

аффективная (реактивная, защитная или «вспыльчивая»), рассматривается как 

грубый ответ на физическую или вербальную провокацию, который 

малоконтролируем и, в определенном контексте,  эмоционально наполнен; 

вторая форма – захватническая (инструментальная, проактивная или 

«холоднокровная» агрессия), которая разворачивается под эмоциональным 

контролем, с определенной целью достичь чего-либо, в том числе установить 

доминирование или контроль над кем-либо [11, 20]. 
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Спортивные психологи разделяют две формы доминантного поведения - 

интраспортивное и экстраспортивное [19, 21].  

Интраспортивное поведение бывает прямое - непосредственное, 

физически-инструментальное (бокс, игра корпусом в хоккее); непрямое – 

экспрессивное (без тактического замысла), импульсивное нападение или 

защита, интрапунтивная защита (злость на самого себя), ритуализированная 

демонстрация силы и значимости (блокировка в гандболе и баскетболе), 

дифференцируемое стремление тактически переиграть соперника с учетом 

специфики конкретного вида спорта.  

Экстраспортивное поведение – прямая, непосредственная, физически 

примитивная нарушающая правила агрессия (серьезные нарушения, драки), 

непрямая открытая агрессия (оскорбление спортивных судей), экспрессивная 

агрессия (реакция против зрителей, прочие словесные и физические реакции 

аффекта). 

Ввиду того, что проявления агрессии многообразны, А. Басс [13] 

предлагает ограничиться концептуальными рамками на основаниии трех шкал: 

физическая-вербальная, активная-пассивная и прямая-непрямая. Их 

комбинации дают 8 возможных категорий, под которые попадает большинство 

агрессивных действий. Соревновательная деятельность в единобрствах 

относится к физической-прямой-активной форме, которую можно 

рассматривать как наиболее ярко выраженную. Также можно назвать ее 

инструментальной (цель – победа в соревнованиях) и интраспортивной (при 

строгом соблюдении правил поединка).  

Но о какой агрессии говорят исследователи спорта, изучая данное 

качество? Ведь агрессия, проявляемая в спорте, в пределах состязаний, совсем 

иного характра, нежели в общественной жизни, более того – она зачастую 

приветствуется, т.к. способствует яркому, мощному выступлению. По-

видимому, исследуется «генерализованная» агрессия, т.е. интра- и 

экстраспортивное поведение, поскольку при ответах на психологические 
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опросники (наиболее частая методологичская форма исследований) 

респонденты-спортсмены не могут абстрагироваться от влияния спорта на их 

жизнь, который становится неотьемлемой частью их существования. 

Биологические корелляты происхождения агрессии 

Кроме социальных, психологических факторов в становлении агрессии 

нельзя не упомянуть ряд биологических факторов: церебральные дисфункции, 

влияние тестостерона, серотонина, родовые травмы, алиментарные нарушения. 

1. Агрессивные правонарушители выявили ослабление 

функционирования фронтальных и темпоральных областей мозга [1,19].  

Заключенные строгого режима имели пониженный уровень метаболизма 

глюкозы в перифронтальных областях, в то время как индивидуумы с 

антисоциальными личностными расстройствами показывают уменьшение 

серого вещества головного мозга в перифронтаьных зонах на 11% в сравнении 

с «нормальными», психически уравновешеными пациентами [20]. Причинами, 

по которым нарушения в даннных областях мозга сзязаны с повышеной 

агрессивностью, может быть то, что в норме эмоциональные реакции, 

возникающие в глубоких структурах (лимбическая система, амигдаловидное 

тело) контролируются именно перифронтальными зонами. Следовательно, при 

ослаблении функции этой области ухудшится самоконтроль, способность 

сдерживать себя в стрессовых ситуациях, контролировать агрессию. 

2. Давно было доказано, что явно выраженные «агрессоры» имеют 

повышенный уровень тестостерона в крови по сравнению со «спокойными» 

людьми [16].  

Некоторые авторы считают [25], что агрессия имеет склонность к 

понижению с ростом стажа вовлеченности в спорт. Это может быть вызвано 

снижением количесва тестостерона в крови с возрастом, но может быть 

обуслвлено и улучшнем способности справляться с фрустрацией, нервными 

переживаниями, переносить стресс, контролем за своими эмциями. 
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Много доказательств наличия связи тестостерона с агрессией можно 

встретить среди представителей силовых видов спорта (пауэрлифтинга, 

армспорта, тяжелой атлетики и бодибилдинга), где активно используются 

стероидные гормоны для улучшения результатов в преодолении максимальных 

сопротивлений или быстрого набора мышечной массы. При массированном 

поступлении тестостероноподобных веществ в организм человека (а курсы 

анаболиков зачастую в десятки раз превышают терапевтические дозы), 

действительно растут силовые показатели, улучшается настроение, появляется 

«тяга» к тренировке, но в то же время у некоторых спортсменов наблюдаются 

«вспышки ярости», ссоры в семье, раздражительность, повышенная 

агрессивность к окружающим [14, 20]. 

3. Исследования, проводимые на животных покзали пониженные уровни 

нейротрансмиттера серотонина у выраженных агрессоров. Подобные 

закономерности выявлены и среди людей. Однако, связи продукции 

нейротрансмиттеров и агрессивности достаточно сложны из-за влияния 

факторов окружающей среды на химизм мозга [18]. 

4. Родовые травмы часто ассоциируются с агрессивным поведением в 

детстве и криминальными склонностями в зрелом возрасте. Интересно, что 

сами по себе осложнения в родах редко имеют прямую связь с агрессивностью. 

Зато в сочетании с факторами психосоциального риска (бедная, социально-

необеспеченная семья, недостаток внимания родителей и «плохое воспитание») 

вероятность «развития» агрессии велика [1]. 

5. Все больше внимания исследователи  стали уделять влиянию питания 

на психические состояния людей [19]. Это – различные пищевые добавки, 

холестерол, недостаток поступления протеинов, железа, цинка, магния и других 

веществ. Несколько экспериментов позволяют сказать, что недостаток железа 

или цинка в пище приводит к повышению агрессивности как людей, так и 

животных. Допускается, что неправильное питание или недостаточное 

поступление питательных веществ в организм может негативно сказаться на 
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развитии и росте структур мозга и, следовательно, распологает к 

антисоциаьному поведению, жестокости и агрессии [15]. 

Происхождение агрессии 

Известно множество теорий происхождения агрессивного поведения 

человека. Самое ранне известное – это то, согласно которому данное поведение 

по своей природе преимущественно инстинктивное. Согласно этому подходу 

агрессия возникает потому, что человеческие существа генетически  

запрограммированы на подобную деятельность (К. Лоренц) [4].  

Другие исследователи рассматривают агрессию как некое специфическое 

социальное поведение, которое усваивается так же, как и многие другие формы 

социального поведения (теория социального научения (Bandura,1983) [1]. 

Например, чтобы осуществить агрессивное действие, нужно знать, как 

обращаться с оружием, какие движения при физическом контакте будут 

болезненными для жертвы, какие слова или действия причиняют страдания 

обьектам агрессии. Безусловно, спортсмены-единоборцы в процессе своей 

профессиональной деятельности приобретают навыки нанесения физического 

вреда и боли сопернику. Однако, само по себе нанесение ущерба в данном 

случае не является самоцелью, а лишь средством для достижения победы, что 

позволяет рассматривать поединок между спортсменами  как одну из форм 

проявления инструментальной агрессии.  

В конечном счете, в любом виде спорта победитеь оставляет соперников 

позади применяя различные приемы и хитрости, будь то борьба, каратэ, легкая 

атлетика или игровой вид спорта, где целая команда выступает в роли 

агрессора или жертвы. Проигравший может воспринять отрицательный 

результат соревнований как личное оскорбление, унижение, урон престижа в 

глазах зрителей и, в таком случае, данная интерпретация попадает под 

общепринятое определение агрессии, поскольку реципиент «оскорблен» и 

определенно «не желает подобного обращения». С другой стороны, победитель, 

может, вовсе и не имел намерения нанести ущерб или публично оскорбить 
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оппонента и тогда его поведение не может быть отнесено к агрессивному. 

Однако специфика спорта такова (тем более в единоборствах), что всегда есть 

победитель и проигравший и если проигравший воспринимает свое фиаско 

именно в таком негативном свете, то он попадает в категорию жертвы 

агрессивного поведения. 

В данном примере, мы все же склонны не причислять подобную модель к 

проявлению агресссии, так как у агрессора не было «злого умысла» и 

намерения причинить вред сопернику, кроме как добиться победы. Но если 

намерение все-таки было, то как его определить? Поэтому в вопросах изучения 

агрессивного поведения среди спортсменов многое остается невыясненным. 

Становление агрессивного поведения – сложный и многогранный 

процесс. Оно, как известно, определяется влиянием семьи (близость или 

холодность в отношениях между родительми и ребенком, братьями и сестрами, 

физические меры наказаний), сверстников (наблюдение за поведением других 

детей) и СМИ (телевизор, компьютерные игры). Таким образом, дети с раннего 

возраста усваивают навыки агессивного поведения. Человек, в детстве 

оценивавшийся сверстниками как агрессивный, будучи взрослым, скорее всего, 

будет оцениваться так же. Подобное замечание высказал и Хьюсманн [20], 

подытоживая результаты своего 22-летнего эксперимента: «с тех пор как 

индивид вырабатывает характеный стиль агрессивных реакций, он, похоже, не 

меняется с течением времени». Отсюда следует, что ребенок, подросток или 

юноша попадает в спорт с уже вполне сформированной склонностью (или 

отсутствием таковой) к агрессии.  

Цель и задачи исследования. Определить, способствует ли занятия в 

секциях единоборств акцентуации агрессивного поведения у подростков или, 

наоборот, улучшается социальная адаптация и закрепляется меньшая 

враждебная настроенность к окружающим?  
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Обладают ли лица с высоким индексом агрессивного поведения 

преимуществом среди сверстников, занимающихся в тех же спортивных 

группах и большей успешностью в соревновательной деятельности?  

Материалы и методы исследования. Для ответа на эти вопросы мы 

обратились к научным публикациям отечественных и зарубежных 

исследователей. В основном пользовались базами научных данных HINARI, 

Academic Search Premier, elibrary.ru и информационными ресурсами 

национальной библиотеки Украины им. В.И.Вернадского. Были отобраны 

только те публикации, в которых контингент обследованных составляли лица 

не моложе среднего школьного возраста и не старше 30 лет.  

Также был использованы материалы собственного 5-летнего наблюдения 

(психологические опросники, интервьюирование, результаты медосмотров) за 

спортсменами и клубами Украинской ассоциации муай-тай (тайского бокса). 

Изложение основного материала. В результате зарубежных и 

отечественных исследований, посвященных изучению личности спортсменов, 

было установлено, что многие высококвалифицированные спортсмены, 

особенно обладатели высших титулов и наград, являются более агрессивными 

по сравнению с другими испытуемыми. Вообще агрессия в спорте не 

воспринимается как негативноя явление, особенно, когда для дстижения 

успешного выступления тебуются агрессивные действия и зачастую даже 

приветсятвуется тренерами и одноклубниками [26]. 

Агрессивные тенденции в спортивных ситуациях, допускающих 

проявление контролируемой враждебности, в одних случаях могут усиливаться, 

а в других – снижаться. Если спортсмен имеет большую потребность в 

агрессивных действиях, а спортивная деятельность не вызывает у него 

физической усталости или его попытки проявлять агрессивность приводят к 

фрустрации из-за нарушений правил или проигрыша, то агрессивность у него, 

скорее всего, сохранится. Но если у спортсмена невысокая потребность к 

агрессивности, игра вызывает у него хотя бы среднюю усталость или его 
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поощряют за выигрыш или достигнутый успех, то его агрессивность снижается 

[27]. Таким образом, спорт играет лишь роль регулятора поведения, а 

потребность к агрессии формируется до момента прихода индивида в секции. 

Кроме того, болельщикам зачастую нравится агрессивная борьба, а 

нередко - насилие. Подобную атмосферу некоторые авторы именуют термином 

"поддержание и стимулирование ауры элитаризма и неуязвимости в спорте". 

Но возможно ли данное положение перенести за пределы спорта? 

Рассматривание агрессии спортивной борьбы и ее проявлений в общественной 

жизни не совпадают. Исследования показывают, что спортсмены не проявляют 

большой склонности к оправданию агрессии и насилия по сравнению с не 

занимающимися спортом их ровесниками [23, 26].  

Замечено, что не столько сам спорт определяет большую склонность к 

агрессии, сколько такие стороны личности, как ориентация на победу, 

враждебность по отношению к другим, недостаточно зрелые моральные 

суждения, система ценностей. Необходимо подчеркнуть, что моральная 

зрелость занимающихся спортом лиц в основном исследуется с точки зрения их 

моральных суждений, а точнее - принимаемых решений. Вместе с тем, спорт не 

является типичной средой для оценки моральной зрелости, поскольку здесь 

могут проявляться нетипичные для повседневной деятельности моральные 

нормы. Решения, принятые в его контексте, могут отличаться от принятых в 

повседневной жизни [1, 22]. 

Интересные данные получены при изучении агрессии среди женского 

пола. Так, у женщин (спортсменок и неспортсменок) показатели косвенной 

агрессии значимо выше, чем у мужчин. Нет оснований говорить о большей 

физической агрессии у мужчин. По группам спортсменов (дзюдо) нет значимых 

различий по половому признаку. А в некоторых группах спортсменов (айкидо) 

наблюдается тенденция большей физической агрессии у женщин [5]. 

Многочисленные данные действительно говорят о том, что между 

мужчинами и женщинами как группами существует различие относительно 
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агрессии. Однако природа этих различий не столь примитивна, как 

предполагает здравый смысл, а причины их возникновения куда сложнее, чем 

предполагает общепринятая точка зрения [16]. 

И результаты скрупулезной обработки данных, полученные в 

исследованиях индивидов [1], и данные мета-анализа на основе этих работ [16], 

позволяют сделать следующее заключение: мужчины действительно более 

склонны прибегать к открытой физической агрессии. Гендерные различия в 

агрессии наиболее заметны в физических формах агрессии, а также в 

ситуациях, когда к агрессии вынуждены обратиться (например, из-за 

исполнения определенной социальной роли), в отличие от ситуаций, когда к 

ней прибегают без всякого принуждения. Мужчинам присуща прямая, 

открытая, физичская агрессия, в то время как женщинам - непрямая, косвенная 

[16, 14]. 

Мужчины и женщины придерживаются противоположных социальных 

представлений об агрессии [1]. Более того, женщины рассматривают агрессию 

как экспрессию — как средство выражения гнева и снятия стресса путем 

высвобождения агрессивной энергии. Мужчины же, напротив, относятся к 

агрессии как к инструменту, считая ее моделью поведения, к которому 

прибегают для получения разнообразного социального и материального 

вознаграждения. Однако все эти исследования не раскрывают закономерностей 

влияния единоборств на личность спортсменок. Немногочисленные данные 

исследования в спорте не выявляют различий между агрессией у мужщин и 

женщин-спортсменок, а иногода последним приписывается более выраженные 

склонности не только к косвенной, но и к физической агрессии [9]. 

В действительности, чем более «конкурентноспособными, 

соперничающими» становятся женщины в процессе занятий спортом, тем более 

в своем «агрессивном» поведении они напоминают мужчин. Хотя женщины 

имеют более выский порог к фрустрации-агрессии, при определенных 

величинах воздействующего стресса или провокации, ответные реакции сильно 
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напоминают мужчин [15,23]. Таким образом, мужчины и женщины 

действительно отличаются друг от друга относительно агрессии, причем 

мужчины, как правило, более склонны к подобному поведению, нежели 

женщины. Однако величина разрыва сильно колеблется в зависимости от 

обстановки и других факторов, а также от формы агрессии.  

Существуют данные о различии в уровнях агрессии среди спортсменов – 

представителей разных национальностей. Так, например, выявлено достоверно 

пониженное агрессивное поведение среди японских атлетов по сравнению с 

американскими, которые больше склонны к частым проявление злости, ярости, 

менее трудолюбивы, добросовестны и доброжелательны [17]. 

Задаваясь вопросом, какие переменные ведут к агрессии – ситуационные 

или личностные, следует заметить, что большинство социальных психологов 

отдают пальму первенства ситуационным факторам. Утверждается, что только 

при их отсутствии или минимальном влиянии, на передний план действительно 

выходят личностные переменные [23]. Поскольку наши знания о личности 

растут, становится все более очевидным, что личностные характеристики 

зачастую могут играть важную роль в формировании наблюдаемого поведения. 

Более того, многие исследователи сообщают о том, что подобные факторы 

часто играют роль посредника по отношению к ситуационным факторам: 

иными словами, определенная ситуация может по-разному интерпретироваться 

лицами с различными чертами характера, и в результате реакция на ситуацию 

может оказаться диаметрально противоположной. Таким образом, вопрос «что 

важнее» — личностные или ситуационные детерминанты поведения, — 

становится совершенно неуместным. Более важной нам видится задача 

объединения этих двух групп факторов, для того чтобы расширить наши знания 

и возможность прогнозирования различных сторон поведения. 

Для многих термин «личность» ассоциируется, кроме всего прочего, с 

понятиями «неизменность», «отсутствие альтернативы» и «неизбежность». 

Другими словами, многие люди считают, часто безоговорочно, что личностные 
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черты, раз сформировавшись, не изменяются, да и, возможно, не могут 

изменяться. Вопреки общепринятому представлению, люди все-таки меняются 

на протяжении жизни, и такие перемены включают изменения в личностных 

характеристиках, хотя они могут оставаться стабильными в течение 

длительного времени. Несмотря на то что этот спор до сих пор продолжается, 

все большее число данных свидетельствует о том, что черты характера, 

обусловливающие склонность к агрессии, сами по себе являются достаточно 

устойчивыми [24]. Но в нашем контексте «стабильный» отнюдь не означает 

«неизменный»: все большее число данных свидетельствует о том, что 

рассмотренные ранее характеристики — модель поведения, тревога и др.,— все 

они могут меняться по мере приобретения нового опыта или после 

прохождения тренинга, специально разработанного для их изменения.  

Хотя здравый смысл предполагает наличие прочной прямой связи между 

различными чертами личности и агрессией, на самом деле такую взаимосвязь 

зачастую очень трудно продемонстрировать. Во-первых, во многих случаях 

ситуационные факторы оказывают на агрессию большее воздействие, нежели 

различные черты личности. Другими словами, индивиды действительно 

различаются по своей склонности к агрессии, но эти различия подавляются 

мощными ситуационными переменными. К примеру, почти все индивиды, даже 

«горячие головы», необычайно склонные к агрессии, могут воздержаться от 

подобного поведения в присутствии представителей правоохранитеьных 

органов. Во-вторых, показать связь между специфическими личностными 

чертами и агрессией трудно потому, что критерии определения этих черт не 

удовлетворяют желаемым требованиям надежности или валидности. 

Простое наблюдение показывает, что некоторые люди «заводятся с пол-

оборота» — они с необычайной злостью и агрессией отвечают даже на самые 

слабые провокации. Несколько исследований показали, что от индивидуальных 

различий действительно зависят сила и вероятность проявления агрессии [1]. 

Действительно, и мужчины и женщины, склонные к раздражительности, в 
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эксперименте выбирали более «жестокие методы наказания», нежели лица с 

низким уровнем раздражительности, но только в тех случаях, когда их перед 

этим провоцировали.  

В отношении эмоциональной чувствительности полученные данные 

отличались меньшей ясностью, однако тоже наводили на мысль, что этот 

фактор имеет отношение к открытой агрессии. Все эти результаты говорят о 

том, что раздражительность, в отличие от эмоциональной чувствительности, 

может быть более тесно связана с агрессией, в особенности если ей 

предшествовала провокация [20].  

 «Агрессивный» спорт заразителен для болельщиков, которые, по 

цепочке, передают свой «азарт» соседям и игрокам - участникам соревнований. 

Таким образом получается замкнутый круг - насилие среди спортсменов и на 

трибунах фанатов растет. Например, мужчины, покидая стадион после 

футбольного или боксерского матча, согласно опроснику враждебности Басса – 

Дарки, показали более высокий уровень агрессии, чем до начала игры. Никакой 

разницы в уровне агрессии не наблюдалось до и после соревнований гимнастов 

у болельщиков, конечно, при условии, что в зале не произошло какое-нибудь 

событие, вызвавшее агрессию у зрителя. Растормаживание и физиологическое 

возбуждение также объясняют возрастание агрессии среди спортивных 

болельщиков [26]. 

Теоретически можно утверждать, что спортивные зрелища могут вести 

как к росту агрессии среди зрителей (вследствие социального научения), так и к 

ее снижению (вследствие катарсиса от наблюдения насилия).  

Агрессия в единоборствах. 

Опыт работы со спортсменами высокого класса показал, что спортсменов 

необходимо учить переживаниям, т. е. учить анализировать свои ощущения, 

эмоции, чувства, сопутствующие и мешающие успешному выступлению на 

соревнованиях. В том случае если чувства, эмоции, ощущения во время 

успешного выступления осознаются (во время опроса после старта спортсмен 
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их выделяет), то они закрепляются в сознании, становятся достоянием его 

опыта и при психологической настройке такой опыт легче реализуется в 

психической регуляции или даже саморегуляции. Если же эти ощущения, 

эмоции, чувства не переживаются, т. е. не соотносятся с ситуацией и 

результатом выступления — «все нормально, как всегда», то в этом случае 

сопутствующие субъективные элементы успеха остаются в памяти, но на 

подсознательном уровне, и «включение» их в настройку на старт имеет 

непроизвольный характер [13].  

В единоборствах осознанность агрессивных действий имеет прямое 

отношение к стремлению достижения высокого результата. Чем выше уровень 

спортивной квалификации, тем более выражено проявление произвольных 

(конструктивных) форм агрессивного поведения. И наоборот, чем ниже 

спортивный разряд спортсмена, тем чаще имеет место непроизвольное 

(импульсивное) проявление агрессии [10]. 

Результаты, полученные Wlazło A. говорят, что, боксеры слабо 

конторлируют агрессивность, враждебную настроенность и склонны разрешать 

спорные вопросы силой.  Это, по-видимому, связано с недостаточно развитыми 

этическими и философскими принципами обоснования в данном виде спорта 

[30].  

Другие авторы утверждают, что стаж занятий в боевых исскуствах у 

занимающихся «современными» (бокс, кикбоксинг) видами и агрессивность 

имеют прямую зависимость. В то время как, среди занимающихся 

«традиционными» (каратэ, ушу, таэквоно) видами упомянуые свойства 

обладают обратной зависимостью. Таким образом можно предположить, что 

воспитывающиеся в «традиционных» школах, где молодежь обучается азам 

философии, морали, медитации, выполняют ката (формы ведения поединка) 

имеют предпосылки к снижению уровня агрессивности [22]. 

Брэдмайер и Шилдс [1] исследуя моральные принципы спортсменов 

обнаружили их высокое качество в неконтактных видах (плавание), сравнимое 
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с уровнем неспортсменов, и пониженное -  в контактных видах (баскетбол). 

Подобную разницу они объясняют «природой игровых ситуаций». В таких 

видах спорта как футбол, баскетбол, хоккей, всех видах единобрств 

возможность получить травму гораздо выше, нежели в плавании, легкой 

атлетике, теннисе. Ожидание получить травму (в некоторых видах считается 

спортсменами неотъемлемой частью выступления на соревнованиях) можт 

притуплять чувствительность игроков к агрессии и способствавать физически 

жесткой игре с нарушением правил. 

Много данных, противоречащих друг другу. Так, например, одни авторы 

указывают на пониженный уровень агрессивности при занятиях в секциях 

единоборств [13, 18], другие напротив, апеллируют к теориии социального 

научения Бандуры, которая предполагает повышение уровня агрессивности при 

постоянном совершении агрессивных действий [1]. 

Немаловажным оказывается факт наблюдения и «копирования» 

поведения сверстников, воспитателей. В исследовании, проведенном со 

спортсменами - представителями спортивных игр (футбол, гандбол и 

баскетбол), было доказано, что уровень агрессивного поведения игрока на поле 

в значительной мере зависит от поведения тренера как во время тренировок, так 

и во время состязаний, а также взаимоотношений с членами своей команды 

(подбадривание или неприятие «жесткой» игры) [22].  

Среди различных клубов тайского бокса, во время соревнований, нами 

была тоже замечена определенная «преемственность поведения тренера 

спортсменами». Так, тренера, открыто и враждебно, настраивавшие своего 

бойца перед поединком, громко выкрикивающие ругательства в сторону 

противника или отчитывающие своего спортсмена в углу между раундами, 

действительно, имели бойцов, гораздо более агрессивно настроенных к 

оппоненту. Видимо, модель поведения тренера подсознательно перенимается 

воспитанниками на тренировках и соревнованиях, что лишь еще раз 

подтверждает «жизненность» теории социального научения. 



23 
 

 «Показатель агрессивного раздражения у борцов является серьёзным 

негативным фактором адаптированности в спорте. Проявления готовности к 

агрессивному реагированию у борцов снижают адаптированность к спорту по 

показателям спортивной успешности, удовлетворённости 

самосовершенствованием в спорте и выполнением своего спортивного долга» 

[2]. Таким образом, при занятиях борьбой, уровень агрессивности должен 

снижаеться, а если нет, то в далеьнейшем это мешает реализации себя в спорте 

и дальнейшему совершенствованию. 

При сравнениии борцов с не борцовскими специлизациями в спорте, 

выявлены положительные корелляционные связи среди группы борцов между 

физической агрессией, негативизмом с одной стороны и чувствами 

удовлетворения самсовершенствованием, удовлетворения процессом занятия 

спортом, спортивным результатом, удовлетворения от общениея с участниками 

спортивного процесса - с другой. При этом, чем более подозрителен борец, тем 

в меньшей степени он удовлетворён спортивной деятельностью в целом, своей 

успешностью в ней, исполнением долга в спорте и своим 

самосовершенствованием. Выраженная подозрительность борцов отрицательно 

коррелирует с их реальной успешностью в спорте. А среди не борцовских 

специализаций наибольшее количество положительных корелляционных связей 

обнаружено между удовлетворенностью спортивными результатами, поцессом 

занятий сортом, самосовершенствованием, процессом общения с другими 

спортсменами и показателями раздражительности и вербальной агрессии [2,3]. 

Физическая и вербальная агрессии статистически значимо более 

выражена у дзюдоистов, самбистов и неспортсменов в сравнении с группами 

айкидо, легкой атлетики и лыжных гонок [6]. То есть, в группах спортсменов-

единоборцев и неспортсменов, выраженность агресивных начал выше, чем 

среди спортсменов неединоборцев (айкидо можно отнести к слабоконтактому 

виду, где принципы прямого противостояния и вражебности не 

культивируются).   
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Анкетирование 477 мальчиков в возрасте 11-13 лет на протяжении 2 лет 

показало, что вообще силовые виды спорта (в данном случае – бокс, борьба, 

тяжелая атлетика и восточные единоборства) способствуют повышению 

антисоциальных тенденций в форме усиления склонности к насилию [16]. 

Изучая эмоциональные состояния борцов, Н.Б.Кутергин [2] обнаружил, 

что по сравнению с лицами, не занимающимися спортом, борцам присуща 

большая агрессивность как в поведенческих реакциях (физическая, вербальная 

агрессия), так и в эмоциональных состояниях (негативизм, раздражение). 

Однако по сравнению со спортсменами не борцовских специализаций борцы не 

являются более агрессивными. Также выявлено, что изначально начинают 

заниматься борьбой более агрессивные подростки, однако занятия борьбой 

приводят к снижению показателей агрессивности, что предполагает высокий 

уровень агрессии у подростков, идущих в секции борьбы. 

Подобные данные присутствуют и в работах Ротенберга [8], в которых 

говорится о том, что изначально в спортивные секции заниматься борьбой идут 

те юноши, для которых характерна более выраженная значимость физического 

развития и разнообразия жизненных впечатлений. Они более агрессивны в 

общении, более склонны к самоутверждению за счет физической силы, что 

служит компенсацией их тревожности.  

В процессе занятий единоборствами (дзюдо) агрессия юношей 

трансформируется из словесной формы и немотивированного дискомфорта в 

физические действия, под влиянием занятий спортом у юношей повышается 

адаптированность к ведущей и профессиональной деятельности, улучшается 

социализация, формируются жизненные перспективы и планы на будущее. В 

итоге, занимаясь единоборствами, спортсмены приобретают большую нервно-

психическую устойчивость. Труфанов в своих работах подтверждает эти 

данные: «по мере увеличения стажа занятий уровень агрессии снижается, т.к. 

происходят изменения в системе ценностей практиков, обусловливая смещение 
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ценностной направленности личности с результата практики на ее процесс» 

[10]. 

Сопоставление трех групп спортсменов (дзюдо, самбо - поощрение 

агрессии; айкидо - ограничение агрессии; лыжные гонки - отсутствие агрессии) 

показывает наличие различий в проявлениях агрессии. Таким образом, 

специфика вида спорта накладывает свой отпечаток на исследуемую модель  

поведения. В то же время представители группы неспортсменов по ряду 

показателей не отстают от спортсменов агрессивных видов спорта. По всей 

видимости не только спорт, а возможно и не столько занятия спортом 

формируют агрессивность. В целом, спортсмены неагрессивных видов спорта 

менее агрессивны, чем не спортсмены [6].  

Рекомендации для ослабления агрессивных тенденций в спорте 

Способы снижения агрессивности среди спортсменов: 

-обучение спортсменов спокойно реагировать на «нападения, выходки, 

провокации» соперников (беседы с тренером, психологом); 

-культивирование «неагрессивной модели поведения» в спорте; 

-избегание стимулов, провоцирующих агрессию (например, негативное 

подкрепление); 

-организационно-воспитательная работа среди родителей, тренеров и 

спортсменов; 

-позитивное подкрепление дружественных отношений и принципов 

«честной игры»; 

-обучение аутотренингу и контролю в психоэмоциональной сфере 

(физическая релаксация с помощью прослушивания медитативной, спокойной 

музыки, визуализаций, медленных танцев, специальных дыхательных 

упражнений); 

-обучение контролю за своими эмоциями и способами выражения 

негативных чувств без вреда для окружающих людей (нужно учить спорсмена 

преобразовывать прямую агрессию в косвенную с помощью предметов-
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заменителей, выплескивать внутреннее напряжение через активные действия, 

подвижные игры, проявление символической агрессии). 

 Способы снижения агрессивности среди болельщиков спорта: 

-запрещение алкогольных напитков (на стадионах, трибунах 

болельщиков); 

-привлечение семьи к воспитанию духовности и гуманизма;  

- введение ответственности СМИ за «накал страстей»; 

-наложение штрафов за «грубые выходки» болельщиков; 

-рассматривание соревнования как способ достижения совершенства, а не 

как битву с врагами. 

Кроме этого существуют и другие (доказанные и подтвержденные 

опытами) методы борьбы с агрессией, приводимые психологами:  

-тренинги социальных умений (как отвечать на провокацию, вести себя в 

конфликтной ситуации); 

- индукция несовместимых реакций – эмпатии по отношению к 

предполагаемой жертве агрессии, юмора, умереного сексуального 

возбуждения, извинения или оправдания перед агрессором; 

- демонстрация моделей неагрессивного поведения и др. 

Выводы и перспективы дальнейшего исследования. В статье 

предпринята попытка выявить связь между спортом и процессом становления 

агрессивности у подростков и юношей в единоборствах. Анализ показал, что 

пока нет ясного ответа на выдвинутые проблемные вопросы, отсутствует 

единая методология (в основном, связанная с методами и техникой 

исследования) как по определению физически активной деятельности, так и 

связанных с ней особенностей агрессивного поведения.  

Большинство ученых используют субъективные методики (личностные 

опросники). Мало данных получено в полевых испытаниях, лабораторных 

экспериментах («машина агрессии») и архивных лонгитудинальных 

исследованиях. Кроме того, часто не указывается, в каком тренировочном 
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периоде проводилось исследование. При опросе одного и того же контингента 

единоборцев в разных циклах подготовки (подготовительном, 

соревновательном и переходном) нами были выявлены абсолютно разные 

уровни агрессивности (влияние ситуационных факторов). Поэтому 

методологические различия создают трудности при интерпретации данных, 

полученных разными исследователями. 

Неоднозначность рассмотренных результатов исследований объясняется 

различиями в методах определения агрессивности, объемах изучаемых 

выборок, и в первую очередь – разной специализацией и квалификацией 

спортсменов, что и приводит к неоднозначной интерпретации фактических 

данных. Вне рамок этих исследований остаются важные для практики спорта 

взаимоотношения агрессивности с квалификацией спортсменов, их полом, 

уровнем притязаний, интеллектом, темпераментальными свойствами и 

личностными характеристиками. 

Мы пока далеки от четкого понимания насколько и в какую сторону 

занятия единоборствами влияют на становление агрессивности. Существуют 

прямо противоположные мнения: одни приводят данные о негативном влиянии 

спорта на становление и закрепление агрессивных наклонностей, другие, 

напротив, считают, что в процессе занятий, молодежь приобретает 

положительные качества выдержки, взаимоуважения, самоконтроля, 

спокойного реагирования в конфликтных ситуациях. Существуют 

исследования, предполагающие усиление агрессивности среди единоборцев, 

сравнимое часто с неспортсменами или другими контактными видами спорта 

(например, футбол, регби, хоккей). Однако мы не встретили ни одной 

публикации, доказывающей усиление агрессивных наклонностей в процессе 

занятий в секциях единоборств. Были показаны характеристики 

внеспортивного психологического влияния (семья, поведение сверстников, 

СМИ) на становление агрессии и значение биологических факторов 
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(гормональный фон, генетика), которыми нельзя пренебрегать или не 

учитывать.  

Большинство исследователей склоняются к мысли, что в спортивные 

секции единоборств приходят юноши и девушки с уже «сформированным» 

уровнем агрессии, именно поэтому среди представителей контактных видов 

спорта часто определяются повышенные склонности к насилию. Со временем, 

по мере увеличения стажа занятий происходит переоценка моральных устоев, 

повышается эмоционально-психическая устойчивость, снижаются агрессивные 

наклонности. Тем не менее, известно, что высококвалифицированные 

спортсмены, особенно обладатели высших титулов и наград, являются более 

агрессивными по сравнению с другими испытуемыми. 

Внутри группы единоборцев уровень агрессивности оказался выше в тех 

видах, где отсутствовала «философская концепция», высокие принципы морали 

и ответственности, культивируемые наставниками. Так, боксеры и борцы, 

гораздо слабее способны контролировать себя в конфликтных ситуациях по 

сравнению с выходцами из таэквондо, ушу и каратэ. Вид спорта, модели 

поведения среди спортсменов, поведение тренеров, знакомство с историческим 

культурным наследием восточных единоборств оказывает огромное влияние на 

способность контролировать агрессию и раздражительность. 

В отношении исследуемого качества среди девушек количество 

существующих публикаций недостаточно для однозначных выводов. Можно 

лишь заметить, что у них определяются несколько «другие взгляды на способы 

разрешения конфликтов», однако уровни агрессивности не отличались от 

мужских, и чем более «конкурентоспособными» становились девушки в 

процессе занятий единоборствами, тем больше их агрессивные ответы на 

провокацию походили на модель поведения, присущую мужчинам. 

Проведение последующих исследований предполагает выработку 

психологических критериев для простого определения уровня агрессивности, 

наблюдения за поведением спортсменов в семье, социуме и после завершения 
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спортивной карьеры. Измерение уровня агрессии как до начала занятий в 

секции, в течение ряда лет, так и после соревновательной и тренировочной 

деятельности; обязательное рассмотрение показаний родственников, а не 

только результаты самооценки, и результатов психологических опросников 

самих спортсменов. 

Агрессивность, модели поведения, тревоги, страхи и др. — все эти 

качества могут меняться по мере приобретения нового опыта или после 

прохождения тренинга, специально разработанного для их изменения. Данный 

факт имеет важное значение для предупреждения и контроля человеческой 

агрессии, поэтому можно закончить ободряющими словами Р.Бэрона: агрессия 

определенно не является неизбежным и неминуемым результатом человеческой 

природы. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ ЯКІСНОЇ 

ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Анотація. У статті описано проблеми, що виникають у сучасних учнів у 

доступі до якісної освіти сьогодні; способи здобуття цієї освіти, на які є 

запит у суспільстві; реалізовані сьогодні проекти дистанційного навчання; 

очікувані сподівання від майбутніх проектів дистанційного навчання для 

школярів; принципи, дотримання яких забезпечує максимальний успіх у 

навчанні сучасного покоління школярів та студентів 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, возникающие в 

современных учеников при доступе к качественному образованию сегодня; 

способы получения этого образования, имеющие запрос в обществе; проэкты 
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Abstract. The article examines the problems that arise in modern students in 

access to quality education today; ways of obtaining this education, having a request 

in the society; distance learning projects implemented today; principles that ensure 

maximum success in teaching the modern generation of students and students 
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generation Z 

 

Постановка проблеми. Проблеми доступу до якісної освіти можуть мати 

різну природу, але найголовнішою є відсутність доступу учня до 

кваліфікованого учителя або нестачею часу у вчителя задовольнити 

індивідуальні потреби учня у навчанні. Вирішення цієї проблеми зазвичай 

полягає у тому, що батьки наймають для своєї дитини послуги репетитора або 

відправляють на додаткові курси. Але в кожному випадку таке вирішення 

проблеми є платним. 

Відповідно до 53 статті Конституції України держава забезпечує 

доступність та безоплатність повної загальної середньої освіти. Однак важливо, 

щоб така освіта була якісною, особливо для тих, хто її дійсно прагне. 
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Раніше забезпечення безкоштовної освіти полягало в забезпеченні 

доступу до шкільної освіти, але тепер з розвитком цифрових технологій на часі 

є забезпечення доступу до якісного безкоштовного дистанційного отримання 

знань, особливо враховуючи те, що для сучасного покоління дітей отримання 

інформації знань через інтернет є цілком звичним явищем.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При розробці ефективних 

методів дистанційного навчання важливо враховувати ті зміни, які 

відбуваються в суспільстві, які викликані його інформатизацією. Якщо цього не 

зробити, то вчителі «старого гатунку» можуть виявити, що ті методи навчання, 

які були дієвими протягом років, дедалі частіше перестають працювати. 

Відповідно до «теорії поколінь» ([1],[5]) сучасні школярі, принаймні їх 

переважна більшість, відносяться до так званого «покоління Z». У роботі [3] 

наведено поради відомого експерта у сфері освіти дорослих та дітей Дж. Катса 

щодо побудови адекватного стилю навчання учнів, які відносяться до 

«покоління Z». У роботі [4] зроблено узагальнення цих порад. Переваги та 

недоліки дистанційної форми розглянуто в роботі [2]. 

Мета і завдання статті. Метою статті є  опис методів проведення 

дистанційного навчання, аналіз їх переваг та недоліків, а також надання 

практичних рекомендацій щодо застосування порад про побудови стилю 

навчання сучасних учнів під час дистанційного навчання. 

Виклад основного матеріалу. Уже сьогодні реалізуються певні проекти, 

метою яких є якісна дистанційна підготовка учнів до ЗНО з різних предметів. 

Варто зазначити, що великі корпорації зацікавлені у реалізації та підтримці 

таких проектів, допомагаючи державі виконувати її роль у цій сфері. 

Наприклад, такими проектами є «Сучасні освітні технології  - дітям» та 

«Математика – рівні можливості», що здійснюються Національним 

університетом «Києво-Могилянська академія». Перший з проектів, що 

здійснюється уже протягом 6 років, полягає в проведенні викладачами 

НаУКМА щотижневих дистанційних пар з різних предметів для учнів 10 та 11 
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класу для двох шкіл Київщини. Хоча учні, що взяли участь в проекті, змогли 

значно поліпшити свої знання з певних предметів, однак недоліком проектів 

такого типу є обмеженість доступу до участі в проекті учнів інших шкіл. 

Другий зі згаданих вище проектів, що реалізовувався за підтримки ПрАТ 

«Київстар» в рамках освітньої програми Make Your Mark,  полягав у проведенні 

курсу вебінарів для підготовки до ЗНО з математики. Метою проекту було 

забезпечити доступ до якісної підготовки до ЗНО для учнів незалежно від місця 

їх проживання. За підсумками попереднього онлайн-тестування було 

сформовано 3 групи відповідно до початкового рівня знань. Групи були 

відкритими і для нових слухачів. Залежно від рівня групи обирався як темп 

пояснення матеріалу, так і глибина проникнення в тему. Записи вебінарів були 

у вільному доступі, що давало можливість переглядати їх за потреби знову і 

знову. Матеріал під час вебінару викладач писав або викладав на 

мультимедійній дошці, яку могли бачити на своїх екранах учасники вебінару. 

Самого викладача учасники не бачили, а тільки чули його голос, що дозволяло 

бути повністю зосередженими на матеріалі, що демонструвався. Після вебінару 

його учасники отримували посилання на домашнє завдання, реалізоване за 

допомогою Google-форм, після виконання якого могли відразу бачити свій 

результат, а також правильні відповіді. Кожен наступний вебінар починався з 

розгляду запитань, що виникали під час виконання домашніх завдань 

попереднього. Під час проведення самого вебінару учасники могли 

спілкуватися за допомогою чату як з викладачем, так і між собою. Часто бувало 

таке, що на запитання, яке хтось з учасників задавав викладачу, відповідь міг 

дати хтось з інших учнів, і тоді запитання вичерпувалося само собою. 

Перевагою такого сприйняття матеріалу було те, що якщо учень хотів, то ніхто 

не відволікав його від сприйняття матеріалу, в учня не було страху, що його 

зараз щось перепитають, а з іншого боку, він завжди міг сам щось уточнити чи 

запитати. Багато хто зі слухачів відзначав зручність в тому, що не потрібно 

було витрачати час на дорогу, а переглядати вебінари можна було з дому. 
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Недоліком такого типу навчання перш за все слід визнати низьке 

засвоєння матеріалу за відсутності мотивації для отримання знань.  

З досвіду викладачів цього та інших проектів дистанційного навчання  

можна виділити певні особливості, які слід брати до уваги викладачам, які 

викладають сучасному поколінню учнів як дистанційно, так і очно, як в школі, 

так і в закладі вищої освіти. 

У цій статті розглянуто практичні застосування порад з [3] щодо 

побудови адекватного стилю навчання сучасного покоління учнів. Хоча кожен 

учень вимагає індивідуального підходу, однак досвід різних проектів 

дистанційного навчання показує, що перелічені нижче поради працюють в 

переважній більшості випадків: 

1. Добре структурувати навчальний процес. Відсутність 

впорядкованості та структурованості у навчальному процесі призводить до 

того, що учням важко налаштуватися на сприйняття конкретної теми чи 

виконання певного задання. Інформація про те, що і коли саме від них 

вимагається, має бути чіткою та не двозначною. При дистанційному навчанні 

ця інформація має бути викладеною так, щоб її було легко знайти. Якщо цього 

не зробити, то сам викладач буде страждати від постійних запитів щодо цієї неї. 

2. Забезпечити «зворотній зв'язок». Під час виконання дистанційних 

домашніх завдань необхідно, щоб учень відразу зміг перевірити себе, чи 

правильно він виконав той чи інший приклад. Це досягається, якщо після 

виконання домашнього завдання є опція побачити свій набраний бал по 

кожному з завдань та правильні відповіді на нього. Тоді в учня самого відразу 

виникає бажання самостійно віднайти помилку, що сприяє ліпшому засвоєнню 

матеріалу. Учень має відчувати, що учитель є доступним для запитань та 

зацікавленим в тому, щоб учень ставив запитання. 

3. Зробити навчальний матеріал «яскравим і візуальним». Завдяки 

розробленим сучасним програмним пакетам (наприклад GeoGebra)  викладання 
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геометрії можна зі статичного перетворити на динамічне, що допоможе учню 

ліпше сприйняти різні властивості геометричних фігур в залежності від їх виду.  

4. Скоротити та візуалізувати інформацію. При дистанційному 

навчанні учень сам може вирішувати, скільки інформації він хоче засвоїти за 

один раз. Подана інформація не повинна містити чогось зайвого. Відеоуроки 

самі по собі можуть бути сприйняті краще, аніж той самий текст у підручнику. 

Поширеною практикою відеоуроків є просте зачитування готового тексту 

матеріалу, викладеного на екрані. Це найпростіший спосіб підготовки 

відеоуроку, але й найменш ефективний. Надзвичайно важливим є споглядання 

не «готового продукту», а «процесу народження» матеріалу. Коли на уроці 

розвʼязок задачі поступово зʼявляється на дошці, то це сприяє кращому його 

розумінню, аніж одномоментна поява готового розвʼязку на екрані. Це слід 

враховувати при підготовці презентацій до уроків чи розробці відеоуроків. 

Наприкінці кожного уроку важливо підсумовувати пройдене, а також 

анонсувати наступні кроки у здобутті знань. 

5. Керувати мудро. Учитель не повинен боятися зробити помилку у 

викладках чи відчувати себе ніяково, якщо він її допустив. Це спонукатиме 

учнів уважніше слідкувати за вчителем під час його пояснень на уроці. Якщо 

вчитель допустив навмисну чи ненавмисну помилку, то важливим є її аналіз та 

причини, чому вона була допущена. Це допоможе учням не так боляче 

реагувати на свої помилки, особливо зроблені біля дошки. Кожна з них має 

бути проаналізована на благо всього класу задля визначення потенційних 

моментів, де можна зробити помилку. Жодним чином не слід висміювати учня 

через незнання чи нерозуміння матеріалу, а навпаки хвилити його за ті 

моменти, які він виконав правильно. Це не буде ранити його почуття власної 

гідності та сприятиме його бажанню до подальшого навчання. Викладачу може 

здаватися, що помилка, допущена під час відеоуроку, – це  трагедія чи удар по 

репутації, але це тільки в його уяві. Допущена та виправлена помилка 
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викладачем може бути ліпшим навчанням, бо часто набагато глибше 

закарбовується в памʼяті учня.  

6. Спілкуватися усно. При дистанційному навчанні усне спілкування є 

одним з найважчих моментів для реалізації. Якщо дистанційне навчання 

передбачає проведення вебінарів чи онлайн-уроків, то важливо заохочувати 

учнів висловлюватися усно або в чаті. Якщо під час звичайного уроку учень 

може бути безпосереднім учасником діалогу, то підчас відеоуроку залучити до 

діалогу учня набагато важче, однак можливо. Для цього потрібно продумувати 

запитання, які стимулюватимуть роздуми учнів під час перегляду відеоуроку у 

записі.  

7. Подавати матеріал в оптимістичному тоні. Помічено, що часто 

студенти університетів записуються на курси за вибором, виходячи насамперед 

з того, хто викладає цей курс, а не з того, що викладається у цьому курсі. І ті 

викладачі, на вибіркові курси яких, записується чимало студентів, зазвичай 

подають матеріал в оптимістичному тоні. Оптимістичний тон досягається 

насамперед хорошим настроєм викладача. А на хороший настрій сильно 

впливає фізичний стан викладача. Поширеною помилкою викладачів є так 

звана «оптимізація» власного розкладу, коли на один день поставлено багато 

пар. Якщо після дуже завантаженого дня доводиться проводити ще й 

дистанційну пару, то викладати бадьоро та позитивно стає вкрай важко. Також 

важливим є саме ставлення викладача до матеріалу, що він викладає, може 

зацікавити або навпаки знеохотити слухачів до сприйняття та засвоєння 

матеріалу. Викладач має намагатися викладати матеріал якомога простіше і 

акцентувати увагу на тому, що слухачі в змозі його опанувати. 

8. Ставити перед учнями зрозумілі й реальні цілі. Обʼєм домашніх 

завдань, терміни їх виконання та контроль за їх виконанням мають бути цілком 

зрозумілими сучасним школярам. Якщо щось з цього не є зрозумілим, то 

найчастіше учні не поспішають їх виконувати. Помічено, що студенти уже з 

першого курсу навчання часто задають запитання, навіщо їм знати той чи 
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інший курс. Викладачу, який не зумів пояснити, як далі вони зможуть 

скористатися отриманими знаннями, важко розраховувати на зацікавлення 

студентів в опануванні його предмету. 

9. Використовувати ефективно час. Викладач повинен розуміти, 

наскільки в стані його учні чи студенти сприймати матеріал. Викладач має 

розподілити час заняття так, щоб через певні інтервали змінювався вид 

діяльності. Наприклад, давати приклади різної складності або з різних розділів 

предмету. Помічено, що якщо викладач подає інформацію з натхненням, то 

утримувати увагу учнів можна значно довше. 

10.  Не перевантажувати інформацією. У кожного учня зокрема є свій 

поріг витривалості у процесі навчання. Зупинятися у викладенні матеріалу 

треба трохи раніше, аніж учні самі подумають про те, що вже пора завершувати 

урок. Помічено, що сучасні школярі неохоче докладають зусиль на свідоме 

запамʼятовування певних уже зрозумілих, але ще не завчених фактів. 

Наприклад, досить важко досягнути, щоб вони завчили формули чи дати. Тому 

можна закріплювати такий матеріал в ігровому стилі. 

Недоліком дистанційної освіти можна назвати її залежність від доступу 

до інтернету, однак ця проблема сьогодні стає все рідшою. 

Висновки та перспективи подальшого розвитку. У сучасних школярів, 

які звикли шукати відповіді на більшість своїх запитань в інтернеті, уже є запит 

на повноцінні безкоштовні онлайн-курси та електронні підручники, які могли б 

допомогти в опануванні матеріалу без участі вчителя. У таких підручниках має 

бути не просто викладений матеріал, але матеріал, який враховує кожну 

конкретну помилку, допущену учнем при вирішенні задачі, та допомагає йому 

відразу самостійно віднайти та ліквідувати саме цю прогалину у знаннях. Тобто 

в майбутньому суспільство матиме запит на електронних репетиторів, які 

завжди будуть під рукою, і учні зможуть підбирати під свої індивідуальні 

особливості програму навчання. А сама програма-репетитор буде 
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самонавчальною, як зможе враховувати особливості учня та змінювати процес 

навчання, враховуючи раніше допущені учнем помилки.  

Держава має взяти провід у розробці таких підручників та навчальних 

програм, але поки що такі інноваційні проекти можуть здійснені хіба що 

викладачами-новаторами, небайдужими до стану сучасної освіти в Україні, або 

ними ж на кошти отриманих грантів.  
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ІСТОРИЧНЕ СТАНОВЛЕННЯ ЛІЗИНГУ В ЗАРУБІЖНИХ 

КРАЇНАХ СВІТУ 

 

Анотація. У статті проаналізовано зміст, значення та об’єктивні 

причини виникнення лізингових відносин. Сформовано наукове обґрунтування 

діяльності з використанням лізингу в період його зародження.  Означено 

особливості розвитку лізингових відносин від давніх часів до сьогодення в 

правовій площині.  Досліджено формування функціональних основ лізингових 

взаємин в зарубіжних країнах 
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Havryliuk V.  

 

HISTORICAL STATUS OF LEASING IN FOREIGN COUNTRIES OF THE 

WORLD 

 

Abstract. The article analyzes the content, meaning and objective reasons for 

the emergence of leasing relations.  The scientific substantiation of activity with the 

use of leasing in the period of its origin was formed.  The features of the development 

of leasing relations from the ancient times to the present in the legal plane are noted.  

The formation of functional foundations of leasing relations in foreign countries has 

been investigated 
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Постановка проблеми. В економічно розвинутих країнах світу лізинг 

давно вже зарекомендував себе, як раціональний спосіб організації 

фінансування основного капіталу, здатний оживити процес оновлення 

економіки. Однак розвиток лізингу в нашій країні потребує істотного його 

удосконалення. Звісно, що формування перспектив розбудови лізингу  

неможливе без дослідження і осмислення надбань минулого.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історичні аспекти виникнення 

лізингу вивчало ряд дослідників: В.І. Артиш, О.О. Бєліков, Н.М. Внукова, Т.І. 

Галецька, В.А. Горемикін,  В.В. Іванишин, В.М. Кочетков, С.В. Науменкова,  

В.І. Міщенко,  Я.В. Онищук, О.В. Ольховніков, Р.П. Саблук, Ю.В. Сосюрко, 

А.М. Танасієв та інші. 

Мета і завдання статті. Простежити історичне становлення лізингу в 

зарубіжних країнах світу, дослідити особливості його розвитку з метою 

впровадження світових надбань в процес формування лізингового бізнесу в 

нашій державі. 

Виклад основного матеріалу.  У сучасній науковій літературі ряд 

дослідників [1,2,3,4,5,6] вказують, що перше документальне свідчення про 

виникнення операцій, за ознаками схожими на сучасний лізинг, датується 

орієнтовно 2000 р. до н. е. Підтвердженням тому були договори оренди 

сільськогосподарського майна, що викарбувані на глиняних дощечках у 

древньому шумерському місті Ур. Окрім того, як вказує Науменкова С.В. [3], 

«представники інших древніх цивілізацій, наприклад, греки, римляни та 

єгиптяни, вважали оренду доступним та вигідним засобом придбання 

устаткування, землі та домашньої худоби». 

Ті ж наукові джерела вказують на поступовий розвиток лізингових 

відносин у правовій площині, що відображено в окремих положеннях Законів 
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царя Хамурапі, прийнятих у 1775-1750 рр. до н. е., у яких зазначалися перелік 

випадків оренди, норми орендної плати, а також умови прийняття майна у 

заставу. 

Окремі вчені [1,6] відзначають використання оренди суден древніми 

фінікійцями у ХІІІ ст. до н. е. і тим самим розширюють географічні межі 

розвитку відносин, що за своїм економіко-правовим змістом відповідають 

класичній формі сучасного лізингу. 

Отже, слід відмітити, що у стародавні часи орендні (лізингові) відносини 

виникали переважно еволюційно і були об’єктивно пов’язані з тогочасними 

суспільно-економічними потребами. А саме: наявність вільних об’єктів оренди 

у власників майна і попит на них у інших суб’єктів. 

Класично прийнято вважати [1,2,3,4,5,6], що перше наукове 

обґрунтування доцільності використання лізингу з економічної точки зору дав 

Арістотель в одному з трактатів «Риторики» ( 355 р. до н. е.). Древній філософ  

відмічав, що сутність багатства полягає більше в користуванні, ніж у володінні 

майном [7]. Іншими словами, економічний ефект, тобто можливість отримання 

доходу, автор не пов’язує безпосередньо з володінням предметами, а вважає 

достатнім лише їх використання у виробничій діяльності. 

Науковці Онищук Л.В. і Саблук Р.П. [4,5] вказують на те, що лізинг 

існував за часів Римської Імперії, оскільки майнові правовідносини, пов’язані з 

користуванням майном без права володіння, ним були означені в Інституціях 

царя Юстиніана (483-565 рр.), що стало підставою для створення інституту 

права власності на майно без права володіння ним. Таким чином, можна 

засвідчити новий етап у розвитку лізингу, а саме можливість законодавчого 

регулювання відносин, пов’язаних із користуванням майном. 

З метою більш глибшого розуміння змісту лізингу у період його 

зародження, варто зосередити увагу на об’єктах, що передавались у 

користування на платній основі. Так, дослідники [2,3,5,6] відмічають, що у ХІ 

ст. норманськими та норвезькими судновласниками надавались в оренду 
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військові кораблі, а у Венеції – дорогі чавунні якорі. У першу чергу це було 

зумовлено розвитком мореплавства та розквітом торгівельних зв’язків на той 

час. Очевидно, що об’єктами лізингу виступало майно, що мало непомірну 

вартість для простих торгівців, а відтак виникала необхідність у пошуку шляхів 

користування кораблями без їх купівлі.  

 Іншими словами, еволюція лізингових відносин була обумовлена 

об’єктивними обставинами, що виражалось у наявності вільного майна у одних 

осіб та потребою користування ним у інших осіб. Очевидно, що за таких 

обставин взаємовідносини між суб’єктами мали бути оформлені юридично у 

вигляді угоди, в якій зазначалися б права та обов’язки сторін-учасників 

договору. Відтак, як зазначає Науменкова С.В.[3], одну з перших лізингових 

угод було укладено у 1066 році, об’єктом якої виступали кораблі норманських 

судновласників, які орендувались Вільгельмом Завойовником для вторгнення 

на Британські острови. Окремі дослідники [2,6] згадують про те, що у 1248 році 

була офіційно оформлена угода, за якою орендувалась військова амуніція для 

хрестоносців, що брали участь у сьомому Хрестовому поході. 

Як наголошують ряд вчених [2,3,4,5,6], значним поштовхом у розвитку 

лізингових відносин стало прийняття у 1284 році Уставу Уельсу, що регулював 

відносини, схожі з лізинговими і були пов’язані з орендою земельних угідь. 

Окремі положення закону було уточнено у 1572 році, згідно з яким власником 

орендованого майна виступав виключно орендодавець. Це було пов’язано з 

розповсюдженням сфальсифікованих орендних угод з метою приховування 

дійсного власника майна. 

Таким чином, незважаючи на те, що на той час мова йде про операції, які 

суттєво відрізняються від сучасного розуміння лізингу, важливою віхою у 

розвитку лізингу було виникнення та нормативне регулювання відносин між 

суб’єктами з приводу передачі майна у тимчасове користування за відповідну 

плату.  
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Так, Н.М. Внукова констатує, що у середні віки операції, схожі на 

лізингові, носили дещо обмежений характер: в оренду здавалися в основному 

сільськогосподарські знаряддя та коні, і, як наслідок, спостерігається деяке 

уповільнення їх розвитку [1]. 

Науковці Горемикін В.А., Саблук Р.П., Снігір Л.Я. [2,5,6] наголошують, 

що перший договір оренди, який був зареєстрований на початку ХVІІІ століття 

в США, визначав об’єктом оренди рухоме майно (коні, фургони, коляски), а 

пізніше і обладнання. Очевидно, що вказані засоби використовувалися з 

виробничою метою, але не відрізнялися суттєвою вартістю. Таким чином, 

розпочався новий етап розвитку лізингових відносин, а саме: використання 

орендованого майна у дрібному виробництві з метою здешевлення собівартості 

продукції. 

Ми бачимо, що в той період найбільш вагомий внесок у розбудову 

лізингових відносин у світі здійснили Велика Британія і США. 

Снігір Л.Я. зазначає, що у щоденниках Джорджа Вашингтона є відомості 

щодо проведення в 90 –х роках ХVIII ст. орендних (лізингових) операцій з 

майном для судноплавної компанії «Potomac», у діяльності якої американський 

президент брав фінансову участь [7, с. 13]. 

На думку зарубіжних та вітчизняних вчених [1,2,3,5], поштовхом для 

розвитку лізингових операцій є зростання (на початку ХІХ ст.) промислового 

виробництва, особливо залізничного транспорту і добутку кам’яного вугілля. 

Можна вділити наступні причини, що стимулювали розвиток саме таких 

відносин: суттєве зменшення собівартості виробництва за рахунок 

використання орендованого майна у порівнянні з придбанням його у власність; 

можливість викупу майна з відстрочкою платежу; розширення каналів 

реалізації виготовленої продукції для виробників основних засобів, що мають 

високу вартість. Відтак, вважається [2,3,5,6], що перша в світі компанія 

«Birminghan Vagon Company", яка надавала лізингові послуги, була 

зареєстрована 20 березня 1855 року у Великобританії.  
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Деякі дослідники [1,6] наголошують, що термін «лізинг» увійшов у 

користування в 1877 році, коли американська телефонна компанія «Bel 

Teiepohone Company» прийняла рішення не продавати власні телефонні 

апарати, а здавати їх в оренду. Виробники вдавалися до схем лізингу, як до 

маркетингового інструменту, який дозволив їм подавати власну продукцію у 

великих масштабах. 

Поряд з цим, початок ХХ століття ознаменувався розвитком лізингу в 

транспортній сфері. Виробники не могли не усвідомлювати всю вигідність 

застосування такого вдалого інструменту продажу, яким був на той час лізинг. 

У 30-ті роки Генрі Форд ефективно використовував оренду для збуту 

виготовлених на його заводах автомобілів. Однак вченими [1,2,3,4,5,6] 

вказується, що початківцем автомобільного лізингу був Золлі Френк – торговий 

агент з Чикаго, який на початку 40-х років запропонував ідею довгострокової 

оренди автотранспорту. 

Весь потенціал можливостей лізингового бізнесу показала акція 

американського уряду в роки Другої світової війни. Посилаючись на 

накопичений позитивний досвід орендних операцій Конгресом США, 11 

березня 1941 року був прийнятий закон про ленд-ліз, який врегулював 

міждержавні лізингові відносини.  

Так, фінансовий лізинг сприяв залученню капіталу для розбудови 

зруйнованого господарства після Другої світової війни і подальшого розвитку 

європейських країн зокрема.  

Фундаментальні основи відносин, що максимально відповідають 

сучасному розумінню лізингу, було закладено в середині 50-х років ХХ 

століття в США. Як вважають окремі дослідники [1,5,6], відбулися суттєві 

зрушення у розвитку лізингових відносин. В оренду стали здавати основні 

засоби: техніку, обладнання, машини, механізми, судна, літаки та ін. Слід 

відмітити, що для стимулювання цього процесу урядом США була розроблена 

спеціальна державна програма, яка передбачала наявність податкових пільг та 
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можливість застосування прискореної амортизації. Таким чином, зросли як 

кількісні так, і якісні переваги лізингу, що в свою чергу створювало передумови 

для перетворення його у фінансову послугу, а не використання лише як 

маркетингового інструменту. Як наслідок, у 1952 році в Сан-Франциско була 

створена перша компанія, для якої лізингові операції стали основним видом 

діяльності «United Stattes Leasing Corporation», засновником якої був Генрі 

Шонфельд. Після чого усвідомлення всіх переваг лізингу дозволило 

розповсюдити  підвищити лізингову активність у світі. Так, Н.М. Внукова і 

О.В. Ольховніков [1, c. 38], аналізуючи лізингові відносини, вважають, що у 50-

х роках минулого століття був американський період розвитку лізингового 

бізнесу; в 60-х роках   період розповсюдження лізингу в світі; 70-ті – початок 

80-х період лізингового піднесення; з середини 80-х років – період світової 

лізингової інтеграції.  

Крім того, розбудова лізингових відносин характеризується створенням 

Європейської федерації асоціацій лізингових компаній – LEASEUROPE в 1972 

році у Брюсселі.  

Слід відмітити, що на той час, коли у світовій економіці відбувалося 

поступове зростання та удосконалення лізингових відносин, на теренах 

України, за часів СРСР, лізингова діяльність тривалий період була заборонена. 

На думку Р.П. Саблука [5, с.11], це було пов’язано з тим, що у колишніх 

республіках СРСР протягом тривалого періоду панувала суспільна власність на 

засоби виробництва. Вважалося, що тільки через суспільну власність можна 

одержати багатство, що створювало несприятливе середовище для 

запровадження лізингу в підприємницьку діяльність.  

 І лише в 1988 році в СРСР була знята заборона на орендні операції. З 

метою гострої необхідності підвищення ефективності виробництва, колгоспам 

та іншим сільськогосподарським підприємствам було дозволено орендувати чи 

передавати в оренду землю та інші основні засоби [2, с.111]. 
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 На думку Горемикіна В.А.[2], початок розвитку лізингу в нашій державі 

ознаменувався отриманням права самостійного виходу на зовнішній ринок 

підприємств. До цього слід додати також розбудову банківської системи, 

зокрема створення комерційних банків, і введення нових норм амортизації 

(прискореної). До цього часу в Радянському Союзі лізинг розвивався обмежено, 

лише в зовнішній торгівлі.  

Так, формування нових соціально-економічних відносин у нашій державі 

супроводжувалось реальним спадом економіки, некерованою інфляцією, яка 

вносила дисбаланс у фінансову та грошово-кредитну систему держави, спадом 

виробництва, відсутністю інвестицій, і в цих умовах лізингові відносини 

змушені були укріпитися і зберегтися до сьогоднішнього дня. 

Висновки та перспективи подальшого розвитку. Подальше 

дослідження матеріалів стосовно історичного становлення лізингу в зарубіжних 

країнах дозволить через його осмислення усвідомити концептуальні та 

стратегічні засади розвитку лізингових операцій в сучасній Україні. 
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ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗДІЙСНЕННЯ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

 

Анотація. Досліджено сучасний стан правової регламентації здійснення 

господарської діяльності у Збройних Силах України. Охарактеризовані 

нормативні положення чинного законодавства щодо поняття, видів, суб’єктів 

господарської діяльності. Визначені колізії між загальними положеннями 

господарського права та спеціальними нормами для Збройних Сил України 

щодо розуміння змісту поняття «господарська діяльність», «некомерційна 

діяльність», «неприбуткова діяльність», віднесення певних учасників відносин 

до суб’єктів господарювання. З’ясовано, що ті види господарської діяльності, 

здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил, виходять за 

межі форм діяльності, передбачених загальною дефініцією господарської 

діяльності, а саме оренда і прокат машин, устаткування тощо не відносяться 

ні до виготовлення і реалізації продукції, ні до виконання робіт, ні до надання 

послуг. Тому запропонований більш выдповідний термін «військове 

господарство». Визначено, що за правовою природою ця діяльність має бути 

визначена як некомерційна господарська (непідприємницька) діяльність 

Доведено, що не можна об’єднувати єдиним терміном «військові частини» 

усіх суб’єктів господарювання у Збройних Силах України, тому що саме 

військові частини здійснюють свою основну діяльність – підготовка до 

оборони України, збройний захист держави, тому не можуть розглядатися як 
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суб’єкти господарювання, навіть здійснюючи господарську діяльність як 

додаткову. А заклади, установи та організації є суб’єктами господарювання, 

тому що надають послуги (освітні, медичні тощо), що є складовою змісту 

господарської діяльності. Обґрунтована необхідність внести зміни до чинного 

законодавства для усунення неузгодженостей, приведення спеціальних норм 

щодо здійснення господарської діяльності у Збройних Силах України у 

відповідність до фундаментальних положень господарського права, зокрема у 

Господарський кодекс України та Закон України «Про господарську діяльність 

у Збройних Силах України». Це сприятиме надходженню додаткових коштів 

для належного здійснення основної функції Збройних Сил України – захисту 

державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності 

Ключові слова: господарська діяльність, Збройні Сили України, 

господарство, продукція, роботи, послуги, нормативно-правові акти 
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

УКРАИНЫ 

 

Аннотация. Исследовано современное состояние правовой 

регламентации осуществления хозяйственной деятельности в Вооруженных 

Силах Украины. Охарактеризованы нормативные положения действующего 

законодательства относительно понятия, видов, субъектов хозяйственной 

деятельности. Определены коллизии между общими положениями 

хозяйственного права и специальными нормами для Вооруженных Сил Украины 
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относительно понимания содержания понятия «хозяйственная 

деятельность», «некоммерческая деятельность», «неприбыльная 

деятельность», отнесение определенных участников отношений к субъектам 

хозяйствования. Установлено, что виды хозяйственной деятельности, 

осуществление которой разрешается воинским частям Вооруженных Сил, 

выходят за пределы форм деятельности, предусмотренных общей дефиницией 

хозяйственной деятельности, а именно аренда и прокат машин, оборудования 

и т.п. не относятся ни к изготовлению и реализации продукции, ни к 

выполнению работ, ни к предоставлению услуг. Поэтому предложен более 

надлежащий термин «военное хозяйство». Определено, что по правовой 

природе эта деятельность должна быть определена как некоммерческая 

хозяйственная (непредпринимательская) деятельность Доказано, что нельзя 

объединять единым термином «военные части» всех субъектов 

хозяйствования в Вооруженных Силах Украины, потому что именно военные 

части осуществляют свою основную деятельность – подготовка к обороне 

Украины, вооруженная защита государства, поэтому не могут 

рассматриваться как субъекты хозяйствования, даже осуществляя 

хозяйственную деятельность как дополнительную. А заведения, учреждения и 

организации являются субъектами хозяйствования, так как предоставляют 

услуги (образовательные, медицинские и т.д.), что является составным 

элементом содержания хозяйственной деятельности. Обоснована 

необходимость внести изменения в действующее законодательство для 

устранения несогласованностей, приведение специальных норм относительно 

осуществления хозяйственной деятельности в Вооруженных Силах Украины в 

соответствие с фундаментальными положениями хозяйственного права, в 

частности в Хозяйственный кодекс Украины и Закон Украины «О 

хозяйственной деятельности в Вооруженных Силах Украины». Это будет 

способствовать поступлению дополнительных средств для надлежащего 

осуществления основной функции Вооруженных Сил Украины – защиты 
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государственного суверенитета, территориальной целостности и 

неприкосновенности 

Ключевые слова: хозяйственная деятельность, Вооруженные Силы 

Украины, хозяйство, продукция, работы, услуги, нормативно-правовые акты 

 

Hamburh I.A. 

Classical Private University of Zaporozhye 

Candidate of Law, Associate Professor of the Department of сivil, 

administrative and financial law 

 

LEGAL REGULATION OF PECULIARITIES OF THE ECONOMIC 

ACTIVITY IN THE ARMED FORCES OF UKRAINE 

 

Summary. The present state of legal regulation of economic activity in the 

Armed Forces of Ukraine is researched. The normative provisions of the current 

legislation concerning the concept, types, subjects of economic activity are described. 

There are identified conflicts between the general provisions of commercial law and 

special norms for the Armed Forces of Ukraine regarding the understanding of the 

meaning of the concept of "economic activity", "non-profit activities", the attribution 

of certain participants in relations to economic entities. It was determined that those 

types of economic activity, the implementation of which is permitted by the military 

units of the Armed Forces, go beyond the forms of activity provided for by the 

general definition of economic activity, namely, the lease and rental of machinery, 

equipment, etc., does not apply either to the manufacture and sale of products, or to 

performance of works, or to the provision of services. Therefore, the more 

appropriate term "military economy" is proposed. It has been determined that this 

activity should be defined as non-commercial (non-entrepreneurial) activity by legal 

nature. It is proved that it is impossible to combine the only term "military units" of 

all economic entities in the Armed Forces of Ukraine, since it is the military units 
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that carry out their main activity – preparation for the defense of Ukraine, armed 

defense of the state, therefore, can not be considered as business entities, even 

carrying out economic activity as an additional one. And establishments, institutions 

and organizations are business entities, because they provide services (educational, 

medical, etc.), which is an integral part of the economic activity. The necessity to 

make changes to the current legislation for elimination of inconsistencies, to bring 

special norms for conducting economic activity in the Armed Forces of Ukraine in 

accordance with the fundamental provisions of commercial law is substantiated, in 

particular, the Commercial Code of Ukraine and the Law of Ukraine "On Business 

Activities in the Armed Forces of Ukraine". This will help to raise additional funds 

for the proper implementation of the main function of the Armed Forces of Ukraine - 

the protection of state sovereignty, territorial integrity and immunity 

Keywords: economic activity, the Armed Forces of Ukraine, economy, 

products, works, services, legal acts 

 

Постановка проблеми. Незалежність будь-якої держави, у тому числі й 

України, потребує постійного зміцнення державності, дбання про її 

національну безпеку. Ці функції відповідно до Конституції України 

покладаються на Збройні Сили України [1]. Успішне їх виконання 

безпосередньо залежить від рівня бойової та мобілізаційної підготовки військ, 

розвитку озброєння та військової техніки, інфраструктури тощо, що потребує 

належного матеріально-технічного забезпечення. Проте сучасний стан України 

в умовах економічної та політичної кризи, участі військових формувань у 

антитерористичній операції посилює тенденцію постійного недофінансування 

потреб Збройних Сил України, що призводить до необхідності пошуку інших 

джерел надходження коштів. Теоретично, нормативно, практично 

обґрунтованим та найбільш ефективним є організація та здійснення 

господарської діяльності. В Україні прийняті нормативно-правові акти у цій 

сфері, але є проблеми у науковому обґрунтуванні та практичній реалізації 
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положень діючого законодавства у зв’язку з поєднанням формуваннями 

Збройних Сил України господарської діяльності з виконанням заходів бойової, 

мобілізаційної та інших видів військової підготовки, безпосередньо пов’язаних 

з рівнем обороноздатності держави [2, с. 444]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти організації та 

здійснення господарської діяльності в Збройних Силах України становили 

науковий інтерес таких фахівців, як: Е. Г. Бойченко [2-3], В. П. Ольховець [4], 

М. М. Прохоренко [5] та ін. Але, як вбачається, в них домінує «військовий 

підхід», що не завжди узгоджується з базовими положеннями господарського 

права. 

Мета і завдання статті. Визначення особливостей здійснення 

господарської діяльності у Збройних Силах України у питаннях правової 

природи, видів господарської діяльності, суб’єктів, з’ясування неузгодженостей 

законодавства у цій сфері, формулювання пропозицій щодо його 

вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Основним нормативно-правовим актом 

вітчизняного законодавства щодо організації та здійснення господарської 

діяльності є Господарський кодекс України [6]. Саме цей документ визначає 

основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що 

виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між 

суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими 

учасниками відносин у сфері господарювання (ст. 1). 

Ст. 3 Господарського кодексу України дає наступне визначення 

господарської діяльності: «Під господарською діяльністю у цьому Кодексі 

розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного 

виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання 

робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність» 

[6]. Як вбачається, з цією дефініцією не зовсім співвідноситься визначення 

господарської діяльності у Збройних Силах України, що дається у ст. 414 
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Господарського кодексу України та ст. 1 Закону України «Про господарську 

діяльність у Збройних Силах України»: «Господарська діяльність у Збройних 

Силах України – це специфічна діяльність військових частин, закладів, установ 

та організацій Збройних Сил України (далі – військові частини), пов’язана із 

забезпеченням їх повсякденної життєдіяльності і яка передбачає ведення 

підсобного господарства, виробництво продукції, виконання робіт і надання 

послуг, передачу в оренду рухомого та нерухомого військового майна (за 

винятком озброєння, боєприпасів, бойової та спеціальної техніки) в межах і 

порядку, визначених цим Законом» [6; 7]. 

Так, насамперед, розглянемо форми здійснення господарської діяльності. 

Із загальної дефініції можна виділити чотири: виробництво продукції, 

реалізація продукції, виконання, робіт, надання послуг. Із спеціальної (для 

Збройних Сил України) три з них співпадають (виробництво продукції, 

виконання робіт, надання послуг), а дві (ведення підсобного господарства, 

передача в оренду рухомого та нерухомого майна) – є специфічними. Реалізація 

продукції взагалі не згадується. 

Положення економічної теорії щодо форм господарювання в аграрному 

секторі економіки визначає, що у сільськогосподарському виробництві України 

сформувалися та діють два сектори – державний і приватний. До державного 

сектору відносяться науково-дослідні господарства, племінні господарства, 

кінні заводи тощо, а також підсобні господарства державних промислових 

підприємств і сільськогосподарські підприємства Міністерства оборони [8, с. 

178]. 

У Юридичній енциклопедії міститься визначення «підсобного сільського 

господарства» – це господарство, що утворюється промисловим, транспортним 

чи іншим підприємством, установою або організацією з метою виробництва 

сільськогосподарської продукції, забезпечення своїх працівників продуктами 

харчування [9, с. 552]. 
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Термін «підсобне господарство» у зв’язку з діяльністю Збройних Сил 

України вітчизняне законодавство використовує у наказі Міністерства оборони 

України «Про затвердження Положення про продовольче забезпечення 

Збройних Сил України на мирний час» від 09.12.2002 р. № 402 [10]. Виходячи з 

контексту нормативних положень та енциклопедичного визначення можна 

дійти висновку, що діяльність підсобного господарства підпадає під поняття 

господарської діяльності у формі виготовлення та реалізації продукції. 

Що стосується оренди рухомого та нерухомого майна, то ці відносини 

регулюються статтями 283-291 Господарського кодексу України [6] та Гл. 58 

Цивільного кодексу України [11]. Так, відповідно до ст. 283 Господарського 

кодексу України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає 

другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для 

здійснення господарської діяльності. Аналізуючи це положення, констатуємо, 

що оренда майна не є ні виробництвом продукції, ні реалізацією продукції, ні 

виконанням робіт, ні наданням послуг, тобто не може бути віднесена до форм 

здійснення господарської діяльності. При цьому оренда має бути закріплена як 

джерело додаткових надходжень для здійснення основної діяльності військових 

частин Збройних Сил України. Необхідно тільки внести зміни у визначення 

господарської діяльності у Збройних Силах України. 

Такий же висновок можна зробити і після аналізу переліку видів 

господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам 

Збройних Сил, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 

25 липня 2000 р. № 1171 [12]. Їх можна поділити на такі групи у залежності від 

форми здійснення: виробництво продукції (вирощування зернових культур, 

вирощування овочів, виробництво робочого одягу, виробництво виробів із 

дерева, бетону, металевих конструкцій тощо), реалізація продукції (оптова та 

роздрібна торгівля певними товарами), виконання робіт (будівництво доріг, 

споруд, будування суден і плавучих конструкцій; установлення, монтаж, 

ремонт різних видів машин, апаратів, устаткування тощо), надання послуг 
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(транспорту, електрозв’язку, технічного консультування, освітні, медичні, 

охоронні тощо), діяльність за договорами оренди, прокату. Отже, цей перелік 

охоплює більш широкий спектр відносин, ніж господарська діяльність, тому 

доцільно вживати і більш широкий термін, наприклад, військове господарство. 

Тим більше цей термін використовується в законодавстві [13].  

Щодо правової природи господарської діяльності у Збройних Силах 

України, то ст. 414 Господарського кодексу України визначено, що у Збройних 

Силах України може здійснюватися лише некомерційна (неприбуткова) 

господарська діяльність [6]. Закон України «Про господарську діяльність у 

Збройних Силах України», визначаючи, що господарська діяльність у Збройних 

Силах України здійснюється з метою одержання додаткових джерел 

фінансування життєдіяльності військ (сил) для підтримання на належному рівні 

їх бойової та мобілізаційної  готовності (ст. 1), закріплює некомерційний, але не 

неприбутковий характер цієї діяльності [7]. Тому, ми цілком погоджуємося з Е. 

Г. Бойченко, що господарську діяльність військових частин Збройних Сил 

України треба розглядати не як неприбуткову, а як некомерційну [3, с. 10]. 

Потребує уточнення і питання суб’єктів здійснення господарської 

діяльності у Збройних Силах України. З визначення виходить, що цією 

діяльністю мають займатися військові частини, заклади, установи та організації 

Збройних Сил України. Проте, якщо заклади, установи та організації є 

суб’єктами господарювання, тому що надають послуги (освітні, медичні тощо), 

то військові частини здійснюють свою основну діяльність – підготовка до 

оборони України, збройний захист держави, тому не можуть розглядатися як 

суб’єкти господарювання, навіть здійснюючи господарську діяльність як 

додаткову. Тому вважається невірним використання для всіх названих суб’єктів 

терміну «військові частини» (до речі, у Господарському кодексі України немає 

такого узагальнення). 

Висновки та перспективи подальшого розвитку. Отже, господарська 

діяльність у Збройних Силах України як додаткове джерело доходів для 
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належного здійснення основної функції має отримати досконалу правову 

регламентацію. Оскільки ці відносини охоплюють біль широку сферу, ніж суто 

господарювання, доцільно вживати і більш широкі терміни, наприклад, 

«військове господарство» (можливо, дохідна діяльність) з внесенням 

відповідних змін до нормативно-правових актів, що досліджувалися.  

За правовою природою ця діяльність має бути визначена як некомерційна 

господарська (непідприємницька) діяльність. Такою нормою слід доповнити ст. 

1 Закону України «Про господарську діяльність у Збройних Силах України». 

Також некоректно об’єднувати всіх суб’єктів, що займаються 

господарською (дохідною) діяльністю у Збройних Силах України, одним 

терміном «військові частини», у зв’язку з тим, що їх основна діяльність 

принципово розрізняється. 
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АСПЕКТИ ВПЛИВУ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ НА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Анотація. Досліджено аспекти впливу транспортної логістики на 

конкурентоспроможність підприємства. У тому числі, визначено місце 

логістики в цілому та транспортної логістики, зокрема, у внутрішньому та 

зовнішньому середовищі підприємства. Розглянуто вплив транспортної 

логістики на беззбитковість підприємства та його конкурентоспроможність. 

Визначено, що транспортна логістика може забезпечити підприємство 

додатковими доходами, зокрема, за рахунок супутніх перевезень вантажів. 

Внаслідок цього критичний обсяг виробництва зменшується, а конкурентні 

можливості підприємства зростають 
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конкурентоспроможність, логістичне управління, точка беззбитковості 
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АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Исследованы аспекты влияния транспортной логистики на 

конкурентоспособность предприятия. В том числе, определено место 

логистики в целом и транспортной логистики, как ее составляющей, во 

внутренней и внешней среде предприятия. Рассмотрено влияние 

транспортной логистики на бездоходность предприятия и его 

конкурентоспособность. Определено, что транспортная логистика может 

обеспечить предприятие дополнительными доходами, в том числе, за счет 

сопутствующих перевозок грузов. Вследствие этого критический объем 

производства уменьшается, а конкурентные возможности предприятия 

возрастают 

Ключевые слова: транспортная логистика, предприятие, 

конкурентоспособности, логистическое управление, точка бездоходности 
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ASPECTS OF INFLUENCE OF TRANSPORT LOGISTICS ON 

ENTERPRISE COMPETITIVENESS 

 

Summary. Aspects of influence of transport logistics on enterprise 

competitiveness were investigated. Including, the logistics place in whole and 

transport logistics, as its component, in internal and external enterprise environment 

is defined. Influence of transport logistics on enterprise’s break-even and its 

competitiveness is considered. It is defined, that transport logistics can provide the 

enterprise with additional incomes, including, at the expense of accompanying 

cargoes transportations. Thereof the critical volume of manufacture decreases, and 

competitive possibilities of the enterprise increase.  

Key words: transport logistics, enterprise, competitiveness, logistical 

management, break-even point.  

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі економічного розвитку 

виникає потреба розгляду підприємства в постійному та нерозривному 

взаємозв’язку з його контрагентами. Зважаючи на невпинний ріст конкуренції 

успіх підприємства закономірно залежить від можливості швидко реагувати на 

постійні зміни в навколишньому середовищі. Саме через це підприємство 

повинно характеризуватися наявністю відповідних механізмів управління, що 

дозволять своєчасно адаптуватися до нових умов ринку. Практична реалізація 

такої адаптації означає, що оптимальним вектором розвитку підприємства є 

врахування модифікацій споживацьких потреб. З огляду на це виникає 

об’єктивна необхідність пошуку шляхів майбутнього розвитку підприємства, 

які змогли би забезпечити його конкурентоспроможне функціонування в 

умовах ринкової економіки. Своєю чергою, одним із дієвих інструментів 
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управління підприємством та забезпечення його високої адаптивності є 

логістика. 

В цілому, логістика створює передумови для поліпшення показників 

діяльності підприємства, які полягають у забезпеченні загальної 

організованості підприємства, налагодженні надійних взаємозв’язків, що 

обумовлює можливість підвищення рівня керованості та покращення 

фінансово-економічних показників. Загалом, логістика впливає майже на кожен 

аспект формування фінансових результатів підприємств. 

При цьому, на думку автора, варто акцентувати увагу саме на 

транспортній логістиці та визначальних аспектах її впливу на 

конкурентоспроможність підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані із 

логістичним управлінням підприємства неодноразово розглядалися як 

зарубіжними, так і вітчизняними науковцями, серед яких доцільно згадати В. 

Алькема [1], П. Гарасима [2], Л. Гончара [3], І. Житну [4], Т. Загорну [5], О. 

Зборовську [6, 7], А. Зирянову [8], О. Лактіонову [9], А. Ткачову [10], Н. 

Хвищуна [11], Р. Хоскісона [12], О. Валкера [13].  

Значна частина науковців погоджуються з тим, що в структурі 

собівартості продукції значна частка припадає на витрати, пов’язані зі 

зберіганням, транспортуванням, пакуванням та іншими операціями з 

переміщення товарно-матеріальних цінностей. Отже, саме у сфері логістики, а 

не у виробничій сфері, як здається на перший погляд, знаходяться вагомі 

резерви стосовно покращення конкурентоспроможності підприємства. 

Хоча наявність впливу логістики на конкурентоспроможність вже 

неодноразово обґрунтовувалась у наукових публікаціях, аспекти впливу 

транспортної логістики на конкурентоспроможність підприємства досі 

залишаються недостатньо дослідженими. 

Мета і завдання статті. Головною метою цієї роботи є розгляд аспектів 

впливу транспортної логістики на конкурентоспроможність підприємства. 
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Завданнями статті є визначення місця логістики в цілому та транспортної 

логістики, зокрема, у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства; 

а також дослідження впливу транспортної логістики на беззбитковість 

підприємства та його конкурентоспроможність. 

Виклад основного матеріалу. Являючи собою відносно новий 

інструмент управління, логістика в цілому є синтезом окремих складових таких 

традиційних сфер діяльності, як фінанси, виробництво, маркетинг, 

вантажоперевезення тощо. Застосування логістичного управління дозволяє 

здійснити тісну інтеграцію постачання, виробництва, збуту, транспортування та 

передачі інформації про рух товарів у єдину систему (рис. 1). А одне із 

ключових місць у такій системі займає саме транспортна логістика. 

За допомогою рис. 1 автор звертає увагу на доцільність поділу 

транспортної логістики на так звані «вхідну» і «вихідну» (пов’язані, відповідно, 

із такими функціональними областями підприємства як постачання та збут). 

В цілому логістику поділяють на:  

- логістику, пов’язану із забезпеченням виробництва матеріалами – 

логістику постачання, яка вирішує всі питання, що належать до сфери 

матеріально-технічного забезпечення підприємства й підготовки продукції до 

виробничого споживання;  

- логістику, пов’язану з раціоналізацією й оптимізацією виробничих 

процесів – виробничу логістику, яка включає всі питання з організації й 

управління переміщенням матеріальних ресурсів безпосередньо в процесі 

виробництва, у тому числі подачу сировини, матеріалів і комплектуючих 

виробів на робочі місця;  

- логістику, яка забезпечує найбільш ефективну організацію розподілу 

виробленої продукції – логістику збуту, яка спеціалізується на реалізації 

продукції, включаючи її доставку вчасно від «дверей» виробника до «дверей» 

споживача та післяреалізаційне обслуговування;  
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- транспортну логістику, яка по суті є складовою кожного з вищезгаданих 

видів логістики;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Місце логістики у внутрішньому та зовнішньому середовищі 

підприємства 

Джерело: розроблено автором 
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- інформаційну логістику – управління інформаційними потоками на 

всьому шляху проходження матеріального потоку. Формування цього виду 

логістики було зумовлено розвитком засобів комунікації й комп’ютеризації 

господарської діяльності. 

При цьому, всі види логістики обов’язково передбачають наявність 

логістичного інформаційного потоку, який містить надходження даних про 

параметри матеріальних потоків, їх передачу, обробку та систематизацію з 

наступною видачею кінцевої інформації у заданому форматі.  

Функціонування сучасного промислово-виробничого підприємства 

залежить від умов, які формуються на ринку споживачів та постачальників. 

Концепція логістики вимагає об’єднання стадій постачання, виробництва та 

збуту. У результаті створюється логістична система підприємства – складна 

організаційно завершена економічна система, що складається із 

взаємозалежних у єдиному процесі управління матеріальними й супутніми їм 

потоками елементів, сукупність яких, межі й завдання функціонування 

об’єднані внутрішніми цілями організації [14, c. 18]. 

Складність логістичної системи можна охарактеризувати такими 

базовими ознаками: 

- наявність великої кількості елементів; складний характер взаємодії між 

окремими елементами; 

- складність функцій, виконуваних системою; наявність раціонального 

організованого управління; 

- вплив на систему великої кількості факторів зовнішнього й 

внутрішнього середовища. 

Поряд з цим, логістичній системі властива ієрархічність, тобто 

підпорядкованість елементів нижчого рівня (рангу) елементам вищого в плані 

функціонального управління. 

Отже, логістична система підприємства є єдиною можливою формою 

існування логістики як інтегрованої функції управління матеріальними та 
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супутніми (інформаційними та фінансовими) потоками. У цьому випадку 

логістична система виступає в ролі системи, яка забезпечує процес 

трансформації логістичних витрат як факторів виробництва в логістичні 

послуги, спрямовані на задоволення потреб споживачів, враховуючи 

оптимізацію та раціоналізацію цих потоків з мінімальними логістичними 

витратами. Тобто, однією з важливих складових реалізації місії підприємства як 

мети його існування й розвитку має бути застосування системного логістичного 

підходу до управління потоками в процесі його функціонування. 

До того ж, саме транспортна логістика безпосередньо взаємодіє із 

зовнішнім середовищем підприємства, а отже характеризується наявністю 

безпосереднього впливу на його конкурентоспроможність. 

Своєю чергою, конкурентоспроможність підприємства, що базується на 

якісному логістичному обслуговуванні, акцентує увагу не на здобутті нових 

споживачів, а на збільшенні пропонованих вартостей уже існуючим 

споживачам. А збільшення вартості для споживача може відбуватися завдяки 

розвитку логістичних процесів, які полегшують обслуговування за нижчих 

витрат, які мають на меті покращення якості та корисності. 

Натомість збільшити корисність обслуговування можна за рахунок 

термінової доставки, скорочення термінів реалізації замовлення, еластичного 

реагування на зміни, що відбуваються в ринковому середовищі, бездоганного 

сервісу тощо. Також, використовуючи логістичні процеси, можна зменшити 

витрати на створення цих корисностей завдяки меншим запасам, нижчим 

витратам на виконання замовлення або за рахунок пошуку шляхів мінімізації 

використання дефіцитних запасів. 

Ведучи мову безпосередньо про транспортну логістику, слід зазначити, 

що вона стосується внутрішньовиробничого транспорту, який працює в сферах 

постачання сировини, напівфабрикатів тощо і збуту продукції. До того ж, це 

поняття розширюється у зв’язку з необхідністю введення логістики відходів, 

що також передбачає використання транспортних послуг.  
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Загалом, транспортна логістика системно охоплює планування, 

управління та транспортування матеріалів, комплектуючих частин, виробів і 

необхідні для цього інформаційні потоки з метою досягнення високої 

ефективності. 

Метою транспортної логістики є максимальна мінімізація сукупних 

витрат, що виникають в процесі пересування товарів і послуг зі сфери 

постачання до виробничої сфера, а далі зі сфери виробництва до сфери 

споживання.  

Загальний підхід логістичних рішень полягає в тому, щоб у відповідному 

місці, в певний час мати необхідний товар (продукт, послугу), забезпечивши 

при цьому мінімальну затратність заготівельних, виробничих і розподільних 

процесів, а також досягнення підприємством найбільшого доходу.  

Причини щораз більшого зростання інтересу до транспортної логістики 

обумовлені поточними потребами розвитку економіки та бізнесу. Донедавна 

зусилля підприємств були переважно спрямовані на зниження собівартості 

кожної одиниці продукції. На даний час, за умов значного переважання 

пропозиції над попитом поряд із значним падінням купівельної спроможності 

потенційних споживачів, підприємці почали визнавати важливість активації 

збуту за рахунок зниження постійних витрат.  

Таким чином, завдання логістики можна визначити як необхідність 

досягнення компромісу між виконанням взятих зобов’язань і необхідними на це 

витратами. 

Поряд з цим, транспортна логістика може забезпечити підприємство 

додатковими доходами, зокрема, за рахунок супутніх перевезень вантажів. 

Вплив появи цих доходів на критичний обсяг виробництва продукції 

відображено на рис. 2. 

Так, на рисунку ми бачимо рух кривої валових доходів вліво за рахунок 

появи додаткового доходу від транспортної логістики в результаті 

довантаження транспортних засобів, що використовуються підприємством, 
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супутніми вантажами. При цьому розмір додаткового доходу на графіку зростає 

прямо пропорційно збільшенню обсягу виробництва продукції підприємством. 

Автор передбачає саме таку залежність з огляду на ефект масштабності – ріст 

виробництва спричиняє необхідність залучення додаткових транспортних 

засобів для перевезення готової продукції, а більша кількість одиниць 

транспорту дає можливість здійснення додаткових супутніх вантажних 

перевезень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Вплив транспортної логістики на беззбитковість підприємства 

(де ПВ – постійні витрати; ЗВ – змінні витрати; ВВ – валові витрати; 

ВД – валовий дохід; ТБЗ – точка беззбитковості; ДД ТЛ – додатковий дохід від 

транспортної логістики; Об – обсяг виробництва, продажу) 

Джерело: вдосконалено автором на базі [15] 

 

Отже, в результаті руху кривої валових доходів вліво (до рівня ВД 2) 

відбувається зміщення точки беззбитковості (від ТБЗ 1 до ТБЗ 2), що дозволить 
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підприємству отримувати прибутки від продажу кожної одиниці продукції 

понад Об 2, а не Об 1 як це було до застосування супутніх перевезень. Це, 

безумовно, позитивно відобразиться на конкурентоспроможності підприємства 

на ринку. В свою чергу, зона прибутку підприємства наглядно значно 

збільшується (із зони прибутку 1 до зони прибутку 2), а зона збитків, 

відповідно, скорочується. 

Таким чином, з метою покращення конкурентоспроможності 

підприємству доцільно нарощувати обсяги виробництва продукції паралельно 

цільово акцентуючи увагу на максимізації супутніх вантажних перевезень. 

Хоча у даному випадку підприємство може стикнутися із необхідністю пошуку 

додаткових ринків збуту. Втім, у даному випадку, це не є предметом розгляду 

статті і може бути дослідженим автором у майбутньому. 

Висновки та перспективи подальшого розвитку. Логістична діяльність 

кожного підприємства з метою кінцевого позитивного впливу на його 

конкурентоспроможність потребує постійного розвитку і вдосконалення. 

Далеко не в останню чергу це стосується і транспортної логістики, оскільки 

саме вона безпосередньо взаємодіє із зовнішнім середовищем підприємства як 

«на вході» (в процесі постачання сировини, напівфабрикатів тощо для їх 

подальшого використання у виробничому процесі), так і «на виході» (при 

доставці товарів підприємства посередникам чи кінцевим споживачам). 

Вплинути на конкурентоспроможність підприємство може, 

запропонувавши товар за зниженими цінами завдяки мінімізації постійних та 

змінних витрат на одиницю продукції. А раціональна оптимізація транспортних 

маршрутів, узгодження графіків руху транспортних потоків, завдяки чому 

скорочується холостий пробіг автотранспорту, також призводить до зменшення 

собівартості продукції.  

А використання однотипних операцій, однакової тари, аналогічних 

прийомів вантажопереробки в усіх ланках логістичного ланцюгу формують ще 

одну складову конкурентних переваг підприємства в умовах застосування 
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логістики – скорочення затрат ручної праці і відповідних витрат на операції з 

вантажем. 

Додатковим джерелом надходження прибутку на підприємство є 

максимальне довантаження транспортних засобів за рахунок супутніх 

перевезень, хоча це потребує залучення додаткового кваліфікованого персоналу 

з транспортної логістики. 

Автор вважає за доцільне вводити окрему посаду логіста на середніх та 

великих підприємствах, які мають в розпорядженні власні транспортні засоби з 

метою поточного максимального довантаження транспорту супутніми 

вантажами. За умови високої оперативності та наявності відповідної 

кваліфікації таких працівників, вплив діяльності логістів призведе до 

підвищення конкурентоспроможності підприємства за рахунок зменшення 

критичного обсягу виробництва продукції. 

У своїх наступних дослідженнях автор планує визначити структуру 

впливу транспортної логістики на конкурентоспроможність підприємства з 

метою виявлення ключової складової такого впливу.  
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИРОЩУВАННЯ СІЯНЦІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ІЗ 

ЗАКРИТОЮ КОРЕНЕВОЮ СИСТЕМОЮ В ДП «ХАРКІВСЬКА ЛНДС» 

 

Анотація: В умовах Лівобережного Лісостепу встановлено, що під час 

вирощування садивного матеріалу сосни звичайної із закритою кореневою 

системою за умови використання у якості субстрату сумішей з ґрунту і 

торфу у співвідношенні 1:1 та з ґрунту, торфу та перегною у співвідношенні 

3:1:0,25. біометричні показники сіянців (висота та діаметр кореневої шийки) 

збільшились на 37 та 44% в порівнянні з контролем, а вихід стандартного 

садивного матеріалу збільшився відповідно у 1,6 та 2,7 рази. Також 

достовірно підтверджено, що позитивний вплив на ріст сіянців, і як наслідок, 

вихід стандартного садивного матеріалу, має застосування добрив, 

регуляторів росту рослин та мікробних препаратів. На всіх дослідних 

варіантах сіянці суттєво перевищували за біометричними показниками 

контрольні. Найвищій показник виходу стандартного садивного матеріалу 

зафіксований у варіанті з використанням обробки сходів препаратом Хетомік 

(87% проти 18% на контролі) 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ГП 

«ХАРЬКОВСКАЯ ЛНИС» 

 

Аннотация: Рассматривается опыт выращивания посадочного 

материала сосны обыкновенной с закрытой корневой системой в ГП 

«Харьковская ЛНДС». Отмечено, что при использовании в качестве 

субстрата смесей почвы и торфа в соотношении 1:1 и почвы, торфа и 

пепегноя в соотношении 3:1:0,25 биометрические показатели сеянцев (висота 

и диаметр корневой шейки) звеличились на 37 и 44% по сравнению  сконтролем, 

а выход стандартного посадочного материала увеличился соответственно в 

1,6 и 2,7 раза. Также положительное влияние на рост сеянцев, и как следствие, 

выход стандартного посадочного материала, имеет обработка всходов 

удобрениями, регуляторами роста растений и микробными препаратами. Во 

всех опытных вариантах сеянцы существенно превышают контрольные по 

биометрическим показателям. Наибольший показатель выхода стандартного 
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посадочного материала зафиксирован в варианте с использованием обработки 

всходов препаратом Хетомик (87% против 18% на контроле) 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, питомник, закритая корневая 

система, контейнер, субстрат, биогумус, регуляторы роста растений, 
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CULTIVATION INTENSIFICATION OF PINE SEEDLINGS WITH A 

CLOSED ROOT SYSTEM IN STATE ENTERPRISE “KHARKIV FOREST 

RESEARCH STATION” 

 

Abstract: The experience of growing pine planting material with closed root 

system in State Enterprise “Kharkiv Forest Research Station”. It was noted that 

when using mixtures of soil and peat in a ratio of 1: 1 and soil, peat and humus in a 

ratio of 3: 1: 0.25 as a substrate, the biometric parameters of seedlings (height and 

diameter of the root neck) increased by 37% and 44% in comparison with control, 

and the yield of standard planting material increased 1.6 and 2.7 times, respectively. 

Also positive effect on the growth of seedlings, and as a consequence, the yield of 

standard planting material, has the treatment of shoots by fertilizers, plant growth 

regulators and microbial drugs. In all experimental variants, the seedlings are 

significantly higher than the control ones by their biometric indicators. The highest 

yield  rate of standard planting material was recorded in the variant with the use of 

seed treatment with Hetomik (87% versus 18% in the control) 
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Постановка проблеми. Інтенсифікація лісогосподарського виробництва 

потребує розробки та впровадження нових технологій лісовідновлення і 

лісорозведення. У промислово розвинутих країнах велике поширення 

отримують технології вирощування садивного матеріалу деревних порід із 

закритою кореневою системою (ЗКС) та створення із його використанням 

лісових культур. Сьогодні зацікавленість до такого виду садивного матеріалу 

зростає і в Україні, оскільки є докази більш успішного його росту в культурах, 

особливо в жорстких лісорослинних умовах [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирощування садивного 

матеріалу із ЗКС порівняно з традиційними технологіями вирощування сіянців 

із відкритою кореневою системою має низку переваг та дає можливість 

економного локального внесення добрив, регуляторів росту та біопрепаратів; 

ефективно використовувати насіння; цілеспрямовано управляти ростом сіянців 

для оптимізації співвідношення надземної та підземної частини сіянців; 

отримувати протягом одного вегетаційного періоду 2–3 ротації високоякісного 

садивного матеріалу; продовжити період садіння лісових культур, не 

обмежуючи його 10–15 днями весняної або осінньої пір року, а й протягом 

усього вегетаційного періоду; виконувати садіння культур крупномірним 

садивним матеріалом із мінімальним травмуванням кореневої системи; знизити 

витрати на доповнення лісових культур у зв’язку із високою приживлюваністю 

садивного матеріалу; підвищити загалом ефективність створення лісових 

культур [1, 2, 7, 13]. 

Крім того, сіянці із ЗКС порівняно з сіянцями з відкритою кореневою 

системою в умовах зростаючої ґрунтової посухи є більш стійкими, це може 

бути запорукою високої приживлюваності лісових культур [5]. 
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Велике значення для вирощування сіянців із закритою кореневою 

системою має вибір субстрату для забезпечення кращого росту сіянцю у 

контейнері. Частіше за все у світовій практиці субстрати готують на основі 

торфу,перевага надається субстратам, приготовленим із верхового торфу, іноді 

перехідного з додаванням мінеральних добрив, компостів, тирси та ін. [3, 8, 12, 

14, 15]. 

Одним з напрямків вирішення проблеми вирощування садивного 

матеріалу із закритою кореневою системою є застосування достатньо 

економічних і технологічних контейнерів. Конструктивні параметри 

контейнерів визначають рівень механізації і автоматизації всього 

технологічного процесу – від висівання насіння до створення лісових культур, а 

технологія їхнього виготовлення – економічні показники виробництва 

садивного матеріалу і створення лісових культур з його використанням. 

Аналізуючи принципові особливості вибору оптимальної конструкції 

контейнера, Р.У. Hahn [4] вважає, що контейнер повинен забезпечувати 

можливість досягнення рослинами необхідних параметрів; нешкідливість для 

рослин матеріалу, з якого він виготовлений, протягом всього процесу 

вирощування; оптимальний розвиток рослин за висотою, діаметром стовбура, 

кореневою системою і крон рослин, одеревіння стовбура і дозрівання бруньки; 

захист коренів від екстремальних умов середовища; можливість механізації 

робіт в розсадниках і на лісокультурних площах; багаторазове використання у 

ряді циклів виробництва садивного матеріалу; мінімальну собівартість і 

матеріаломісткість. 

В цілому агротехніка вирощування садивного матеріалу із закритою 

кореневою системою мало відрізняється від вирощування садивного матеріалу 

з відкритою кореневою системою в умовах теплиць та відкритих полігонів. Під 

час виробництва садивного матеріалу із закритою кореневою системою 

дотримуються аналогічних агротехнічних прийомів та заходів, що і при 

вирощуванні садивного матеріалу із відкритим корінням – підготовка ґрунту 
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(субстрату), підготовка насіння до висівання, висівання насіння, догляд за 

посівами до та після появи сходів та ін. 

Мета і завдання статті - встановити ефективність використання добрив, 

регуляторів росту рослин та мікробних препаратів при вирощуванні сіянців 

сосни звичайної з закритою кореневою системою. 

Виклад основного матеріалу. Досліди з вирощування сіянців сосни 

звичайної із закритою кореневою системою було закладено на відкритій ділянці 

розсадника Південного лісництва ДП «Харківська ЛНДС» (рис.1). З метою 

вирощування сіянців сосни звичайної використовували індивідуальні 

контейнери циліндричної форми з оболонкою із дрібно сітчастої полімерної 

тканини (агроволокно) завтовшки 17–19 мкн. Розмір контейнера: висота – 25 

см, діаметр – 6 см, об’єм – 706 см3. 

 

 

Рис. 1. Загальний вигляд коробів з сіянцями із ЗКС. Південне лісництво 

ДП «Харківська ЛНДС» 

Контейнери з субстратом розміщували в коробах з дощок завтовшки 50 

мм з висотою стінок 30 см. Розміри короба: ширина – 1,5 м, довжина – 2,5 м. 

Проміжки між контейнерами заповнювали ґрунтом. 
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Нітроамофоску (НАФ) вносили у субстрат, який розміщений у 

контейнерах, до висівання насіння у водному розчині з концентрацією 40 і 50 г 

на 10 л з нормою полива 10 л на 1 м2 сумарної поверхні субстрату у 

контейнерах. 

В кожному варіанті дослідів вирощували не менш 100 сіянців. 

Висівали пророслим насінням сосни по 2–3 насінини у контейнери. 

Висівання проводили тільки після розміщення контейнерів у коробах, коли 

температура субстрату становила 6–10ºС. Перед висіванням насіння 

відкалібровували, намочували на 12 годин у воді, підсушували, протравлювали 

проти збудників інфекційного вилягання протруйником системної дії Топсин-М 

(6 г/кг) [9]. Насіння висівали на глибину 0,5 см з наступним мульчуванням 

свіжою сосновою тирсою шаром 0,5–1,0 см. В цьому випадку зменшується 

вилягання сходів сосни. Під час появи перших ознак вилягання сходів 

проводили профілактично-винищувальні поливи посівів з осередками 

вилягання 0,15% водними розчинами фунгіциду з розрахунку 2 л розчину на 1 

м2 посівної стрічки. Такі заходи повторювали через 7–10 діб. 

Прорідження сходів проводили через 2 тижні після їх появи, залишаючи 

по одному сходу, найкращому за зовнішніми ознаками. 

У перший місяць після посіву та появи сходів проводили дрібно-

крапельний полив щоденно строго контролюючи його рівномірність із 

розрахунку 8–10 л води на 1 м2 короба. Вологість субстрату підтримували у 

межах 50–60% від повної вологості, після чого інтенсивність поливу знизили до 

2–3 разів на тиждень. 

Контролем були сіянці у контейнерах, які заповнені ґрунтом (суміш 

середньосуглинкового добре гумусованого та зв’язно-піщаного ґрунтів у 

співвідношенні 1:1). 

Додавання до ґрунту торфу у співвідношенні 1:1, 2:1, 3:1 сприяло 

підвищенню висоти сіянців на 27-37%, діаметра кореневої шийки на 10-44%, 
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вихід стандартних сіянців на контролі становив 18%, а у варіантах з тирсою 

відповідно 21, 30, 27% (табл.1). 

Маса стовбурців у цих варіантах порівняно з контролем збільшилась на 

60–100%, коріння на 66–105% (табл. 2). З підвищенням частки ґрунту у складі 

субстрату маса стовбурців та коріння послідовно зменшується. 

Таблиця 1.Висота і діаметр, вихід стандартних сіянців сосни звичайної з 

ЗКС, які вирощені у відкритому ґрунті. Південне лісництво, ДП 

«Харківська ЛНДС» 

Варіанти досліду 

Висота, см Діаметр, мм Вихід 

стандартних 

сіянців, % 
M±m % tф M±m % tф 

Контроль (ґрунт) 5,2±0,14 100 - 1,6±0,06 100 - 18 

Ґрунт + торф (1:1) 7,1±0,13 137 9,95 2,3±0,11 144 5,59 21 

Ґрунт + торф (2:1) 6,6±0,36 127 3,62 2,2±0,11 138 4,79 30 

Ґрунт + торф (3:1) 6,7±0,30 129 4,53 2,1±0,10 131 4,54 27 

Ґрунт + торф + перегній  

 (3:1:0,25) – субстрат 
7,1±0,13 137 9,95 2,3±0,11 144 5,59 50 

Субстрат + 30 г/м2 НАФ 8,2±0,22 158 11,50 2,1±0,8 131 5,00 39 

Субстрат + 40 г2 НАФ 8,1±0,12 156 15,73 2,1±0,11 131 3,99 58 

Субстрат + Реаком  8,2±0,34 158 8,16 2,3±0,15 144 4,33 71 

Субстрат + Гумат калію 9,8±0,28 188 14,69 2,7±0,09 169 10,17 65 

Субстрат + Фумар 8,0±0,22 154 10,74 2,0±0,09 125 3,70 43 

Субстрат + Теравет-400 8,5±0,34 163 8,97 2,6±0,08 163 10,00 60 

Субстрат + Байкал 7,3±0,28 140 6,71 2,0±0,12 125 2,98 47 

Субстрат + РБ 8,7±0,36 167 9,06 2,5±0,15 156 5,57 56 

Субстрат + ПМБ 9,2±0,31 177 11,76 2,5±0,13 156 6,29 75 

Субстрат + АТБ 9,2±0,20 177 16,38 2,1±0,09 131 4,62 71 

Субстрат + ХМ 10,2±0,38 196 12,35 2,4±0,08 150 8,00 87 

Примітка: 1) – НАФ – нітроамофоска; Реаком – мікроелементне добриво; мікробні препарати – Байкал, РБ – 

Ризобразин, ПМБ – Поліміксобактерин, АТБ – азотобактерин, ХМ – Хетомік; 2) t0,01= 2,63, t0.05= 1,98. 

Додавання у склад субстрату перегною: "ґрунт+торф+перегній" (3:1:0,25) 

в порівнянні з субстратом "ґрунт+торф" (3:1) сприяло суттєвому збільшенню 

висоти сіянців, діаметра, маси стовбурців та коріння, особливо виходу 

стандартних сіянців (50%). Підживлення сіянців НАФ 30 та 40 г/м2 призвело до 
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збільшення росту сіянців у висоту на 56-58%, діаметра на 31%, маси стовбурців 

на 100–120%. Однак маса коріння у варіанті з НАФ 30 г/м2 була більшою, ніж у 

варіанті НАФ 40 г/м2 (табл.2). Вихід стандартних сіянців дорівнював 39–58%. 

Обробка сіянців мікроелементним добривом Реаком сприяла 

рівномірному збільшенню висоти та діаметра сіянців. Вихід стандартних 

сіянців становив 71%. 

Таблиця 2. Повітряно-суха маса середнього сіянцю сосни звичайної з 

ЗКС, які вирощені у відкритому ґрунті. Південне лісництво, ДП 

«Харківська ЛНДС» 

Варіанти досліду 

Повітряно-суха маса середнього сіянцю 

стовбурці хвоя коріння 

M±m, г % tф M±m, г % tф M±m, г % tф 

Контроль (ґрунт) 0,10±0,01 100 - 0,45±0,75 100 - 0,21±0,01 100 - 

Ґрунт + торф (1:1) 0,20±0,02 200 4,47 0,70±1,33 156 0,16 0,43±0,03 205 6,96 

Ґрунт + торф (2:1) 0,19±0,02 190 4,02 0,66±1,25 147 0,14 0,40±0,02 190 8,50 

Ґрунт + торф (3:1) 0,16±0,02 160 3,00 0,55±1,00 122 0,08 0,35±0,02 166 7,00 

Субстрат – ґрунт+ торф+ 

перегній (3:1:0,25) 
0,20±0,01 200 4,47 0,70±133 156 0,16 0,43±0,03 205 6,96 

Субстрат + НАФ30г/м2 0,20±0,01 200 7,07 0,69±1,29 153 0,16 0,41±0,02 195 8,94 

Субстрат + НАФ40г/м2 0,22±0,02 220 5,37 0,55±1,10 122 0,08 0,33±0,55 157 0,22 

Субстрат + Реаком  0,23±0,02 230 5,81 0,72±1,37 160 0,17 0,42±0,03 200 6,64 

Субстрат +Гумат калію 0,37±0,04 370 6,55 0,89±1,67 198 0,24 0,41±0,03 195 6,32 

Субстрат + Фумар 0,20±0,01 200 7,07 0,68±1,29 151 0,15 0,41±0,03 195 6,32 

Субстрат +Теравет-400 0,23±0,02 230 5,81 0,71±0,80 158 0,24 0,26±0,01 124 3,54 

Субстрат + Байкал 0,16±0,02 160 2,68 0,53±0,87 118 0,07 0,17±0,02 81 -1,79 

Субстрат + РБ 0,32±0,04 320 5,34 0,85±1,55 189 0,23 0,38±0,02 181 7,60 

Субстрат + ПМБ 0,27±0,02 270 7,60 0,77±1,33 171 0,21 0,29±0,03 138 2,53 

Субстрат + АТБ 0,25±0,02 250 6,71 0,63±1,19 140 0,13 0,31±0,02 148 4,47 

Субстрат + ХМ 0,33±0,01 330 16,26 0,78±1,58 173 0,19 0,47±0,03 224 8,22 

Примітка: 1) – НАФ – нітроамофоска; Реаком – мікроелементне добриво; мікробні препарати – Байкал, РБ – 

Ризобразин, ПМБ – Поліміксобактерин, АТБ – Азотобактерин, ХМ – Хетомік; 2) t0,01= 2,88, t0.05= 2,10. 

Внесення в субстрат гумату калію 40 г/л (водний розчин) суттєво 

підвищило ріст сіянців у висоту – на 88%, на 69% збільшився діаметр, на 270% 

маса стовбурців, на 98% маса хвої, маса коріння – 95%. Вихід стандартних 

сіянців – 65%. Перед висіванням насіння сосни провели обробку регулятором 
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росту "Фумар", що вплинуло на вихід стандартних сіянців – 43%. Внесення у 

субстрат суперабсорбенту вологи Теравет-400 з нормою внесення 2 г/контейнер 

сприяло підсиленню росту сіянців у висоту та збільшенню діаметра, але на 

розвиток кореневої системи суттєво не вплинуло – перевищення над контролем 

тільки на 24%. 

Серед мікробних препаратів, які вносили у субстрат у вигляді водних 

розчинів тричі за вегетаційний період (Байкал, Ризобразин, Поліміксобактерин, 

Азотобактерин, Хетомік), найбільш ефективними відносно впливу на вихід 

стандартних сіянців є Поліміксобактерин, Азотобактерин, Хетомік, відповідно 

75, 71, 87%. Однак Поліміксобактерин та Азотобактерин на відміну від 

Хетоміка у менший мірі сприяли розвитку кореневої системи – на 38–48%, а у 

варіанті з Хетоміком перевищення над контролем становило 124% (табл. 2). 

Висновки та перспективи подальшого розвитку: 

1. Кращими субстратами для вирощування сіянців сосни звичайної із 

ЗКС виявились «грунт+торф(1:1)» та «грунт+торф+перегній (3:1:0,25)». При 

використанні цих сумішей в якості субстрату біометричні показники сіянців 

(висота та діаметр кореневої шийки) збільшились на 37 та 44% в порівнянні з 

контролем. 

2. Усі мікробні препарати, що використовувались у даному досліді, 

суттєво вплинули на збільшення біометричних показників сіянців в порівнянні 

з контролем. Проте найбільший вихід стандартного садивного матеріалу 

виявився у варіанті із застосуванням Хетоміку (87% проти 18% на контролі). 
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Постановка проблемы 

Для очистки воды от коллоидных и других загрязнений наибольшее 

распространение получила физико-химическая технология, в которой процесс 

фильтрования является последней и основной стадией осветления воды и 

выполняется на фильтрах с кварцевой загрузкой [1, 2]. 

Особое внимание уделяется интенсификации процесса очистки 

природных вод, усовершенствованию технологий в разработках новых методов 

очистки воды, а также внедрению ресурсосберегающих технологий. 

Среди методов и способов, которые используются для интенсификации 

водообработки, наиболее перспективными являются методы, связанные с 

применением рациональных, технологически обоснованных схем, 

модификации существующих и разработкой новых методов и конструкций 

водоочистных аппаратов [3, 4]. 

В данной работе рассмотрена технология очистки воды с помощью 

модификации кварцевой загрузки, которая позволяет интенсифицировать 

процесс осветления воды, уменьшить расход реагентов на 25-30% с получением 

очищенной воды необходимого качества, сократить количество 

производственных площадей, необходимых для реагентного хозяйства 

очистных сооружений, при этом себестоимость очистки воды снижается на 20-

25% [5-7]. 

Цель и задачи статьи 

Научно-технологическое обоснование модификации кварцевой загрузки 

скорых фильтров раствором флокулянта полиакриламида, которая позволяет 

повысить качество очистки питьевой воды, снизить ее себестоимость и 

повысить продуктивность очистных сооружений. 

Анализ последних исследований и публикаций  

Очистка воды от взвешенных гуминовых и других примесей 

осуществляется в процессе коагуляции и флокуляции. Для того чтобы очистить 

воду от взвешенных в ней коллоидных частиц необходимо разрушить 
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равновесие, убрать силы, которые не дают частицам осесть. Коагуляция – это 

процесс слипания частиц коллоидной системы в результате их взаимодействия 

под действием молекулярных сил сцепления при перемешивании [8]. В 

результате чего образуются агрегаты – крупные (вторичные) частицы, 

состоящие из скопления мелких (первичных). Первичные частицы в таких 

агрегатах соединены силами межмолекулярного взаимодействия 

непосредственно или через прослойку окружающей (дисперсионной) среды. 

Коагуляция сопровождается прогрессирующим укрупнением частиц и 

уменьшением их общего числа в объеме воды. Основные положения 

современной теории устойчивости гидрофобных коллоидных систем 

разработаны Б.В. Дерягиным и Л.Д. Ландау [9]. Авторы считают, что силы 

электростатического отталкивания возникают в том случае, когда коллоидные 

частицы соединятся настолько, что диффузные слои противоионов хотя бы 

частично накладываются друг на друга. При относительно большой толщине 

диффузных слоев силы притяжения невелики, а силы отталкивания 

преобладают над силами притяжения, что обусловливает агрегатную 

устойчивость коллоидной системы. Гидраты оболочки ядер мицелл, 

возникающих при гидратации ионов в диффузном слое, имеют упругость и 

препятствуют сближению коллоидных частиц до расстояния эффективного 

действия Ван-дер-Ваальсоой силы тяжести. Основным процессом 

коагуляционной очистки природных вод является гетерокоагуляция – 

взаимодействие коллоидных и мелкодисперсных примесей воды с агрегатами, 

образующимися при введении коагулянтов в осветляемую воду [10]. 

Для коллоидных частиц характерно образование на поверхности частиц 

двойного электрического слоя. Одна часть двойного слоя фиксируется на 

поверхности раздела фаз, а другая создает облако ионов, то есть одна часть 

двойного слоя является неподвижной, а другая подвижной (диффузный слой). 

При снижении электрического заряда частиц, то есть при уменьшении ξ-

потенциала, силы отталкивания уменьшаются и становится возможным 
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слипание частиц – процесс коагуляции коллоида. Чтобы вызвать коагуляцию 

коллоидных частиц, необходимо снизить величину их  

ξ-потенциала до критического значения добавлением ионов, имеющих 

положительный заряд. Таким образом, при коагуляции происходит 

дестабилизация коллоидных частиц вследствие нейтрализации их 

электрического заряда. Силы взаимного притяжения между коллоидными 

частицами начинают преобладать над электрическими силами отталкивания 

при ξ-потенциале системы менее 0,03 В. При потенциале, равном нулю, 

коагуляция проходит с максимальной интенсивностью [11]. 

 Адсорбционные емкости гидроксидов алюминия и железа разные, зависят 

от типа коллоида, высокомолекулярных примесей природных вод и 

уменьшаются со временем. Так, по данным Л.А. Кульского, уже через 30 

секунд после введения в осветляемую воду сернокислого или хлорного железа 

адсорбционная емкость гидроксидов уменьшается почти в три раза [12]. В 

дальнейшем процесс образования хлопьев гидроксида, протекает в течение 2-3 

часов после введения коагулянта, лишь незначительно уменьшает 

адсорбционную емкость гидроксида. Согласно адсорбционной теории 

коагуляции, предложенной Ф. Фрейндлихом, причиной коагуляции 

электролита является нейтрализация части заряда коллоидных частиц, которая 

происходит вследствие адсорбции ионов коагулирующего электролита. 

Согласно исследованиям П.А. Ребиндера, Ю. И. Вейцера и др., 

флокуляция – это процесс, протекающий без изменения электрических свойств 

частиц с образованием хлопьев, в которых коллоидные частицы связаны за счет 

химических сил мостиками из макромолекул полимеров. Такие мостики могут 

образовывать, как макромолекулы водорастворимых полимеров, так и 

нерастворимые в воде вещества, например, гидроокись алюминия [13, 14]. 

Модификация кварцевой загрузки фильтров рекомендуется при очистке 

природной воды. Разработанный метод модификации кварцевой загрузки 

защищен патентом [7]. 
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Изложение основного материала 

В качестве фильтрующей загрузки в системах водоподготовки обычно 

используют кварцевый песок, керамзит и др., которые имеют отрицательный 

заряд 15. Так как находящиеся в осветляемой воде коллоидные и другие 

загрязнения также отрицательно заряжены, то между ними и поверхностью 

зерен фильтрующей загрузки возникают электростатические силы 

отталкивания, препятствующие прилипанию частиц. Обработка кварцевого 

песка раствором полиакриламида приводит к образованию на поверхности 

зерен загрузки полимерной пленки и придает зернам положительный заряд и 

тем самым создает условия для более полного протекания процессов очистки 

воды, что подтверждено научными работами Вейцера Ю.И., Колобова З.А., 

Сафонова Г.М. 16. Загрузку с положительным зарядом получили методом 

нанесения на поверхность зерен песка 0,5% раствора ПАА с концентрацией 

0,03 мг/дм3. Основным показателем, характеризующим электрические свойства 

загрузок, золей, суспензий, был принят электрокинетический потенциал. 

Определение ξ – потенциала фильтрующей загрузки определяли методом 

протекания потенциала, который согласно исследований, выполненных 

Вейцером Ю.И., Душкиным С.С. и др. зависит от дозы флокулянта при 

модификации фильтрующей загрузки 15-16. 

Влияние дозы 0,5% флокулянтом на ξ - потенциал фильтрующей загрузки 

в процессе ее модификации представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Значение ξ – потенциала при различных дозах флокулянта в процессе 

модификации фильтрующей загрузки 

 

Доза 0,5% флокулянта ПАА, 

мг/дм
3 

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

ξ – потенциал фильтрующей 

загрузки 
27,2 28,3 35,5 30,6 28,9 

 



93 
 

Исследование влияния модификации кварцевой загрузки скорых 

фильтров раствором флокулянта на параметры фильтрования выполнены на 

лабораторной установке, с использованием модельной воды, качественная 

характеристика которой приведена ниже: 

Содержание взвешенных веществ, мг/дм
3
 20 – 25 

Цветность, град. ПКШ 65 – 75 

рН 7,1 – 7,2 

Общая жесткость, мг-экв/дм
3
 6,3 – 6,7 

Щелочность, мг-экв/дм
3
 2,5 – 2,8 

В качестве флокулянта использовали 0,5% раствор полиакриламида ПАА 

с дозой 0,03 мг/дм
3
. 

Методика проведения эксперимента описана раннее 4, 5. 

Изучены следующие основные вопросы: 

- влияние времени обработки кварцевой загрузки раствором флокулянта 

на продолжительность фильтроцикла и качество очистки воды; 

- кратность использования модифицированной загрузки фильтра. 

 

Влияние времени модификации кварцевой загрузки скорых фильтров 

показана в табл. 2. 

Таблица 2 

Влияние времени модификации кварцевой загрузки фильтра флокулянтом ПАА 

на продолжительность фильтроцикла 

 

Номер 

фильтроцикла 

Время 

модификации, 

tм, мин 

Продолжительность фильтроцикла, 

tф, мин 

Изменение 

продолжительности 

фильтроцикла, 

% 

Обычное 

фильтрование 

Фильтрование при 

модифицированной 

загрузке 

Ф1 

 

Ф2 

 

Ф3 

 

1,0 

 

3,0 

 

5,0 

 

175 

 

232 

 

310 

 

243 

 

315 

 

492 

 

27,9 

 

26,3 

 

36,9 
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Ф4 

 

Ф5 

 

Ф6 

6,0 

 

7,0 

 

8,0 

366 

 

358 

 

298 

510 

 

542 

 

361 

28,2 

 

33,9 

 

46,8 

  

Опытные данные показывают, что модификация кварцевой загрузки 

активированным раствором полиакриламида (ПАА) позволяет увеличить 

продолжительность фильтроцикла, который зависит от времени модификации и 

оптимальное значение которого при обычном растворе флокулянта составляет 

6-7 мин (Ф4 – Ф5), при активированном – 5-6 мин. При этом наблюдается 

увеличение продолжительности фильтроцикла (tф) с увеличением времени 

модификации загрузки фильтра (tм), затем стабилизация фильтроцикла, после 

чего имеет место снижение продолжительности фильтроцикла.  

При модификации кварцевой загрузки раствором флокулянта ПАА во 

всем диапазоне исследованных интервалов времени модификации имеет место 

увеличение продолжительности фильтроцикла: при tм=1 мин фильтроцикл 

увеличивается на 27,9% (Ф1) и составляет 243 мин, при tм=3мин увеличение 

продолжительности фильтроцикла составляет 26,3% (Ф2 – 315 мин); 

оптимальное значение tм составляет 5 мин (Ф3) - tф при модификации загрузки 

увеличивается на 36,9%. Далее продолжительность фильтроцикла 

стабилизируется, а при tм=8 мин (Ф6) наблюдается уменьшение tф по 

сравнению с оптимальным значением (Ф3), хотя полученная 

продолжительность фильтроцикла значительно превышает продолжительность 

фильтроцикла при модификации загрузки обычным раствором флокулянта 

ПАА. 

Модификация кварцевой загрузки оказывает определенное влияние на 

мутность и цветность осветленной воды, что подтверждается опытными 

данными, приведенными на рисунках 1 и 2 (опытные данные фильтроцикла 

Ф4). При этом использование для модификации загрузки активированного 

раствора флокулянта позволяет повысить качество осветления воды на 
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фильтрах. Так, если мутность осветленной воды при модификации загрузки 

обычным раствором флокулянта составляла до проскока в среднем 1,37 мг/дм3, 

то при активированном растворе флокулянта – в среднем 0,49 мг/дм3, 

цветность составляла, соответственно, в среднем 28 и 18 градусов. 

  

Рис. 1 – Влияние времени модификации фильтрующей загрузки 

контактного осветлителя на мутность и цветность фильтрата 

  

Рис. 2 – Изменение мутности осветляемой воды в зависимости от 

кратности использования модифицированной загрузки 
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Опытные данные показывают, что модификация кварцевой загрузки 0,5% 

раствором флокулянта ПАА позволяет увеличить продолжительность 

фильтроцикла в среднем на 20-35%. Так, при модификации кварцевой загрузки 

в течение 1 минуты, продолжительность фильтроцикла увеличилась на 14,8% 

(фильтроцикл Ф-1), при модификации в течение 3 минут фильтроцикл 

увеличился на 32,1%, наибольшее увеличение продолжительности 

фильтроцикла наблюдалось при модификации в течение 5,6 минут 

(фильтроцикл Ф-3 и Ф-4) составляет 40,7 и 25,9%. 

Установлено, что модификация фильтрующей загрузки раствором 

флокулянта позволяет многократно использовать ее без снижения качества 

фильтрата. Последнее относится к модификации загрузки как обычным 

раствором флокулянта, так и активированным. Кратность использования 

модифицированной загрузки обычным раствором ПАА составила, в среднем, 

10-12, активированным – 15-16 фильтроциклов. При использовании 

активированного раствора флокулянта для модификации загрузки скорых 

фильтров кратность использования загрузки увеличится, в среднем, на 30% без 

ухудшения качества фильтрата.  

Выводы и перспективы дальнейшего развития. 

1. Для улучшения флокулирующих и коагулирующих свойств реагентов 

разработан и защищен патентами способ очистки воды от дисперсных 

примесей при помощи фильтрации исходной воды через модифицированную 

кварцевую загрузку, позволяющую интенсифицировать процесс осветления 

воды, снизить расходы реагентов в среднем на 40-50% с получением воды 

необходимого качества, при этом себестоимость осветленной воды 

уменьшается на 25-30%. 

2. Необходимо продолжить исследования модифицированной кварцевой 

загрузки раствором флокулянта для очистки питьевой воды в зависимости от 

качественных показателей исходной воды. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА 

УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 

Анотація. У статті розглянуто сутність та види управлінських 

інновацій, а також висвітлено основні фактори, які стримують їх розвиток. 

Запропоновано та обґрунтовано послідовність впровадження управлінських 

інновацій на вітчизняних підприємствах. Визначено принципи успішної 

реалізації управлінських інновацій 

Ключові слова: інноваційний розвиток, управлінські інновації, опір 

персоналу, адаптація, ефективність 

 

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT INNOVATIONS 

IN UKRAINIAN ENTERPRISES WITH THE AIM OF IMPROVING THEIR 

COMPETITIVENESS 

 

Аннотация. В статье рассмотрены сущность и виды управленческих 

инноваций, а также освещены основные факторы, которые сдерживают их 

развитие. Предложена и обоснована последовательность внедрения 
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управленческих инноваций на отечественных предприятиях. Определены 

принципы успешной реализации управленческих инноваций 

Ключевые слова: инновационное развитие, управленческие инновации, 

сопротивление персонала, адаптация, эффективность 

 

Abstract. The article considers the essence and types of managerial 

innovations, as well as highlight the main factors that hinder their development. The 

sequence of introduction of managerial innovations at domestic enterprises is 

proposed and substantiated. The principles of successful implementation of 

managerial innovations are determined 

Keywords: innovative development, management innovations, resistance of 

staff, adaptation, efficiency 

 

Постановка проблеми. 

В сучасних умовах традиційні засоби забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства вже не здатні гарантувати 

довгострокові переваги на ринку. Наприклад, економію на масштабі та вхідні 

бар’єри до галузей можна подолати за допомогою різних типів партнерства, а 

унікальні продукти та технології з легкістю відтворюються конкурентами. Тому 

величезне значення для стійкого розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств набуває їх унікальна 

система управління. Саме інновації в менеджменті визначають спроможність 

компанії ефективно пристосовуватись до змін в ринковому та економічному 

середовищі. Сьогодні, впровадження управлінських інновацій є, мабуть, 

єдиним засобом забезпечення неповторності та ефективності системи 

управління підприємством.  

Сьогодні динамічним розвитком характеризується не лише зовнішнє, а й 

внутрішнє середовище підприємства. Зокрема, методи менеджменту, принципи 

прийняття управлінських рішень, організаційна структура, система 
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стратегічного планування, можливість впровадження інновацій, комунікації 

потребують періодичних змін та удосконалення.  

Ключовим фактором досягнення високого рівня конкурентоспроможності 

будь якого підприємства є гнучка та ефективна система управління, яка здатна 

швидко та якісно адаптуватися до динамічних змін зовнішнього середовища. 

Постійне зростання конкуренції, підвищення вимог споживачів, стрімкий 

розвиток науково-технічного прогресу, динамічні зміни кон’юнктури ринку 

змушують менеджерів та власників підприємств шукати нові шляхи вирішення 

проблем та креативні підходи до кращого розвитку своїх підприємств з метою 

досягнення конкурентних переваг.  

Для вирішення цих проблем менеджери використовують класичні та 

сучасні методи управління, вдосконалюють роботу з персоналом тощо. У 

зв’язку з цим посилюється потреба впровадження управлінських інновацій як 

головного чинника успішного розвитку підприємств.  

Актуальність управлінських інновацій суттєво зростає під час кризового 

чи перехідного періоду. В умовах сприятливої економічної ситуації недоліки в 

системі управління, проблеми організації та мотивації персоналу дозволяють 

підприємству функціонувати на певному рівні. Однак у період загострення 

кризових процесів, слабкі сторони стають критичними для діяльності 

підприємства. І навпаки, дієва система управління, яка базується на інноваціях, 

забезпечує ефективність функціонування підприємства в період несприятливої 

кон’юнктури ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблеми підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств за 

рахунок впровадження передових управлінських інновацій перебувають у 

спектрі наукових досліджень багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців, 

зокрема: Бажала Ю.М. [1], Друкера П. [2], Дяченко М.І. [3], Ілляшенка С.М. [4], 

Михайлова Л.І. [5], Момчевої А.М. [6],  Мушникової С.А. [7], Плешу Г. [8], 
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Прокопишина Л.П. [9], Шацької З.Я. [10], Біркіншоу Дж. [11] Мола М.Дж. [11], 

Хеймела Г. [12] та інших. 

Дослідження цих науковців розкривають поняття та проблеми управління 

інноваційною діяльністю, підходи до класифікації інновацій, особливості 

процесу їх реалізації, значення управлінських інновацій для ефективного 

розвитку суб’єктів господарювання. Найчастіше під інноваційною діяльністю 

підприємств розуміють розробку нових продуктів та послуг, впровадження 

нових маркетингових та виробничих технологій тощо, а розвиток 

управлінських інновацій, проблеми оцінки їх ефективності залишаються поза 

увагою науковців. 

Є чимало досліджень, які пов’язані з визначенням поняття «управлінська 

інновація», їхньою класифікацією, причинами виникнення, особливостями, 

корисним ефектом для підприємств. Цим пояснюють різноманітні підходи до 

питань їх сутності та значення для розвитку підприємства. Однак практична 

сторона процесів їхньої реалізації залишається поза увагою, а управлінські 

інновації лише починають впроваджуватись на вітчизняних підприємствах. 

Мета статті - уточнення сутності та значення управлінських інновацій, 

визначення основних проблем, які стримують поширення управлінських 

інновацій на вітчизняних підприємствах та обґрунтування доцільності їх 

впровадження. 

Завдання статті. В умовах постійних змін зовнішнього середовища та 

посилення конкуренції управлінські інновації набувають особливої 

актуальності та значення, що потребує виділення їх як окремого виду інновацій 

з метою детального розгляду та обґрунтування їх особливостей, переваг для 

підприємства. 

Тому для українських підприємств реформування системи менеджменту, 

вдосконалення інструментів управління на інноваційних засадах є актуальним 

завданням.  

Виклад основного матеріалу. 
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Під терміном "управлінська інновація" розуміють нову систему 

організації і управління, або нову управлінську технологію, або новий бізнес-

процес. У багатьох випадках нововведення створюється завдяки реформуванню 

(перепроектування, реінжиніринг) існуючих управлінських систем, технологій, 

процесів [4, с. 35]. 

Європейська Комісія схожим чином визначає управлінську інновацію - це 

оновлення або розширення товарів і послуг та пов'язаних з ними ринків; 

встановлення нових методів виробництва і розподілу (розповсюдження); 

впровадження змін в управлінні (менеджменті), організації роботи, робочих 

умовах (умовах праці) і навиків праці [4, с. 38]. 

Під управлінською інновацією також розуміємо особливу форму зміни 

існуючих принципів, структури, процедур, методів, технік та/або будь-яких 

елементів системи управління організацією на кардинально нові, які є 

результатом творчої діяльності [8, с. 193].  

Інноваційний розвиток підприємств в сучасних умовах неможливий без 

використання передових інструментів у системі менеджменту, зокрема 

впровадження управлінських інновацій. У сучасних умовах при вирішенні 

проблем функціонування та розвитку підприємств управлінські інновації 

здебільшого залишаються поза лаштунками, що нівелює їхнє значення в 

процесі підвищення якісних та кількісних показників діяльності підприємства. 

Проте варто зазначити, що управлінські інновації створюють необхідні умови 

для впровадження інших видів інновацій, зокрема продуктових, технологічних, 

маркетингових, збутових та є базою для організації інноваційного процесу на 

підприємстві. 

Управлінські інновації – це ланцюг взаємозв’язаних та свідомо 

ініційованих змін, пов'язаних з якісним реформуванням управлінського блоку й 

націлені на підвищення стабільності, ефективності та конкурентоспроможності 

підприємства. З цієї точки зору, управлінські інновації відображають якісне 

поетапне перетворення системи менеджменту підприємства. 
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Різноманітні завдання, які виникають в процесі управління, можна 

об‘єднати з базовими управлінськими функціями: планування, організування, 

мотивування, контролювання, регулювання. Доцільним є розподіл 

управлінських інновацій з точки зору функцій менеджменту. Таким чином, 

можна виділити чотири групи інновацій:  

1. інновації в організації;  

2. інновації в мотивуванні;  

3. інновації в плануванні;  

4. інновації в контролі [4, с. 323].  

 Оскільки відновлення, розвиток будь-якої діяльності відбувається за 

рахунок удосконалювання методів її реалізації, можна стверджувати, що 

напрямками можливих інновацій у системі управління є методи реалізації 

перерахованих вище функцій при управлінні всіма сферами діяльності 

підприємства, а також способи розподілу цих функцій на підприємстві, тобто 

організаційні структури управління. 

Зазвичай, ефективність управлінських інновацій виявляється у зростанні 

прибутку підприємства, збільшення частки ринку та конкурентоспроможності, 

удосконалення процесу формування стратегії, підвищення результативності 

бізнес-процесів, зниження витрат, поліпшення якості продукції, зростання рівня 

задоволення споживачів та персоналу. Зміна умов зовнішнього середовища 

призводить до уточнень чи коригувань цілей та завдань підприємства, що, у 

свою чергу, є підставою для управлінських інновацій. 

Так, безліч досліджень свідчить, що найвища позиція в бізнесі 

досягається не стільки компаніями, які зробили прорив в прикладних 

дослідженнях, скільки компаніями з високим рівнем професіоналізму і "ноу-

хау" в галузі менеджменту [4, c. 256].  

Досліджуючи історії розвитку таких відомих "гігантів", як General 

Electric, DuPont, Toyota, Procter & Gamble, Visa, Linux, Google можна побачити, 
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що саме ефективно застосовані управлінські інновації стали фундаментом їх 

процвітання.    

Розглянувши досвід провідних консалтингових компаній з проведення 

реструктуризації системи управління, можна виділити управлінські інновації, 

які виявилися найбільш ефективними:  

- реінжиніринг або оптимізація бізнес-процесів; 

- функціонально-вартісний аналіз; 

- маржинальний аналіз; 

- побудова клієнт орієнтованої компанії; 

- активний і агресивний маркетинг; 

- корпоративні інформаційні системи; 

- логістичне адміністрування; 

- збалансована система показників ефективності; 

- аутсорсінг; 

- бенчмаркінг; 

- механізми саморозвитку; 

- п’яти ступінчаста модель мотивації тощо. 

Об’єктивна необхідність  управлінських інновацій усвідомлюється 

переважною більшістю керівників підприємств. Потреба у використанні нових 

методів управління під час розв’язання управлінських завдань потребують 71%, 

а під час управління конкретними сферами діяльності – 67% опитаних 

керівників [9, с. 632].  

У вітчизняній господарській практиці традиційно зі всіх нововведень, які 

реалізуються на підприємствах, та частина, яку відносять до сфери 

менеджменту, сприймається незвичайно, залишаючись у тіні як для самих 

підприємств, так і при проведенні досліджень в галузі інновацій. В сфері 

бізнесу склався стереотип про вторинність управлінських інновацій відносно 

технологічних. В той же час важливість якісного та ефективного управління, 
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ступінь його впливу на результати діяльності будь-якої організації не 

підлягають сумніву.  

Відомо, що управлінські інновації набагато складніше обґрунтувати та 

оцінити, ніж продуктові чи технологічні, адже вони потребують зміни системи 

загалом, а не окремого її елемента. На відміну від продуктових, управлінські 

інновації є періодичними, а не одноразовими. 

Управлінські інновації, порівняно з технологічними чи продуктовими, є 

більш ризиковими, однак вимагають залучення меншої кількості фінансових 

ресурсів. Ризики, які пов’язані із складністю їхньої реалізації, важко оцінити, 

адже зміни, що відбуваються, впливають на підприємницьку культуру, 

уявлення, переконання та поведінку персоналу, господарську діяльність 

підприємства загалом.  

Впровадження управлінських інновацій є дієвим способом забезпечення 

неповторності та ефективності системи управління підприємством. Це 

зумовлено тим, що управлінські інновації мають індивідуальний характер для 

кожного підприємства. Чимало підприємств упроваджують інноваційні види 

продукції, новітні виробничі чи маркетингові технології, однак лише деякі 

організації забезпечують ефективний механізм реалізації управлінських 

інновацій. 

Залежно від об’єкта впровадження інновацій визначають такі види:  

- інновації в управлінні виробництвом; 

- інновації в управлінні маркетингом; 

- інновації в управлінні фінансами; 

- інновації в управлінні персоналом тощо [4, с. 451]. 

Основними причинами прискореного розвитку управлінських інновацій у 

країнах Європейського Союзу та США вважають зростання відкритості 

Інтернету, зміну відношення до управління та ролі менеджера [7, с. 403]. 

На сьогодні, найбільш значуща якість управління – це гнучкість, 

здатність переорієнтуватися на рішення нових завдань, використовувати нові, 
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адекватні сучасним умовам форми й методи управління. Важливою 

характеристикою управлінської інновації є її радикальність. Управлінська 

інновація до її втілення в життя повинна пройти певні стадії, на кожній з яких 

вона набуває необхідних характеристик. Визначення стадій втілення 

управлінської інновації дає змогу здійснити якісну розробку заходів не тільки з 

планування і контролювання, але й створення умов для перебігу інноваційного 

процесу. Так, можна виділити такі стадії впровадження  управлінської новації:  

– інвенція – поява ідеї інновації;  

– ініціація – дослідження та перевірка можливості втілення ідеї внаслідок 

використання інформаційних технологій;  

– дифузія – втілення ідеї, яка здатна підвищити ефективність діяльності 

конкретних підрозділів чи  підприємства загалом [8, с. 194].  

Менеджер, який працює професійне, обов’язково  використовує  ті 

досягнення науки в управлінської  діяльності, які здатні підвищити 

ефективність господарювання. Основними чинниками, які можуть впливати  на 

ефективність діяльності підприємств є нові інформаційні технології та 

компетентність менеджерів, які впроваджують управлінські інновації й 

забезпечують зростання  управлінського потенціалу. 

За дослідженнями McKinsey Global Institute (MGI), однією з умов 

досягнення конкурентних переваг на ринку є одночасний розвиток 

технологічних та управлінських інновацій: технології самі по собі не 

збільшують продуктивність, вона зростає завдяки управлінським інноваціям, 

тобто змінам у бізнес-процесах. Технологічні нововведення, які не 

супроводжуються управлінськими інноваціями - неефективні [9, с. 630].  

Наприклад, до управлінських інновацій можна віднести: 

- збалансовану систему показників (Balanced Scorecard); 

- ABC-аналіз; 

- систему зниження дефектів «Шість сигм» (Six Sigma); 

- виробничу систему Toyota TPS (Toyota Production System); 
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- систему організації робочого місця 5S (Sorting, Straightening, Systematic 

cleaning, Standardizing, and Sustaining); 

- систему ефективного управління часом TBM (Time Based Management); 

- систему ефективного обслуговування клієнта ECR (Efficient Consumer 

Response); 

- систему тотального управління якістю TQM (Total Quality Management); 

- систему ощадного управління LM (Lean Management); 

- реінжиніринг бізнес-процесів BPR (Business Processes Reengineering); 

- систему комп’ютерного інтегрованого виробництва CIM (Computer 

Integrated Management); 

- систему тотального управління потоками TFM (Total Flow Mana-

gement); 

- систему тотального обслуговування обладнання TPM (Total Productive 

Maintenance); 

- організацію тотального управління допоміжними службами TSM (Total 

Service Management) та інші, які використовуються як зарубіжними, так і 

вітчизняними підприємствами.  

Аналізуючи інноваційну діяльність вітчизняних підприємств, можна 

зробити висновок, що впровадження інновацій знаходиться на низькому рівні, 

переважаючими є товари, послуги чи технології які не вважаються новими на 

зовнішніх ринках. Для підвищення ефективності інноваційної діяльності 

підприємств та організацій в умовах економіки знань особливо актуальними є 

нові підходи до корпоративної культури та управління, сучасне стратегічне 

бачення, здатність вчасно збирати, обробляти та використовувати потрібну 

інформацію, набувати необхідних специфічних умінь та навичок. 

Однак для керівників українських підприємств характерним є скептичне 

ставлення до сучасних методів управління, недовіра до фахівців у сфері 

менеджменту, схильність покладатись на власну бізнес-інтуїцію та досвід. 
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Характерною особливістю управлінських інновацій є відмова від 

традиційних методів управління, що призводить до змін у функціонуванні 

підприємства, тому важливим є розгляд відношення персоналу підприємства до 

очікуваних змін. К. Фрайлінгер та І. Фішер, визначаючи ставлення працівників 

до змін, виділяють чотири групи факторів, які стримують впровадження 

інновацій:  

- організаційні недоліки;  

- недоліки керівництва;  

- особисті проблеми;  

- опір змінам [4, с. 541].  

Науковці вважають, що для ефективного інноваційного розвитку 

організації необхідно: по-перше, достатній обсяг фінансових ресурсів; по-друге, 

періодична роз’яснювальна робота з персоналом; по-третє, інвестиції в 

розвиток та навчання працівників [7, с. 406]. 

Дж. Біркіншоу та М. Дж. Мол виділяють чотири підходи до формування 

управлінських інновацій: інституціональний, поведінковий, культурний, 

раціональний [11, с. 826].  

Для кожного з цих підходів визначено ключові фактори, що впливають на 

інноваційний процес:  

1) інституціональні умови та вплив зацікавлених груп;  

2) генератори ідей та правомірність їхніх пропозицій;  

3) культура організації, в якій впроваджуються інновації;  

4) переконання та дії менеджерів, а також зовнішніх експертів, що мають 

вплив на організацію.  

Детально розглянувши ці підходи, визначено, що жоден із них не існує на 

практиці в чистому вигляді, а для ефективної реалізації необхідне врахування 

всіх зазначених чинників. 

Проведені дослідження дозволяють розширити фактори, які стримують 

або перешкоджають впровадженню управлінських інновацій на підприємствах: 
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• відсутність в достатньому обсязі фінансових можливостей для 

формування управлінського потенціалу; 

• складність оцінки ефективності управлінських інновацій; 

• високий рівень ризику та невпевненість у кінцевому позитивному 

результаті; 

• завантаженість керівництва поточними проблемами; 

• недостатня обґрунтованість зв’язку між впровадженням 

управлінської інновації та результатами діяльності підприємства; 

• недостатній рівень кваліфікації управлінського персоналу; 

• високий рівень опору працівників будь-яким змінам на 

підприємстві; 

• незначний досвід впровадження управлінських інновацій; 

• відсутність інформації про ефективні інновації у сфері управління 

та можливості одержати кваліфіковану допомогу й консультації; 

• незацікавленість власників та менеджерів упроваджувати 

управлінські інвестиції у зв’язку з нечітким баченням їхньої ефективності. 

Із врахуванням вищенаведених стримуючих факторів та особливостей 

функціонування вітчизняних підприємств пропонується наступна послідовність 

впровадження управлінських інновацій:  

1) Аналітичний етап включає в себе комплексний аналіз діяльності 

підприємства, виявлення сильних та слабких місць, визначення проблем, які 

потребують вирішення. 

2) Маркетинговий етап – всебічне вивчення ринку, збір інформації з 

метою акумулювання усього розмаїття можливих ідей, котрі репрезентують 

комерційну або іншу цінність. 

3) Підготовчий етап – містить у собі підготовку персоналу до 

впровадження нетрадиційних та креативних методів управління, ознайомлення 

з результатами попередніх інновацій, семінари, тренінги. 
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4) Генерація ідей. Для ефективної організації даного етапу необхідно 

постійно заохочувати працівників до формулювання нових ідей, створити їм 

необхідні умови та надати ресурси для проведення експериментів. Одним із 

поширених методів командної творчості є відомий метод мозкового штурму. 

Досить часто як зарубіжні, так і вітчизняні менеджери використовують метод 

"5 чому" для отримання нестандартного вирішення завдання. Цей метод дає 

можливість визначити більш глибоку причину виникнення проблеми, яка, на 

перший погляд, є непомітною. Цікавою є практика рефреймінгу, яка дає 

можливість розглядати питання з різних точок зору.  

5) Вибір та обґрунтування найбільш ефективної ідеї. Може 

проводитися різними засобами. Наприклад, Гері Хеймел пропонує 

використовувати "ринок суджень", щоб працівники оцінювали різні нові ідеї та 

прогнозували прибутковість проекту. Аналіз отриманих результатів дає 

можливість менеджеру скорегувати свої розрахунки та зробити ефективний 

вибір [12, с. 159]. Також, важливим завданням є формування підприємницької 

культури, сприятливої до інновацій. Прагнення працівників до постійного 

вдосконалення та росту позитивно впливатиме на інноваційний розвиток 

організації. Така атмосфера сприятиме генерації нових ідей, винаходів, 

нестандартних пропозицій тощо.  

Через нестачу фінансових ресурсів та часу всі нові ідеї й пропозиції не 

можливо реалізувати на підприємстві. Саме тому потрібно налагодити механізм 

перевірки ідей, коли з сукупності оцінених ідей відбираються найбільш 

реалістичні, адекватні вимогам інноваційного ринку.  

6) Аналіз та оцінка можливостей впровадження управлінських 

інновацій - доцільним є не тільки розрахунок економічної ефективності 

впровадження інновації, а й оцінка відповідності очікуваних результатів 

стратегічними цілям підприємства, інтересам власників, персоналу. 

7) Втілення ідеї - безпосередня реалізація управлінської інновації на 

підприємстві.  
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8) Оцінка результатів впровадження - оцінка корисного ефекту та 

економічної ефективності від реалізації управлінської інновації. 

9) Контроль та коригування. 

Впроваджуючи управлінські інновації в практичну діяльність українських 

підприємств, доцільно визначити, які чинники здатні загальмувати або 

прискорити цей процес. При цьому особливу увагу потрібно приділити 

людському чиннику. Впровадження інновації вносить зміни в існуючі рішення. 

З боку співробітників є неминучим опір змінам, котрі можуть спричинити різні 

негативні наслідки для працівників, зокрема змінити статус співробітника, 

примусити відмовитись від стабільного режиму праці, привести до звільнення, 

порушення сформованих традицій, невизначеність, побоювання покарань за 

невдачу. 

Відомо, що опір працівників щодо впровадження управлінських 

інновацій зазвичай більший, ніж щодо технологічних чи виробничих інновацій. 

Однією з причин опору є невпевненість та необізнаність працівників з 

наслідками впровадження інновацій. Саме тому після втілення ідеї необхідно 

здійснювати оцінку отриманих результатів та ознайомлювати з ними персонал 

підприємства, надавати інформацію про сутність запроваджуваних змін, їхні 

сильні сторони, переваги не лише для підприємства загалом, а й для кожного 

працівника. Готовність команди до різних варіантів розвитку інновації 

сприятиме більш успішному її впровадженню. 

Схильність до ризику, ставлення до змін керівника та працівників 

підприємства, їхній внутрішні переконання та принципи, філософія організації 

набувають першочергового значення для успішного втілення управлінських 

інновацій. Управлінські інновації спрямовані на зміну відносин у колективі, 

тому для успішної їх реалізації повинні отримати схвалення не лише 

керівників, а й працівників організації. 

Встановлено, що вітчизняні підприємства потребують управлінських 

інновацій, які ведуть до зміни організаційної структури підприємства, 
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оптимізації бізнес-процесів, а також передачі низки функцій на аутсорсінг, 

зміною алгоритмів прийняття управлінських рішень та засобів просування 

товарів чи послуг, підвищенням якості робіт з клієнтами, впровадженням таких 

систем як менеджмент знань та тотальне управління якістю. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Ефективність впровадження управлінських інновацій визначається не 

лише характеристиками нововведення, а й раціональністю процесу реалізації 

нових ідей на підприємстві. Велике значення має відповідність запланованих 

інновацій стратегічним цілям підприємства та системність інновацій [4, с. 670].  

Визначимо принципи успішної реалізації управлінських інновацій: 

1. Організованість процесу впровадження інновацій; 

2. Системність інновацій; 

3. Відповідність запланованих інновацій стратегічним цілям та 

завданням організації; 

4. Прагнення персоналу до інноваційних змін та розвитку; 

5. Актуальність інновацій на даному підприємстві; 

6. Визнання та схвалення інновацій зовнішніми експертами. 

Варто також зазначити, що ефективна управлінська інновація можлива 

тоді, коли вона відповідає не лише цілям організації, а й потребам персоналу, 

адже саме працівники розробляють новітні технології, продукти, послуги, 

способи взаємодії та створення цінностей. Таким чином, управлінські інновації 

забезпечують здатність підприємства ефективно пристосовуватись до змін 

зовнішнього середовища, набувати ним неповторних характеристик, які якісно 

відрізняють його від конкурентів, створюючи фундамент стійкого розвитку.   

Крім того, визначена потреба схвалення управлінських інновацій 

зовнішніми незалежними експертами: викладачами бізнес-шкіл, спеціалістами 

консалтингових компаній, представниками засобів масової інформації, 

партнерами (конкурентами, з якими встановлені партнерські відносини), що є 

компетентними в даному виді діяльності. Чітке розуміння переваг, що кожен із 
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працівників отримає в результаті впровадження інновації, підвищує корисний 

ефект від її реалізації для організації загалом. 

Для того щоб забезпечити стабільне функціонування підприємства, його 

власники та менеджери мають постійно пристосовуватись до змін зовнішнього 

середовища. Однак інноваційний розвиток організації, основою якого є 

управлінські інновації, передбачає постійні якісно нові зміни внутрішнього 

середовища, підприємницької культури, особистих переконань працівників. 

Переконані, що саме управлінські інновації є ключовим фактором 

ефективного розвитку організації, набуття підприємством неповторних 

властивостей, що забезпечать довгострокові конкурентні переваги на ринку. 

Варто також зазначити, що довгостроковий успіх будь-якої організації 

визначається її здатністю постійно впроваджувати інновації в сфері 

менеджменту. Можливість тестування управлінської інновації в умовах, 

близьких до реальної господарської діяльності підприємства, спостереження за 

результатами її реалізації зменшать опір працівників та менеджерів 

підприємства до радикальних змін, підвищать їхні ініціативність та готовність 

до використання нетрадиційних методів управління. Очевидно, що будь-яка 

управлінська інновація має бути адаптованою до особливостей господарської 

діяльності організації, де вона впроваджується.  

Перспективи подальших досліджень полягають в розробці методики 

визначення ефективності управлінських інновацій та оцінювання їхнього 

впливу на конкурентоспроможність підприємства.  

Ефективність діяльності підприємств в сучасних умовах невизначеності 

вимагає наповнення основних функцій менеджменту новим інноваційним 

змістом, освоєння досконалішого інструментарію та втілення управлінських 

новацій. Таке оновлення управлінського потенціалу підприємств вимагає 

цілеспрямованих дій керівництва та відповідних витрат на запровадження 

нових інформаційних технологій та підвищення компетентності менеджерів. На 

особливу увагу заслуговує  подальше дослідження підготовки і підвищення 
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кваліфікації менеджерів та  особливості механізму  ефективного використання 

управлінського потенціалу підприємствами. 
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АНАЛИЗА 

 

Аннотация. В статье на основе изучения большого фактического 

материала представлен анализ студенческих шествий на постсоветском 

пространстве. Исследованы разные типы шествий — как санкционированные, 

так и не санкционированные, проанализированы их мотивы, акциональная и 

вербальная составляющие 
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СТУДЕНТСЬКІ ПРОХОДЖЕННЯ У СУЧАСНОМУ МІСТІ: СПРОБА 

АНАЛІЗУ 

 

Анотація. У статті на основі вивчення значного  фактичного матеріалу 

представлений аналіз студентських проходжень на пострадянському 
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просторі. Досліджено різні типи ходи — як санкціоновані, так і не 

санкціоновані, проаналізовані їх мотиви, акціональна і вербальна складові 
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STUDENT MARCHES IN MODERN CITY: EXPERIENCE OF THE 

ANALYSIS 

 

Annotation. The article showcases the analysis of student marches on post-

Soviet area based on the great amount of factual material. Different types of marches 

are researched including both authorized and not. Analysed their motives, eventual 

and verbal components.  

Keywords: student subculture, marches,  post-Soviet area  

 

Постановка проблемы. Шествие – одна из древних форм 

ритуализованного поведения, известная во все века, у всех народов. Крестный 

ход, гей-парад и первомайская демонстрация, при всей полярности их 

семантики, функционально явления одного порядка. В практике современных 

городских субкультур шествия играют важную роль: консолидируют его 

участников, поддерживая субкультурную идентичность, обозначают 

собственную иеротопию (т.к. обходятся сакральные или, по крайней мере, 

знаковые места), демонстрируют социуму данное мини-сообщество как 

особую, отделенную от него группу, со своими эстетическими и этическими 

ценностями, выражают определённую социальную интенцию, в ряде случаев 

актуализируют те или иные исторические события (то есть выполняют 
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мемориальную функцию) и, наконец, в известной степени, презентуют, 

рекламируют свой modus vivendi, повышают престиж своей общности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Сами по себе шествия 

ученые не изучали. Если они их рассматривали, то только в контексте тех или 

иных праздников, ритуалов или общественно-политических событий. В той или 

иной степени данный феномен исследован в трудах В.В. Глебкина, А.С. 

Котлярчук, С.Ю. Малышевой, О.Л. Орлова, М. Рольфа и ряда других 

культурологов [6,15,17,20, 22]. Наиболее фундаментально  политизированные 

марши в современной России изучены были Д.В. Громовым, автором 

монографии «Уличные акции (молодежный политический активизм в России)» 

[7] . Студенческие же шествия не становились объектом специального анализа 

до нашего доклада в 2011 г. «Студенческая проходка: между праздником и 

ритуалом» на IX конгрессе этнографов и антропологов России, тезисы которого 

опубликованы [16].  

Цель и задача статьи. Цель данной статьи — исследование именно 

студенческих проходок: их мотивации, характера, уровня креативности. 

Изложение основного материала. В студенческой среде шествия по 

городу были популярны ещё во времена Средневековья; отмечены они и в 

дореволюционной России. Празднование Дня знаний (1 сентября), Дня 

рождения вуза, Дня факультета, окончания института, профессионального 

праздника (например, Дня Радио), часто также включает в себя более или менее 

продолжительное шествие по городу или по территории вуза. Увы, оно часто 

носит формальный характер, откровенно скучный, к тому же является 

«обязаловкой». 

Шествия, организованные «сверху», нередко «встраиваются» в 

общегородские мероприятия, как в советские годы ежегодно и неукоснительно 

колонны студентов различных вузов со своими лозунгами, транспарантами, 

воздушными шарами и красными флажками вливались в колонны 

демонстрантов 7 октября и 1 мая. В сегодняшней России – два основных повода 
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для подобных санкционированных шествий – День Победы и здоровый образ 

жизни плюс экология. Например, 9 мая 2012 года студенты, преподаватели и 

сотрудники Мурманской академии экономики и управления приняли активное 

участие в общегородском праздничном шествии мурманчан и гостей города к 

мемориалу «Защитникам Заполярья», посвященном 67-й годовщине 

празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне [29]. А 16 мая 2012 

г., во Всемирный день памяти умерших от СПИДа, в г. Ноябрьске прошло 

шествие молодежных объединений и общественных организаций «Знаю. 

Поддерживаю. Присоединяюсь!». Среди более чем 200 участников выделялись 

студенты филиала Тюменского госуниверситета, силами которых была 

подготовлена наглядная агитация с лозунгами, слоганами, пропагандирующими 

здоровый образ жизни, антинаркотической направленности; студенты 

подготовили речевку, популяризирующую здоровый образ жизни [19]. 

Нехитрая речевка звучала так: «Здоровье – это круто! Здоровье – это драйв! 

Здоровый образ жизни быстрее выбирай!» Один из участников шествия 

следующим образом описывает реакцию окружающих: «Шествие проходило по 

улицам нашего города, прохожие и машины останавливались: кто-то сигналил, 

кто-то улыбался, а большинство людей фотографировали и приветственно 

махали нам руками. Молодежь шла, дружно скандируя речевки и неся плакаты, 

демонстрируя тем самым свою поддержку борцам с чумой XX века» [19]. 

Вполне благородной цели – пропаганде физической активности как основы 

здорового образа жизни и профилактики наркотической зависимости было 

посвящено в 2010 году и шествие екатеринбургских студентов и школьников 

«3000 шагов к здоровью» [1]. 

Несмотря на позитивный характер этих и подобных акций, творческое 

начало и действительно само-деятельность студентов проявляются тут более 

чем умеренно. Впрочем, бывают исключения. Например, в г. Екатеринбурге 1 

мая 2012 года студенты Уральского технического института связи и 

информатики ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет 
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телекоммуникаций и информатики» участвовали в Экологическом шествии – 

акции, направленной «на развитие интеллектуально-творческого потенциала и 

активной гражданской позиции молодежи Свердловской области и 

привлечение внимания к проблемам сохранения, восстановления и охраны 

окружающей среды региона. Организаторы шествия – региональная 

общественная организация Свердловской области «Чистый двор – Чистый 

город» и союз творческой молодежи «Созвездие» Свердловской области 

высоко оценили активность и креативность студентов УрТИСИ и отметили 

отличную организацию при подготовке к шествию» [11]. Судя по 

размалеванным физиономиям участников, ребята, действительно, творчески 

поработали над собой. 

Самостоятельные студенческие шествия, возглавляемые ректором или 

деканом, как правило, по характеру немногим отличаются от общегородских: 

официоз есть официоз. Вся атрибутика (костюмы, факелы, знамена, цветы, 

транспаранты и др.) покупается или изготавливается за счет института и 

нередко даже без участия студентов. Разумеется, вуз обеспечивает, в случае 

необходимости, звукоусиливающую аппаратуру и прочую технику. Роль 

большинства студентов – красиво пройти по улицам, меньшинства (участников 

художественной самодеятельности) – как-то оживить мероприятие, 

поучаствовав в его начальной и завершающей стадиях. Чаще всего в качестве 

главного организатора, наряду с администрацией, выступает профком 

студентов, который, кстати, обыкновенно возглавляют далеко не студенты. 

Разумеется, все под контролем кураторов, зам. деканов и проректора по 

воспитательной работе; импровизация, мягко выражаясь, не приветствуется. 

Так чаще всего проходят шествия в честь Дня знаний и в честь окончания 

института.  

С появлением в отечественной образовательной системе таких понятий 

как «магистр» и «бакалавр», шествия выпускников стали костюмированными: 

мантии шьются порой самых немыслимых расцветок (нам доводилось видеть, 
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помимо классических черных, и фиолетовые, и голубые, и зеленые, и желтые), 

и фотографирование в этих нарядах является для многих едва ли не самым 

важным и запоминающимся элементом праздника. Вот характерный отчет (о 

торжественной церемонии «Выпуск – 2008» в Тольяттинском государственном 

университете): «С праздничным настроением полторы тысячи вчерашних 

студентов отправились в торжественное шествие по улицам города. Вместе с 

ними пройтись в колонне не упустили шанса профессора и ректорат. 

Облаченные в мантии и конфедератки, они прошли от площади перед главным 

корпусом ТГУ до Центральной площади перед ДК “Тольятти”» [5]. Впрочем, 

для данного вуза характерна развитая система корпоративной символики и 

ритуалистики, удачно дополняющая шествие выпускников: «За 

исключительные достижения в спорте, в искусстве, в учебе, в научных 

конкурсах и конференциях ректор вручил 18 корпоративных знаков отличия 

“Зеленое яблоко”» [5]. А лучшим педагогам в этот же день вручают «золотые 

яблоки» и «серебряные».    

Шествие зачастую является не самостоятельным актом, а 

промежуточным звеном между митингом и концертом. Тольяттинцы в 2008 г., 

дойдя до Центральной площади, продолжили празднество концертом и 

символическим ритуалом «Верность университетскому братству». Как писали 

журналисты (сохраняем правописание первоисточника), «перекинув кисточку 

конфедератки с лева на право, студенческое братство навсегда попрощалось с 

университетом, лекциями и экзаменами. Как символ  окончания обучения и 

начало нового жизненного этапа в небо на воздушных шарах были отпущены 

Универ и Универочка. Завершилась торжественная церемония “Выпуск – 2008” 

праздничным фейерверком»  [5] . 

 «Точка сборки» официальных шествий почти всегда – площадка перед 

Alma Mater (иерархически наиболее значимое место), конечный пункт – 

рекреационная зона (городской сад или Дворец студентов). Например, 24 мая 

2012 г. состоялось традиционное шествие студентов Тверского 
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госуниверситета, посвященное Дням славянской письменности и культуры. 

Стартовало оно от корпуса филологического факультета и финишировало в 

Городском саду, где состоялся праздничный концерт [9]. Кстати, весьма 

забавно звучит утверждение Михаила Логунова, декана филологического 

факультета Тверского госуниверситета: «Студенческое шествие, я думаю, 

явление уникальное. Я не знаю, где еще по России оно проходит. Мы 

позаимствовали эту идею у Велико-Тырновского университета – партнера по 

образованию и по науке»  [4]. Можно, конечно, заимствовать опыт братьев-

славян, если неизвестен отечественный. 

Корпоративное единство, которое призвано формировать данные 

шествия, может быть разного масштаба: на уровне факультета, вуза, 

региональной студенческой общности.  

Начиная с 2002 года в Москве в начале сентября проходит Парад 

московского студенчества, в котором принимают участие до 100 тысяч человек 

из 120 вузов. Парад открывается посвящением в московские студенты. 

Первокурсники произносят «Клятву московского студента», обещая с 

достоинством нести это звание, крепить интернациональную дружбу и быть 

верными духу студенческого братства. Текст клятвы, завизированный 

почетными гостями, передается следующему Параду. Организаторами этого 

грандиозного действа являются Московский студенческий центр, 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Правительство 

Москвы, Московская городская Дума. Соответственен и состав почетных 

гостей  [22]. 

Дресс-код студентов – корпоративные футболки и бейсболки с эмблемой 

своего вуза – подчеркивает «особость» данной группы, но прохождение в 

едином потоке с другими студентами по центральным улицам столицы 

(Моховая – Большая Якиманка – ЦПКиО им. М.Горького) действительно 

призвано сформировать у участников акции сознание принадлежности к более 

широкой общности – московскому студенчеству.    
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В последнее время в России приобретают популярность ретро-шествия, в 

т.ч. студенческие. Вызываются они к жизни, в основном, юбилейными датами 

вузов. Так, по инициативе Поволжской государственной социально-

гуманитарной академии и при поддержке Администрации Самары и Совета 

ректоров Самарской области 19 октября 2011 года в Самаре прошло шествие 

студентов свыше 30 вузов области, приуроченное к столетию первого в 

Самарской области высшего учебного заведения – Поволжской 

государственной социально-гуманитарной академии. Первыми шли под музыку 

студенты в ретро-костюмах и несли плакаты с названиями вузов в разные 

эпохи, за ними – ребята в корпоративных майках, с шарами и прочей 

атрибутикой. Организатором праздника выступило не какое-то там 

любительское студенческое самоуправление, а ивент-агентство «Artbuzz», 

партнерами же стали «Сбербанк России», группа компаний «Росби», компания 

«Мегафон» и другие солидные организации. Был на празднике и момент 

ритуальности: эстафетой, от вуза к вузу, студенты передавали факел, 

символизирующий огонь знаний. Завершилось действо фестивалем 

студенческих флэш-мобов, финалом конкурса красоты, лазерным шоу и 

дискотекой на площади Куйбышева  [21]. 

Татьянин день (25 января) в 2011 году студенты Нарвы отметили тоже 

факельным шествием [31]. Однако в начале мая 2012 года вокруг этой традиции 

неожиданно разгорелись нешуточные страсти.  

В 2005 году по инициативе студентов Московского государственного 

медико-стоматологического университета (МГМСУ) возникла традиция 

ежегодно проводить факельное шествие и митинг студентов и сотрудников 

МГМСУ в честь победы в Великой Отечественной войне. 3 мая 2012 года более 

тысячи человек прошли по уже традиционному маршруту от здания 

университета на Делегатской улице по Садовому кольцу до улицы 

Долгоруковской, где во дворе дома №4  находится клиника диагностического 

центра университета, откуда в конце июня 1941 года студенты и сотрудники 
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уходили на фронт; там, возле памятника воину-медику, к которому возлагают 

цветы, происходит митинг. Патриотическая акция называется «Огонь нашей 

памяти»: первый факел зажигает ректор от Вечного Огня в Александровском 

саду, затем от этого большого факела зажигают факел участники шествия. 

Каждый факел символизирует жизнь сотрудника или студента, погибшего на 

фронте или умершего в послевоенное время. Количество факелов каждый год 

увеличивается: ветеранов остается все меньше. В 2011 году несли 63 факела, в 

1012 году – уже 65  [30]. 

Традиция, как видим, неформальная, трогательная и глубокая по своему 

содержанию. Тем не менее, накануне шествия 2012 года в ряде блогов вдруг 

поднялась волна негодования, хэштег «#стопфакельноешествие» уже к вечеру 1 

мая занял 3-е место в списке популярных тем российского сегмента Twitter. 

Призыв остановить факельное шествие появился в микроблоге «За честные 

выборы»; «оппозиционный активист Виталий Шушкевич пояснил, что 

факельные шествия вызывают ассоциацию с аналогичными акциями нацистов в 

Германии 1930-х годов» [30]. Но, как справедливо прокомментировал 

политолог Олег Володин, «это не фашистская традиция, это достаточно 

известная патриотическая традиция в СССР, когда вахты памяти в день начала 

и конца ВОВ обязательно сопровождались факельным шествием (автор этой 

статьи, будучи харьковским школьником, в начале 1970-х тоже принимал 

участие в факельном шествии, приуроченном ко Дню Победы – М.К.). Факел 

является символом врачебной самоотверженности в медицине. Во-вторых, эта 

акция проводится уже 7 лет с участием ветеранов ВОВ, которые не 

высказывают негодования или негативных эмоций к данному шествию» [2]. 

«Факел – это как свеча, мы зажигаем их в память о тех, кого сейчас нет с нами», 

– пояснил председатель профкома Михаил Кленов  [3]. 

Действительно, факел ассоциируется в европейском культурном сознании 

с огнем Прометея и является символом вечного служения людям. «В 

особенности – в сообществе врачей. “Светя другим – сгораю сам” – 
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древнейший девиз медиков со времен Гиппократа. И мы не понимаем, чем 

вызвана такая негативная реакция на нашу акцию», – говорят студенты 

МГМСУ  [30]. 

А реакция вызвана была тем, что в современном обществе достаточно 

много людей, не вникающих в суть явлений и судящих о них лишь по 

атрибутике, которая в данном случае оказалась одинаковой и  у «правых» ( в 

т.ч. современных), и у коммунистов времен СССР, и у студентов 

постсоветского периода, наполнивших живой конкретикой и реальной 

персоналистичностью для многих звучащий просто как красивая фраза девиз 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

Между прочим, описывая «праздник своевольного духа» – Татьянин день 

в дореволюционной Москве, П. Иванов, говоря о его заключительной фазе, 

пишет: «Иногда устраиваются факельные шествия со свечами до Тверской 

заставы» [12, с. 270]. Разумеется, никакого политического подтекста эта 

старинная студенческая традиция не имела: шли-то из кабака и орали веселые 

песни.  

 Факельное шествие не первый год является одним из элементов 

празднования Дня Радио в Екатеринбурге: проходит оно от здания 

радиотехнического факультета УГТУ–УПИ до памятника изобретателю радио 

Александру Попову. Аналогичное шествие происходит и  в Томске.                      

Характерная тенденция: начавшись с неформальной студенческой проходки, 

праздник стал масштабным и вполне официальным городским мероприятием, 

сохранив, правда, нечто и от «несанкционированной» обрядности. Олег Гусев, 

заместитель директора Института радиоэлектроники и информационных 

технологий УрФУ, главный организатор 18-го шествия, состоявшегося в 2011 

году, рассказывал: «Был определенный прецедент, строй-отряды, которые с 

1994 года ходили к памятнику Попову. Они ходили без всего, и после этого в 

институте было введено предписание, в котором сказано – все должно быть 

организованно» [25]. 
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Хочется верить, что происходящее утром 7 мая «ритуальное омовение» 

памятника «отцу Радио» все-таки совершается студентами по велению сердца, 

а не по принуждению. Сложилась традиция запускать в небо возле памятника 

на воздушных шарах табличку «РТФ – УРФУ – Попов». 40-50-летние 

выпускники факультета тоже приходят на праздник, собираясь возле 

краеведческого музея, и машут проходящему мимо «племени младому, 

незнакомому».  

Среди участников акции выделяется «группа людей в белых балахонах», 

которая несет на носилках обломки старых компьютерных деталей, что 

символизирует «жертвоприношение» создателю радио. 

Давняя традиция отмечать праздничным шествием День радио есть и в 

Рязани, где в ночь на 7 мая возле Рязанского государственного 

радиотехнического университета им. А.С.Попова собираются тысячи студентов 

и выпускников во главе с ректором [8]. 

 «В Томске традиция празднования Дня радио появилась вместе с 

открытием радиотехнического факультета и образованием Томского Института 

Радио и Электронной Техники – ТИРиЭТ (ныне ТУСУР), постепенно 

перерастая из профессионального праздника в одну из главных традиций 

университета. Ежегодно, начиная с 1986 года, 7 мая тусуровские студенты 

устраивают праздничное шествие по улицам Томска. С 2001 года праздник 

получил статус городского мероприятия, участие в котором принимают не 

только студенты и выпускники ТУСУРа, но и студенты других вузов Томска и 

гости из других городов. Также традицией стало, что в конце шествия из 

общежития ТУСУРа №6 с девятого этажа студенты выбрасывают всю старую 

электронику: телевизоры, мониторы, клавиатуры и даже холодильники. 

Данный «жест щедрости» говорит о том, что прогресс не стоит на месте и 

каждый год студенты университета изобретают что-то новое, а старое и уже не 

пригодное в использовании – разбивают на тысячи микросхем» [8].  
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Традиция выбрасывать технику из окон общежитий есть, как известно, и 

у выпускников военных училищ [18, с. 184], да и у выпускников гражданских 

вузов, получивших диплом и разъезжающихся кто куда, но семантика обычая 

там другая: конец студенческой жизни и всего, что с ней связано; это своего 

рода «ритуальная смерть» Студента, без чего невозможно рождение 

Свободного Человека – выпускника, специалиста. 

Руководство вузов, проводящих «образцово-показательные»  шествия, 

преследует, кроме всего прочего, и утилитарную – профориентационую  цель. 

Тот же День Радио, по словам одного из деканов, «всегда служил целям 

популяризации радио и повышал интерес к радиотехническим специальностям» 

[13]. Но для студентов это все – «по приколу», прагматика такого рода их не 

занимает. Праздничное шествие вызывает у них бурю эмоций: «Необычайно 

приятно чувствовать себя в центре внимания, когда все вокруг пропитано 

атмосферой красивого, красочного праздника. Когда ты идешь по главной 

улице города с чувством, что ты учишься в самом лучшем вузе страны, а твой 

факультет самый классный. И  в такие  минуты даже не жалко сорвать голос, 

когда, проходя мимо ТПУ, ты «на всю Ивановскую» орешь – “ТУСУР – 

чемпион”. И никто, ни один человек на свете в этот момент тебя не переспорит 

и не перекричит» [10]. 

 Шествия часто сопровождаются кричалками, вроде: «РТФ – сила, все 

делаем красиво!», «РТФ всегда готов, как Гагарин и Попов!», «Долой глянец и 

гламур, бери паяльник – и в ТУСУР!», «Самый лучший  факультет – это наш 

любимый ФЭТ!» [10]. 

На празднике в Томске каждый факультет одел своих студентов в 

футболки определенного цвета, а лица в тон футболкам ребята разрисовывали 

непосредственно перед акцией.  

Костюмированность и раскраска физиономий – характерная особенность 

студенческих шествий. Шествие может быть даже конкурсным. Например, в 

день рождения Томского госуниверситета ежегодно проходит шествие-конкурс 
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студенческих факультетских колони. Каждый факультет выбирает тему для 

своей колонны  и реализовывает в меру ума и фантазии «проходчиков». 

Например, в 2012 г. студенты факультета психологии «перевоплотились» в 

бабочек, т.к. именно бабочка была символом древнегреческой богини Психеи 

[28]. О праздновании Дня первокурсника в Томском политехническом 

университете сообщалось: «Студенты каждого института и факультета 

подготовят «кричалки» и придумают, как украсить свою колонну. Самую 

многочисленную, яркую и активную команду ждет подарок»  [27] . 

Карнавальное студенческое шествие объединенных университетов  

Тамбовщины в рамках фестиваля «Студенческая весна» вообще, в сущности, – 

смотр самодеятельности [26]. 

В ряде студенческих акций костюмированность не предполагается, но 

обязательна раскраска лиц – маркирование «своих», знак выделенности, 

отделенности от «обывателей». Например, в Харькове с 2010 года во 

Всемирный День Поэзии (23 марта) пишущая  молодежь (преимущественно 

студенты) проводят шествия из центра города до Литературного музея, во 

дворе которого затем происходят поэтические чтения на приставленной к стене 

деревянной лестнице. Лица участники разрисовывают «национальными» 

цветами – синим и желтым, как это делают и патриотичные футбольные 

фанаты; правда, у поэтов не 2 полоски на лбу или щеках, а тот или иной 

фигуративный рисунок. Кстати (о чем не знают молодые стихотворцы), еще в 

1913 году Василий Каменский, поэт-авиатор, прогуливался в компании 

Владимира Маяковского и Давида Бурлюка по Сумской (главной улице 

Харькова) с нарисованным на щеке аэропланом. Так что можно отмечать 100-

летний юбилей традиции. 

Воистину театрализованным является традиционное первоапрельское 

шествие студентов Петрозаводского госуниверситета. Как сообщается в 

репортаже об одной из таких акций, «темой шествия были заявлены 

комедийные фильмы и их популярные персонажи. Именно их образы 
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участники шествя должны были олицетворять своими костюмами и 

поведением. Впрочем, запоминающихся костюмов на праздновании в этом году 

было немного, но зато оригинальных плакатов хоть отбавляй. Участники 

мероприятия прогулялись вниз-вверх по проспекту Ленина, подзадоривая 

самих себя и прохожих лозунгами на тему “да здравствует 1 апреля” и “дураки 

всех стран, объединяйтесь!”» [23]. 

В этих шествиях с некоторых пор участвуют и студенты Карельского 

государственного педагогического университета, предстающие то в одеяниях 

викингов, то в нарядах других исторических персонажей. Знаменательно, что 

шествие проходит по центральным улицам города, а встреча колонн двух вузов 

происходит у здания Правительства Республики Карелия. 

История этого карнавала типична: «Много лет подряд, начиная примерно 

с 1988 года, студенты тогда еще Педагогического института проводили 1 

апреля неформальное праздничное шествие по улицам города. С 1993 года 

студенческий профком КГПИ с отделом по работе со студентами того же 

института при официальной поддержке городских властей стали проводить уже 

более организованные шествия. Главными инициаторами шествия тогда 

выступили Геннадий Сараев – студент факультета дошкольного воспитания  и 

Владимир Гапенков – председатель студенческого профкома. Идея шествия 

заключается в прохождении по улицам города большой группы молодежи в 

карнавальных,  смешных костюмах и масках с веселыми лозунгами и 

приветствиями. В 2002 году профкомы двух университетов города объединили 

свои усилия, и, при некотором участии горожан, провели достаточно яркое 

карнавальное шествие. В колонны студентов вошли школьники, творческие 

коллективы, команды КВН. ДЖИП-клуб и ГАИ составили колонну 

сопровождения. Главными организаторами шествия являются профком 

студентов КГПУ и администрация г. Петрозаводска, при активной поддержке 

шоу-группы “Карнавал”, студенческого театра “Стены и Мосты” и Ассоциации 
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команд КВН Карелии при информационной поддержке газеты “ВСЕ” и 

радиостанции “Европа плюс”» [14]. 

Как мы уже отмечали, многие студенческие шествия начинались как 

акции небольших групп энтузиастов. Никакие «организации», даже профком 

студентов, не говоря об администрации вуза, даже не ставились в известность о 

готовящихся проходках. Если шились костюмы, они делались своими руками; 

если придумывался сюжет шествия, – это был результат коллективного 

творчества.  

 Когда идею подхватывают «государственные люди», шествие, как 

правило, приобретает размах, техническую и декоративную оснащенность, 

руководят им уже «профессионалы» (и не только работники ДК, но и 

приглашенные специалисты), оно становится событием в городе или регионе, 

широко освещается в СМИ, однако неизбежно превращается в шоу, в большей 

или меньшей степени «попсовое». Конечно, для студенческого творчества и тут 

остается немало места, однако, разумеется, всё регламентируется и находится 

под контролем.                                         

Костюмированное шествие может иметь не только развлекательный, но и 

серьезный смысл, как, например,  «Философское шествие», осуществляемое с 

2009 года в начале сентября студентами философского факультета 

Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. Оно является 

преамбулой «Посвящения в философы», которое в 2012 году произошло  в 

лесопарке непосредственно после шествия. Ряд преподавателей, а также декан 

(в мантии) и заместитель декана прошли вместе со студентами из старого 

центра (где в 1805 году был открыт первый в Украине, входившей в состав 

Российской империи, университет) в новый, к Северному корпусу ХНУ, где 

нынче размещается философский факультет. Одежда у ребят была «условно-

античная», а из реквизита – транспарант с названием факультета и портреты 

философов. Слоганов, которые повторялись в дороге, было всего три: «Несем 

философию в Харьков!» (вариант: «Внесем…»), «Мудрости много не бывает!» 
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и «Шаг за Шадом!».  Иоганн Баптист Шад – первый философ, работавший в 

Харьковском университете с момента его открытия, яркая личность и 

незаурядный мыслитель, ученик и последователь И.Г. Фихте, рекомендованный 

сюда И.В.Гете.  

«Внесение философии» заключалось и в демонстрации  горожанам 

портретов философов, и в том, что по ходу шествия прохожим предлагалось 

вытащить из шапки свернутые листочки бумаги с изречениями мудрецов. 

Шествие предполагало ряд остановок в знаковых местах (площадка возле 

оперного театра, у памятника Т. Шевченко, на площади Свободы), где 

«античные боги» или другие персонажи устраивали «проверку на мудрость» 

главному герою шествия – Первокурснику (действительно избранному из числа 

новоиспеченных студентов). В акции приняло участие не более 50 человек, но 

среди них зевак не было. 

Еще более интересны неформальные проходки. Одна из таковых 

возникла порядка 10 лет назад (хотя некоторые называют и более 

внушительные цифры) в Харьковском государственном университете  искусств 

имени И. П. Котляревского как реакция на скуку официальной «Театральной 

проходки», заключающейся в том, что  «организованная толпа» 

первокурсников во главе с руководством вуза (или факультета) уныло обходит 

несколько театров и выслушивает наставления главрежей. Никакой, даже слабо 

выраженной, ритуальности, никакой фантазии и никакого творческого участия 

студентов  этого творческого вуза церемония не предполагает. 

Неформальная проходка театралов – совершенно иное дело. Это 

исключительно творчество старшекурсников, а первокурсники здесь не 

безмолвные статисты, а люди, приобретающие уникальный экзистенциальный 

опыт. 

Альтернативная студенческая проходка – это и веселый праздник, и 

посвятительный обряд, и ритуал единения. Совершается она, как правило, 3 

августа, начало в 7.00. До 2011 года маршрут ее частично совпадал с ходом 
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чинного шествия 1 сентября. Собирались возле главного корпуса университета 

и сразу делились на 2 группы по специализациям – «куклы»  (кукловоды) и 

«драму»  (драматические артисты), которые выстраивались в шеренги одна 

напротив другой, и каждой давалась длинная веревка, за которую должны были 

держаться участники до конца акции. Так реализовывалась, приобретала 

визуализацию метафора, озвучиваемая в первых же словах старшекурсников, 

обращенных к «первакам»: «Вы – одна   семья! Вы теперь должны всё делать 

вместе, вы связаны узами актерского братства!» Единению способствовали и 

приветствия, произносимые хором в ходе «движняка»; адресовались они 

людям, зданиям, машинам, деревьям, различным предметам, городу в целом и 

звучали примерно так: «Доброе утро, вывеска “Касса”!» – (театральная, 

разумеется). 

Проходка осуществлялась в виде пробежки с остановками возле 

сакральных или знаковых мест, где ждали те или иные персонажи (тематика 

проходки выбирается каждый раз разная; в 2009 г., например, была тема 

«Бандитский Харьков»); разыгрывались определенные действа, 

сопровождаемые разнообразными испытаниями инициантов и «рядом 

волшебных изменений» их милых лиц и внешнего вида (впрочем, эти 

изменения начинаются еще у стен Alma Mater, когда на футболки, брюки и 

лица наносится с помощью трафарета и баллончика с краской 

псевдоаббревиатура вуза – «ХУИ»; правильно – ХГУИ). Движение время от 

времени оживляется повторяемыми дразнилками (любезно подсказанными  

«старшаками»): «Все дебилы и уроды поступают в кукловоды!», «Драма – 

козлы!». Есть и общая кричалка: «Взвейтесь над нами, щетки зубные, мы –

театралы,  дети больные!»    

В скверике рядом с Зеркальной струей, где еще в 1970-е годы было 

здание театрального факультета, «абитуре» повествуется об этом священном 

месте, воспетом в гимне харьковских актеров (он исполняется в конце акции), 

ребята становятся в круг и берутся за руки. Нередко здесь происходит встреча с 
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кем-то из поющих актеров, выпускников института. В конце проходки  

зачитывается клятва (написанная в юмористическом духе) и студентам 

предлагается отведать «священный напиток», ингредиентами которого 

являются «кровь Константина Станиславского, слезы Марии  Кнебель, желчь 

Владимира  Немировича-Данченко» и т.п. Кто-то из любимых преподавателей 

обязательно  приглашается на финал и говорит несколько теплых фраз. И – 

объятия  старших и младших. 

 До 2011 г. проходка заканчивалась  в здании театрального факультета, 

куда «первокуров» заводили с закрытыми глазами, устраивая им  по дороге в 

зал последнее испытание (нужно было переступать через настоящие и мнимые 

препятствия). Однако впоследствии она проходила в лесу недалеко от 

общежития, поскольку декан запретила «это безобразие», нарушающее 

общественный порядок. 

Новая топика лишила проходку прежних сакральных мест, но создала 

новые объекты: так, на тропинке, названной «Аллеей актерской славы» (по 

аналогии с «Аллеей кинематографической славы», с недавних пор 

существующей в харьковском Городском саду им. Т.Г. Шевченко, где на 

стендах – отпечатки рук и автографы звезд мирового кино Пьера Ришара, 

Алена Делона, Жана-Поля Бельмондо и др.), пишутся огромными буквами 

фамилии недавних выпускников, а сами актеры стоят рядом, бьют себя в грудь, 

кланяются, здороваются за руку с проходящими, дружески хлопают их по 

плечу и т.п. Первокурсники же читают и повторяют «восторженно» и «c 

благоговением» (как им внушают старшие) фамилии «великих». В лесу на 

полянках инициантов  то и дело ожидают те или иные персонажи, 

устраивающие им испытания, требующие сноровки, сообразительности, а 

главное — умения взаимодействовать с товарищами, командной игры.  

Выводы и перспективы дальнейшего развития. Студенческие шествия, 

как видим, явление достаточно многообразное и широко распространенное в 

России и в ряде городов Украины. Они имеют разную локальность, разный 
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масштаб, разное содержание (мы почти не касались в работе политических или 

политизированных  шествий, шествий-протестов; они в большей или меньшей 

степени характерны для западноевропейской студенческой субкультуры, но на 

постсоветском пространстве возникают лишь эпизодически и требуют 

отдельного рассмотрения); общей является, пожалуй, только консолидирующая 

интенция, еще в глубокой древности породившая данный феномен. 

 

Список литературы: 

1. В Екатеринбурге пройдет шествие студентов и школьников «3000 

шагов к здоровью». 9.09.10. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.prostranstvo.ru/news/news/show/1284015408.htm 

2.  Видео. 3.05.12.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.youtube.com/watch?v=uddua6D1b-M&feature=related 

3.    В Москве состоится факельное шествие студентов в честь 67-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 3.05.12. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://victory.tass-

online.ru/?page=arcicle&aid=9528&categID=6 

4. В Твери прошло студенческое шествие, посвященное Дням славянской 

письменности и культуры. Фото, видео. 22.05.09. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://tver.rfn.ru/rnews.html?id=33513 

5. Выпуск ТГУ 2008. 27.06.08. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.tltsu.ru/html/news.html?n=11843&ln=ru 

6. Глебкин В.В.  Ритуал в советской культуре / В.В. Глебкин. –  М., 1998. 

7. Громов Д.В.  Уличные акции (молодежный политический активизм в 

России) / Д.В, Громов. –  М.: ИЭА РАН, 2012. 

8. День Радио. 2.05.12. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.86.net.ru/7may  



136 
 

9.  Дни славянской письменности тверские студенты отметят шествием. 

22.05.12. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://tvernews.ru/news/104501/TIA 

10. Долой глянец и гламур, бери паяльник – и в ТУСУР!  

6.04.11. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://re.tusur.ru/2011/04/06-07.html 

11.  Екатеринбург. Студенты УрТИСИ на Экологическом шествии. 

1.05.10. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

hhtp://uisi.ru/uisi/general/news.php?ELEMENT ID=1134 

12. Иванов П.  Студенты в Москве. Быт. Нравы. Типы: Очерки. (Второе 

издание) /  П. Иванов. – М., 1903. 

13. Как это было. 4.05.11. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://re.tusur.ru/2011/04/05.html 

14. Карнавальное шествие молодежи и студентов «Первое апреля – День 

смеха» 1.04.2003. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://gov.karelia.ru/News/2003/0320 14.html 

15. Котлярчук А.С.  Праздничная культура в городах России и 

Белоруссии XVII века: официальные церемонии и крестьянская обрядность / 

А.С. Котлярчук.  –  СПб., 2001. 

16. Красиков М.М. Студенческая проходка: между праздником и 

ритуалом / М.М. Красиков // IX Конгресс этнографов и антропологов России : 

тез. докл. Петрозаводск, 4–8 июля 2011 г. – Петрозаводск, 2011. – С. 106-107. 

17. Малышева С.Ю.  Советская праздничная культура в провинции: 

пространство, символы, исторические мифы (1917–1927) / С.Ю. Малышева. –  

Казань, 2005. 

18. Матлин М.Г. Фольклор военных училищ / М.Г. Матлин // 

Современный городской фольклор. – М., 2003. 

19. Мы за здоровый образ жизни! 16.05.12 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.tgu-nsk.ru/  



137 
 

20. Орлов О.Л.  Российский праздник как историко-культурный феномен / 

О.Л. Орлов. – СПб., 2003. 

21. Поволжской гос. социально-гуманитарной академии 100 лет 

(Самарская губерния). Региональный праздник студенчества. 18.10.11. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http//www.100/pgsga.ru/students 

celebration/ 

22. Парад московских студентов 4 сентября. 27.06.10.  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.yamoskva.com/node/5733  

23. Петрозаводск. Традиционное первоапрельское шествие студентов, как 

обычно, прошло «на ура». [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://petrozavodsk.bezformata.ru/listnews/pervoaprelskoe-shestvie-

studentov/3639696 

24.  Рольф М.  Советские массовые праздники / М. Рольф. –  М., 2009. 

25.  РТФ – УрФУ – Попов! Праздничное шествие радиофаковцев 

закончилось салютом. 10.09.11. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.e1.ru/news/spool/news id-349152 

26. Семина Н. Студенческая весна объединенных университетов 

Тамбовщины / Н. Семина. 1.04.05.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.php?t=1526 

27. Томский Политехнический Универ отметит день первокурсника 

шествием. 18.09.11. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.tv2.tomsk.ru/news/tpu-otmetitl-den-pervokursnika-shestvieml  

28. Театрализованное шествие студентов ТГУ. 1.06.11. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://tomsk-novosti.ru/teatralizovannoe-shestvie-

studentov-tgu/ 

29. Участие преподавателей, студентов и сотрудников МАЭУ в 

праздничном шествии 9 мая. 12.05.12. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.maem.ru/studentu/studencheskiy-sovet/nachi-prazdniki/8749-.html 



138 
 

30. Худикова Л. Факельное шествие в честь Дня Победы сравнили с 

нацистскими акциями  2.05.12 / Л. Худикова. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.youtube.com/watch?v=QZCuX0eknzc&feature=related 

31.  Axe. Татьянин день, шествие студентов в Нарве (44 фото) / Ахе. 

1.02.11.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://fact.ee/index.php?option=com content&task=view&id=7209&ltemid=109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

Тематика: інші професійні науки  

UDC 546.185 

Lavryk R.V. 

 Ph in Chemistry, 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

 

TRIPLE PHOSPHATES Ca9CoМ(PO4)7 (M - Li, Na, K) 

 

Annotation. New triple phosphates Ca9CoM(PO4)7 (M=Li, Na, K) were 

synthesized by solid state method. Their crystal structures were determined by 

Rietveld analysis. They are related to tricalcium phosphate and crystallize into 

trigonal system (space group R3c) with unit-cell parameters a=10.327(1) Å, 

с=37.10(1) Å, M=Li; a=10.351(1) Å, с=37.073(1) Å, M =Na; a=10.401(1) Å, 

с=37.009(1) Å, M=K. Five independent cation sites are filled in Ca9CoM(PO4)7 

(M=Li, Na, K). Cobalt occupies the octahedral site M(5), alkali metal cations occupy 

the M(4) 

Keywords: inorganic compounds, chemical synthesis, X-ray diffraction, crystal 

structure 

 

Introduction. The features of the crystal structures of β-Ca3(PO4)2 [1] give 

the possibility for iso- and heterovalent substitutions of Ca2+ by M+, Me2+, R3+, 

and R4+ cations [2]. These substitutions lead to the formation of the solid solutions 

on the base of the β-Ca3(PO4)2 structure. The solid solutions of Ca3-xMex(PO4)2 

(Me=Mg, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Sr, Pb, Ba) were studied by Nord. The 

schemes of heterovalent substitutions are described in details by [2]. Among the triple 

phosphates with the structure of β-Ca3(PO4)2 crystal structures were studied only for 

Ca9MgM(PO4)7 (M=Li, Na, K) and Ca18Na3Fe(PO4)14. 
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The whitlockite-like compounds with cobalt cations are of great interest 

because of their catalytic properties [3]. In this paper we describe the synthesis and 

crystal structures of the new triple phosphates Ca9CoM(PO4)7 (M=Li, Na, K). 

Synthesis. The phosphates Ca9CoM(PO4)7 (M=Li, Na, K) were synthesized 

by solid state reactions from stoichiometric mixtures of Ca2P2O7, CaCO3, Co3O4, 

and corresponding carbonates M2CO3 (M=Li, Na, K) at 1273 К for 50-90 h in air. 

The compounds obtained were light violet in color and single phase. The indexing of 

the powder diffraction patterns of Ca9CoM(PO4)7 (M=Li, Na, K) has been submitted 

to the Powder Diffraction Files. The corresponding unit-cell parameters of merit are 

a=10.3275(1) Å c=37.103(1) Å, F30 = 161.1, M=Li; a=10.3514(1) Å, с=37.073(1) Å, 

F30 = 142.6, M = Na; a = 10.4015(1) Å, с=37.012(1) Å, F30 = 210.8, M=K. 

Structure Determination. Powder diffraction data for structure determination 

were obtained at room temperature in Bragg-Brentano geometry using a Siemens 

D500 powder diffractometer equipped with a primary SiO2 monochromator (Cu Ka1 

radiation, X. = 1.54060 Å) and a position sensitive detector (Braun). The data were 

collected over the range 10-110° 20 with a step Δ(2θ) = 0.01°. Effective counting 

time was 30 min per step. 

The crystal structures were refined by the Rietveld method using the program 

RIETAN-97 [4]. Scattering factors for Ca2+, Co2+, Li+, Na+, K+, P, and O2- were 

used. The background was refined with a fifth-order polynomial. The peak profile 

was refined by a modified pseudo-Voigt function. 

The atomic coordinates of Ca9.5Co(PO4)7 were used as starting parameters for 

structure refinements. The cobalt cations were placed in the M(5) site as in 

Ca95Me(PO4)7 (Me=Co, Cu). Alkali metal cations were placed in the M(4) site as it 

was obtained for Ca9MgM(PO4)7, Ca10M(PO4)7 (M= Li, Na, K), and 

Ca10K(VO4)7. The structure refinements in these models gave a good agreement 

between the observed and calculated patterns and reasonable values of isotropic 

thermal atomic parameters for all cations. Final plots of observed electron density 
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maps did not show residual peaks. The electron density on different electron density 

maps did not exceed ±0.8 e/Å3. 

Results and discussion. The structures of Ca9CoM(PO4)7 (M=Li, Na, K) can 

be described as the structure of Ca9.5Co(PO4)7 with replacement of (Ca2+ + □) 

(□=vacancy) by 2M+ in the M(4) site. In its turn, the structure of Ca9.5Co(PO4)7 can 

be described as the structure of β-Ca3(PO4)2 [1] with replacement of Ca2+ by Co2+ 

in the octahedral site M(5). Most of the Ca(l)-O, Ca(2)-O, and Ca(3)-O cation to 

oxygen bond lengths are the same, within experimental error, for Ca9CoM(PO4)7 

(M=Li, Na, K) and β-Ca3(PO4)2 [1]. The differences in cation to oxygen bond 

lengths are observed for the M(4) and M(5) sites. The octahedrons Co(5)O6 in 

Ca9CoM(PO4)7 (M=Li, Na, K) are very close to each other, but they are more 

distorted than in β-Ca3(PO4)2 (d(Ca(5)-O(24))=2.238(4) Å or d(Ca(5)-

O(33))=2.287(4) Å). 

The M(4) site in (β-Ca3(PO4)2 is an extended cavity along the с axis (threefold 

axis) and can be described as M(4)O15: O3(12)О3(21)O3(22)O3(23)О3(33) (Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1. The cavity of M(4)O15 and the surrounding PO4 3- groups 
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Li+ cations in Ca9CoLi(PO4)7 are located below the plane formed by the 

O(21) atoms (zLi=0.164(2), zO(21)=0.1752(3)). The distance of Li-O(22)=2.94(3) Å 

(*3) is longer than the usually observed distances of Li-O (2.00(6)-2.41(6) Å) in other 

compounds. Three distances of Li-O(21) = 2.35(1) Å are also longer than the ion 

radius sum of rVI(Li+) + r(O2-)=2.14 Å. Thus, Li+ cations are weakly bonded to 

oxygen atoms and actually have a coordination number (C.N.) of 3. The refinement 

with displacing of Li+ from (0,0,z) to (x,y,z) gave x and у equal to 0 within 

experimental error. An attempt to split the Li+ cations into two positions (0, 0, Z1) 

and (0,0, Z2) as it has been done for Ca9MgLi(PO4)7 [4] was unsuccessful. Na+ and 

K+ cations in Ca9CoM(PO4)7 (M=Na, K) and Ca2+ cations in Ca9.5Co(PO4)7 and 

β-Ca3(PO4)2  are located above the plane formed by the 0(21) atoms. The distances 

of K-O(12)=3.04(1) Å and K-О(22)=3.21(1) Å in Ca9CoK(PO4)7 differ less than the 

corresponding distances of Na-O (2.92(1), 3.36(1) Å) in Ca9CoNa(PO4)7 and Ca-O 

(2.90(6), 3.39(6) Å) in Ca9.5Co(P04)7. The coordination number of K+ can be 

considered equal to 9. Unambiguous choice of coordination numbers for Na+, Ca2+ 

(in Ca9.5Co(PO4)7), and especially Li+ is difficult. 

Table 1. Coordinates of atoms  (10
4
) and equivalent thermal  

corrections  (Е
2
10

3
) for the structure Ca9CoLi(PO4)7 

 

Atom x/a y/b z/c Ueq 

Co(1) 10376(1) 671(1)  3347(1)  8(1) 

P(1)   6025(2) 2500    5356(1) 6(1) 

P(2)   3333(2) 2500    8226(1) 6(1) 

P(3)   4620(2) 2500    11435(1) 6(1) 

O(1)   7747(3) 991(2)  5160(1)  9(1) 

O(2)   2987(4) 2500    4457(2) 10(1) 

O(3)   5665(4) 2500    7114(2) 12(1) 

O(4)   1602(3) 1001(2) 8139(2) 12(1) 

O(5)   5528(4) 2500    9736(2) 8(1) 
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O(6)   2870(2) 1011(2) 11569(1) 11(1) 

O(7)   7609(4) 2500    12385(2) 11(1) 

Li(1)  0 0       0       26(1) 

 

Table 2. Coordinates of atoms  (10
4
) and equivalent thermal  

corrections  (Е
2
10

3
) for the structure Ca9CoNa(PO4)7 

 

Аtom x/a y/b z/c Ueq 

Mn(1) 3500(2) 7382(1) 2648(1) 9(1) 

Mn(2) 2731(2) 3915(1) 2137(1) 11(1) 

P(1) 2938(3) 7342(2) -425(2) 12(1) 

P(2) -691(3) 8884(2) -2107(2) 14(1) 

P(3) 5751(2) 6623(2) 5429(2) 8(1) 

P(4) 8722(3) 6413(2) 3166(2) 10(1) 

O(1) 3759(10) 7796(7) 517(5) 26(1) 

O(2) 4384(9) 7433(6) -1659(5) 22(1) 

O(3) 2333(9) 5754(6) 249(5) 22(1) 

O(4) 801(8) 8726(6) -994(5) 17(1) 

O(5) -2763(8) 10034(6) -1938(6) 21(1) 

O(6) 457(10) 9444(8) -3458(6) 34(2) 

O(7) -966(10) 7203(7) -1628(8) 35(2) 

O(8) 3823(8) 7300(6) 4623(5) 16(1) 

O(9) 6507(8) 7905(6) 5591(5) 14(1) 

O(10) 5537(8) 5282(5) 6810(4) 13(1) 

O(11) 7653(8) 5779(6) 4650(5) 14(1) 

O(12) 6911(8) 7440(7) 2230(5) 20(1) 

O(13) 9775(8) 4887(7) 2957(5) 20(1) 

O(14) 10216(8) 7368(6) 3137(6) 22(1) 

Na(1) -281(4) 12082(3) -5222(3) 12(1) 
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Na(2) 4073(8) 9845(5) -3440(5) 56(1) 

Na(3) 2203(10) 4640(9) -1137(8) 88(3) 

Na(4) 5000 10000 0 75(9) 

Na(4A) -1635(28) 9343(21) 529(17) 120(6) 

 

Table 3. Coordinates of atoms  (10
4
) and equivalent thermal  

corrections  (Е
2
10

3
) for the structure Ca9CoК(PO4)7 

 

Атом x/a y/b z/c Ueq 

Co(l) 1433(2) 2634(1) 7356(1) 10(1) 

Co(2) 7755(2) 3918(1) 2158(1) 10(1) 

P(1) 7880(3) 7321(2) -382(2) 11(1) 

P(2) 4287(3) 8927(2) -2152(2) 15(1) 

P(3) 3760(3) 6397(2) 3184(2) 11(1) 

P(4) 711(3) 6595(2) 5469(2) 9(1) 

О(1) 7082(10) 5784(7) 346(6) 24(1) 

О(2) 9386(9) 7303(7) -1603(6) 25(1) 

О(3) 8773(9) 7774(7) 555(5) 21(1) 

О(4) 5807(8) 8807(6) -1040(5) 16(1) 

О(5) 2164(8) 10105(6) -2021(5) 16(1) 

О(6) 3977(11) 7229(8) -1657(9) 40(2) 

О(7) 5493(11) 9497(12) -3521(7) 53(2) 

О(8) 4812(9) 4837(7) 2993(6) 22(1) 

О(9) 1906(8) 7454(7) 2261(5) 20(1) 

О(10) 5320(9) 7338(7) 3168(6) 24(1) 

О(11) 2658(9) 5755(6) 4697(5) 16(1) 

О(12) -1236(9) 7292(7) 4628(5) 18(1) 

О(13) 1470(9) 7895(6) 5648(5) 17(1) 

О(14) 502(8) 5221(6) 6857(5) 13(1) 

К(l) 9247(7) 9859(4) -3344(4) 39(1) 
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К(2) 2877(7) 5480(6) 1050(5) 49(1) 

К(4) 0 0 0 88(4) 

К(4A) 2854(52) -630(18) 424(16) 144(11) 

К(3) 4760(4) 2094(3) 4799(2) 2(1) 

 

Similar behavior of unit-cell parameters is observed for series Ca9MgM(PO4)7 

(M=Li, Na, К [4], 0.5(Ca + □)) and Ca10M(PO4)7 (M=Li, Na, К, 0.5(Ca + □). The a 

parameters for compounds with M(4)=0.5(Ca + □) are almost the same as for M=Na, 

while the с parameters for M(4)=0.5(Ca + □) are greater than for M =Na. The a  

parameter and unit-cell volume increase and the с parameter decreases in the series 

Li-Na-K for compounds Ca9MeM(PO4)7 (Me=Co, Mg [4], Ca; M = Li, Na, K). The 

с parameter for Cal0K(VO4)7 (c=37.860) is also less than for Ca3(VO4)2 

(c=38.028). Such unexpected changes of unit-cell parameters can be explained in the 

following manner. In Ca9CoM(PO4)7 (M=Li, Na, K) and other compounds with the 

increase of M+ cation radius, alkali-metal cations tend to force apart the M(4)O15 

cavity along the a and b axes. This leads to the increase of the a parameter. Note that 

the distance K-O(21)=2.55(1) Å is less than the sum of ionic radii of K+ and O2-rIX 

(K+) + r(O2-)=2.95 Å and also less than usually observed K-O distances 2.65(5)-

3.21(5) Å for C.N.=9. The coordination number for Na+ and especially K+ tends to 

increase.  

Conclusion. This leads to the shrinkage of the M(4)O15 cavity along the с axis 

and the decrease of the с parameter. The distances O(21)-O(21) in the cavity 

M(4)O15 are equal to 4.02, 4.06, and 4.39 Å for M = Li, Na, and K, respectively. 

Cations with radius 0.92, 0.94, and 1.14 Å can freely pass through the plane formed 

by three oxygen atoms O(21) for M=Li, Na, and K, respectively. Thus, Li+ cations 

(rVI = 0.74 Å) can move inside the M(4)O15 cavity, where is Na+ (rVI = 1.02 Å) and 

K+ (rIX = 1.55 Å) cations are fixed in the upper part of the M(4)O15 cavity (Fig. 1). 
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Анотація 

Стаття присвячена синтезу нових триполіфосатів Ca9CoM(PO4)7 (M = 

Li, Na, K) твердофазним способом. Кристалічні структури нових сполук були 

встановлені методом РСА і мають слідуючі параметри a = 10.3276(1) Å, с = 

37.100(1) Å, M = Li; a = 10.3515(1) Å, с = 37.073(1) Å, M = Na; a = 10.4017(1) Å, 

с = 37.009(1) Å, M = K. 

 

Аннотация 

Cтатья посвящена синтезу новых триполифосфатов Ca9CoM(PO4)7 (M 

= Li, Na, K) твердофазным методом. Кристаллические структуры новых 

соединений были установлены методом РСА и имеют следующие параметры a 

= 10.3276(1) Å, с = 37.100(1) Å, M = Li; a = 10.3515(1) Å, с = 37.073(1) Å, M = 

Na; a = 10.4017(1) Å, с = 37.009(1) Å, M = K. 
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ПІДХІД ЗБІЖНОСТІ ЗА ФІЛЬТРОМ-ІДЕАЛОМ У МАТЕМАТИЧНОМУ 

АНАЛІЗІ 

 

Анотація. Ця стаття дає огляд недавнього підходу – узагальнення 

звичайної збіжності на збіжність за фільтром або ідеалом, що 

застосовується до класичних результатів теорії міри та інтеграла, теорії 

банахових просторів та теорії рядів. Розглянуто основні означення, теореми 

та приклади, а також встановлено взаємозв’язок між отриманими 

результатами 
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Аннотация. Эта статья дает обзор недавнего подхода – обобщение 

обычной сходимости  на сходимость по фильтру или идеалу, в применении к 

классическим результатам теории меры и интеграла, теории банаховых 

пространств и теории рядов. Рассмотрены основные определения, теоремы и 

примеры, а также установлена взаимосвязь между полученными 

результатами 
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A FILTER-IDEAL CONVERGENCE APPROACH IN MATHEMATICAL 

ANALYSIS 

 

Abstract.  This paper gives an overview of recent filter-ideal convergence 

approach as a generalization of usual convergence applied to classical results of 

measure and integration theory, Banach space theory and series convergence theory. 

Main definitions, theorems and examples are considered and an interplay between 

obtained results is established 
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space, series 

 

1. Problem statement 

The notion of a filter and filter convergence appeared in 1937 in topology, it 

was introduced by Henri Cartan [4] and was further developed by Burbaki group. 
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Filter convergence is a natural generalization of usual notion of sequence limit, which 

allows unique selection of a cluster point. It successfully replaces the Moore-Smith 

net convergence and has a number of applications in Topology, Functional analysis 

Model Theory, Set Theory and other fields of mathematics. There are some 

equivalent notions and many important examples of filter convergence, in particular 

ideal convergence and statistical convergence with its generalizations.  

In order to take advantage of the free use of filter or ideal convergence it is 

necessary to find out which of the known theorems of mathematical analysis can be 

extended to this type of convergence and how the possibility of such an extension 

depends on the corresponding filter properties. Every theorem of classical Analysis, 

Functional Analysis or of the Measure theory, which states a property of sequences 

leads to a class of filters, for which this theorem is valid. Sometimes such class of 

filters is trivial (say, all filters or the filter of ordinary convergence), but in several 

cases this approach leads to a new class of filters, and the characterization of this 

class can be a very non-trivial task. It looks strange but this kind of problems was not 

considered in the literature until the beginning of the XXI century.  Now after more 

than 60 years break, filter convergence and its analogues are extensively studied in 

regard with various theorems of mathematical analysis.  

2. Preliminaries, recent studies and papers’ analysis.   

Recall that a nonempty family F  of subsets of naturals  is called a filter on 

 when the following axioms hold: 

 F ; 

 if FBA , , then FBA  ; 

 for every FA  if AB  , then FB . 

 A sequence ( )n nx   in topological space X is called F-convergent to x (we 

write nxFx lim-  or xx
Fn  ) if for every neighborhood  U of x the set 

}:{ UxNn n   belongs to .F  In particular if one takes as F the filter of those sets 
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whose complement is finite { :| \ | }Fr A A    (the Frechet filter) then F-

convergence coincides with the ordinary one. 

The natural ordering on filters is defined as follows: F1  F2  if F1   F2. If G is 

a centered collection of subsets (i.e. all finite intersections of the elements of G are 

non-empty), then there is a filter containing all the elements of G. The smallest filter, 

containing all the elements of G is called the filter generated by G. A filter F is said 

to be free if it dominates the Frechet filter (F  Fr). All the filters below are 

supposed to be free. In particular every ordinary convergent sequence will be 

automatically F-convergent. A maximal in the natural ordering filter is called 

ultrafilter. The Zorn lemma implies that every filter is dominated by an ultrafilter. A 

filter F on  is an ultrafilter iff for every A  either A or \ A  belongs to F. 

Most of analogues of filter convergence come from generalizations of a 

particular type of filter convergence, which is called statistical convergence. A 

sequence ( )nx  is statistically convergent to l iff for every 0   

1lim |{ : |n | }| 0.k
n

k n x l 


     The corresponding filter is defined by an asymptotic 

density set function ( )A  as follows:  1: ( ) lim |{ : }| 1st
n

F A A n k n k A       . 

 Although statistical convergence was introduced by Fast [7] and Steinhaus 

[20] in 1951, it appeared in literature in various forms since 1913. Statistical 

convergence was discussed in the Fourier analysis, ergodic theory, summability 

theory, in the study of locally convex spaces, the structure of measures and ideals of 

C*(X). There is a characterization of Banach spaces with a separable dual by means 

of a weak statistical convergence by J. Conor,  M. Ganichev and V. Kadets [5]. 

The interest in the theory of statistical convergence and its applications 

predetermined the development of its generalizations. A number of authors replaced 

the asymptotic density by a density generated by the summability matrix, lacunar 

sequence, or in a more general form, by a finitely additive density function satisfying 

certain elementary axioms. Finally, generalizations have spread to the notions of filter 

convergence. In 2000 the equivalent language of ideal convergence was introduced 
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independently [16] and then developed by a number of authors (M. Balcerzak, 

K.Dems, R. Filip'ow, A. Komisarski, N. Mrozek, P. Szuca and others). Their results 

give a valuable complement to the filter convergence study. The concept of ideal is 

dual to the concept of filter. It came from abstract algebra and it is a tool for different 

constructions in the theory of order relations, lattice theory, theory of Boolean 

algebras. There are many papers devoted to the study of quotients over ideals.  

Ideal   on  is a nonempty collection of subsets of ,  such that the 

following axioms hold: 

  and  Fin  where { :| | }Fin A A  ; 

 ,A B, then A B ; 

 for every A if AB , then  B. 

If F is a filter, then { \ : }
F

A A F    is the corresponding to F ideal. If   is an 

ideal, then { \ : }F A A I

   is the corresponding to   filter. 

A subset J of  is called stationary with respect to a filter F (or just F-

stationary) if it has nonempty intersection with each member of the filter. Denote the 

collection of all F-stationary sets by F
*
, it is called coideal of F. Note that F is 

precisely the union of all ultrafilters dominating F. For 
*J F  we define the 

following sets: { : }F J A J A F     – trace of F  on J (a filter on J) and ( )F J  – 

the smallest filter on  containing the trace F J .  

Thus, any subset J of  is either a member of a filter F or the corresponding 

ideal F  or the set J and its complement \ J  are both F-stationary sets. 

Example 1.1.  A matrix )( , jnww  is summability matrix if  

 0, jnw  for all ,n j ;  

 1
1 , 



j jnw  for all n ;  

 0suplim
1 , 



 j jnn w ;  

 0lim ,  jnn w  for all j .  



152 
 

For a summability matrix w and I   let us denote 







1

,, )()(
j

Ijnnw jwId      and     )(lim)( , IdId nwnw  . 

A filter wF generated by a summability matrix w is defined by the ideal 

{ : ( ) 0}w wI d I    . If iw ji /1,   for all ij   and 0, jiw  for ij  ,  then we  

get the statistical convergence filter. 

Example 1.2. Let : (0, )g   be a function such that 
1

( ) .
k

g k



  A 

summable filter is the filter corresponding to the ideal 

{ : ( ) }.g

sum
n A

A g n


     

Note that filter convergence allows unique selection of a cluster point. If x  is a 

cluster point of a sequence )( nx , then there is a filter F such that )( nx  is F-

convergent to x.  

It is natural to introduce a notion of filter subsequence: a sequence of the form 

( )
n n J

x


 is called  F-subsequence  if  
*J F . Then the following theorem is true. 

 Proposition 1.1. Let X be a topological space Xxxn , and F  be a filter on . 

 )( nx  is F-convergent to x iff  every F-subsequence  ( )n n Jx   is F-convergent to x. 

An ideal   is dense if every infinite set M   contains an infinite subset 

A. 

Definition 1.1. A filter F is called P-filter if for every sequence of sets 

FAn  there is a set FA   such that  |\| nAA  for every n . An ideal   is 

called P-ideal  if F  is P-filter. 

Theorem 1.1. Let X be a metric space and F  be a filter. If X is discrete, then F-

convergence coincides with convergence on some set A F . If X has a cluster point, 

then this coincidence takes place if and only if  F  is a P-filter. 

Definition 1.3. A map : 2 [0, ]    is said to be submeasure on if 

1. 0)(  and })({n for every n ; 
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2. A B   then )()( BA   ; 

3 A B   then )()()( BABA   . 

Submeasure   is lower semicontinuous (lsc) if for every A  we have 

]).,1[(lim)( nAA n     For lsc submeasure 0 let us define 

]),1[\(lim|||| nAA n    and the ideal ( ) { :|| || 0}.Exh A A      

Theorem 1.2 (S. Solecki). Ideal   is an analitic P-ideal if and only if 

)(Exh for some lsc submeasur 0 . 

Definition 1.4. 21 FF   the Fubini product of filters, is defined as follows: 

21 FFA    if    2 1:{ : ( , ) } .n m n m A F F       

Ideals 1  and 2  are isomorphic, if there is such a bijection :  such 

that 21 )(  AA  . Filters 1F  and 2F  are isomorphic if the corresponding 

ideals 1  and 2  are isomorphic.  

Most of other definitions below are either standard or stated separately or their 

proper formulations can be founded in corresponding papers listed in references.  

3. Aim and objectives 

Our aim is to give an overview of recent main results generalizing various 

convergence theorems of mathematical analysis to the notions of filters or ideals.  

First we consider filter analogues of main convergence theorems of Measure 

and integration theory.  In this subsection, the Egorov almost uniform convergence 

theorem and Lebesgue dominated convergence theorem are of interest. 

Next, we study weak convergence in Banach spaces in a general setting for 

filters. As subtasks, it is weak filter convergence in C(K) to be discussed and a 

connection with Lebesgue dominated convergence theorem to be established. After 

that we consider weak filter convergence in the space 
1
 and filter version of the 

corresponding Schur theorem. We also present some general results related to weak 
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convergence in Banach spaces (Rainwater extremal test theorem and the question of 

boundness in norm of weak filter convergent sequence are considered).  

Finally, we study filter generalizations of three series convergence properties. 

That is a necessary condition of series convergence, which says that terms of every 

converging series must tend to zero. Then, the existence of an absolutely converging 

subseries of a given convergent one is discussed. Furthermore, we consider a famous 

Riemann rearrangement theorem for conditionally convergent series of reals. 

4.1. Main results: a review of filter-ideal convergence in measure 

and integration theory 

In this section we discuss filter-ideal analogues of the main results of measure 

and integration theory. First of all these are Egorov's almost uniform convergence 

theorem and Lebesgue dominated convergence theorem. 

The classical Egorov theorem has been generalized by a number of authors in 

different directions.  M. Balcerzak, K. Dems and A. Komisarski  in their paper [3]  

gave their statistical version of this theorem: point-wise statistical convergence 

implies equi-statistical convergence on a set of arbitrary large measure. They also 

showed that equi-statistical convergence cannot be replaced by uniform statistical 

convergence.  The same result was independently obtained in [12]. Among 

summability matrices filters the Egorov theorem is true only for filters isomorphic to 

Fr  or  { } Fr . In 2009 N. Mrozek [19] obtained this result for a wider subclass of 

analytic P-ideals ( )Exh  including summability matrices ideals and summable ideals. 

The notion of equi-statistical convergence was also extended to analytic P-ideals and 

the analogue of Egorov theorem was prooved. 

As in case of ordinary convergence, uniform filter convergence implies F-

convergence in measure. It is also known that almost everywhere convergence 

implies convergence in measure.  It is natural to ask whether the same is true for filter 

convergence.  It were Fast [7] and Stainhaus [20] who first studied this question for 

statistical convergence. In [3] a new proof for statistical convergence was obtained. 
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In 2008 [16], A.Komisarski extended the result on a wide subclass of analytic P-

ideals ( )Exh  . 

In [12] apart from Egorov theorem, we considered a class of filters for which 

Lebesgue dominated convergence theorem holds. It is shown that this class coincides 

with the filter class for which point-wise F-convergence implies F-convergence in 

measure. Some of the above results are independently established and general 

characterizations of Egorov and Lebesgue filters are also obtained in [12].  

One of the reasons to study filter generalizations of classical theorems is that 

they bring a new light to the classical results. Say, it is known, that the dominated 

convergence theorem can be deduces from the Egorov theorem. The question, 

whether the opposite direction takes place has no sense in the classical context: if 

both the theorems are true, how one can see that one of them is not deducible from 

the other one? But if one looks at the correspondent classes of filters, the problem 

makes sense and in fact there are Lebesgue filters which are not Egorov ones (in 

particular the statistical filter ).  

4.2. Main results: a review of weak filter-ideal convergence in Banach spaces 

In this section we consider theorems about weak convergence in Banach 

spaces. First we discus weak filter convergence in the space of continuous functions 

C(K) on compact K. Then the space 
1
of absolutely summing sequences is studied. 

After that some general results regarding weak filter convergence in Banach spaces 

are given. Besides, the example of statistical convergence filter is studied in detail. 

First example is a class of filters F for which weak F convergence of bounded 

sequences in C(K) is equivalent to point-wise F-convergence (such filters are said to 

have the C-Lebesgue property) [13]. It turns out that the C-Lebesgue property is 

almost independent of the choice of compact K. It is shown that it is sufficient to 

require this property only for C[0,1] and that the corresponding class of filters 

coincides with filters F for which the dominated convergence theorem on [0,1] with 

the Lebesgue measure λ holds. However, the general dominated convergence theorem 
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does not follow from the simplified ([0, 1], λ) version. In [13] it is also proved that 

the above property is equivalent to the filter-analogue of the Rainwater extremal test 

theorem (which says that for every Banach space it is sufficient to check the weak 

convergence of bounded sequences only on the set of extreme points of the unit ball 

of the dual space). In [11] D. Hardtke also extended Rainwater-Simons convergence 

theorem to various generalized convergence methods such as strong matrix 

summability, statistical convergence and almost convergence. He proved these 

theorems not only for boundaries but for the more general notion of (I)-generating 

sets introduced by Fonf and Lindenstrauss. 

Another important Banach space is 
1
. In [1] the Schur theorem on coincidence 

of weak and strong convergence in 
1
 for filters is considered. Totally combinatorial 

description is given for filters with the following simple Schur property: for every 

coordinate-wise convergent to 0 sequence 1nx   if nx  weakly F-converges to 0 then 

lim 0nF x ‖ ‖ . These are block-respecting filters, i.e. filters F  such that for every 

*I F  and a partition 





1k kDI  on finite sets kD  there is IJ  , 
*J F  such that 

1||  kDJ  for all k . Let us pass now to the study of the most natural Schur 

theorem generalization: a filter F is a Schur filter (or is said to have the Schur 

property) if for every weakly F-convergent to 0 sequence 1nx    we have 

lim 0nF x ‖ ‖ . In order to fulfill the Schur property it is sufficient to require the 

block-respecting property together with following diagonality property:  for every 

decreasing sequence nA F  of the filter elements and for every 
*I F  there is a 

*J F , J I  such that | \ |nJ A   for all n . It is also shown in [1] that 

diagonality is not a necessary condition and that under the assumption of continuum 

hypothesis there is a Schur filter. A related problem of weak sequential completeness 

for filter convergence is considered in [1] as well. 

It is known that the properties of filter convergent sequences in the weak 

topology differ significantly from the properties of the ordinary weakly convergent 
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sequences [5, 9]. In particular a weakly convergent sequence must be bounded but, 

say, a weakly statistically convergent sequence can tend to infinity in norm [5]. This 

effect induces the following natural question: if a sequence has a weak limit with 

respect to a given filter F, how quick can the norms of the sequence elements tend to 

infinity? In [14] a general answer is given and detailed answers for some particular 

filters are also obtained.  For every weakly statistically convergent sequence ( )nx  

with increasing norms in a Hilbert space we prove that sup /n
n

x n ‖ ‖ . This 

estimate is sharp. In [14] and [18] analogous problem for some other types of weak 

filter convergence is studied, in particular for Erd"os-Ulam filters, analytical P-filters 

and F  filters. 

4.3.  Main results: a review of filter-ideal convergence in series theory 

 In this section we discuss three properties of classic series theory. A necessary 

condition of series convergence, which says that for every converging series of reals 

its terms form a null sequence, i.e. they must tend to zero. This property, in its turn, 

implies the existence of an absolutely converging subseries of a given convergent 

one. Finally, we study a famous Riemann rearrangement theorem for conditionally 

convergent series of reals. The question that we are interested in is: how can these 

properties be carried over on the notion of filter convergence? 

  The filter convergence of series is naturally defined as filter convergence of the 

sequence of its partial sums, i.e. a series  kx is F-convergent to s (we write 

 
F k sx ) if the sequence  


n

k kn xs
1

 is F-convergent to s. 

The property that the terms of convergent series converge to 0 is characteristic 

only for the usual convergence of series. In [17] we characterize filters for which 

every F-convergent series has a null subsequence. These are filters with 1-shift 

property: FA implies
*1A F  . It is also proved in [18] that filters with a stronger 

shift property ( FA  implies FA 1 ) are those for which F-convergence of a 

series  kx  implies F -convergence of )( kx  to 0. The description of those filters F 
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for which series F-convergence implies a usual convergence to 0 of an F-

subsequence of the sequence of series terms is also given.  

Next, in [18] we describe for some filters F the relation between a speed of a 

sequence convergence to 0 and the existence of an F-subseries of this sequence which 

is absolutely convergent in the usual way. It was shown in [14] that there is a 

convergent Fst-subseries k
k I

x


  of positive reals kx  if and only if there is an Fst-

subsequence of  ( )n n Jnx   converging to 0. In [l8] this result was extended to 

summable ideals, Erdos-Ulam ideals and others (ideals corresponding to lacunary 

statistical convergence and Louveau-Velickovic ideals). 

A number of recent generalizations is devoted to the famous Riemann 

rearrangement theorem of conditionally convergent series [2, 6, 8, 10]. The authors of 

[6] considered two generalizations of the usual convergence: the statistical 

convergence and the convergence along even numbers. They obtained the full 

description of the sum range along both the statistical convergence filter and the 2n-

filter Fr(2 ). Surprisingly, the simplicity of a filter does not mean the simplicity of 

the problem. And the description of the sum range along 2n-filter appeared to be 

much more complicated than along the statistical convergence filter. Besides the two 

usual cases of one point or the whole real line, the sum range can be an arithmetic 

progression a  , ,a   (for the statistical convergence filter) and shifted 

additive subgroup of the form 1 1
1

{ | , ,  is even}
l

l l k i k
k

a c z c z z E c c


      , where 

E  is an  -separated set (for the 2n-filter). 

In [18] we continued the study originated in [6], but instead of considering 

concrete filters we studied classes of filters for which the description of the sum 

range can be given explicitly. Namely, it is a class of filters with the following 

property: for every F-convergent series the sum range along F of it coincides with its 

limit point range ( FSRLPR  ). The 1-shift property with the one which we call the 

unbounded gap property of F imply FSRLPR  . The unbounded gap property of F 
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(existence of FA , )( naA  , such that the sequence of nnn aag  1  is 

unbounded) is a necessary condition for this equality. The equality does not hold for 

any ultrafilter. 

5. Conclusions and perspectives of further development 

This paper presents an overall survey of some recent results generalizing 

theorems of different branches of mathematical analysis to the notions of filter or 

ideal convergence. These theorems are the Egorov almost uniform convergence 

theorem and Lebesgue dominated convergence theorem in Measure and integration 

theory; weak convergence theorems in particular Banach spaces C(K), 
1
 and  

general cases of Banach space theory; necessary condition of series convergence,  

theorem on existence of an absolutely converging subseries of a given convergent 

one and Riemann rearrangement theorem for conditionally convergent series of reals. 

On one hand, we see that substituting usual convergence by the filter one in the 

theorems of analysis leads to better understanding of combinatorial properties on 

which these theorems are based. On the other hand, such filter convergence theorems 

give us a new tool for different kinds of classifications. Besides, it brings a new light 

to the classical results providing deeper understanding of interrelationship between 

abovementioned theorems. 

The described direction of study is rich in results and still promising. It 

combines set theory, topology, algebra and analysis, which illustrates the unity of 

mathematics. This interplay implies a wide range of possibilities to find out 

connections between different fields of mathematics.   
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО РОБОТИ З 

ІНФОРМАЦІЄЮ ЯК ОСНОВИ ЇХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Анотація. У статті розглядається інформаційна компетентність, яка 

передбачає наявність у майбутнього вчителя географії здатності до генерації 

нової інформації, продуктивного її використання та застосування 

інформаційних технологій, тобто тих елементів процесу професійної 

підготовки, що спрямовані на задоволення його інформаційних потреб 

Ключові слова: інформаційна компетентність, інформація, професійна 

підготовка 

 

Аннотация. В статье рассматривается информационная 

компетентность, которая предполагает наличие у будущего учителя 

географии способности к генерации новой информации, продуктивного ее 

использования и применения информационных технологий, то есть тех 

элементов процесса профессиональной подготовки, направленных на 

удовлетворение его информационных потребностей 
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Annotation. The article deals with information competence, which presupposes 

the future geography teacher of the ability to generate new information, its 

productive use and application of information technologies, that is, those elements of 

the process of training designed to meet its information needs. 
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Постановка проблеми, її зв’язок з важливими завданнями. 

На нашу думку, визначена категорія є важливим фактором успішності 

навчальної діяльності майбутнього вчителя, сприяє розвитку його світогляду й 

системи знань та вмінь, що забезпечує цілеспрямовану професійну діяльність з 

оптимального задоволення індивідуальних інформаційних потреб з 

використанням як традиційних, нетрадиційних форм і методів навчання так й 

інформаційних технологій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, виокремлення 

невирішених її частин. 

Для формування теоретичних і практичних засад інформаційної 

компетентності майбутнього вчителя географії необхідно проаналізувати 

наукові дослідження, присвячені окресленій проблемі. Г. Селевко стверджує, 

що «інформаційна компетентність – це ключова супер компетентність людини 

XXI століття, важливий інструмент майбутньої професійної діяльності 

теперішніх учнів і студентів, а також викладачів» [11, с.68]. О. Кізік, 

визначаючи інформаційну компетентність як складову професійної 

компетентності випускника професійного ліцею, вказує на обов’язковість у 

діяльності кваліфікованого фахівця елементів інформаційної діяльності, що у 

взаємозв’язку між собою і з якостями особистості фахівця містять у собі: 

здатність до самостійного пошуку й обробки інформації, необхідної для 
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якісного виконання професійних задач;  здатність до групової діяльності і 

співробітництва з використанням сучасних комунікаційних технологій для 

досягнення професійно значимих цілей; готовність до саморозвитку в сфері 

інформаційних технологій, необхідного для постійного підвищення кваліфікації 

і реалізації себе в професійній праці [7].  

Інформаційну компетентність О. Лєбєдєва виділяє в складі науково-

теоретичної компетентності поруч зі спеціальною, методологічною, 

методичною й психолого-педагогічною [9, с. 4]. Визначаючи інформаційну 

компетентність як складну інтегративну якість особистості, Я. Карлінська 

вказує, що це «уміння особистості адекватно використовувати наявні 

інформаційні ресурси, вміло їх комбінувати, досягаючи нових якісних 

результатів своєї діяльності, відчуваючи при необхідності потребу в заміні або 

розширенні їх компонентів», що включає сукупність знань, умінь і навичок 

виконання різних видів інформаційної діяльності (збір, аналіз, перетворення, 

зберігання, пошук й поширення інформації) [10, с. 572].  

Визначаючи інформаційну компетентність у складі професійної, 

зарубіжні науковці розуміють її як сукупність компетенцій, пов’язаних з 

пошуком і аналізом інформації в традиційній друкованій формі, комп’ютерної 

компетенції, компетенції критичного сприйняття і аналізу, комунікативної 

компетенції, медіа-компетенції (як уміння працювати з різними формами 

подання інформації) [13].  

Досить грунтовним є визначення інформаційної компетентності Т. 

Бабенко, яка вважає, що вона є «утворенням, що має інтегровану природу, 

уособлює сформованість знань, умінь, навичок та якостей особистості, містить 

досвід практичної діяльності, що у сукупності забезпечує якісний рівень 

готовності до діяльності з пошуку, одержання, засвоєння, інтерпретації, аналізу 

інформації та використання її у професійній та особистісній сфері» [1, с. 51].  

Формулювання мети статті. 
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Дослідження діяльнісного компоненту інформаційної компетентності 

майбутніх учителів-географів передбачало детальне вивчення кожного зі 

складників компетенції роботи з інформацією. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих результатів. 

Робота з інформацією це, на думку В. Жилкіна, «уміння індивіда 

адекватно використовувати наявні інформаційні ресурси, вміло їх комбінувати, 

досягаючи нових якісних результатів своєї діяльності, відчуваючи при 

необхідності потребу у заміні або розширенні їх компонентів» [5, с. 3]. Т. 

Бабенко вказує на те, що вчителеві необхідний практичний досвід роботи з 

інформацією для досягнення навчально-пізнавальних, педагогічних та 

дослідницьких завдань з опорою на реальну та потенційну поведінку в 

інформаційному полі, а саме на: 

- систематичне використання різноманітних джерел інформації, в 

тому числі й інформаційних технологій, для отримання необхідної інформації; 

- досвід фіксації, збереження, обробки інформації та інформаційного 

обміну; 

- досвід практичного використання отриманої інформації у 

навчальних, наукових та приватних цілях;  

- компетенцію у створенні нової інформації та нових знань; 

- потребу в постійному оновленні знань про можливості застосування 

інформаційних технологій в професійному та загальнокультурному середовищі; 

- залученість до Інтернет-спільноти; 

- професійну мобільність та адаптивність в інформаційному 

суспільстві; 

- дотримання толерантності при взаємодії з людьми в середині 

інформаційного середовища; 

- дотримання правових та етичних норм в своїй інформаційній 

діяльності» [1, с. 62]. Узагальнюючи погляди науковців на роботу з 
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інформацією, розглядатимемо її як генерацію нової інформації, продуктивне 

використання інформації та застосування інформаційних технологій. 

Генерація нової інформації. Вважаємо, що сформованість вмінь генерації 

нової інформації майбутніх учителів географії проявляється у володінні 

вміннями й навичками пошуку, сприйняття, переробки й зберігання інформації. 

Крім того, «при використанні інформаційно-комп’ютерних технологій у 

навчальному процесі мова не повинна йти лише про вивчення певного 

навчального матеріалу, а перш за все про всесторонній і гармонійний розвиток 

особистості учнів, їх творчих здібностей» [4, с. 5]. Тобто, робота студентів з 

інформацією, її генерація має здійснюватися у вигляді творчої освітньої 

продукції, сприяти розвиткові професійних якостей і здібностей, умінь 

використовувати різні форми і способи представлення інформації в усній, 

графічній та числовій формах. Майбутньому вчителеві необхідні практичні 

вміння й навички самостійного здобуття й генерації інформації, що з точки зору 

роботи з інформацією визначені О. Овчарук й колективом авторів. Зокрема, 

вони вказують на потребу фахівця швидко актуалізувати й відтворювати 

потрібну інформацію; самостійно шукати нову інформацію з різних джерел; 

вміння користуватися інформаційно-комунікативними технологіями; 

користуватися каталогами, складати бібліографію; користуватися 

різноманітною довідковою літературою; працювати з графіками, схемами, 

таблицями, картинами; складати план, тези виступів, доповідей, статей; знати й 

застосовувати прийоми швидкого читання; використовувати прийоми 

розуміння тексту (структурування, постановка пізнавальних запитань, «діалог» 

з автором тощо); працювати самостійно з підручником (розуміти будову книги і 

призначення всіх елементів апарату орієнтування в текстах розділів, тем, 

параграфів; будувати процес самонавчання за певним завданням); знати й 

вдаватися до прийомів смислового групування матеріалу; знати як і вміти 

упорядковувати та відтворювати інформацію (план, алгоритм, таблиця, схема, 



167 
 

класифікація, стислий переказ тощо); вміти перетворювати інформацію на 

спосіб діяльності [18, с. 22]. 

Не виключаючи роботу за комп’ютером, процес формування 

інформаційної компетентності майбутніх учителів географії, специфіка фахової 

діяльності зумовлюють необхідність сформованості сукупності знань, вмінь і 

навичок роботи з паперовими першоджерелами (робота з атласами, каталогами, 

вміння складати бібліографічний опис, систематизувати літературний фонд), 

друкованими періодичними виданнями тощо. Враховуючи це, ми вважаємо, що 

розуміння характеру й особливостей сучасних інформаційних ресурсів, 

документів, переваг і недоліків традиційних і електронних засобів збору, 

систематизації, зберігання й пошуку інформації формують вміння генерувати 

інформацію різноманітними способами, в тому числі й використовуючи сучасні 

інформаційні технології. Таким, чином, генералізація – це сприйняття, аналіз й 

систематизація інформації.  

Продуктивне використання інформації. Продуктивне використання 

інформації проявляється у вміннях вчителя презентації, передачі, трансляції та 

коректного обміну інформацією. Використання різноманітних ресурсів для 

викладання географії дозволяє вчителям та учням мати доступ до значної 

кількості інформації, розширюючи можливості інтерпретації різноманітних 

географічних подій і явищ. Отже, основу продуктивного використання 

інформації мають становити системні фундаментальні фахові методологічні та 

практичні знання з географії, які забезпечують здатність до її теоретичного 

аналізу, є підґрунтям для розуміння сутності й природи одержуваної 

інформації, оцінки її значущості у контексті подальшого суспільного життя 

особистості.  

Для вдосконалення географічної освіти за аналогами світової практики 

викладання географії має супроводжуватися більш якісним інформаційним 

забезпеченням та емоційним сприйняттям студентами й учнями навчального 

матеріалу, розвитком у них творчих здібностей. 
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Застосування інформаційних технологій. Разом із вміннями майбутнього 

вчителя географії здійснювати генерацію та продуктивне використання 

інформації обов’язковим для формування інформаційної компетентності 

вважаємо надання йому вмінь застосування інформаційних технологій в 

організації навчального процесу, які визначені Н. Баловсяк як «сукупність 

методів та комп’ютерних засобів збору, представлення, організації, зберігання, 

обробки і передачі інформації» [2, с.139]. Цю думку підтримує І. Смирнова, яка 

вважає обов’язковою наявність сукупності здатностей вчителя, які 

«забезпечуються засобами інформаційно-комунікативних технологій разом з 

уміннями і навичками щодо їх ефективного використання в професійній 

діяльності» [12, с. 75].  

Нагадаємо, що інформаційні технології визначаються як сукупність 

технологічних інструментів і ресурсів, які використовуються для забезпечення 

процесу пошуку, створення, розповсюдження збереження та управління 

інформацією, де використовуються комп’ютери, мережа Інтернет, мультимедіа, 

радіо та телебачення, телефонний зв’язок. Для цього студенти мають володіти 

здатністю опрацювання географічної інформації, перш за все, вміннями робити 

посилання на першоджерела, коректно передавати авторську думку, робити 

припущення й висновки, дискутувати, толерантно ставитись до думки інших 

авторів. 

У дослідженні експертів Товариства з інформаційних технологій і освіти 

викладачів вказано, що «Студентам педагогічних ВНЗ необхідно оволодівати 

інформаційними і комунікаційними технологіями, самостійно використовуючи 

їх потенціал і знаходячи різні способи їх застосування. Якщо ж навчання 

інформаційно-комунікаційним технологіям буде зведене до одного спецкурсу 

або обмежене одним аспектом навчального процесу (наприклад, тільки 

методичним), то такий підхід не дозволить досягти мети. У ході своєї 

професійної підготовки студентам педагогічних ВНЗ слід одержати уявлення 

про усю багатоманітність освітніх технологій – як у межах вступних і загальних 
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курсів, так і у процесі свого подальшого професійного розвитку» [6, с. 41]. 

Визначаючи дидактичні і педагогічні основи технології, М. Бершадський, В. 

Гузеєв виокремлюють такі властивості цілей її застосування як діагностичність, 

досяжність, операціональність, тобто, наявність засобів досягнення [3].  

Слід відзначити, що ми підтримуємо висловлені думки про потребу 

поглибленого оволодіння майбутнім учителем інформаційними технологіями 

організації навчально-виховного процесу у школі та активним використанням 

сучасних електронних засобів передачі інформації у процесі професійної 

підготовки та діяльності. У застосуванні нами інформаційних технологій 

основними результативними засобами стали робота студентів за комп’ютером, 

вивчення географічної номенклатури, інформаційна діяльність з географічними 

атласами, картами, довідниками тощо. 

Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок з напряму. 

Таким чином, інформаційна діяльність передбачає наявність у 

майбутнього вчителя географії сформованої здатності до генерації нової 

інформації; продуктивного її використання та застосування інформаційних 

технологій, тобто тих елементів процесу професійної підготовки, що 

спрямовані на задоволення його інформаційних потреб. Отже, інформаційна 

компетентність є продуктом використання інформації, що, на нашу думку, 

дозволяє розглядати її як складну систему, що має форму прояву у вигляді 

певних компонентів, які й стануть об’єктом подальших наукових розвідок й 

досліджень. 
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Постановка проблеми. Реформування шкільної освіти безумовно 

потребує не тільки оновлення її змісту, а й всього навчального забезпечення 

включаючи й підручники. Невпинно зростають вимоги суспільства до 

результатів освітнього процесу, а це потребує переосмислення ролі підручника 

як засобу навчання в процесі оволодіння учнями загальними та предметними 

компетентностями. Очевидно, що зміст підручника, його функціональність 
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зазнає постійних змін в залежності від змін у змісті шкільної освіти. Потребує 

постійного вдосконалення структурування змісту підручника в контексті 

досягнень світової та української дидактики.  

Аналіз остатніх досліджень і публікацій. За останні два десятиліття 

з’явилось достатньо наукових досліджень з питань формування змісту шкільної 

освіти, історичної зокрема. Питання формування змісту шкільної історичної 

освіти висвітлено в працях В. Креміня, Ю. Кузнєцова, О. Савченко, С. 

Трубачевої. Особливості змісту шкільної історичної освіти досліджувались Ю. 

Войцеховським, І. Гиричем, Н. Гупаном, Л. Зашкільняком, С. Кульчицьким. А. 

Приходько. Особливості конструювання підручників та їх функціонування 

розкрито в працях К. Баханова, Ф. Левітаса, В. Мелешка, Н. Подаляк О. 

Пометун, І. Смагіна та ін. Однак залишаються малодослідженими 

методологічні підходи до оцінювання змісту та якості навчальної літератури. 

Метою статті є дослідження трансформації підходів на процес 

оцінювання якості шкільних підручників історії та вимог до навчальної 

літератури з предмету. 

Виклад основного матеріалу. Проблема оцінювання шкільних 

підручників розпочинає активно розроблятись вітчизняними дослідниками в 

70-х роках ХХ століття. Останніми роками ця проблема активно вивчається 

українськими вченими, що знайшло своє відображення в низці наукових статей. 

Р. Арцишевський обов’язковою вимогою до змісту підручника вважає 

його науковість, оскільки зміст освіти розробляється на основі науки, але має 

передавати не її зміст, а зміст навчального предмета. Головною ж вимогою до 

науково відповідності є те, що при трансформації змісту науки в зміст 

навчального предмету треба уникати надмірного спрощення наукових 

положень, їх перекручувань. Однією з важливих вимог до науковості змісту 

дослідник вважає системність, оскільки у змісті підручника неможливо 

відтворити всієї системи знань науки, то автори програм та підручника, 

намагаючись довести обсяг знань до максимально допустимого в межах 
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навчального часу, можуть порушити системність  викладу навчального 

матеріалу, внаслідок чого зміст підручника перетворюється на безладний та 

уривчастий  виклад наукових знань. Важливим критерієм оцінки змісту 

підручника  є також відповідність структури цього змісту структурі науки, що 

полягає у наявності в змісті підручника головних складових науки. Дослідник 

наголошує на тому, що оцінюючи зміст підручників історії необхідно 

враховувати наскільки він відтворює різні точки зору у висвітленні підходів та 

подій. Також має враховуватись повнота відтворення історичних подій, адже  

багато авторів схиляються до висвітлення переважно політико-економічної 

сторони суспільних формацій. Дуже важливим критерієм оцінки змісту 

підручника, на думку дослідника, є його виховний потенціал. Підручник 

повинен містити яскраві приклади для наслідувань [1, с 2-5]. 

Ю. Кузнєцов пропонує наступні групи критеріїв оцінювання підручників: 

а) науково-предметні; б) дидактичні; в) стилістичні; г) вікова психологія; ґ) 

логіка; д) семіотика; е) психолого-технічні стандарти; є) дизайн [8, с.133]. 

Натомість А. Приходько наводить показники якості підручника історії: 

- відповідати мінімуму змісту та державним стандартам; 

- бути тільки частиною навчально-методичного комплексу; 

- забезпечувати педагогічну та методологічну наступність з іншими 

підручниками за вертикаллю і горизонталлю; 

- бути позбавленим політичних та ідеологічних пристрастей, 

збалансованим з погляду багато культурності країни, витриманим у висвітленні 

спірних питань; 

- бути поліфункціональним, поєднувати традиційний текст, хрестоматійні 

матеріали, ілюстрації, методичний апарат, інструментарій оцінювання; 

- забезпечувати варіативність освіти, її рівнів, регіональні особливості 

[11, с. 250-251]. 

Серед теоретико-аналітичних досліджень шкільних підручників 

найважливішим методом, як вважає Н. Буринська, є аналіз відповідності змісту 
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підручника навчальній програмі, що дає змогу з’ясувати чи відповідає обсяг 

навчального матеріалу підручника передбаченому навчальними програмами[3, 

с. 9]. 

Відома дослідниця змісту освіти та процесу підручникотворення О. 

Савченко найважливішим критерієм оцінки якості підручника вважає 

порівняльний аналіз засвоєння учнями знань з даного предмету за різними 

підручниками. Важливими критеріями також виступають: різнобічне 

рецензування, яке має включати висновки дидакта, методиста, учителя, 

психолога, вченого з відповідної науки; щільність навчальних текстів, їх 

можливість в організації діалогу. Необхідним є повторне рецензування після 

належного доопрацювання підручників авторами [12, с. 38].  

Поділяємо точку зору О. Ляшенко, який зазначає, що оцінювання 

підручників є необхідною складовою процесу підручникотворення та пропонує 

наступну систему показників, яка забезпечує інтегративну оцінку навчальних 

видань: 

- науковість викладу навчального матеріалу оцінюється через визначення 

відповідності навчального матеріалу його сучасному трактуванню, загальна 

характеристика науковості викладу навчального матеріалу; 

- формування світогляду засобами підручника визначається 

можливостями цього підручника у формуванні ціннісного ставлення до сенсу 

життя та формування методологічних знань. Зміст підручника повинен 

розкривати причинно-наслідкові зв’язки та взаємозв’язки в суспільстві, сприяти 

формуванню в учнів наукової картини світу, сучасному стилю мислення; 

- виховний потенціал змісту підручника повинен забезпечувати моральне 

виховання учнів, формування етичних норм, гуманістичних цінностей, 

громадянської позиції, соціальної активності та відповідальності, 

толерантності, розвивати демократичну правосвідомості; 

- розвивальний ефект навчального матеріалу підручника визначається 

його впливом на мотивацію пізнавальної діяльності учнів, розвитку інтересу до 
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навчання, пізнавальних здібностей школярів, спонукання їх до творчої 

діяльності. Зміст підручника повинен сприяти розвитку інтелекту та логічного 

мислення, формування в них практичних умінь та навичок. Таких підлягає 

оцінці вплив навчального матеріалу на емоційну сферу формування особистості 

та її психічний розвиток; 

- дидактична досконалість навчальної книги полягає у відповідності 

змісту підручника навчальній програмі. Також аналізується системність та 

логічність викладу навчального матеріалу, його структурування та доступність 

в залежності від вікових можливостей учнів. Важливим є також забезпечення 

наступності у навчанні та відповідність змісту навчальних видань принципам 

розвивального навчання, втілення адекватної їм технології навчання, 

відтворення у змісті засад диференційованого підходу до навчання; 

- методичне забезпечення підручників аналізується через здатність 

підручником здійснювати функцію керування навчально-пізнавальною 

діяльністю учнів в тому числі й самостійною роботою. Враховується також 

методична доцільність та достатність запропонованих завдань та запитань. 

Вагоме значення має також методична цінність та різноманітність 

ілюстративного матеріалу; 

- ергономічні показники визначаються якістю поліграфічного виконання 

підручника, відповідністю санітарно-гігієнічним вимогам. Також оцінюється 

загальна естетика оформлення книги [9, с. 61-64]. 

Надійно оцінити підручник, на думку Я. Кодлюк, можна лише шляхом 

глибокого теоретичного аналізу та експериментальної перевірки. Дослідниця 

розрізняє наступні види теоретичного аналізу підручників: 

1) описовий, що дозволяє виявити науковість підручника, відповідність 

змісту підручника навчальній програмі, доцільність відбору навчального 

матеріалу, наступність виховна спрямованість; 

2) порівняльний, що передбачає аналіз підручників різних років видання, 

як вітчизняних так і зарубіжних; 
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3) матричний аналіз, що дозволяє виявити кількість і побудову елементів 

тексту, залежність між елементами [7, с. 75].  

В ході експериментального дослідження підручника здійснюють 

спостереження, а також опитування вчителів та учнів. Об’єктом спостереження 

має стати використання підручника на уроці, самостійна робота з ним 

школярів, тобто пріоритетним в дослідженні має стати функціональність 

навчальної книги. Також вагомою складовою аналізу навчальної літератури є 

анкетне опитування вчителів, що працюють з даним виданням,що дозволить 

отримати оцінку окремих структурних елементів підручника [7, с.77-78]. 

Важливість оцінювання мотиваційного, змістового та процесуального 

компонентів підручника засобами анкетування обґрунтовано Д. Ситником [13]. 

Дослідник вказує на те, що всі компоненти підручника взаємообумовлені, адже 

цікавий зміст підручника, раціонально підібрані методи навчання викликають 

інтерес, формують мотиви, спонукають до пошуку розв’язання пізнавальних 

завдань. Компетентність формується в учнів на основі оволодіння змістовими, 

процесуальними та мотиваційними компонентами підручника. Д. Ситник 

наголошує на тому, що сформованість мотиваційного компоненту учнів до 

навчання першочергово залежить від якості навчальної книги, а тому підручник 

має передбачати умови для самонавчання, самоконтролю та само оцінювання 

[13, с. 5]. 

Особливості апріорної експертизи змісту шкільних підручників історію 

досліджено Ю. Жуком [6]. Перевагами апріорного оцінювання є простота 

організації процедури оцінювання та оперативність в одержанні результатів. 

Однак при оцінюванні параметрів якості підручника експерти користуються 

своїм колишнім досвідом та поглядами, а тому експертиза повинна бути 

зорганізована правильно, необхідно чітко визначати критерії для оцінки, що 

дозволить знизити рівень суб’єктивності в оцінювання якості змісту навчальної 

літератури. 
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Критерії якості оцінки змісту навчальних видань про проведення її 

експертизи аналізувались в рамках Українсько-нідерландського проекту 

«Громадські платформи освітньої реформи в Україні» [10]. Зазначалось, що 

головною ознакою відповідності підручника Держстандартам в галузі освіти. 

Проте наголошувалось, що відсутність національних критеріїв оцінювання 

якості навчальних видань призвело до того, що вони спорадично з’являються 

до проведення конкретних конкурсів. Для об’єктивної оцінки навчальних 

видань пропонувалось створити національний банк незалежних експертів, до 

створення якого чиновники місцевих управлінь освіти не будуть причетними. 

Заслуговує на увагу пропозиція проведення навчань як для експертів, так і для 

авторів навчальних видань. 

О. Жосан вказує на необхідність врахування систематичності та 

логічності викладу навчального матеріалу при аналізі змісту підручника. При 

цьому підручник має бути цікавим для учнів та написаний мовою, що 

відповідає можливостям учнів певного шкільного віку. Проте, як наголошує 

дослідник, варто уникати примітивного спрощення змісту предмету. Підручник 

повинен готувати учнів до самонавчання через наступні аспекти змісту: 

мотиваційному, що відображається у вживанні у змісті різних засобів 

підтримки самостійної праці; процесуальному, який полягає у вмінні автора 

спроектувати у змісті підручника розгорнутий процес самонавчання. 

Підручник своїм змістом та формою не повинен бути проекцією 

наукового знання, а передбачати інтелектуальний розвиток учнів на основі 

відповідного структурування змісту, різнорівневості та диференційованості 

навчальних текстів, використання різних форм презентації навчального 

матеріалу, орієнтації на розуміння, фактів, ідей та теорій, діалогічний характер 

навчальних текстів. Також, за висновками О. Жосана, підручник повинен бути 

чітко та зрозуміло структурований, а кожен розділ навчального видання 

повинен відповідати одній темі, в межах якого необхідно чергувати різні види 

навчальної діяльності. 
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Система експертизи навчальної літератури здійснюється з метою 

визначення якості навчальної літератури та придатності її до використання в 

навчально-виховному процесі і повинна включати в себе наукову, психолого-

педагогічну, незалежну експертизи, апробацію [5, с. 68-70, 72]. 

Для визначення пріоритетних параметрів експертизи навчальної 

літератури, Р. Шаменашвілі запропоновано наступну рейтингову 

характеристику оцінювання підручників:  

1. Відповідність програмі та стандарту.   

2. Доцільність відбору змісту освіти.  

3. Науковість змісту.  

4. Доступність змісту.  

5. Врахування вікових особливостей. 

6. Спрямованість на особистісно-орієнтоване навчання і засоби 

диференційованого навчання. 

7. Компетентнісний підхід до змісту підручника. 

8. Забезпечення міжпредметної інтегративності знань.  

9. Доступність та глибинність викладу.  

10. Забезпечення наступності підручника.  

11. Забезпечення можливості самостійної роботи з підручником. 

12. Формування інтересу до предмету.  

13. Оптимальна складність тексту.  

14. Аналіз взаємозв’язку дидактичної та методичної бази підручника. 

15. Наявність та доцільність методичного апарату підручника.  

16. Формування потреби скористатись підручником.  

17. Формування культури роботи з підручником.  

18. Наявність психофізіологічної комфортності роботи з підручником 

[16, с. 18-19]. Вважаємо, що недоречним буде формування рейтингу 

найважливіших параметрів оцінювання якості навчальної літератури, адже 

кожен з них регламентує вимоги до різних, але невіддільних аспектів 
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навчальної книги. На необхідності перегляду параметрів для експертизи 

рукописів – включення тих параметрів, які відповідають за цілісність змісту 

певної освітньої галузі, – виділення основ для його інтеграції наголошує Т. 

Сігіда [14, с. 78]. 

Актуальною є думка С. Бондаря про сучасний підручник, який мусить 

мати виразні ознаки певної педагогічної технології, містити різноманітні 

завдання за допомогою яких забезпечуватиметься діалог та полілог як форм 

організації співробітництва між учителем та учнем, учнями. Також підручник 

повинен реалізовувати диференційованість у навчанні, що реалізується 

фіксацією базового навчального матеріалу, а також різних рівнів його 

ускладнення [2, с. 11]. 

Теоретичне обґрунтування дидактичних та методичних вимог до 

підручника історії здійснив І. Смагін, який наголошує на тому, що рівень 

доступності необхідно визначати можливістю використання підручника в 

самостійному пізнанні. Також акцентує увагу на визначенні можливостей 

навчального змісту для позитивного впливу на формування національної 

свідомості, моральних якостей особистості, гуманістичних цінностей, життєвих 

пріоритетів. Методичний апарат підручника повинен містити достатню 

кількість навчальних завдань для досягнення передбачених програмою освітніх 

результатів. 

Методичні критерії відповідності змісту підручника вимогам освітньої 

системи, на думку дослідника, визначаються за наступними показниками: 

можливість використання підручника в поєднанні з активними методами 

навчання, побудова змісту та його структурування за принципам ми 

компетентнісно спрямованого навчання, спрямованість змісту на формування 

складових предметної історичної компетентності, сприяння матеріалів 

підручника формуванню критичного мислення учнів, наявність в підручнику 

ілюстрацій для розкриття властивостей предмету пізнання, формування змістом 

навчального матеріалу інтересу до вивчення історії [15, с. 696-698]. 
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Сучасні вимоги до змісту підручника історії базуються на реалізації мети 

шкільної історичної освіти на основі накопичення знань про основні події та 

процеси, оволодіння способами розумових дій, необхідних для розуміння 

минулого, формування ключових предметної компетенції. Також підручник має 

враховувати недискримінаційний підхід в освіті, у підручнику не можуть 

використовуватись стереотипні судження про вторинність жінки порівняно з 

чоловіком. Автори підручників повинні скористатися всіма можливими 

засобами, аби зробити жінок вагомим суб’єктом історичного процесу [4, с. 79].  

Також сучасний підручник як засіб навчання повинен відповідати 

наступним параметрам: 

- ступінь відповідності навчальній програмі:повнота й вичерпна 

реалізація в підручнику предметного змісту, визначеного навчальною 

програмою; відповідність обсягу підручника кількості навчальних годин, 

відведених на вивчення предмета; логічна послідовність і систематизованість 

викладу основних змістових питань, дотримання принципів науковості, 

доступності, наочності та ін. 

- відповідність підручника сучасній освітній парадигмі: реалізація 

ідей особистісно орієнтованого підходу; компетентнісна орієнтованість змісту; 

реалізація діяльнісного підходу. 

- особливості структурування змісту підручників: відповідність 

тексту та ілюстрацій основним психолого-педагогічним вимогам; повнота 

реалізації можливостей методичного апарату в забезпеченні організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів; доцільність і ефективність апарату 

орієнтування; забезпечення виховної, розвивальної та здоров’язбережувальної 

функцій [4, с. 6-7]. 

Висновки та перспективи подальшого розвитку. Цілком можна 

стверджувати про те, що питання формування змісту шкільної історичної 

освіти та оцінювання якості навчальної літератури з предмету залишатимуться 

актуальними й надалі. Принципи експертизи шкільних підручників історії, 
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власне як і самі підручники, пройшли складний та тривалий шлях становлення 

та істотно трансформувались. Попри те, що сучасна педагогічна наука в своєму 

арсеналі має чіткий перелік дидактичних та методичних вимог до змісту 

підручника історії, він є далеко не вичерпним, а деякі критерії потребують 

переосмислення та зміни. Автори сучасних підручників повинні скористатися 

найкращими досягненнями у створення вітчизняного підручника історії на всіх 

етапах його становлення, адже на кожному з них ми маємо ряд навчальних 

книг, конструювання змісту яких заслуговує на увагу. Саме це забезпечить 

створення поліфункціональних шкільних підручників, які відповідатимуть 

новітнім стандартам та вимогам суспільства. 

Подальших досліджень потребує аналіз ефективності експертизи 

навчальної літератури з історії, узгодження методологічних принципів 

оцінювання якості шкільних підручників з вимогами сьогодення. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ РЕЛЬЄФУ 

«SURFER 13» З ВРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ МІСЦЕВОСТІ НА ЗМИВ 

ГРУНТУ У ПРОГНОЗУВАННІ ПАВОДКУ НА РІЧЦІ СТРИЙ 

 

Анотація: у статті розглянуто вплив форми рельєфу на змив ґрунту при 

проходження паводку на річці Стрий. Проведено огляд вітчизняних та 

іноземних авторів щодо впливу місцевості на цифрове моделювання рельєфу 

для гідрологічних застосувань. Для доповнення цих тверджень виконано опис 

програм, в яких можна змоделювати цифрову модель рельєфу Стрия 

Ключові слова: цифрова модель рельєфу, прогнозування паводку, річка 

Стрий, програмне забезпечення «SURFER 13», «3D Studio MAX» 

 

Постановка проблеми: проаналізувавши приклади світових програм які 

мають можливість підрахунку паводку, постала нагальна проблема у тому що 

вони не пристосовані до українських річок адже гідрологічні умови до 

прикладу в Росії або Америці зовсім інші і це матиме прямий вплив на умови 

моделювання. 

Із року в рік ми чуємо в засобах масової інформації про паводки в 

Прикарпатті і Закарпатті, а також інших регіонах України. Це доводить 
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необхідність розвитку цифрової моделі рельєфу з метою аналізу потрібної 

місцевості. Також існує необхідність вивчення стану рельєфу басейну річки 

Стрий та порівняння гідрологічних змін під час відлиги за 2016-18 роки. Збір і 

подальша обробка гідрологічних та кліматичних змін дозволять доповняти 

цифрове моделювання з метою його вдосконалення. Підбір оптимальних 

варіантів програми «SURFER 13» в комплексі з «3D Studio MAX»  дозволить 

подальшому провести практичні випробування для перевірки теоретичних 

висновків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: питаннями регулювання русел 

річок для протипаводкового захисту займалися Н.Ф. Бефані, М.М. Сусідко, 

П.Ф. Вишневський, О.Г. Іваненко, Б.В. Кіндюка та ін [1-12]. Створені моделі є 

узагальнені для окремих гомогенних видів стоку води, а місцеві особливості 

формування паводків враховуються шляхом параметризації кожної ділянки або 

ж частково розглядають площу як динамічну систему, процеси в якій 

розвиваються перманентно. Моделі враховують певні просторові особливості 

чинників і територіальні умови певної місцевості.[13] У багатьох гідрологічних 

посібниках (В.Ф. Талмаза, А.Н. Крошкін, Я.І. Каганов, І.І. Кірієнко та ін. ) 

наведено різноманітні приклади впливу форми рельєфу на змив ґрунту при 

характері проходження паводку, рекомендації щодо визначення і підбору 

необхідних параметрів для визначення типу рельєфу та ін [14-16].  Проте 

завжди є необхідність у  розвитку програм які змогли б змоделювати паводки. 

На даний час це питання активно досліджується у США та Російській 

Федерації, країнах Азії та Сходу. В Україні також питання давно у центрі уваги 

українських гідрологів якими розроблені відповідні розрахункові методики і 

математичні моделі. З середини 90-х років минулого сторіччя в Україні 

накопичений великий досвід цифрового моделювання рельєфу з використання 

геоінформаційних технологій, в тому числі і для гідрологічних застосувань. 

При успішному світовому досвіді протипаводкового захисту за допомогою 
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створення цифрової моделі рельєфу авторами наведено розгляд та можливість 

застосування закордонних методів для української гірської річки Стрий. 

Мета  і завдання: з огляду на об’ємну результативну базу у дослідженні 

цього питання автори пропонують огляд закордонних методів для вибору 

оптимального який можна було б застосовувати для річки Стрий в Україні. 

Також наведено огляд гідрологічної ситуації протягом 2016-18 років в період 

снігової відлиги на річці Стрий в межах її басейну як необхідність для 

подальшого розвитку цифрового моделювання рельєфу для протипаводкового 

захисту. Завдання полягатиме у наведенні прямого впливу рельєфу на змив 

ґрунту при проходження паводку; аналізі гідрологічної ситуації протягом 2016-

18 років в період снігової відлиги на річці Стрий в межах її басейну; здійснити 

підбір і опис програм для моделювання цифрової моделі рельєфу. Дані можна 

застосувати для практичного розвитку цифрової моделі річки Стрий у 

гідрометеорологічних центрах. Також матеріали статті можуть бути 

використані водогосподарськими, екологічними та природоохоронними 

організаціями для вдосконалення систем моніторингу басейну річки. 

Виклад основного матеріалу 

Характеристика річки та аналіз впливу форми рельєфу на змив ґрунту  

при проходженні паводку на річці Стрий 

Річка Стрий бере початок в Українських Карпатах, між північно-

західними схилами г. Явірник, що на Верховинському вододільному хребті та 

південно-східною частиною хребта Бердо. Впадає у Дністер за 10 км на схід від 

м.Жидачів. Найбільша притока — Опір. Довжина річки 232 км, площа басейну 

3060 км². Похил річки 3,2 м/км. Русло дуже звивисте, часто розгалужене. 

Ширина річки до 30 м у верхній течії і до 150 м на низинних ділянках. Середня 

глибина 0,5—1 м, максимальна — 2,5—2,8 м. Швидкість течії 0,1—2,0 м/с.[17] 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE_%28%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%96%D1%80_%28%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BB_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5
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У Карпатах річка має гірський характер рис.1 і вузьку долину, по берегах 

ростуть хвойні та мішані ліси; у Передкарпатті має частково рівнинний 

характер. Заплава в середній і нижній течії двобічна, у долинах подекуди 

заболочена. Середньорічний модуль стоку становить 14,0 л/с/км
2
 максимальний 

170 л (с/км
2)

 тобто рівневий режим нестабільний. 

 

Рис.1 Поздовжній профіль 

рельєфу річки Стрий 

від м. Сколе до м. Жидачева 

 

 

 

 

Клімат — помірно-

континентальний. В середньому налічується на рік всього 50 сонячних днів, 150 

хмарних і 165 днів із перемінною хмарністю. За рік випаровується 560 мм 

вологи, на що витрачається понад 30 ккал/см². Річна кількість опадів у 

середньому сягає 750–800 мм. Середньорічна температура повітря дорівнює + 

5,2 °C-8,0 °C. На території басейну р.Стрий поширені п’ять типів ґрунтів: 

дерново-підзолисті оглеєні, дернові, буроземно-підзолисті, бурі (гірсько-лісові), 

дерново-буроземні. За механічним складом ґрунти – крупно-пилувато-

легкосуглинкові. 

Якщо значна кількість опадів, випадає за короткий проміжок часу, не 

встигаючи всмоктатися в ґрунт в залежності від його гранулометричного 

складу та пористості то виникає розвиток ерозії.  В умовах сніготанення 

верхній водотривкий шар ґрунту легко спливає по розташованому нижче 

мерзлому горизонту створюючи ерозію ґрунтів.[14] 

В працях В.І. Мокляка, І.А Желєзняка Є.Д. Гопченка, та інших авторів 

ретельно розглянутий процес розвитку максимального весняного стоку який 

впливає на паводок, враховані різноманітні чинники і запропоновані формули 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
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для розрахунку витрат води різної ймовірності перевищення. Для періоду 

весняної повені є територіальні методики спрямовані на шар стоку. Вони 

спираються на побудову узагальнених по низці річок залежностей стоку від 

зумовлюючих факторів. Одним з перших хто звернув увагу на залежність 

весняного стоку від фактору формування талого стоку для району з однаковими 

сформованими умовами був Комаров В.Д. [9] 

Проблему, що пов‘язана з максимальним стоком не можна вважати 

достатньо вирішеною тому, що з часом змінюються кліматичні показники, 

схилові і руслові фактори, які впливають на процес формування максимального 

стоку повені, а також накопичення гідрометричної інформації з часом. Все це 

може вносити суттєві зміни в запропоновані раніше розрахункові схеми. 

Характер проявів змиву, що викликається зливовими опадами, істотно 

відрізняється від змиву, що викликається інтенсивним таненням снігу.  У 

верхніх частинах схилу переважатиме площинний розмив, в середніх - як 

змивання, так і розмив, а в нижніх - акумуляція.  Однак, процес розмивання, в 

залежності від переважаючого фактору, може розвиватися і інакше.   

Басейн річки Стрий згідно залежності ступеня розмивання ґрунтів від 

крутизни рельєфу можна віднести до крутизни схилів від 5-10 тоді ступінь 

розмиву є досить високим від 26 до 41% ґрунту. Крутизна є однією з головних 

характеристик змиву, так як визначає швидкість стікання поверхневих вод. Це 

пов'язано з різним нагріванням рельєфу, різною потужністю снігового покриву, 

інтенсивністю хурделиць.  На схилах у північних районах запаси снігу і 

глибина промерзання ґрунтів більше, ніж на південних.  Геологічний фактор у 

розвитку площинного змиву визначається фізико-механічними властивостями 

ґрунтів (механічний склад, питоме зчеплення, водопроникність і ін.). За цим 

властивостям гірські породи поділяють на легко-, середньо- і важкорозмивні.  

Басейн річки Стрий можна віднести за припустимою межею нерозмивної 

швидкості від 0,4 до 0,7 м/с згідно виду порід та щільності. Це зумовлює 

необхідність постійного моніторингу розвитку ситуації в басейні річки та 
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пошуку способів затримання ерозії. До заходів які сприятимуть поступовій 

затримці розмиву відносять створення протиерозійного мікрорельєфу (лунки, 

вали, борозн), обробка і посів впоперек ухилу, контурне обвалування та ін. 

Аналіз гідрологічної ситуації протягом 2016-18 років в період снігової 

відлиги на Стрию 

В період з 2016 по 2018 рік згідно даних гідрометеорологічної служби 

України, Львівського обласного управління водних ресурсів отримано стан 

річки під час відлиги. 

У 2016 році лютий місяць характеризувався незначним короткотривалим 

сніговим покривом, відсутністю промерзання ґрунту, вологістю з 

нерівномірним розподілом опадів, та аномальною теплотою. Відбувалось 

формування тало-дощового паводку  з підйомом рівнів води на 0,2–0,9 м  з 

руйнуванням льодового покриву та льодоходом. На окремих ділянках 

спостерігались незначні затори льоду, без негативних наслідків. Сума опадів 

переважно становила 29 – 69 мм, що складало 94 – 196% норми місяця.  На 

протязі двох днів відмічалось формування дощового паводку без негативних 

наслідків.  

В березні снігового покрив з незначною висотою поновлювався лише в 

окремі дня місяця і був короткотривалим, місяць виявився теплим, з опадами 

переважно дещо менше норми. Сума опадів переважно становила 24–49 мм, що 

складало 52–129% норми місяця. На річці впродовж місяця спостерігалось 

незначне коливання рівнів води, з перевагою спаду, поступово виснажувались 

руслові запаси. Середні місячні витрати річки становили в відсотках від норми 

на Верхньому Синьовидньому – 70%.  

В  квітні 25 квітня та вночі 26 квітня мокрий сніг в Карпатах та 

Передкарпатті утворив короткотривалий сніговий покрив висотою 1–5 см. Хоч 

погода нестійка в цілому було переважно тепло і волого, дощі випадали майже 

щоденно, в окремі дні спостерігався мокрий сніг. Перша декада виявилась 

найтеплішою з 1945 року, друга декада була помірно теплою. У третій декаді 



192 
 

температура повітря різко знизилась від норми, переважно в окремі ночі на 

поверхні ґрунту, місцями і в повітрі спостерігались заморозки 0–5º. Сума опадів 

переважно становила 63–92 мм. На річці переважало незначне коливання рівнів 

води, з перевагою спаду, лише в окремі дні відмічалось формування незначних 

дощових паводків без негативних наслідків. Середні місячні витрати річки 

становили в відсотках від норми на Верхньому Синьовидньому – 48%. 

В 2017 році  був значний спад рівня води що показано на графіку рівня 

води (рис.2). Опади були помірні проте сніговий покрив був значно меншим 

ніж цьогорічний. Проте незначні паводки були у більш рівнинній частині річки. 

Рис.2 Пост Стрий (ГІС), басейн річки Стрий-графік рівнів води за період з 14.04 2017 року по 

10.03.2018 року 

На початку 2018 року зберігався режим зимової межені з незначним 

коливанням рівнів води.  На річці почалось чергова поява льодових явищ 

(забереги, шуга) з подальшим їх посиленням. В кінці лютого встановився 

неповний льодостав. Станом на 8 год. 28 лютого товщина криги на річці 

становила 5-20 см. За даними снігозйомки 28 лютого снігозапаси становили 26-

45 мм (101-125 % декадної норми). 

Березень був прохолодним та з достатньою кількістю опадів. Середня 

водність березні становила (у відсотках норми) 70-110%. Період весняного 

водопілля пройшов з другої декади березня до третьої декади квітня. Квітень в 

басейні Стрия, був теплим (середньомісячна температура повітря на 4,6-6,1 
о
С 

вищою за норму) та з дефіцитом опадів. В середньому по басейну випало 5-37 
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% місячної норми опадів. Відповідно до довгострокових прогнозів водопілля 

2018 р. очікувалось вищим за водопілля 2017 р. Так  відбулося формування 

декілька короткочасних хвиль весняного водопілля, які за максимальними 

рівнями і витратами, були значно нижчими за основну березневу хвилю 2018 

року але вищі за березень 2017 року. Травень 2018 почався спостереженнями за  

коливанням рівня води з перевагою спаду на 1-11 см/доб. На даний час 

продовжується спад рівня води до 24 см за добу. Оскільки незначні коливання 

рівнів відбуваються у межах русла, враховуючи прогноз погоди у першій 

половині травня різких змін гідрологічної обстановки у регіоні Стрия не 

очікується.  

Опис і підбір оптимального програмного забезпечення  для моделювання 

цифрової моделі рельєфу при обчисленні паводку 

Відмітимо дуже важливу особливість сучасних методів збору даних про 

рельєф місцевості. Так метод повітряного лазерного сканування дозволяє 

отримувати точки з такою щільністю, що функція цифрового моделювання 

рельєфу пов’язана із подальшим згущенням мережі точок практично є 

непотрібною і основним завданням є вибір математичної моделі методу для 

інтерполяції відміток між виміряними точками. Американська програма «Surfer 

13» успішно використовується у світі представляє собою нову версію 

багатофункціонального пакету 3D візуалізації і картобудування.  Surfer широко 

використовується для гріддінга, моделювання місцевості, батиметричних 

побудов, візуалізації ландшафту, аналізу поверхонь, відтворення контурних 

карт, відображення тривимірних поверхонь.  Серед спеціалізованих 

можливостей також відзначимо побудову векторних карт, карт водозбірних 

площ і карт видимості. Для здійснення цифрового моделювання обрано 

програму «Surfer 13» яка застосовується для аналогічних завдань у США та 

Європі.  Вона має наступні методи побудови моделі рельєфу: 

1. «Inverse Distance to a Power» - може бути як точним, так і згладжуючим 

інтерполяційним методом. Він заснований на обчисленні вагових коефіцієнтів, 
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за допомогою яких зважуються значення в точках спостережень при побудові 

інтерполяційної функції. 

2. «Kriging» – побудова геостатичної моделі. У даному методі виділяють 

тренди, наявність яких передбачається в даних. Наприклад, точки високого 

рівня з'єднують уздовж гребня, а не ізолюють за допомогою замкнутих 

горизонталей. 

3. «Minimum Curvature» - широко використовується в науках про землю. 

Поверхня, побудована за допомогою цього методу, аналогічна тонкій пружній 

плівці, що проходить через всі експериментальні точки даних з мінімальним 

числом вигинів. Метод мінімальної кривизни, однак, не є точним методом. Він 

генерує найбільш гладку поверхню, яка проходить настільки близько до 

експериментальних точок, наскільки це можливо, але ці експериментальні 

точки не обов'язково належать інтерполяційної поверхні. 

4. «Modified Shepard's Method» - використовує зворотну зважену відстань. 

Метод схожий на Inverse Distance to a Power, проте він  може бути, як 

інтерполяційним так і апроксимаційним. 

5. «Natural Neighbor» - є також досить популярним у використанні. 

Розглянемо набір полігонів Тіссена (подвійної тріангуляції Делоне). Якщо нова 

точка буде додана до набору даних, ці багатокутники Тіссена будуть змінені. 

Справді, деякі з полігонів будуть зменшуватися в розмірах, у той час як жоден 

не збільшуватиметься в розмірі. Область, пов'язана з ціллю Тіссена, яка була 

отримана з існуючого багатокутника називається "Займана площа". Алгоритм 

методу використовує середнє зважене сусідніх спостережень, де вага 

пропорційна "займаній площі". 

6. «Nearest Neighbor» – метод інтерполяції, при якому в якості 

проміжного значення вибирається найближче відоме значення функції. 

Інтерполяція методом найближчого сусіда є найпростішим методом 

інтерполяції. В 3D-графіці реального часу часто використовується одночасно 

разом з «mipmap». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/3D_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Mipmap
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7.«Polynomial Regression» (поліноміальна регресія) -використовується для 

виділення великих трендів і структур у даних. Цей метод є апроксимаційним, 

оскільки генерована поверхня не проходить через експериментальні точки. 

8. «Radial Basis Functions» - багатьма авторами розглядається як 

найкращий метод з погляду побудови гладкої поверхні, що проходить через 

експериментальні точки. Метод радіальних базисних функцій є точним 

інтерполятором. Це означає, що інтерполяційна функція в точках спостережень 

збігається в точності з заданими значеннями. Однак, маючи певні припущення 

про точність вихідних даних можна ввести згладжуючий фактор для того, щоб 

отримати більш рівну поверхню. Радіальні базисні функції аналогічні 

варіограмам, застосованим в методі Кріге. Ці функції визначають оптимальну 

модель ваги, за допомогою яких зважуються значення функції в точках 

спостережень при визначенні інтерполяцій. 

9.«Triangulation with Linear Interpolation»- використовує оптимальну 

тріангуляцію Делоне. Алгоритм створює трикутники, малюючи лінії між 

точками даних. Вихідні точки з'єднані таким чином, що трикутники ніяк не 

перетинаються з іншими трикутниками. Цей метод інтерполяції є одним з 

достовірних. Кожен трикутник визначає площину на вузлах сітки, що лежить 

всередині трикутника, нахил і висоту трикутника визначають трьома вихідними 

точками даних, визначених трикутником. Метод працює найкраще, коли дані 

рівномірно розподілені по площі решітки . 

10.«Local Polynomial»- визначає значення вузлів сітки за допомогою 

зважених найменших квадратів за даними в межах еліпса вузла сітки. 

11. «Moving Average»- привласнює значення вузлам сітки шляхом 

усереднення даних в межах еліпса вузла. Метод може включати структурні лінії 

даних і не рекомендується для створення карт з малих і середніх наборів даних. 

Але нажаль дана програма не має функції моделювання паводку, тому для  

повного дослідження актуально загрузити файли отриманих ЦМР в інші 

програми. [18] 
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Також звернемося до деяких прикладів моделювання паводку в інших 

програмах. 

У «TopoGrid» при обліку непостійної висоти водної поверхні на першому 

етапі методом інтерполяції по точкам урізу води і перетинів горизонталей з 

водними об'єктами розробляється грід початкової "водної поверхні" [WTable]. 

Це специфічна методика, призначена для полегшення перетворення даних 

векторної поверхні, у формі контурів, у гідрологічний формат DEM. Вона 

передбачена в ArcGIS і безпосередньо заснована на роботі Хатчинсона  у 

Австралійському університеті (Hutchinson 1988-1989 Australian National 

University). При створенні враховуються тільки урізи і перетини горизонталей з 

річковою мережею, розташовані на основний річці. Для розрахунку може бути 

використано метод ОВР за показником першого ступеня  для лінійності 

інтерполяції. На наступному етапі задається значення відносного перевищення 

рівня води dZ,яке перетворюється в грід(сітка) [DH] → (dZ) AsGrid. Далі 

обчислюється грід [Z] → [WTable]+ [DH]. Наступні розрахунки ведуться так 

само, як і в разі постійної висоти водної поверхні. Власне, модель рельєфу 

може будуватися як тріангуляційним шляхом, так і з допомогою TopoGrid. Для 

порівняння на рис. 3-І наведені результати розрахунків по ЦМР, отриманої з 

використанням функції TopogridArcInfo і за моделлю рельєфу, побудованої 

тріангуляційним способом. Використання TopoGrid дозволяє отримувати більш 

плавну і "реалістичну" поведінку рельєфу між горизонталями, і є підходящим, 

якщо використовується карта дрібного масштабу.[19] 

Autodesk 3ds Max на сьогоднішній день є найвідомішою програмною 

системою для побудови анімації і тривимірної графіки.  Розроблена ця 

програма американською компанією-гігантом Autodesk, що є найбільшим 

постачальником софта в світі.  Працює в операційних системах Windows і 

Windows NT (як в 32-бітових, так і в 64-бітних).  Для програми написані тисячі 

плагінів і доповнень, сотні книг і навчальних посібників. Програма «3D Studio 

MAX» передбачає накопичення дощу на різних поверхнях різними методами. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.esri.com/&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhhce1eMXImEu_NPxZgRKR9bclWqDQ
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Спочатку визначаються перепони на місцевості, і враховуються різні типи 

поверхні. Після цього обчислюють область спокійної течії повітря навколо 

перешкод. Оскільки краплі дощу накопичуються, ця область надалі 

розглядається як незмінна. З плином часу необхідно періодично повторювати 

обчислення потоку, щоб відобразити чергування трансформаційних змін. Місця 

навколо перешкод формуються в сітку осередків. Осередки, що знаходяться в 

межах перешкод, відзначені як сталі. Осередки, розташовані безпосередньо 

вище горизонтальних поверхонь, відзначені як площа, що піддається змінам. 

При моделюванні враховуються природні явища (вплив вітру та сонячного 

світла) на дощові опади. Програма має системи частинок «Particle Systems» - це 

сукупність керованих за допомогою параметрів малорозмірних об'єктів, з 

величезною кількістю і різновидами   кожного кадру анімації. В «3D Studio 

MAX» передбачено сім видів систем частинок. Налаштування «Spray» (бризки) 

і «Super Spray» (супербризги) забезпечують ефект водяних бризок; «Snow» 

(сніг) і «Blizzard» (заметіль) [18,20]. Також існує приклад розрахунку об’єму 

води в руслі ділянки річки на рис.3-ІІ і рис.3-ІІІ,[22].Сітка по осі X та Y по 25 м. 

За базову поверхню беруть долину річки, для  порівняння - поверхню води. 

Об’єм води вийшов 397159, 75 кв.м., об’єм долини річки 1996235,41 кв.м. Слід 

зауважити, що на топографічних картах були підписи абсолютних урізків води 

на літний меженний період. 

Рис.3: І- зони 

затоплення по ЦМР 

розраховані за допомогою: 

(а) TopoGrid; (б)по TIN; 

ІІ- приклад 

розрахуноку об’єму води 

під час повені (вид в плані);ІІІ- 

приклад розрахунку 

об’єму води під час 

повені(анімація); 
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Висновки та перспективи подальшого розвитку: найважливішими 

факторами, які в тій чи іншій мірі визначають розвиток паводку є: клімат, 

рельєф, геологічна будова, ґрунт, рослинність і антропогенна діяльність.  

Клімат місцевості  всесторонньо впливає на змив. Прямий вплив  відбувається 

через опади та їх інтенсивність, тривалість, час їхнього випадання, непрямий - 

вологість повітря, вітер і ін. Рельєф впливає на підтоплення через крутизну, 

довжину, форму і експозицію схилів (укосів). 

По гідрометеорологічній характеристиці можна прослідкувати залежність 

басейну річки від снігового та дощового живлення, і зміну кліматичних умов 

від аномального тепла і вологості до паморозків. Проте  ситуація лише 

демонструватиме необхідність пошуку і підбору оптимальної цифрової моделі 

для  комплексного спостереження за змінами в басейні річки Стрий.  

Щоб передбачити паводок на Стрию неабияке значення відіграватиме 

моделювання дощових опадів з врахуванням рельєфу місцевості з 

використанням наприклад програми «3D Studio MAX». Ця програма також 

може бути використана для імітації дощових опадів на річці оскільки вид 

живлення Стрия за класифікацією О.І. Воєйкова  тип ІV «річка в якої водопілля 

буває внаслідок танення снігу навесні або на початку літа проте значну частину 

води одержує від дощу». Класифікація М.І. Львовича визначає переважне 

живлення при якому до 50% сумарного річного водного балансу стоку 

надходить від снігу, талих вод в період сніготанення , друге місце у дощового 

живлення до 44% за рахунок стоку опадів з площі водозбору, підземне 

живлення 6% домінантне під час відсутності опадів. 

Хоч авторам так і не вдалось змоделювати паводок на річці, за браком 

часу і якісного прикладу який би позволив перевірити швидкість стікання води 

з поверхні в залежності від методу яким було б побудовано цифрову модель 

рельєфу проте спираючись на закордонний досвід проаналізований у даному 

матеріалі однією з оптимальних програм яка підійде для річки Стрий на основі 
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наведеного вище переліку авторами обрано «Surfer 13» (Kriging, Minimum 

Curvature, Radial Basis Functions).  

Автори обговорили питання моделювання з працівниками технічної 

підтримки програми «Surfer 13» та дійшли до  висновку необхідності у розгляді 

і доданні до  «Surfer»-функцій які забезпечать використання програмного 

забезпечення для підрахунку швидкості стікання опадів у басейн річки Стрий 

на основі розглянутих методів: Kriging, Minimum Curvature, Radial Basis 

Functions. По можливості в майбутньому комплекс доповнятиметься 

програмою «3D Studio MAX» для моделювання дощових опадів. 
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PERSPECTIVES OF USING THE DIFFERENT MODEL OF RELIEF 

"SURFER 13" WITH ACCOUNT OF THE INFLUENCE OF LOCATION 

FOR MIGRATION OF SOIL IN PROGNOSIS OF THE FUEL AT THE 

RIVER STRІY 

 

Abstract: The influence of the shape of the relief on the soil fault during flood 

control on the Stryi River is considered.  A review of domestic and foreign authors on 

the influence of terrain on digital relief modeling for hydrological applications is 

conducted.  To complement these allegations, a description of the programs in which 

you can simulate the digital model of the Strуі relief is described. 
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Тематика: Економічні науки  

 

УДК 330.101.2+330.342.146 
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ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ МОДЕЛЯХ 

ДЕРЖАВИ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ 

 

Анотація. У статті розглядаються моделі держави суспільного 

добробуту: ліберальна (англосаксонська), консервативна (континентально-

європейська) та соціал-демократична (скандинавська). Досліджуються 

особливості державного сектора економіки, який сформувався і функціонує в 

цих моделях на прикладах окремих країн. Робиться висновок, що досвід 

розвитку сучасних моделей держави добробуту не дає однозначного 

підтвердження детермінованості суспільного добробуту завдяки 

масштабності державного сектора економіки. 

Ключові слова: держава суспільного добробуту, державний сектор 

економіки, державні фінанси, муніципальні фінанси, державні інвестиції, 

державний бізнес. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ 

МОДЕЛЯХ ГОСУДАРСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются модели государства 

общественного благосостояния: либеральная (англосаксонская), 
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консервативная (континентально-европейская) и социал-демократическая 

(скандинавская). Исследуются особенности государственного сектора 

экономики, который сформировался и функционирует в этих моделях на 

примерах отдельных стран. Делается вывод, что опыт развития современных 

моделей государства благосостояния не дает однозначного подтверждения 

детерминированности общественного благосостояния благодаря 

масштабности государственного сектора экономики. 

Ключевые слова: государство общественного благосостояния, 

государственный сектор экономики, государственные финансы, 

муниципальные финансы, государственные инвестиции, государственный 

бизнес. 

 

THE STATE SECTOR OF ECONOMY IN MODERN MODELS OF THE 

STATE OF SOCIAL DEFENSE 

 

Abstract. The article examines models of the state of social welfare: liberal 

(Anglo-Saxon), conservative (Continental-European) and social-democratic 

(Scandinavian). The peculiarities of the state sector of the economy, which has been 

formed and functions in these models on the examples of individual countries, are 

explored. It is concluded that the experience of developing modern models of welfare 

states does not provide a clear confirmation of determinism of public welfare due to 

the scale of the state sector of the economy. 

Key words: state of social welfare, state sector of economy, public finances, 

municipal finances, state investments, state business. 

 

Постановка проблеми. Державний сектор економіки є невід’ємною 

складовою сучасних економічних систем. Він охоплює органи державного 

управління, бюджетні установи та організації, державні підприємства, 

потенціал яких використовується для виробництва суспільних благ, подолання 
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екстерналій, протидії монополізму, усунення інформаційної асиметрії, 

скорочення нерівності у доходах та подолання бідності, соціальної підтримки 

населення, охорони навколишнього середовища. Основною метою 

функціонування державного сектора економіки є забезпечення суспільного 

добробуту. 

Економічну теорію суспільного добробуту розвивали відомі зарубіжні та 

вітчизняні вчені. Вагомий внесок у розвиток теорії суспільного добробуту 

здійснили зарубіжні вчені: А. Пігу, Н. Калдор, Дж. Гікс, К. Ерроу, П. 

Самуельсон, А. Лернер, А. Бергсон, Дж. Хікс, А. Сен та інші. Серед 

українських вчених, які досліджували цю проблему можна назвати О. Бєляєва, 

А. Ігнатюка, Н. Томчук-Пономаренко. та інших. 

Науково цікавими і цінними є дослідження державного сектора 

економіки зарубіжними вченими – Дж. М. Кейнсом, Дж. Гіксом, Е. Гансеном, 

Р. Гародом, П. Самуельсоном, Е. Аткінсоном, Дж. Стігліцом, Р. Масгрейвом, 

Дж. Гелбрейтом, Д. Нортом, А. Мюлера-Армаком, М. Фрідманом, Дж. 

Б’юкененом та іншими. 

Дослідженням окремих аспектів функціонування державного сектора 

економіки займалися такі вітчизняні вчені, як А. Гальчинський, В. Геєць, О. 

Длугопольський, І. Жадан, Я. Жаліло, С. Іванов,О. Канов, В. Міщенко, С. 

Науменкова, О. Процків, О.Редькін, Є. Старовський, А. Філіпенко, Л. Цимбал, 

Л. Червова, М. Чумаченко та інші. 

Однак, на сьогодні не існує єдиної наукової роботи, у якій би комплексно 

обґрунтовувалася модель державного сектора економіки з позиції 

характеристик моделі держави суспільного добробуту. Це ще раз підтверджує 

доцільність та своєчасність дослідження даної наукової проблеми. 

Метою статті є дослідження особливостей державного сектора 

економіки в сучасних моделях держави суспільного добробуту. 

Основні результати дослідження. Для сучасних країн суспільний 

добробут стає фундаментальною проблемою соціально-економічного розвитку. 
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З кінця ХІХ століття в національних економіках розвинутих країн еволюціонує 

модель держави добробуту. Держава добробуту – це модель, в якій державі 

відводиться ключова роль у захисті та пропагуванні економічного і соціального 

добробуту для громадян. Вона забезпечує реалізацію принципів рівності 

можливостей, рівності розподілу добробуту та публічної відповідальності щодо 

тих, хто не здатен забезпечити собі мінімальний рівень достойного життя. Ідея 

держави добробуту та її типологізація були запропоновані у відомій праці Г. 

Еспінг-Андерсена «Три світи капіталізму добробуту» [4]. Вчений на основі 

аналізу даних 1980-х років описав три моделі держави добробуту: ліберальну 

(англосаксонську), консервативну (континентально-європейську) та соціал-

демократичну (скандинавську). Ключовими критеріями такої типологізації він 

визначив рівні декомодифікації
1
, стратифікації

2
, резидуальності

3
.   

В основі ліберальної (англосаксонської) моделі держави добробуту 

лежить ринок. Вона базується на принципах «страхової сітки» і соціальної 

патології, тобто під соціальний захист потрапляють лише ті категорії 

населення, які не здатні самостійно забезпечити свій добробут, тобто соціально 

незахищені. Держава і ринок представлені у соціальному страхуванні, 

забезпеченні житлом, освіті, медичному обслуговуванні, благодійності, 

застосовуються жорсткі правила і норми тестування рівня добробуту громадян 

для визначення прожиткового мінімуму. Громадяни отримують, переважно, 

адресні соціальні послуги, що сприяє репродукуванню соціальної нерівності. 

Держава гарантує лише мінімум, а ведуча роль усе ж за ринком. Рівень 

декомодифікації є досить низьким, а стратифікація приводить до існування 

великої різниці між одержувачами державної допомоги та рештою суспільства. 

Слід відміти, що в економічній науці немає одностайної думки щодо віднесення 

тих чи інших країн до ліберальної моделі держави добробуту. Переважна 

                                                             
1 Декомодифікація – міра, якою окремі індивіди чи сім’ї можуть підтримувати соціально прийнятні стандарти 

життя незалежно від своєї участі в ринкових відносинах. 
2 Стратифікація дає змогу пояснити відносини між соціальними правами і соціальними класами. Наділяючи 

групи соціальними правами, держава відтворює нову суспільну стратифікацію та створює нові взірці 

соціальних відносин. 
3 Резидуальність – обсяг послуг соціальної допомоги у загальному суспільному продукті. 
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більшість дослідників ліберальними державами добробуту схильна вважати 

США, Великобританію, Ірландію [3]. 

Відповідно до основоположних принципів ліберальної (англосаксонської) 

моделі держави добробуту в ній сформувався притаманний їй державний 

сектор економіки. Для прикладу візьмемо державний сектор економіки 

Великобританії. 

Державний сектор економіки Великобританії складається з підприємств, 

установ та організацій, які належать та/або фінансуються центральним і 

місцевими урядами (Рисунок 1). Він продукує суспільні товари і послуги через 

державні корпорації, місцеві органи влади та інші установи, використовуючи 

фінансування, що надається переважно за рахунок податків та державних 

позик. 

 

    

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Державний сектор економіки Великобританії. 

Зупинимося на аналізі динаміки масштабів окремих складових 

державного сектора Великобританії. Так, зокрема, після кількох десятків років 

стримування державних витрат та економічного зростання в 2000-2001 роках 

державні витрати у ВВП Великобританії скоротилися до 35 % (рисунок 2). В 

період з 2001 по 2008 роки через стійке збільшення витрат на охорону здоров’я, 

освіту і соціальне забезпечення вони зросли до понад 40 % ВВП. З 2008 по 2010 

роки на тлі скорочення реального ВВП на 6 % завдяки дії автоматичних 

стабілізаторів державні витрати зросли до 47 % ВВП, зокрема через зростання 

допомоги по безробіттю. За час відновлення економіки з 2010 по 2017 роки 

ВВП Великобританії зріс на 11 % відносно дорецесійного рівня, рівень 
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безробіття зменшувався, досягнувши рекордного мінімуму 4,3 % у третьому 

кварталі 2017 року, заробітна плата в державному секторі була заморожена, що 

дозволило скоротити державні витрати до майже 41 % ВВП [7]. 

 

Рисунок 2. Державні витрати Великобританії у відсотках до ВВП [5]. 

Якщо проаналізувати динаміку структури державних витрат у 

Великобританії, то у 2001-2017 роках найбільша частка припадає на соціальний 

захист. В означений період частка витрат на соціальний захист зростала, 

максимального значення досягла в 2011-2012 рр. (14,9 %), в середньому 

становила близько 13 % (Рисунок 3). Частка витрат на охорону здоров’я зросла 

з 5,3 % у 2001-2002 рр. до 7,3 % у 2016-2017 рр., а в 2009-2010 роках набула 

максимального значення 7, 6 % від ВВП. Частка витрат на освіту коливалася в 

межах 4-5 % від ВВП, набувши максимального значення у 2010-2012 роках – 

5,7 %. Економічні витрати та витрати на загальні суспільні послуги суттєво не 

змінювалися і коливалися в межах 2-3 % від ВВП. Така динаміка структури 

державних витрат була пов’язана із одночасним впливом демографічних 

чинників та пріоритетів політики урядів, що приходили до влади на зміну один 

одному. 
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Рисунок 3. Динаміка структури державних витрат Великобританії у 2001-2017 

рр. (у % до ВВП) [5]. 

На відміну від попередньої моделі, консервативна (континентально-

європейська) модель держави добробуту базується на принципах 

субсидіарності
4
 та солідарності

5
, а також необхідності забезпечення рівноваги 

патерналістського інструментарію влади з адресними програмами підтримки 

різних груп населення. Ця модель реалізується за допомогою послуг, що 

орієнтуються на індивідуальні життєві біографії, які стабілізують статусні 

відмінності та пом’якшують «рівень напруження» всередині соціальних 

прошарків. У такій моделі визначальною є сім’я, а різні страхові схеми 

адресовані різноманітним групам населення. Рівень декомодифікації є 

середнім, а стратифікація дає змогу зберігати рівність згідно із професійним 

статусом.  Консервативна модель держави добробуту впроваджена в країнах із 

соціально орієнтованою ринковою економікою, зокрема, Німеччині, Австрії, 

Італії, Франції, Голландії. Вперше ця модель була розроблена наприкінці 40-х 

років ХХ сторіччя Християнсько-демократичною партією Німеччини, і 

викладена у, так званих, «дюссельдорфських принципах», які включали у себе 

                                                             
4
 Субсидіарність - участь різних секторів економіки у сфері соціального захисту. 

5
 Солідарність - можливість інституціям нижчого рівня звернутися за допомогою до інституцій вищого без 

загрози втрати контролю над своєю діяльністю. 
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«природне право на роботу», «соціальне страхування як основу соціальної 

безпеки» та «соціальне страхування згідно з доведеною нуждою із суспільних 

фондів поза соціальним страхуванням». 

Розглянемо особливості державного сектора економіки в консервативній 

(континентально-європейській) моделі держави добробуту на прикладі 

економіки Німеччини. Державний сектор Німеччини складається з державних 

(урядових) фінансів, фінансів муніципалітетів (муніципальних асоціацій) як 

місцевих органів влади,  фінансів наднаціональних інстанцій (у тому числі ЄС) 

та інших організацій (Рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Структура державного сектора Німеччини [7]. 

За період 2009-2017 років державні витрати в Німеччині становили в 

середньому близько 45 % ВВП. Причому ми спостерігаємо стрімке їх 

зменшення у післякризовий період 2009-2011 років та стабілізацію на рівні 

близько 44 % ВВП в 2012-2017 роках (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Державні витрати Німеччини у відсотках до ВВП [9]. 

Якщо проаналізувати структуру державних витрат в Німеччині, то 

переважна їх частка припадає на охорону здоров’я – це близько 11 % ВВП 

(Рисунок 6). Частка витрат на освіту та соціальний захист в означений період 

також суттєво не змінювалася і становила близько 4 % ВВП. 

 

Рисунок 6. Динаміка структури державних витрат Німеччини у 2009-2017 рр. (у 

% до ВВП) [10]. 

Що стосується державних економічних витрат в Німеччині, то їх 

масштаби можна оцінювати за показником державних інвестицій. Станом на 

2017 рік частка державних інвестицій у ВВП становила близько 2,5 %. Цей 
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показник не змінювався з 1989 року. З 2005 року по 2016 рік обсяг державних 

інвестицій щорічно збільшувався в середньому на 3,8 % [10]. 

Далі, соціал-демократична (скандинавська) модель держави добробуту 

характеризується універсальною системою соціального захисту, за якої держава 

спрямовує свої ресурси на мінімізацію соціальних проблем та максимізацію 

державних доходів через систему прогресивного оподаткування. Державне 

забезпечення добробуту на високому рівні робить приватні ініціативи у цій 

сфері зайвими. Рівень декомодифікації є високим, а також пропагується 

рівність між громадянами. У цій моделі універсальні соціальні послуги 

сприяють утвердженню рівності статусів незалежно від класової 

приналежності. Ця модель знайшла практичне втілення в країнах північної 

Європи – Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії, Нідерландах і Швейцарії. 

Розглянемо особливості державного сектора економіки у соціал-

демократичній (скандинавській) моделі держави добробуту на прикладі 

економіки Норвегії. Державний сектор Норвегії включає державне управління, 

державний бізнес, державні фінансові установи (Рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Структура державного сектора Норвегії [11]. 

Державні витрати Норвегії в 2016 році оцінюються в 1565 млрд. 

норвежських крон. Це на 5 % більше, ніж в попередньому році. В 2016 році 

вперше за останні 20 років державні витрати перевищили 50 % ВВП. Заробітна 
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плата в державному секторі та виробництво суспільних благ в 2016 році 

оцінюється 669 млрд. норвежських крон, з яких: витрати на охорону здоров’я 

склали 30%, на освіту – біля 20 %. Соціальні пільги склали 552 млрд. крон, що 

на 22 млрд. крон більше, ніж в попередньому році. Державні інвестиції в 

основний капітал в 2016 році оцінюються в 163 млрд. норвежських крон, що на 

14 млрд. більше, ніж в 2015 році. Слід відмітити, що в останні роки в Норвегії 

державні інвестиції зростали швидше, ніж інші державні витрати. Зокрема, 

найбільше зростання відбулося в сфері будівництва доріг [12]. 

Як бачимо, у кожній з названих моделей в процесі їх еволюції відповідно 

до базових характеристик та цільового спрямування сформувалися відповідні 

обсяг і структура державного сектора економіки. Так, у ліберальній моделі 

держави добробуту, формування якої відбувалося в умовах домінування 

приватної власності, ринкових відносин і під впливом ліберальної трудової 

етики, у ВВП державному сектору економіки належить порівняно невелика 

частка. Домінуючу роль у соціальній сфері відіграють не державні органи, а 

приватні добродійні організації, створені за різними ознаками (етнічними, 

релігійними чи іншими). Держава з бюджету фінансує тільки послуги, включені 

в список мінімальних гарантій. А у неоліберальній моделі, започаткованій у 

Великобританії в період правління консерваторів, зокрема, прем’єр-міністра М. 

Тетчер (1979–1990 рр.) та її наступника лейбориста Т. Блера, соціальна сфера 

була максимально переведена на комерційну основу при значному скороченні 

державних видатків на соціальну сферу: охорону здоров‘я, освіту, житло, 

соціальне забезпечення. З цією метою урядом здійснювалося роздержавлення, 

приватизація та створення ринку сфери соціальних послуг, залучення на 

контрактній основі недержавних організацій до їх надання. А от у США 

державні закупівлі існують у формі програм, спрямованих на сприяння й 

регулювання торгівлі, будівництво житла й проекти розвитку міст, збереження 

природних ресурсів і захист навколишнього середовища. Активну роль відіграє 

держава у перерозподілі доходів. У сумарних державних витратах США 
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найбільшу питому вагу займають: соціальне страхування – 28%, оборона й 

програма допомоги ветеранам – 22%, освіта – 15%, допомога бідним – 8%, тоді 

як субсидії виробництву досягають усього лише 3% [1]. 

На відміну від цього, у консервативній моделі держави добробуту позиції 

держави значно сильніші: частка сукупних видатків державного сектора у ВВП 

становить у Австрії 53,31 %, Італії 51,69 %, Франції 57,5% [2]. Для цієї моделі 

обов’язковою передумовою є високоорганізоване і політично прихильне 

принципам добробуту суспільство. Бюджетні відрахування на соціальні заходи 

тут приблизно дорівнюють страховим внескам працівників і роботодавців. 

Основні канали перерозподілу перебувають або в руках держави, або під її 

контролем. При цьому держава прагне надавати перевагу системі страхового 

захисту. 

У соціал-демократичній моделі держави добробуту розвинутий 

державний сектор економіки служить фінансовою основою соціального 

забезпечення. Частка державних витрат у ВВП сягає у Швеції 66 %, у Данії 61 

%, у Фінляндії 56 % [2]. Модель відрізняється високою роллю держави в 

усуспільненні доходів і загальнонаціональних соціальних механізмів 

керування. Держава забезпечує високий рівень якості й загальнодоступність 

соціальних послуг (у тому числі безкоштовне медичне обслуговування, освіту 

тощо).  

Висновки. Досвід функціонування і розвитку названих сучасних моделей 

держав добробуту не дає однозначного підтвердження детермінованості 

зростання суспільного добробуту завдяки масштабності державного сектора 

економіки. Але, слід відмітити, що незалежно диференціації моделей держави 

добробуту, масштаби і роль державного сектора є досить значною. Тобто 

суспільний добробут пов’язується, насамперед, з місією державного сектора 

економіки. На нашу думку і думку багатьох науковців та експертів, якщо 

державний сектор замалий – його фізичних можливостей просто не вистачає на 

базову безпеку та захист прав власності [1, 2]. Це негативно позначається на 
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суспільному добробуті. Р. Армей, американський економіст і політик, 

популяризував концепцію «оптимального розміру державного сектора». 

Зокрема, він стверджував, що відсутність або занадто малий розмір державного 

сектора асоціюється з низьким рівнем добробуту та низькими темпами 

економічного розвитку, бо бракує захисту прав власності, охорони 

правопорядку та базової інфраструктури [5].  
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Аннотация. Рассмотрен один из аспектов противодействия 

последствиям глобального изменения климата. Предложенные меры основаны 

на квалифицированном использовании неисчерпаемых минеральных ресурсов 

планеты, что имеет эколого-экономическую значимость, а также преследует 

не только возможность предупреждения негативных последствий 

антропогенной деятельности в мире, но и в значительной степени 

способствует решению проблем производства продуктов питания, в т.ч. в 

развивающихся странах. Дополнительной чертой такого подхода является 

предупреждение массовой миграции населения из неблагополучных регионов. 

Ключевые слова: глобальное изменение климата, антропогенная 

деятельность, ресурсы минеральные, деградация и эрозия грунта, экологически 

чистое землепользование 
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Анотація. Розглянуто один з аспектів можливої протидії наслідкам 

глобальної зміни клімату. Запропоновані засоби засновані на кваліфікованому 

використанні невичерпних мінеральних ресурсів планети, що має еколого-

економічну значущість, а також переслідує не тільки можливість 

попередження негативних наслідків антропогенної діяльності у світі, але і в 

значному ступені сприяє вирішенню проблем виробництва продуктів 

харчування, в т.ч. в країнах, що розвиваються. Додатковою рисою такого 

підходу є попередження масової міграції населення із неблагополучних регіонів. 

Ключові слова:  глобальна зміна клімату, антропогенна діяльність, 

мінеральні ресурси, деградація і ерозія грунту, екологічно чисте 

землекористування   

 

Sobolev W.A. 

 

PRACTICAL  POSSIBILITY  OF  COUNTERACTING  TO  MODERN  

ENVIRONMENTAL CHALLENGES 

 

 

Summary. One aspect of possible counteraction to the consequences of global 

change of climate is fragmentary considered in the paper. The offered measures 

based on the wide and skilled application of some inexhaustible mineral resources of 

the planet are discussed, which have the ecology-economical meaningfulness, as far 

as they pursue not only possibility for prevention of negative consequences of the 

anthropogenic activity in the world but also up to a large extent for help in solving 

the food production problem, in particular in the developing countries. An additional 

feature of such approach is prevention of massive migration of population from 

unfortunate regions. 

Key words: global climate change, anthropogenic activities, mineral 

resources, soil degradation and erosion, clean land using 
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«…В момент сотворения человека было нарушено первоначальное  

мировое равновесие. Поэтому с тех пор предназначением  

человека является восстановление изначальной гармонии…» 

Парацельс 

Постановка проблемы 

Вполне обоснованная тревога мировой общественности в настоящее 

время вызвана нарушенной экологией среды обитания: загрязненность земель и 

вод в связи с авариями на химических и атомных предприятиях, и 

насыщенностью территорий экологически вредными производствами, 

трансформировалась из проблемы экологической в бедствие социального и 

экономического характера. В ряде регионов существуют богатые 

месторождения нефти, урана, золота, в результате разработки которых имеет 

место наступление пустынь (Средняя Азия, Африка, Аравия, Австралия, даже 

Украина – «Олешковские пески»), эрозия почв. Бесплодные земли и высокая 

плотность населения во многих странах обусловили существование 

экологических проблем, решение которых требует комплексного подхода к 

охране окружающей среды и неотложных мер по восстановлению здоровья 

населения.   

Поэтому следует считать целесообразным и своевременным не только 

решение насущных вопросов в свете гармонизации окружающей среды и 

антропогенных факторов, но и планомерную реализацию проектов или их 

отдельных этапов, обеспечивающих практическую жизнедеятельность людей. 

Эта деятельность должна быть экологически чистой, полностью безотходной и 

замкнутой, автономной (с точки зрения самообеспечения необходимыми 

продуктами питания, энергоносителями и водными ресурсами), экономически 

окупаемой и безопасной для Природы.  

Сегодня Природу необходимо защитить от людей!  

Анализ последних достижений и публикаций         
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В 2005 г. более 1600 ведущих ученых из 71 страны подписали документ 

под названием «Предостережение ученых мира человечеству». Это было 

наиболее тревожное предупреждение, которое когда-либо получал мир от такой 

мощной группы ученых профессионалов: «Человеческое общество и природа 

вступили в состояние противоречия. Деятельность человечества наносит 

огромный и зачастую непоправимый ущерб окружающей среде и жизненно 

важным ресурсам».  В этом документе перечислены наиболее кризисные 

ситуации: загрязнение вод, океанов, почвы, атмосферы, вымирание растений и 

животных и перенаселенность планеты. Большая часть мира уже приняла во 

внимание это заявление, однако политики не спешат предлагать непопулярные 

меры. По мнению правительств, если придется прекратить загрязнение, очень 

пострадает или разрушится экономика. Этот цинизм обойдется Человечеству 

слишком дорого!  

Очень жесткой позиции придерживается Джеймс Лавлок (признанный 

специалист в экологии Марса, автор теории озоновых дыр и др.), который на 

рубеже 60 – 70-ых годов прошлого века разработал Гайа-гипотезу (Гея – 

греческая богиня Земли) о том, что жизнь на планете следует рассматривать  со 

всем комплексом сопутствующих ей и обеспечивающих ее материальных 

обстоятельств как единый целостный объект [1].  Он исследовал множество 

моделей эволюции жизни, которые привели его к выводу о неизбежности 

катастрофического глобального потепления в случае, если парниковые газы 

будут выбрасываться в атмосферу прежними темпами. Сегодня он уже не 

сомневается, что катастрофа неизбежна и что ее наступление можно только 

замедлить, но не предотвратить. Лавлок является страстным защитником 

атомной энергетики, потому что она не дает углекислотных выбросов.                           

О безотлагательности решения обсуждаемых вопросов свидетельствует 

принятая ООН Резолюция 58/211 Генеральной Ассамблеи, которая, со ссылкой 

на основополагающие документы, объявила 2006 г. Международным годом 

пустынь и опустынивания, предложила  всем  странам  поддержать  связанные  
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с  опустыниванием,  в  том  числе с деградацией  земель,  мероприятия,  

которые  должны быть организованы подверженными этому странами.   

Итак, глобальные климатические изменения ставят новые вызовы перед 

нашей цивилизацией. Возникает множество вопросов! Как это отразится на 

продуктивности сельского хозяйства в разных регионах планеты? Какой будет 

реакция Мирового океана на глобальное потепление? Способно Человечество        

с его нынешним менталитетом и уровнем ответственности противостоять уже 

надвинувшейся экологической катастрофе? Авторы работы [2] провели анализ  

эволюции климата планеты и современные тенденции его изменения, обсудили  

проблемы, вызванные дисгармонией во взаимодействии Цивилизации и среды 

обитания и предложили конкретные меры по минимизации последствий 

климатических метаморфоз. В своей статье они напомнили, что количество 

катастрофических природных аномалий на планете (снегопадов, ливней, засух, 

ураганов, землетрясений, цунами и др.) за последние 50 лет возросло минимум 

вчетверо, причем природные стихии в последние годы практически не  обошли 

ни одного уголка Земли. Проблемы климата приобрели судьбоносное значение 

для цивилизации и требуют коррекции взаимодействия человечества и 

природы, предвидения возможных последствий этих перемен для природной 

растительности и агроэкосистем, в частности их продуктивности и биосферной 

роли. По мнению авторов [3], климат – характерный для определенной 

территории многолетний режим погоды, обусловленный солнечной радиацией, 

ее преобразованиями в активном слое земной поверхности и связанной с нею 

циркуляцией водных и атмосферных масс, определяется состоянием биоты, 

атмосферы, литосферы, гидросферы и криосферы*. В этой небольшой статье 

автор не ставит перед собой задачу детально проанализировать роль этих 

компонентов, поскольку их глубокий анализ дан специалистами, в т.ч. и 

авторами [2], только отметим, ссылаясь на них, основные негативные моменты, 

без учета которых в своей жизнедеятельности наша цивилизация может 

прекратить свое существование в ближайшем будущем. Основным 
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компонентом парникового эффекта является наличие огромного запаса 

углекислого газа в атмосфере  и  объемы  его  техногенной  эмиссии  (около 20 

млрд. тн в год).  По 

 Приношу признательность авторам [ 2, 3 ] за разрешение 

цитирования материалов их статей разным причинам его концентрация в 

воздухе возросла на 30 % по сравнению с доиндустриальной эпохой и 

продолжает возрастать (считается, что к 2060 г. содержание СО2 в атмосфере 

обусловит повышение среднегодовой приземной температуры на 1–3 
о
С [4]). 

Второй по значимости парниковый газ - метан, будучи естественным 

компонентом жизнедеятельности планеты, обеспечивает 15 % глобального 

потепления.   

Затяжные потепления и обледенения Земли естественны для жизни 

планеты в космическом пространстве, но так уж вышло, что современная 

цивилизация, живущая на стыке эпох, может пострадать и даже прекратить 

свое существование, не предпринимая никаких мер к снижению хотя бы 

антропогенного вклада в возможную собственную гибель. По сути, лишь в 

последние десятилетия стали проявляться основные экологические негативы и 

специалисты начали осмысливать степень их воздействия на ближайшее 

будущее. Эффект глобального изменения климата планеты был официально 

признан научным фактом на межгосударственной Мадридской конференции 

ООН в 1995 г., когда стало ясно, что если в ближайшие 15-20 лет человечеству 

не удастся существенно замедлить темпы потепления, то через четверть 

столетия придется срочно адаптироваться к совершенно новым условиям жизни 

(существования!). Глобальное потепление – наиболее серьезная угроза из числа 

всех угроз, с которыми сталкивалось человечество за весь период своего 

исторического существования. По оценкам специалистов, до 2065 г. размер 

убытков, которые понесет человечество от этой беды, может превзойти 

валовый мировой продукт и выльется это в жесткий дефицит продуктов 
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питания, особенно при современных темпах прироста населения (1 % 

ежегодно!).  

Вследствие экологического кризиса (антропогенного) и его влияния на 

прозрачность атмосферы планеты в инфракрасном диапазоне спектра, сейчас,                 

с целью возвращения к предыдущему температурному режиму надо срочно 

снизить уровень поступления солнечного излучения на Землю хотя бы на 1 % 

(здесь мы даже не упоминаем вклад Мирового Океана, в водах которого СО2 

растворено в 60 раз больше чем в атмосфере).  Поэтому  на  солидных  мировых 

форумах экологов и климатологов идет речь о таких экстренных неординарных 

мерах, как, например, возможность выброса в околоземное пространство  

огромного количества конфетти из алюминиевой фольги, которое бы отражало 

часть солнечного излучения в Космос. Альтернативным решением этой 

проблемы был бы вывод на орбиту гигантского пленочного зеркала. Нам даже 

представляется технически возможным «повесить» солнечный парус над 

проблемным участком (озоновая дыра) для контролируемого экранирования 

солнечного излучения.       

С аналогичной целью проводятся эксперименты по локальной защите 

одного из ледников в Швейцарии белой полиэтиленовой пленкой (ковром), что 

должно предотвратить его интенсивное таяние, поскольку расчеты показывают, 

что 70 % ледников этой страны могут исчезнуть вообще через 25 лет. Однако, 

никакое зеркальное отражение невозможно осуществить на самом большом 

древнейшем леднике Северного полушария на острове Гренландия, площадь 

которого равна 1834 тыс. км
2
,
 
т.е. втрое превышает территорию Украины. В 

соответствии с  компьютерными моделями, точка необратимости его таяния (а 

это 2,5 млн. км
3
 льда) будет достигнута еще в середине ХХІ века. 

Считается, что обусловленное не только природными причинами 

потепление на Земле началось еще 8 тысяч лет т.н. в результате массового 

уничтожения лесов в целях земледелия [5]. Это привело к торможению 

природных процессов поглощения двуокиси углерода биотой и к постепенному 



224 
 

накоплению его в атмосфере. А 5 тысяч лет т.н. появились рукотворные болота 

для возделывания риса, которые явились причиной накопления в атмосфере 

иного парникового газа – метана. В результате, в течение многих тысяч лет 

постепенно происходил разогрев атмосферы и окружающей среды из-за 

дополнительного парникового эффекта. А в период революционного 

промышленного развития скорость накопления углекислого газа в атмосфере 

существенно возросла, поскольку «рукотворные вулканы» стали выбрасывать 

его в окружающую среду намного  больше, чем  природные когда-либо раньше. 

Поэтому в последние полстолетия на планете произошел  вообще аномальный 

по масштабам разогрев атмосферы и окружающей среды на 0,6 – 0,8 
0
С,  

угрожающий жизни множества видов растительного и животного мира.                              

Известно,  что из 3,5 млрд. га  плодородного земного покрова, освоенного 

человечеством за многотысячелетнюю историю его существования для целей                                                         

сельского хозяйства, вследствие разных экологических причин уже полностью 

неплодородными стали 2 млрд. га. В последние 50 лет существенно ускорился 

вывод из продуктивного землепользования еще оставшегося в обороте грунта – 

в среднем мы ежегодно теряем до 15 млн. га сельскохозяйственных земель, т.е. 

за 3 года человечество теряет сельскохозяйственную территорию наибольшей 

страны Европы – Украины, а за 50 лет выйдет из строя половина нынешних 

полей и прогнозируемые на тот период 9 млрд. людей должны будут кормиться 

всего с остаточных 750 млн. га [6]. Считается при этом, что повышение средней 

температуры на планете всего на 1 
о
С приведет к снижению урожайности риса, 

основной зерновой культуры южного полушария, на 10 % (Международный 

институт риса – IRRI); аналогичны показатели потери продуктивности и сои и 

кукурузы. Жестокие засухи и тотальные недороды в экваториальной Африке  

стали постоянным явлением и страдают от них десятки миллионов людей; 

вскоре две трети территории Африки могут стать голыми каменистыми 

пустынями. Опустынивание угрожает многим районам и на других 

континентах, поскольку кругооборот влаги на каждой конкретной местности 
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обеспечивает лишь растительность, свойственная этой местности. Т. обр., 

дальнейшее повышение температуры в ближайшие десятилетия означает 

несостоятельность сельского хозяйства вообще.  

Всемирная   метеорологическая   организация   на  основании  

результатов многолетних исследований пришла к выводу, что антропогенная 

доля уровня изменения климата на планете уже составляет не менее 50 %. К 

негативному для человечества избыточному разогреву атмосферы и общему 

аномальному потеплению привели планетарного масштаба постоянные 

промышленные выбросы в атмосферу целого ряда антропогенных по 

происхождению газов в течение  двух  столетий  кряду – двуокиси углерода  (60 

%  от уже достигнутого дополнительного «парникового эффекта»), метана (15 

%), других соединений углерода (8 %), оксидов азота (5 %) и озона (12 %).   Эти 

выбросы уже успели заметно изменить содержание указанных природных 

компонентов в атмосфере планеты. «Климатический стресс» привел к началу 

процесса размораживания огромных площадей вечной мерзлоты Сибири, ибо 

средняя температура в Арктике (как и в Гренландии) изменяется вдвое быстрее, 

чем в других районах планеты и поднялась уже на 3 
о
С. А ведь в Сибири 

«заключены» огромные объемы метана – до 25.000 млрд. м
3
, или около 18 

млрд. тонн метана, который уже начал постепенно выходить в атмосферу. В 

конце ХХ века уже дважды «горело» Черное море – крупнейший в мире водный 

резервуар метана. На дне моря давно образовался 400-м слой тяжелого 

«теплого льда» - газогидрата, в каждом кубометре которого растворено 200 м
3
 

метана (см. [2, 3]).     

Цель и задание статьи. На фоне вышеописанного может показаться, что 

некоторым странам удастся избежать печальной участи. Хотелось бы 

предупредить правительства внешне «благополучных» стран, например, 

Украины, России и др..  Действительно, что может угрожать Украине, которая 

исторически формировалась на территории, где природные экосистемы в 

течение тысячелетий пребывали в состоянии динамического равновесия и 
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сохраняли способность к самовосстановлению? Однако, отбросим политику 

регионального эгоизма и посмотрим правде в глаза. Специалисты утверждают 

[7], что Украина относится к «критическим» регионам планеты, где можно 

ожидать значительных градиентов изменения температуры и на ближайшее 

будущее прогнозируются аномально холодные зимы, резкие перепады 

температур и недостаток снега, а в летние периоды  ожидаются засухи.  

Украина – традиционно «злаковая» страна, а ведь не секрет, что сегодня она не 

способна прокормить даже свое население. 

Со ссылками на мнения признанных ученых и специалистов мы 

постарались очень коротко осветить лишь некоторые представления о 

состоянии земной экологии с точки зрения перспектив нашей цивилизации и 

должны заметить, что никаких утешительных выводов сделать мы не в 

состоянии. Человечество не роет, оно вырыло  себе  могилу и, если  будущее и 

имеет место,  то оно зависит только от нас с вами, но сегодня не существует 

политической силы, способной его сохранить. Проводя в настоящей статье 

анализ современной экологической ситуации, мы ставим перед собой задачу 

показать каким образом применение  минеральных веществ, а именно их 

модифицированных форм, может помочь природной среде обитания выстоять в 

условиях усиливающегося техногенного натиска. 

Изложение основного материала. 

Так что же делать в этой чрезвычайно сложной эколого-экономической 

ситуации, особенно в Украине, где кризисным явлениям подвергнуты почти все  

отрасли жизнедеятельности?   

Не ожидать покорно «апокалипсиса», но всеми силами попытаться его 

предотвратить! Мы согласны со специалистами, которые предлагают ряд 

мероприятий, направленных на минимизацию последствий глобального 

парникового эффекта, актуальных, по мнению авторов [2], и для народного 

хозяйства Украины, в частности: сокращение объемов загрязнения атмосферы, 

грунтов и вод впятеро до 2050 г.; восстановление природной биоты на 2/3 
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территории Земли, расширение площадей лесных насаждений и заповедных 

ландшафтов в 5 раз  к  2050 г.; стабилизация численности населения Земли на 

уровне 7-7,5 млрд. человек; сокращение пахотных площадей с одновременным 

повышением урожайности сельскохозяйственных культур за счет внедрения 

высокопродуктивных сортов, пород животных, современных технологий; 

замена устаревших энергетических и промышленных технологий на науко- 

емкие, ресурсосберегающие и экологически чистые. Существенная роль  

отводится  генетико-селекционным работам  по  повышению  продуктивности и 

адаптации к ожидаемым климатическим изменениям. Биологи утверждают, что 

в арсенале     методов борьбы с глобальным потеплением ведущее место 

должно принадлежать восстановлению природных экосистем – лесных 

насаждений, болот, лугов, морских и пресноводных водоемов, сокращению 

пахотных площадей, усовершенствованию биоагротехнологий, поиску и 

селекции высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, которые 

отличаются значительными коэффициентами усваивания солнечной энергии и 

углекислого газа. Современная наука должна разрабатывать новейшие 

агротехнологии, направленные на пополнение грунтов гуминовыми 

соединениями. Это не только решит проблему повышения плодородия земель, 

но и будет способствовать надежному депонированию в них избыточного 

углерода.     

С учетом изложенного, сфера деятельности автора настоящей статьи и 

его коллег охватывает вопросы защиты окружающей среды и противостояния  

негативному воздействию техногенных факторов с применением в т.ч.  

природных минералов, а именно их модифицированных форм. Другими 

словами, мы пытаемся помочь Природе в ее самореабилитации собственными 

ресурсами. Результаты апробирования этапов нашего проекта не только 

опровергают существующее на управленческом уровне в Украине мнение об 

убыточности вложения финансовых средств в выполнение экологически 

значимых работ, но и доказывают, что окупаемость отдельных этапов такого 
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проекта составит 3 – 5 лет.  Вполне вероятно, что судьба украинской нации 

будет решаться в ближайшие годы и в значительной мере она зависит от 

состояния экологии. Деградация всех уровней жизни в Украине, которая 

прогрессировала в течение всего периода «независимости» - в политике, в 

экономике, в экологии и культуре, привела к неминуемому снижению качества 

человека, а непрерывное падение физического и духовного уровней народа и 

многих из его избранников является одной из причин невосстановимого 

разрушения экологического равновесия. Необходимо категорически менять 

качество жизни и делать это снизу, не ожидая решений и тем более помощи 

сверху! Увы, к глобальной климатической катастрофе мы подходим 

практически в условиях катастрофы экономической.  

Что касается Украины, то эрозия грунтов, деградация и значительная 

степень загрязненности земель, не только в связи с Чернобыльской аварией, но 

и с насыщенностью территории страны оставшимися от прошлого 

экологически вредными производствами, обусловили крайнюю необходимость 

в использовании таких способов обработки грунта, которые прежде всего 

обеспечивают условия экологически чистого хозяйствования даже в 

загрязненных регионах. Недра Украины богаты природными минералами, в т.ч. 

цеолитсодержащими, которые были бы способны обеспечить экологически 

чистое хозяйствование даже в загрязненных регионах и таким образом создать 

условия для оздоровления нации, хотя бы для сохранения ее генофонда. Запасы 

лучших в мире (по качеству) природных цеолитов – клиноптилолита и 

морденита – существуют на Западе Украины (месторождения цеолитов в 

украинских Карпатах оценены в 4 млрд. тонн). Эти минералы явились сырьем 

для разработки нами избирательных сорбентов и органо-минеральных 

композиций (ОМК – удобрений для биоземледелия), что позволило подойти 

комплексно к решению обсуждаемых проблем, используя результаты наших 

исследований [8 - 10].    
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Преимущественным качеством минералов этой группы, кроме наличия 

набора микроэлементов, необходимых для роста растительных и животных 

организмов, является способность «поглощать», связывать катионы металлов 

(но только одновалентных – натрия, цезия и др.) своей внутренней структурой, 

многочисленными порами, разветвленными цеолитовыми каналами. Размеры 

входных окон таких каналов недостаточны для проникновения в них катионов 

двухвалентных (кальций, стронций) и других, тяжелых металлов (свинец, 

кадмий, цинк). С этой задачей могли бы справиться синтетические цеолиты, но 

их цена и отсутствие необходимой сырьевой и технологической базы в 

условиях деградированной экономики делает невозможным их производство и 

применение в сколько-нибудь ощутимых масштабах. 

Учитывая это, совместно с учеными Института физической химии НАН 

Украины на основе модифицированных цеолитов были созданы ОМК, органо-

минеральные композиции, содержащие 1-5 масс.% сорбентов избирательного 

действия, которые связывают катионы тяжелых металлов и радионуклиды, в 

т.ч. стронция, в грунте и в водных растворах, предупреждая их переход в 

грунтовые воды и в биомассу растений. Известно, что среди мероприятий, 

которые снижают степень перехода РН в растения, существенная роль 

принадлежит, например, удалению верхнего 4-5 см слоя, что позволяет на 1 

порядок снизить радиоактивное загрязнение. Однако, для этого понадобилось 

бы переместить около 750 тонн грунта с 1 га. Захоронение таких объемов 

грунта практически нереально, при этом имела бы место значительная потеря 

плодородия почвы. 

Технологии, которые предусматривают удаление пахотного слоя, его 

промывку, высушивание, обогащение и возвращение на поля, требуют 

расходов в 1-3 млн. долл. США на 1 га. При этом, как весьма кстати отмечено в 

рекламном сайте международной фирмы “Terra Humana Clean Technology 

Engineering Ltd.” (USA – Sweden – Hungary), которая выполняет эти работы, 

грунт в результате такого промывания становится биологически мертвым. В то 
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же время, для «очищения» в соответствии с нашей технологией нет 

потребности в перемещении загрязненного грунта – для процесса “in situ” 

необходимо в среднем от 2 до 4 тонн цеолитовой композиции, которую можно 

равномерно разбросать по пахотному слою земли или внести в лунки под 

рассаду. Кстати, смешивание промытого грунта (по технологии “Terra 

Humana”) с ОМК было бы одним из способов частичного восстановления 

качества грунта (в ином случае такой грунт необходимо обогащать 

черноземом!). 

ОМК готовят пропиткой природного цеолита (фракции 1-3 и 5 мм) 

раствором, содержащим смесь гуминовых кислот и гумата натрия. Кроме того, 

к таким образом подготовленной пробе цеолита добавляют 1-5 % 

модифицированного Цеолита Р (избирательный сорбент). Гуминовую кислоту 

и ее  соли  получаем  гидротермальной  обработкой  лигнита  (углистой  глины)  

в соответствии с запатентованной процедурой. Показано, что при этом: 

- коэффициент перехода радиоактивности в системе почва – растение 

падает для большинства культур в 2 раза; 

- с другой стороны, достаточно высокая степень перехода активности из 

почвы в растения, напр., редиса и рапса предполагают возможности 

использования этого способа с целью биоремидиации грунтов; 

- в случае торфяных почв с повышенной активностью (рН 4,7-5,6) при 

уровне загрязнений 5 Ки/км2 (185 кБк/м2 ) и низком содержании гумуса (ниже 

2%) рекомендуется применять на 1 га 4 тн ОМК с 2% Цеолита Р  в течение 

весенней 

основной культивации, а при содержании гумуса  >2%, доза ОМК может 

быть снижена до 2 тн/га; 

- при уровне загрязнений более 5 Ки/км2 (185 кБк/м2 ) дозу Цеолита Р в 

ОМК следует повысить от 2 до 5 %. 

Начиная с 1994 г., созданные нашей группой исследователей цеолитовые 

органо-минеральные композиции и избирательные сорбенты были испытаны 
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как способ обеспечения экологически чистого хозяйствования на загрязненных 

землях, в т.ч. при очистке грунта в пригороде г. Будапешт, загрязненном 

выбросами аккумуляторного завода (1994 г.), многочисленно испытаны на 

базах Института физиологии растений и генетики НАН Украины (1995 г.), 

Аграрного университета в Геделле (Венгрия, 1996 г.), Института агро-

промышленного института НААН Украины в пос. В.Бакта (Закарпатье, 1996-98 

гг.). В 1998 г. по заявке МинЧС Украины был успешно выполнен пилотный 

проект по реабилитации 100 га загрязненных радионуклидами территорий и 

разработаны «Рекомендации по использованию органо-минеральной 

композиции для возвращения радиационно-загрязненных территорий в 

продуктивное землепользование». В 1999 г. по заявке Украинского НИИ 

сельхозрадиологии были наработаны партии органо-минеральной композиции 

пролонгированного и селективного действия, которые в дальнейшем были 

испытаны как способ деконтаминации в условиях полевых опытов. В 1999-2002 

гг. ОМК вырабатывались для совместных опытов с венгерскими учеными (в 

рамках международного сотрудничества по гранту Миообразования Украины) 

и для продолжения полевых испытаний. За этот период на землях с различной 

степенью загрязненности проведена широкая апробация ОМК при ведении 

экологически чистого землепользования и для повышения урожайности [10].   

Таблица 1. Содержание катионов тяжелых элементов в пробах грунта,                            

обработанных избирательным сорбентом, мг/кг 

          Элементы As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

До обработки 89 7,4 6,7 960 <0,1 10 1790 1520 

После обработки 14 1,9 2,6 210 <0,1 4,7 578 369 

                                                                  

В табл.1 показаны результаты обработки проб грунта, загрязненного 

отходами Будапештского аккумуляторного завода, откуда следует 

существенное снижение содержания катионов в пробах грунта после их 

смешивания с Цеолитом Р в соотношении 10:1 (через 8 час). Результатами 
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многолетних испытаний в условиях рекультивационного стационара в В.Бакте 

было установлено значительное превышение урожайности ряда овощных 

культур благодаря применению ОМК (см. табл.2). 

Таблица 2. Превышение урожайности овощных культур за счет 

применения                          органо-минеральной композиции (2тн/га) 

Наименование 

культуры 

Превышение урожайности,              

ц/га 

Картофель 30-46 

Огурцы 62-71 

Капуста 9-12 

Томаты 8-12 

Перец сладкий 6-9 

Баклажаны 28 

         

Важная роль ОМК в вопросе противодействия глобальному потеплению  

состоит в рекультивации бесплодных земель, в частности в озеленении 

пустынных регионов. С учетом почвенных и климатических особенностей 

таких территорий, на основе модифицированных природных цеолитов создана 

самодостаточная  ОМК, которая позволяет развиваться росткам растений без 

дополнительного питания и полива в течение длительного периода [11]. При 

этом планируется создание промышленного производства, представляющее 

собой три связанных между собой технологических линии для выпуска ОМК, 

селективного сорбента и даже огнетушащих порошков на основе сырьевого 

цеолита и утилизации промежуточных продуктов. Так обеспечивается быстро 

окупаемая и полностью безотходная схема производства (см. рис.1). Великий 

русский  химик  Д.Менделеев  говорил,  что  не бывает промышленных 

отходов, бывает лишь плохо или недостаточно переработанное сырье. В 

указанной схеме отходы одной линии являются сырьем для другой линии, а 

отработавшие воды корректируются для получения вторичных продуктов.  
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Рис.1. Блок-схема производства селективных сорбентов (ЦлР), органо-

минеральных     композиций (ОМК) и огнетушащих порошков (ОП) 

  

Рамки этой статьи не позволяют детализировать полученные результаты, 

но, если коротко, данные наших работ уверенно подтвердили высокий эффект   

применения ОМК и избирательных сорбентов на основе модифицированных 

природных цеолитов (карпатских месторождений) для связывания катионов 

тяжелых металлов и радионуклидов в комплексы, невымываемые во влажной 

среде, непосредственно в грунте.        

Строго говоря, такая технология рекультивации - не столько «очищение» 

загрязненной земли, сколько является защитой грунтовых вод и биомассы от 

проникновения токсичных элементов. Однако частицы высокодисперсных 

цеолитсодержащих   препаратов  концентрируют  катионы,   которые  при  этом 

становятся более доступными для корневой системы технических культур 

(многолетние травы, люпин и др.) на последующих этапах севооборота. 
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Выводы и перспективы дальнейшего развития. Во имя продолжения 

жизни на Земле предстоит сделать много и зависит это, к сожалению, не 

столько от специалистов самого широкого профиля, сколько от политиков, 

которым в ближайшее время следует понять, что не политические амбиции, не 

войны, не украденные у народа и государства состояния, не борьба за портфели 

и др. должны занимать их «державные умы», а необходимость 

безотлагательной интеграции всех ресурсов и средств планеты, или хотя бы 

развитых, передовых стран, в целях разработки и практической реализации 

технологий выживания, проще говоря восстановления облика нашей когда-то 

зелено-голубой планеты.  

Если мы хотим, чтобы выжили не только микроорганизмы – самые 

первые колонизаторы планеты, и желаем здоровья и прогресса нашим 

правнукам, надо  вынудить наднациональные структуры подготовиться к 

неизбежной встрече с астероидом; создать и вывести на орбиту, например 

«солнечный парус» для регулируемого экранирования солнечной радиации над 

проблемными районами  с наличием озоновых дыр, озеленить с учетом альбедо 

бесплодные территории и очистить источники питьевой воды; приступить к 

реализации идеологии «солнечных вегетариев», способных накормить 

человечество продукцией, компактно выращиваемой в т.ч. в условиях 

территориальной изоляции, с одновременной рекультивацией и консервацией 

земельных ресурсов в пользу последующих генераций; поставить заслон на 

пути бездумной выработки недр и заставить нефтяную мафию и нефтяное 

лобби (в т.ч. в Парламенте Украины) спонсировать развитие альтернативной 

энергетики… Это лишь миниперечень задач практической экологии, решение 

которых все же позволит рассчитывать современному человечеству на 

выживание и прогресс! Интеллектуальная часть этих чрезвычайно важных 

задач вполне может быть осуществима силами даже небольшого института или 

научно-производственной фирмы.  
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Программа практической деятельности, согласно рассмотренному, 

включает несколько взаимосвязанных направлений и условно подразделяется 

на затратную часть (производство сорбентов и композиций) и доходную часть 

(с получением коммерчески значимых продуктов), что так или иначе связано с 

реабилитацией и рекультивацией загрязненных и бесплодных, в т.ч. 

пустынных, территорий и в то же время является деятельностью экологической 

направленности. Ожидаемые результаты реализации этой программа в 

укрупненных масштабах: 

- возвращение загрязненных (тяжелыми катионами, радионуклидами) и 

нарушенных территорий, в т.ч. военных и нефтебаз, в продуктивное 

хозяйствование;  

- возможность «вертикального экологически чистого агропроизводства», 

рекультивация и консервация земельних угодий и водных ресурсов в пользу 

будущих генераций людей;                         

- озеленение и восстановление хозяйствования на бесплодных и 

пустынных территориях, восстановление животноводства и птицеводства в 

экологически чистых условиях; 

- восстановление экологически чистой муниципальной среды, 

обеспечение чистоты земельних и водных ресурсов, сокращение выбросов 

парниковых газов;  

- использование ресурсов и отходов производства по проекту с целью 

получения вторичных продуктов (в т.ч. огнетушащих порошковых составов 

спецназначения). 

Наши достижения в области разработки и производства новых 

материалов и технологий экологической направленности подготовили базу для 

реализации идеи создания полностью замкнутой безотходной схемы 

автономной жизне деятельности и самообеспечения на загрязненных и 

бесплодных территориях [12]. В частности, разработана схема экологически 

чистого поселка для 5 тыс. человек (1,5 тыс. семей), которые даже в 
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бесплодных регионах могли бы полностью обеспечить себя экологически 

чистыми продуктами питания (растительными,  мясо-молочными,  грибами,  

фитопрепаратами,  даже   высоко белковым мясом улиток), водой и 

альтернативными энергоносителями за счет  функционирования гелиотеплиц, 

адсорбционно-ионитной системы подготовки воды, в т.ч. деминерализации 

водных растворов до питьевых стандартов, пиролизной системы комплексной 

переработки отходов жизнедеятельности и др.. Излишки продукции могут быть 

реализованы на свободном рынке. В этой связи, любопытно было узнать, что 

известный английский писатель-фантаст Артур Кларк предсказал к 2045 г. 

«создание жилища замкнутого цикла с полным самообеспечением и с 

переработкой отходов жизнедеятельности» (ж. «Вселенная, пространство, 

время», 2006, №5, с. 6). Необходимость самообеспечения жителей 

предопределяет активную жизнедеятельность людей в таких экопоселках и, 

таким образом, способствует повышению интеллекта и производственной 

культуры, что создает основы для развития творческой инициативы населения 

и является необходимым, хотя и не достаточным, условием демократизации  

общественных  групп  населения  поселков. Отмечу, что описанным путем 

можно было бы частично вернуть Земле ее облик а мы, Человечество, 

благодаря этому могли бы получить гарантии дальнейшего существования без 

всеразрушающих катаклизмов для выполнения своего космического 

назначения – пополнения и обогащения энергоинформационного пространства. 

Таким образом, чисто фрагментарно выше рассмотрен лишь один аспект 

возможного противодействия последствиям глобального изменения климата. 

Предлагаемые меры основаны на широком и квалифицированном применении 

неисчерпаемых минеральных запасов планеты и имеют экологическую и 

экономическую значимость, поскольку преследуют не только возможность 

предотвращения негативных последствий антропогенной деятельности, но и в 

значительной степени решения продовольственной проблемы, в частности в 

развивающихся странах. Дополнительная особенность такого подхода – 
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предотвращение массовой миграции населения из неблагополучных и 

пострадавших регионов! 
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ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УМОВАХ 

СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

 

Анотація.У статті розглянуто проблеми працевлаштуваннямолоді в 

умовах сучасного ринку праці в Україні. Запропоновано методи їх вирішення і 

поліпшення загального положення молоді на ринку праці. 

Ключові слова: молодь, ринок праці, працевлаштування, зайнятість 

населення, молодіжне безробіття. 

 

Todoriko Irina 

Vodyanka Liubov 

 

PROBLEMS OF THE EMPLOYMENTOF YOUTH IN THE CONDITIONS 

OF THE MODERN MARKET OF LABOUR IN UKRAINE 

 

Abstract. The article deals with the problems of the employment of youth in the 

modern labour in Ukraine. The methods of the solution and improvement of the 

general position of labour are offered. 

Key words: youth, labour market, employment, people’s employment, 

unemployment of youth. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки України 

питання працевлаштування молоді є найбільш значущою проблемою ринку 

праці. Вона полягає в тому, що молодь є найбільш незахищеною групою 

населення,тому потребує особливої уваги з боку держави. На даний час молодь 
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як найактивніша частина населення, представляє собою основу трудового 

потенціалу країни. Тому необхідно розробити комплексну систему її 

працевлаштування. Звертаючи увагу на те, що значну частину безробітної 

молоді складають випускники професійно-технічних та вищих навчальних 

закладів, які тільки отримали професію і вперше входять на ринок праці. 

Особливо гостро стоїть питання забезпечення їх захищеності від проявів 

дискримінації у сфері зайнятості населення через відсутність досвіду роботи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у 

дослідження проблем зайнятості молоді в Україні зробили такі вчені: С. Бандур 

«Модернізація економіки як чинник трансформації структури зайнятості 

населення»[3], М. Долішній «Територіальна суспільна система як об'єкт 

дослідження регіональної економіки України»[5], Краснов Ю. «Методологічні 

основи відтворювального механізму зайнятості населення»[8], Е. М. Лібанова 

«Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти»[9] 

та ін. Проблеми працевлаштування молоді, особливо фахівців із вищою 

освітою, формування ринку праці молоді, – висвітлювали такі українські вчені, 

як С.М. Злупко «Історія економічної теорії»[7], А.С. Лаврук, М.І. Нижній 

«Науковий супровід соціально-економічного розвитку регіонів»[10] та ін. 

Мета статті. Метою даної роботи є виявлення проблем 

працевлаштування молоді в умовах сучасного ринку праці в Україні. 

Завданнями статті є знаходження методів вирішення цих проблем та 

покращення положення молоді на ринку праці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблеми, пов’язані з 

розвитком ринкової економічної системи в Україні, вимагають активного 

формування ринку праці і забезпечення високого рівня зайнятості економічно 

активної частини населення, а особливо молоді. 

Зайнятість населення – це сукупність соціально-економічних відносин 

між людьми щодо забезпечення працездатного населення робочими місцями, 

формування розподілу та перерозподілу трудових ресурсів з метою їх участі у 
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суспільно корисній праці та забезпечення розширеного відтворення робочої 

сили[1]. Згідно Закону України «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні», до молоді належать громадяни віком від 14 до 35 

років. 

Станом на 2016 р чисельність молоді у загальній чисельності України 

42 590 879 осіб – становить 11 477 801 осіб[2]. З них лише певна частина є 

працевлаштованою. Ці дані про зайнятість населення України у віці 15 – 34 

років подані в таблиці 1: 

Таблиця 1 

Рівень зайнятості населення за статтю та віковими групами у 2016 

році
1
 

(у середньому за період, у % до загальної кількості  населення відповідної 

вікової групи) 

 

  Усього 

у тому числі за віковими групами, 

років 

Працездатного 

віку 

15–24 25–29 30–34 
 

Усе 

населення 56,3 27,0 69,8 74,7 64,2 

Жінки 51,6 24,4 60,8 67,2 60,2 

Чоловіки 61,6 29,6 78,4 81,9 68,4 

міські 

поселення 57,0 24,1 71,5 77,0 65,5 

сільська 

місцевість 54,9 32,1 66,3 68,5 61,6 

1 
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 
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Проаналізувавши цю таблицю 1, можна сказати, що найменший рівень 

зайнятості у осіб віком 15–24 років. А в наступних двох вікових категоріях 

населення рівень зайнятості становить близько 70 %, хоча загальна кількість 

занятої молоді становить близько 56% від загальної кількості населення вікової 

групи 15–34 років. 

 Молодь – це основа трудового потенціалу країни. Проте, на сьогодні, 

вона є однією із найменш захищених соціальних груп населення на ринку 

праці. Головною ознакою становища молоді на ринку праці є диспропорція між 

попитом та пропозицією на робочу силу. Дослідження 

конкурентоспроможності молоді, зокрема випускники вищих навчальних 

закладів, необхідне для формування виваженої державної політики зайнятості 

та соціального захисту населення. 

Через відсутність достатнього практичного досвіду, правових та 

професійних знань, а часто і моральної непідготовленості до конкуренції на 

ринку праці, реалізувати своє право на працю молодим громадянам сьогодні 

стає дуже складно. Роботодавцям потрібний досвідчений працівник, а досвіду 

роботи у молодого працівника який щойно закінчив навчальний заклад, ще не 

має. Внаслідок цього і виникає безробіття у громадян віком 15 –24 роки 

Висока професійно-освітня підготовка полегшує адаптацію молоді до 

ринкового середовища та збільшує можливість працевлаштування. Тим не 

менш, проблема вимушеної незайнятості молоді проявляється у загальному 

вигляді в якості двох «хвиль»: перша – після отримання молодою людиною 

середньої освіти (якщо не вдалося продовжити навчання), друга – після 

отримання вищої освіти (якщо немає гарантованого робочого місця). Для 

дослідження сучасних проблем вимушеної незайнятості молоді звернемося до 

методології МОП. Було взято чотири вікових групи: 15–24 р., 25–29 р., 30–34 р., 

ці групи було обрано у зв’язку з дотриманням чинного законодавства. Тож 

проаналізуємо статистичні данні безробіття за віковими групами у 2014 –2016 

рр. (табл.2.). 
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Таблиця 2 

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за віковими групами 

у 2014 – 2016 році
1
 

(у середньому за період, у % до кількості економічно активного 

населення відповідної вікової групи) 

  Усього 

у тому числі за віковими групами, 

років 

Працездатно

го віку 

 

  15–24 

 

25–29 

    

30–34  

2016 9,3 23,0 11,7 8,9 9,7 

2015 9,1 22,4 11,2 9,7 9,5 

2014 9,3 23,1 11,1 9,3 9,7 

1 
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної 

операції[2]. 

Як видно із таблиці 2, зростання безробіття спостерігається серед вікової 

групи 15–24 р.. Найменше безробітних серед вікової групи 30–34 р. – найбільш 

активне населення, що набуло досвід та необхідні навички, а випускники ВНЗ 

та працююча молодь згідно статистики має найбільший рівень безробіття. 

Детальніше розглянемо причини виникнення вимушеної незайнятості 

молоді після здобуття освіти. Вплив, що відбувається в даній ситуації 

спричинений двома умовними групами: ті, що залежать від випускника та ті, 

що від нього не залежать. До першої групи належить компетентність 

випускника: базові професійні знання та навички, застосування знань на 

практиці, ентузіазм у роботі, мобільність, цілеспрямованість, вміння обробляти 

інформацію, швидкість прийняття рішень, здатність працювати в команді, 

ініціативність, активна позиція  та інші. До другої групи належать вимоги 

роботодавців, які не завжди співпадають із очікуваннями випускників а іноді, 

навіть протирічать здоровому глузду. Так, аналіз пропозицій на ринку праці 
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для, наприклад, випускників економічних ВУЗ-ів показав, що у 80% випадків, 

роботодавець бажає отримати молодого, амбіціозного працівника, що тільки-но 

закінчив навчання та має досвід роботи більше одного року, при чому, 

зазвичай, роботодавців цікавлять молоді фахівці, що отримували вищу освіту 

на денній формі навчання. Також досить часто виникають проблеми по 

дискримінації жінок, роботодавці вважають за краще брати на роботу швидше 

чоловіків, ніж жінок. Найменш бажаним кандидатом під час прийому 

виявляється молода заміжня жінка, яка не має дітей. Роботодавець у даному 

випадку передбачає можливу швидку вагітність такої жінки і, не бажаючи 

нести зайві витрати на оплату декретної відпустки, однозначно робить вибір на 

користь інших кандидатів[6,с.274].  

Досить  важливими проблемами є соціальна нестабільність в державі, 

зниження попиту на деякі види професій через надлишок фахівців, 

диспропорції на ринку праці, низька заробітна плата молодих спеціалістів, 

випадки експлуатації молодіжної праці з боку приватних підприємців 

(необґрунтовано низька заробітна плата при ненормованому робочому графіку 

та диференціації праці) та інші. 

Внаслідок цих причин ми маємо наступні наслідки: відтік кваліфікованої 

молоді за кордон, тобто розвиток міграційних процесів; поширення бідності 

серед молодих громадян, що спричинить розвиток злочинності; збільшення 

смертності, адже досить поширеним у безвиході є алкоголізм та наркоманія, 

особливо серед досліджуваної категорії громадян; демографічна криза, що 

спричиняється зменшенням кількості народжених через нестачу коштів у сімей. 

. Згідно з офіційними даними, до Північної Америки на роботу й постійне 

місце проживання виїхало близько 42% від загального числа українців. 

Причому переважна більшість із них назавжди попрощалася з громадянством 

України. Це переважно IТ- фахівці, програмісти, молоді вчені зі знанням 

декількох іноземних мов. Останнім часом для фахівців інженерних професій 

широко відкриває свої кордони Німеччина. До таких категорій зараз належить 
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близько 30% «німецьких» українців, яких приваблюють повний соціальний 

пакет і висока заробітна платня. Зараз в Австралії працюють близько 20% 

молодих українських спеціалістів, а в Аргентині близько 350 тис. українських 

зоотехніків, ветеринарів та агрономів[2].  

Протягом останніх років уряд нашої країни створив чимало законів, які 

сприяють працевлаштуванню молодих спеціалістів. Серед них можна виділити 

такі: 1.Закон України «Про зайнятість населення»; 2.Закон України «Про 

зайнятість»; 3.Стаття 7 Закону України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді»; 4.Кодекс законів про працю України. Закон 

України «Про зайнятість» стимулює роботодавців до створення нових робочих 

місць, сприяє працевлаштуванню молоді та створює умови для перенавчання 

людей, які виявилися неконкурентоспроможними на ринку праці[11]. 

В результаті дослідження можна запропонувати наступні пропозиції 

щодо вирішення проблем працевлаштування молоді в Україні. Впровадження 

таких заходів і методів з метою подолання ряду наявних проблем. По-перше, 

соціальна політика держави. А саме соціальна підтримка молоді, допомога в 

пошуку першого робочого місця. По-друге, важливою постає проблема 

відсутності елемента що забезпечує взаємозв’язок між ВНЗ та безпосередньо 

роботодавцями. ВНЗ надає освітні послуги але на сьогодні не несе 

відповідальності за можливість застосування отриманих знань на практиці. 

Таким елементом може бути створення на базі вищих навчальних закладів 

окремого підрозділу з питань працевлаштування випускників. Забезпечення 

зменшення дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили, запобігання 

довготривалому безробіттю серед молоді. Для цього доцільно розробити 

методику формування системи прогнозування перспективного розвитку галузей 

економіки і попиту на робочу силу за конкретними професіями з урахуванням 

регіональної специфіки. Ринок освітніх послуг необхідно наближати до 

реальних потреб економіки. Так, на основі довгострокового прогнозу стосовно 

майбутньої економічної ситуації в країні, перспективні галузі розвитку, сучасні 
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світові тенденції у співставленні із прогнозними показниками народжуваності 

та смертності, зміни вікової структури населення тощо, може бути розроблена 

певна межа для ВУЗ-ів по кількості набору студентів та їх розподіл за 

спеціальностями. На сьогодні, важливим також є питання профорієнтації. Так, 

як відповідальність за працевлаштування ВУЗ на себе не бере, то цей тягар 

лягає на плечі самого студента. В процесі вибору спеціальності, а відтак і 

майбутньої кар’єри, молода людина, на жаль, є недостатньо проінформованою 

про стан ринку праці та попиту на спеціалістів різних напрямків і тому не може 

зробити свідомий вибір, а зазвичай спирається на престижність професії, 

поради батьків та друзів. Цю ситуацію можна виправити якісно проведеною 

профорієнтаційною роботою, яка в розвинених країнах включає в себе не лише 

інформативну діяльність, а і роботу зі студентами направлену на розкриття їх 

потенціалу в різних сферах трудової діяльності, їх талантів та здібностей. З 

цією метою доцільним може бути створення незалежного від ВУЗ-ів 

профорієнтаційного центру, основою діяльності якого є робота із 

старшокласниками[4]. Таким чином, завдяки комплексному застосуванню 

вищенаведених заходів, на мою думку, можливе подолання ряду проблем, що 

стосуються працевлаштування молоді. 

Висновок:Отже для вирішення проблем працевлаштування молоді в 

Україні на сучасному етапі необхідно відкоригувати державну політику в галузі 

працевлаштування молоді. Створення необхідних умов для зайнятості та 

підвищення її мотивації до праці саме в Україні. 

1. Розширення можливостей для працевлаштування молоді за допомогою 

заходів щодо зміцнення зв’язків між системою освіти та ринком праці, 

включаючи профорієнтацію, вдосконалення інформації про кар’єрні 

можливості та широкий доступ до неї, підтримку під час пошуку роботи та 

забезпечення гарантій зайнятості молоді. 

2.  Заохочення молоді до підприємництва. 
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3.  Сприяння захисту трудових прав молодих людей з гарантуванням їм 

рівних прав у сфері праці, закріпленням їх у колективних договорах і 

забезпеченням належного соціального захисту 

Молодь є потужним ресурсом. Підтримка молодих людей, їхнє залучення 

до творчої, активної участі в житті суспільства – це стратегічні інвестиції в 

розвиток держави. Реформування засобів державного регулювання ринку праці 

молоді має супроводжуватися прозорими та ефективними механізмами 

стимулювання роботодавців до її працевлаштування, подоланням міфів 

стосовно низької кваліфікації молодих фахівців та активізацією участі молоді 

на ринку праці. 
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УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ: 

КЛАСТЕРИЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД 

 

Анотація  

Мета дослідження: дослідити вплив кластеризаційного підходу на 

квінтесенцію та архітектоніку управлінської звітності господарюючих 

суб’єктів. 

Методологія базується на питаннях формування основного 

інформаційного потоку, що  мотивує оптимізацію складу та структури 

управлінської звітності суб’єктів господарювання в інформаційному 

середовищі ухвалення стратегічних управлінських рішень. 

Отримані результати. Доведено, що однією із основних проблем  

управлінської звітності залишається довільна форма представлення її 

показників. Концептуальні та організаційні етапи формування управлінської 

звітності виробничого підприємства характеризуються складністю як 

безпосередньо процесів, що відбуваються на такому підприємстві, так і 

різноманітністю та стрімким розвитком сучасних інформаційних технологій. 

Обгрунтовано, що застосування єдиних розроблених звітних управлінських 

форм для усіх підприємств виробничої галузі вкрай необхідно, не дивлячись на 

існування багатьох нерозв’язаних проблем. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЬЕКТОВ: КЛАСТЕРИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

 

Аннотация 

Цель исследования: исследовать влияние кластеризационного подхода 

на квинтэссенцию и архитектонику управленческой отчетности 

хозяйствующих субъектов. 

Методология. Базируется на вопросах формирование основного 

информационного потока, что мотивирует оптимизацию состава и 

структуры управленческой отчетности субъектов хозяйствования в 

информационной среде принятия стратегических управленческих решений. 

Полученные результаты. Доведено, что одной из основных проблем 

управленческой отчетности остается произвольная форма представления ее 

покахзателей. Концептуальные и организационные этапы формирования 

управленческой отчетности производственного предприятия 

характеризуются сложностью как безусловно процессов, происходящих на 

таком предприятии, так и разнообразием и стремительным развитием 

современных информационных технологий. Обгрунтовано, что применение 
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единых разработанных отчетных управленческих форм для всех предприятий 

производственной отрасли очень необходимо, несмотря на наличие многих 

неразвъязаных проблем. 

Ключевые слова: квинтесенция отчетности, управленческие решения, 

конкурентоспособность, система управления, стратегическое управление. 
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INFLUENCE THE INFORMATION NEEDS OF STRATEGIC 

MANAGEMENT THE ESSENCE OF MANAGEMENT REPORTING 

 

Annotation 

Purpose of the study. To study the influence of the clustering approach on the 

essence and architectonics of the managerial statements of business entities. 

Methodology. The article explores the main cause-factor conditions that 

competitively motivate to optimize the composition and structure of management 

reporting of manufacturing enterprises. 

Results. One of the main problems in the formation of management reporting 

remains its arbitrary form. Conceptual and organizational stages in the formation of 

management reporting of a production enterprise are characterized by the 

complexity of both the processes taking place at such an enterprise, and the variety 

and rapid development of modern information technologies. However, the use of 

unified developed reporting management forms for all enterprises in the 
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manufacturing sector is quite problematic due to the wide variety of the production 

specificity of enterprises' activities. 

Key words: quintessence of reporting, management decisions, competitiveness, 

management system, strategic management. 

 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями.  

У сучасних умовах загострення конкурентної боротьби, розвиток 

управлінських технологій орієнтує бізнес на процеси довгострокового 

прогнозування та визначення основних напрямів розвитку господарюючого 

суб'єкта, спрямовані на забезпечення високого рівня рентабельності діяльності. 

Особливо актуальні питання підвищення результативності вітчизняних 

суб’єктів, що сприяє зростанню ВВП України. Посилення конкуренції спонукає 

суб’єктів різних галузей кардинально переглядати технічну, цінову політику, а 

також основні підходи до ефективного управління підприємством. Запорукою 

успіху у даному випадку є комплексний підхід до впровадження сучасних 

методів управління, реінжинірингу бізнес-процесів, тотального управління 

якістю, модернізацію виробництва, використання передового досвіду провідних 

зарубіжних підприємств. Для досягнення окресленої мети сучасні підприємства 

потребують ефективної системи стратегічного менеджменту, орієнтованого на 

розробку загальної стратегії розвитку і постановку на її основі стратегічних 

цілей, спрямованих на досягнення сталих переваг бізнесу перед конкурентами. 

Ступінь ефективності процесів прийняття та реалізації стратегічних 

управлінських рішень сучасними промисловими підприємствами передусім 

визначається якістю інформації, необхідної для системи стратегічного 

менеджменту. Найважливішими джерелами такої інформації є підсистеми 

фінансового і управлінського обліку. 

За умов реалізації стратегії формування довгострокової конкурентної 

переваги, важливо створити стратегічно орієнтовану обліково-аналітичну 



253 
 

систему на основі традиційного управлінського обліку, що забезпечує систему 

стратегічного менеджменту релевантною інформацією для прийняття 

довгострокових управлінських рішень. На виході такої системи - облікова 

інформація, спрямована на підтримку процесів розробки та реалізації стратегії 

підприємства, а  як інструменти обліку по суті вбудовуються в процес 

стратегічного управління.  

Незважаючи на актуальність управлінської звітності до цього часу не 

існує її стандартної форми, затвердженої на державному рівні.  

Недостатня розробленість теоретичних і практичних аспектів побудови 

управлінської звітності господарюючих суб’єктів, реалізації її основних 

аналітичних інструментів в євроінтеграційних умовах зумовили вибір теми 

наукового дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління у 

діяльності виробничих комплексів досліджували зарубіжні вчені, зокрема І. 

Ансофф, У. Кінг, Д. Кліланд, М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон. Істотний 

внесок у теорію перспективного планування та управління, стратегічної 

діяльності здійснили вітчизняні науковці: О. Амоша, М. Чумаченко, С. 

Аптекар, А. Акмаєв, Я. Берсуцький, І. Бланк, І. Булєєв, О. Вагонова, Ф. 

Євдокимов, М. Іванов, А. Кабанов, М. Лепа, М. Румянцев, В. Хобта, А. 

Філіпенко, Ю. Макогон. 

Дослідженню проблем глобалізації та аналізу глобальних трансформацій 

присвячено праці О. Білоруса, І. Бузько, А. Гальчинського, Б.П. Герста, Ч. Гіла, 

І. Дахно, М. Делягіна, Є. Кочеткова, Д. Лук'яненка, З. Луцишин, Ю. Макогона, 

В. Новицького, В. Омельченка, Т. Орєхової,  Ю. Пахомова, А. Поручника, 

Г. Томпсона, Д. Стигліца, А. Філіпенка, Дж.А. Хансона. 

Концептуальні засади управлінської звітності розглядалися багатьма 

вченими, втім окремі питання галузевої специфіки управлінського обліку і 

звітності залишаються вивченими не достатньо. Зокрема, важливо поглибити 
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дослідження кластеризації управлінської звітності для задоволення 

інформаційних потреб стратегічного менеджменту.  

Для оцінки ризиків підприємницької діяльності, майбутніх економічних 

вигод, а також перспектив розвитку підприємства користувачам необхідні 

диференційовані дані, що розкриваються в управлінській стратегічній звітності.  

Мета і завдання статті. Мета статті полягає у визначенні основних 

методичних підходів до формування кластерізації структури управлінської 

звітності виробничих суб’єктів господарювання.   

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Загальні принципи підготовки звітності 

повинні відповідати вимогам достатності аналітичної інформації для 

можливості ґрунтовного аналізу виробничих ситуацій. При складанні 

управлінської звітності важливо ураховувати дві важливі вимоги: цінність і 

актуальність звітної інформації для інформативності користувачів.  

Для формування загального підходу до якості облікового інформаційного 

продукту, необхідного для прийняття різних видів управлінських рішень, 

пропонується використовувати поняття не управлінська звітність, а 

«стратегічна звітність». Відхід від слова «бухгалтерська» пояснюється тим, що 

при формуванні такої звітності використовується не тільки облікова 

інформація, а й інформація, що отримується з інших інформаційних систем 

(маркетингової, логістичної і т.п.), а також з вдосконаленої системи 

бухгалтерського обліку. 

Для цього підприємству слід формувати і розкривати інформацію за 

сегментами бізнесу у стратегічній звітності. Таким чином, для приведення 

облікової інформації у відповідність до запитів стратегічних менеджерів 

пропонується її предметне розширення через включення інформації про об'єкти 

зовнішнього середовища, прогнозні стратегічні показники і зміну форми 

подання інформації з фінансової на сукупність фінансової та нефінансової 

інформації.  
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Водночас, для прийняття стратегічних рішень більш важливою буде 

інформація фінансового характеру, яка безпосередньо відображає взаємозв'язок 

з показниками вартості підприємства і є більш значущою для стандартизованих 

управлінських моделей, що використовуються на підприємствах. 

Виходячи з вищенаведеного, стратегічна звітність має об’єднувати 

спеціально сформовані бухгалтерські звіти в процесі застосування 

різноманітного облікового інструментарію для формування показників, як 

інформаційні основи прийняття рішень щодо обрання з наявних стратегічних 

альтернатив найкращих для звітності, подальшої реалізації і контролю обраної 

стратегії підприємства.  

Кожна організація розробляє свою власну форму. Втім, незважаючи на 

відсутність чіткого регулювання щодо форми бухгалтерської звітності,  

підприємству доцільно керуватися Положенням про управлінську звітність 

SMA 5B «Основи подання інформації для менеджерів». 

Звітність внутрішнього управління може бути описана як сукупність 

адміністративних документів. включених до графіка документообігу, що 

містить систему взаємопов'язаних економічних показників і використовується 

для прийняття ефективних та своєчасних управлінських рішень.  

При прийнятті рішень, важливим є період часу з моменту отримання 

звіту, прийняття рішення і до його реалізації. Звітність внутрішнього 

управління як невід'ємна частина загальної звітності підприємства поділяється 

на основі такої класифікації атрибутів, як мета складання. У більшості 

організацій встановлена загальна відповідальність керівників різних відомств 

для вирішення різних завдань, досягнення запланованих результатів в цілому у 

структурі управління. Цей поділ відповідальності, як правило, має ієрархічну 

структуру у розрізі трьох рівнів: 

 Оперативний (нижній) рівень. При плануванні на цьому рівні, 

деталізована інформація подається із прив’язкою до безпосередньо поточного 

періоду. Рівень оперативного управління представлений менеджерами нижньої 
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ланки, які фіксують ділові операції у первинних документах і в подальшому 

передають на обробку; 

 Тактичний (середній) рівень: вивчається ефективність використання 

ресурсів для досягнення найкращих результатів. Рішення приймаються щодо: 

закупівлі, місцезнаходження (магазину) запасів, сировини і готової продукції, 

продажів (на основі результатів аналізу), грошових потоків прогнозу. 

Експертами на цьому рівні управління є керівники, різні фахівці, які 

використовують бухгалтерську інформацію безпосередньо з вихідних 

документів і регістрів; 

 Стратегічний (верхній) рівень: стосується довгострокової 

перспективи, передбачає прийняття рішень про організацію загалом і визначає 

напрямок розвитку організації в майбутньому. Рішення приймаються щодо: 

інвестицій в різні проекти; виходу на нові ринки (розвитку потенційних 

ринків); прогнозування і бюджетування. На вищому рівні управління, який 

представлений менеджерами і вищим управлінським персоналом, необхідна 

систематична інформація про окремі напрями виробництва, продуктивність, 

витрати на оплату праці. Ці параметри можуть бути отримані або з первинних 

документів,бухгалтерських записів, або можуть бути розроблені відповідно до 

спеціальних формул. На основі інтенсивного використання цих індикаторів 

приймаються ефективні управлінські рішення. 

Під час налаштування інформативності на різних рівнях, доцільно 

дотримуватися такої послідовності дій:  

 аналіз руху бухгалтерської інформації;  

 формування графіку документообігу;  

 прив'язка до конкретних співробітників підприємства, 

відповідальних за записи управління;  

 підготовка графіку заходів щодо звітності; підготовка повідомлень 

для осіб, відповідальних за здійснення робочого процесу. 
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Для управління організації важливо обрати спосіб надання інформації, 

враховуючи безпосередній вплив на зміст інформації, визначені умови, методи 

її одержання і передачі,вимоги користувачів звітів і т.д.  

Частота звітності для управління має велике значення. У всіх галузях 

промисловості це залежить від часу, протягом якого інформація є актуальною і 

корисною для прийняття ефективних управлінських рішень. Таким 

чином,періодичність подання звітної інформації та формування управлінської 

звітності безпосередньо визначаються під впливом таких чинників, як 

сезонність виробництва і тривалість виробничого циклу. Частина актуальної 

управлінської інформації, що формується у відносно короткий проміжок часу, 

повинна надійти до користувачів в режимі реального часу, кожного разу, коли 

інформація змінюється. Певна річ, більшість показників бухгалтерської та 

управлінської звітності не потребує такої оперативності. Дані про виробництво 

продукції, псування, відхилення від норм і цілей, кількість продуктів, що 

продаються і їх вартість, доцільно представляти на щоденній або щотижневій 

основі. Тобто можна зробити висновки про прибутковість і ефективність 

окремих видів продукції, послуг,основного і допоміжного виробництва на 

основі щомісячних звітів.  

У будь-якому випадку, система управлінської звітності повинна бути 

розроблена з урахуванням потреб менеджерів різних рівнів управління в 

звітності, яку вони потребують у найкоротший час після закінчення звітного 

періоду. 

Порівняння із запланованими значеннями дозволяють оцінити 

ефективність і визначити причини невідповідностей, які можуть бути пов’язані 

із неправильним плануванням і неточністю прогнозування. Зіставлення даних 

управлінської звітності минулих періодів, порівняно з показниками 

конкуруючих  підприємств, ринковою вартістю галузі буде істотним 

доповненням до управлінської звітності, а також має особливу цінність і 

практичне значення. 
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Господарювання вимагає точної і актуальної інформації про всі зміни, що 

відбуваються щодо наявності і руху основних засобів, нематеріальних активів, 

товарно-матеріальних запасів, витрат виробництва. Використовуючи цю 

інформацію, посадові особи можуть приймати обґрунтовані і економічно 

ефективні управлінські рішення. 

Управлінський документ є основною формою надання інформації 

керівникам організації, основним бухгалтерським документом, тому він 

повинен містити обов'язкові реквізити: найменування документа, найменування 

організації, показники (їх розрахунки або інтерпретація з економічної точки 

зору, якщо це може бути застосовано), висновки і рекомендації, дата компіляції 

імена працівників, які відповідають за надану інформацію,  їхні підписи. 

Пропонуються такі етапи формування внутрішнього управлінського 

звіту:  

1) визначення мети надання інформації; 

2) визначення рівня управління, для якого адміністративний документ 

складений;  

3) визначення організації, для якої управлінський документ складається;  

4) формування переліку показників, що найбільш повно і об'єктивно 

задовольнятимуть вимоги керівника для отримання інформації;  

5) розрахунок показників і їх включення до управлінського документа.  

На підставі цих етапів створення управлінського звіту формується 

оптимальне інформаційне забезпечення системи стратегічного менеджменту 

суб’єктів господарювання. 

Ефективна робота сучасного підприємства неможлива без чітко 

налагодженої системи управлінського обліку і звітності на всіх рівнях 

управління. Втім виникає питання про підходи до ведення управлінського 

обліку для забезпечення потреб керівництва підприємства і оптимальності за 

своїм форматом. Важливо також визначитись із елементами складу 
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управлінської звітності для найбільш повного контролю діяльності 

підприємства. 

Запропоновано наступну структуру кластерізації управлінської звітності 

(рис. 1): 

 

Рисунок 1. Кластерізаційна структура управлінської звітності 

підприємства 

( Джерело:розроблено автором) 

Таким чином, стратегічну звітність слід розглядати як систему 

взаємопов'язаних показників, необхідних як для розробки нових стратегій, так і 

для ефективного управління наявними стратегіями підприємства. Порядок її 

формування і змістовне наповнення може регламентуватися внутрішніми 

стандартами або закріплюватися в Положенні про облікову політику 

підприємства. 

В пізнанні змісту стратегічного управлінського обліку як інформаційного 

ресурсу та аналітичного інструменту стратегічного менеджменту відправною 

точкою слід вважати дослідження основних понять стратегічного менеджменту.  

Висновки і перспективи подальшого розвитку. Загалом управлінська 

звітність є основним інструментом перевірки управлінських рішень. Аналіз 
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рентабельності, аналіз відхилень і виключно звітності розглядаються як внесок 

в інтерпретації моніторингу та оцінки стратегії, яка підтверджує ефективність 

стратегічних дій.  

Оскільки однією з головних задач управлінської звітності є задоволення 

інформаційних потреб власників і менеджерів вищого рівня управління 

підприємством, то в організації взаємозв'язку стратегічного управлінського 

обліку і управління підприємства, дуже важливо визначити систему показників, 

що характеризують досягнення стратегічних цілей і завдань. Вона має 

охоплювати основні аспекти фінансової та виробничої діяльності підприємства.  
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МОДЕЛЮВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У 

СОЦІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Анотація. Дослідження присвячено розгляданню теоретичного підходу 

до вирішення наукової проблеми психологічного забезпечення розвитку 

соціотехнічних систем економічної діяльності (СТСЕД). Методологія 

дослідження полягає в обгрунтуванні вибору СТСЕД в якості об’єкта заходів 

психологічного забезпечення. При цьому  вдосконалення системи діяльності є 

концептуальним різновидом впливу на можливості професійного розвитку 

майбутнього фахівця-лідера 

Ключові слова: психологічне забезпечення, соціотехнічні системи, 

економічна діяльність, фахівці, лідерський потенціал 

 

Шевяков А.В.  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В 

СОЦИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация. Исследование посвящено рассмотрению теоретического 

подхода к решению научной проблемы психологического обеспечения развития 

социотехнических систем экономической деятельности (СТСЭД). 

Методология исследования состоит в обосновании выбора СТСЭД в качестве 

объекта мероприятий психологического обеспечения. При этом 

совершенствование системы деятельности является концептуальной 

разновидностью влияния на возможности профессионального развития 

будущего профессионала-лидера. 

Ключевые слова: психологическое обеспечение, социотехнические 

системы, экономическая деятельность, профессионалы, лидерский потенціал 

 

Sheviakov O.V.  

MODELING OF LEADER'S POTENTIAL IN SOCIO-TECHNICAL 

SYSTEMS OF ECONOMIC ACTIVITY 

 

Annotation. The study is devoted to the consideration of the theoretical 

approach to solving the scientific problem of psychological support for the 

development of socio-technical systems of economic activity (STSEA). The 

methodology of the study is to justify the choice of the STSEA as an object of 

psychological support activities. At the same time, the improvement of the system of 

activity is a conceptual variation on the potential for the professional development of 

a future professional leader. 

Keywords: psychological support, socio-technical systems, economic activity, 

professionals, leadership potential 

 

Постановка проблеми. Актуальність вирішення проблеми розвитку 

соціотехнічних систем діяльності фахівців зростає в Україні з кожним роком. 

Кардинальні зміни в соціумі, що пов’язані із збільшенням рівнів культури та 

освіти людей, які залучаються до складних соціотехнічних систем діяльності, 
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накопиченням негативних наслідків інтенсифікації високоавтоматизованих 

технологічних процесів, збільшенням психологічної «ціни» праці не можуть 

відбуватись на старих організаційних та технічних засадах, а призводять до 

необхідності залучення всього суспільства до широкого застосування та 

впровадження системи психологічного забезпечення розвитку таких систем. 

При цьому розвиток розуміється як якісна їх зміна, що супроводжується 

збільшенням ступеня ідеальності системи. Психологічне забезпечення 

припускає впровадження результатів науково-дослідницьких, проектно-

конструкторських робіт й організаційних заходів, що спрямовані на досягнення 

максимального рівня ефективності системи праці за умов збереження здоров’я і 

розвитку особистості фахівця в межах існування (функціонування і розвитку) 

соціотехнічної системи діяльності. Потреба у психологічному забезпеченні 

розвитку соціотехнічних систем діяльності виникла тому, що види 

забезпечення, які існували раніше відносно ізольовано враховували різні групи 

якостей людини і якості технічних засобів. За останні роки став формуватися 

синтетичний підхід, при якому психологічне забезпечення стало поєднувати у 

собі й питання психології праці та інженерної психології. 

  Новий соціоцентричний підхід під розвитком соціотехнічних систем 

діяльності розуміє процес їх закономірних, незворотніх, послідовних, 

прогресивних змін, що призводять до більш високого рівня організації системи 

діяльності протягом життєвого циклу, переходу від одного стану системи 

діяльності до іншого, від старого якісного стану до нового, від простого до 

складного. Розвиток – це незворотна, спрямована, закономірна зміна 

матеріальних та ідеальних об’єктів та систем діяльності. Тільки одночасна 

наявність всіх трьох вказаних властивостей виділяє процеси розвитку серед 

інших змін – процесів функціонування (циклічних відтворень постійної 

системи функцій). При цьому вдосконалення систем діяльності розглядається 

як складова розвитку, як тактична дія над внутрішніми факторами розвитку, 

який розглядається взагалі як стратегічне завдання збільшення ефективності 
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функціонування, збагачення та ускладнення соціотехнічної системи діяльності, 

особистісного (у тому числі лідерського), соціального, інтелектуального, 

психоемоційного розвитку працюючої людини та технічних компонентів 

діяльності, що має фундаментальне теоретичне значення і широке практичне 

використання. Тобто розвивальним предметом можуть бути як системи 

діяльності взагалі, так і ідеї, пізнавальні процеси, особистість працівника, 

відносини, лідерство тощо. 

  Не зважаючи на існуючі доробки можна констатувати, що соціотехнічні 

системи діяльності нині недостатньо досліджені і в теоретико-

методологічному, і в практично-впроваджувальному аспектах, тому що не  

розглядалися з позицій психологічного забезпечення їх розвитку.  

Метою статті є обґрунтування завдань, теоретичних основ і методології 

психологічного супроводу таких систем діяльності, які підпадають під поняття 

«соціотехнічна система». При цьому акцент робиться на супроводі компонентів 

систем діяльності фахівців-лідерів. Стаття побудована за логікою переходу від 

формулювань сутнісних положень психологічного супроводу (забезпечення) і 

пов'язаних з ними основних понять, до викладу теоретичних засад і, потім, - 

методологічних принципів моделювання. У  статті  стисло, в тому ступені, в 

якому це потрібно для обґрунтування методології психологічного забезпечення, 

викладено основні положення цієї концепції в її «усучасненому» вигляді. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Cупровід як галузь практичної 

діяльності  психологів до цих пір не дуже чітко визначений і, більш того, 

широко поширена точка зору, що такої галузі взагалі не існує, що завданням 

психологів є не супровід розвитку  систем діяльності, а лише психологічне 

забезпечення процесу праці. Між іншим, виникнення  сучасної поведінкової 

економіки  як галузі на перетині психології та економіки виявило прогалини та 

протиріччя стандартних економічних моделей розвитку. Останнє зокрема 

пояснює економічну відсталість деяких країн. Дослідження наслідків 

обмеженої раціональності, соціальних уподобань та відсутності самоконтролю 
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ситуації розвитку показали, що людські риси систематично впливають на 

індивідуальні рішення, а також на результати ринку. У постіндустріальну епоху 

необхідно виявити вплив психологічного (зокрема лідерського) потенціалу 

сучасного фахівця («пассіонарного духу» за 

Л. Гумільовим [1, c.55] ) на національну економіку. Лідер – це людина, 

яка бажає не тільки знайти себе у житті, a й реалізувати себе у ньому: повністю, 

до кінця вичерпавши внутрішій потенціал [2,c.103]. Виникає питання стосовно 

психологічного забезпечення розвитку соціотехнічних систем діяльності, і 

перш за все в системі сучасної освіти і підготовки фахівців-лідерів. 

Початковим положенням є розуміння психології як науково-практичної 

дисципліни, об'єктом якої є система «людина (група людей) – засіб діяльності – 

предмет діяльності – навколишнє середовище» (соціотехнічна система), а 

предметом – комплекс характеристик і закономірності діяльності людини в її 

взаємодії з іншими компонентами системи праці.  

Наукова складова професійної психології полягає у вивченні цих 

характеристик і закономірностей. Практична складова полягає у виконанні 

діагностичних, експертних і інших робіт, що мають на меті досягнення 

необхідної ефективності діяльності людини в соціотехнічній системі шляхом 

узгодження властивостей неживих компонентів системи з практичними 

властивостями людини, а також за рахунок розробки і застосування способів 

формування і підтримки цих властивостей на необхідному рівні. 

Соціотехнічна система діяльності  – це цілеспрямована система «людина 

(або група людей) – засіб діяльності (користування) – предмет діяльності – 

навколишнє середовище». 

Підкреслимо, що соціотехнічна система не обов'язково система «людина 

– машина». Засобом діяльності може бути будь-який матеріальний або 

інформаційний об'єкт (інструмент), а предметом діяльності (дії), крім того, 

може бути і будь-який суб'єкт (наприклад, майбутній 

економіст,менеджер,фінансист, підприємець). 
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Підґрунтям, на якому розроблені теоретичні засади психологічного 

забезпечення, що викладаються нижче, є психофізіологічна теорія 

функціональних систем і психологічна теорія діяльності.  

Фізіологічна теорія діяльності досить добре відома і економістам, і 

психологам. Нещодавно український психолог Г. Бєдний за кордоном зробив 

узагальнення всіх напрацювань в галузі прикладних аспектів психологічної 

теорії діяльності і розвинув її як системно-структурну теорію діяльності. 

Автору  вдалося, деякою мірою, з'єднати психофізіологічну теорію 

функціональних систем з психологічною теорією діяльності і показати 

можливості використання такої «загальної» теорії діяльності для вирішення 

завдань психологічного забезпечення економічної діяльності [3]. 

Основоположним для побудови загальної теорії діяльності  є 

аксіоматично прийняте  розуміння суті життєдіяльності людини. 

Життєдіяльність –  процес самореалізації закладеного в людині природою 

і життєвого потенціалу, що розвивається після народження; цей процес включає 

психофізіологічні функції і «надбіологічну» діяльність у внутрішній (психічній) 

і зовнішній (матеріальній і соціально-економічній) сферах [4, с.35].  

Діяльністю є вид життєдіяльності, специфічною межею якого є 

спрямованість на досягнення визначеної, усвідомлюваної людиною мети. 

Фахівець проявляє себе в діяльності як особистість, що володіє свідомістю, 

волею, здібна до цілепокладання і бере на себе відповідальність за наслідки 

своєї праці [5, с.125].  

Життєвий потенціал є внутрішньо властива людині основа її активності. 

Слід розрізняти базовий і діяльнісний потенціали. Базовий потенціал 

формується як деяка загальна, неспецифічна функціональна система організму з 

елементів психічної і анатомо-фізіологічної сфер людини. Вона проявляє себе в 

певному рівні фізичного здоров'я людини, в її психологічній самоефективності і 

адекватній або неадекватній  соціалізації в даному культурному (у тому числі 

економічному) середовищі [6, с.20].  
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Виклад основного матеріалу. Діяльнісний потенціал формується як 

специфічна функціональна система, необхідна для здійснення певного виду 

професійної, навчальної, побутової й іншої діяльності в тій або іншій сфері 

життя (трудовій, сімейній, суспільній і т. д.).  

Будь-який з розглянутих видів потенціалу може бути статусним і 

ситуаційним. Статусний потенціал - це стійка освіта, яка поєднує професійно-

важливі якості (компетенції), добре сформовані навички виконання діяльності, 

стабільний стан здоров'я. Ситуаційний потенціал - це освіта нестійка, така, що 

змінюється при певних обставинах (наприклад, працездатність, обумовлена 

функціональним станом організму або кон'юнктурною мотивацією). 

Діяльнісний потенціал – це свого роду сира основа побудови 

поведінкового акту, тобто його формування на підґрунті інформаційної 

підготовки і ухвалення рішення про «запуск» процесу досягнення мети. 

Функціональна система – це одиниця інтеграційної діяльності, що є 

динамічною організацією анатомо-фізіолого-психологічних утворень і 

процесів, що вибірково об'єднуються для досягнення результату. 

Разом із функціональною системою поведінкового рівня в організмі 

формуються аналогічні за структурою системи для виконання окремих завдань: 

адаптаційно-гомеостатичного регулювання організму, окремих органів і 

фізіологічних систем на вимоги діяльності. 

Функціональна система діяльності, як вона  розглядається в 

«синтетичній» теорії діяльності – це складніше утворення, аніж модель 

поведінкового акту за  

П. Анохіним. Вона включає не лише поведінкові (діяльнісні) функції, але 

і функції енергопластичного (фізіолого-біохімічного) забезпечення 

цілеспрямованої діяльності, а також функції адаптації організму до зовнішніх 

умов. 
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Аналіз етапів розвитку теорії функціонування соціотехнічних систем 

діяльності (зокрема психологічних засад) показав, що останнім часом з’явилось 

багато праць, в яких аналізуються відповідні проблеми. 

За останні двадцять років з’явився особливий тип комп’ютеризованих 

соціотехнічних систем діяльності як втілення інформаційних технологій 

(машинізовані засоби обробки даних та знань, які реалізуються 

автоматизованими інформаційними системами). У сучасному теоретичному та 

соціально-науковому поясненні робиться наголос на конструюванні, створенні 

штучних об’єктів і систем, а також проектуванні систем технічних дій і 

взаємному поєднанні цих елементів у суспільні зв’язки, тобто власне 

соціотехнічні системи діяльності. 

Вважаємо, що існує процес формування системи діяльності, її 

системогенез. В ході даного процесу визначається компонентний склад 

системи, встановлюються функціональні взаємозв’язки між компонентами та 

відбувається розвиток окремих компонентів щодо забезпечення досягнення 

мети. Психологічна система діяльності уявляє собою її психологічну структуру, 

організовану у напрямку виконання функцій конкретної діяльності і досягнення 

конкретної її мети. Таким чином, структура діяльності – це цілісна єдність 

компонентів (предметних, психологічних, психофізіологічних) та їх всебічних 

зв’язків, які реалізують діяльність. 

Психологи пропонують розглядати соціотехнічні системи як системи 

людських діяльностей, елементи яких притаманні різним рівням, оскільки 

мають різні властивості: суб’єкт діяльності рефлексує власні цілі і цілі системи, 

його дії соціально нормовані, а не визначаються фізичними законами, як 

процеси у машині. Звідси виникає зокрема необхідність створення методології 

психологічного аналізу соціотехнічних систем діяльності, розробки проблеми 

їх розвитку (а  спочатку – вдосконалення) на підгрунті створення типології, у 

якій співвідносяться з їх вагомостями різні частини соціотехнічної системи 

(людські, технічні, гібридні) та відповідного тезарусу, що відмінний від 
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тезаурусу організмічних підходів, притаманних біологічним системам з їх 

власним механізмом розвитку Сутність методології соціального проектування 

полягає в тому, що штучні системи створюються і функціонують, у них іззовні 

вбудовується механізм функціонування та розвитку як сфера вільного 

цілепокладання людини, а розвиток відбуваються залежно від особистісних 

цілеспрямованих системних дій, при цьому загальнонаукові засоби стають 

недостатньо відповідними, як невідповідними для соціальних систем стає 

природничо-наукова парадигма та організмічні моделі розвитку. Соціальні 

системи є природничо-органічними, стійкими, з притаманним їм 

саморозвитком, особливим типом функціональних зв’язків взаємозалежності, 

приматом цілого над частиною та функції над структурою. Штучні процеси 

створюються в сфері проектного мислення, виходять з потреб незадоволення 

існуючим станом розвитку на підставі принципу реалізуємості проектної ідеї як 

продуктивного процесу. Проектна ідея поєднує концепцію процесу (що 

відбуватиметься, за рахунок чого, який кінцевий результат, продукт є бажаним, 

що з ним слід роботи з точки зору зміни способу та образу життєдіяльності, 

споживання, екологічності як побічного продукту і т.д.). 

Ми розрізняємо два типи соціотехнічних систем: перший – з простими 

знаряддями праці і другий – із знаряддями праці у вигляді машин. 

У соціотехнічних системах діяльності першого типу весь потік 

інформації, необхідний для управління впливом на предмет праці, перетворює 

людина. У соціотехнічних системах діяльності другого типу частина переробки 

інформації відчужується від людини. Машина без участі людини формує 

командні сигнали і виконує регуляцію впливу. Таким чином, принципова 

особливість праці людини з машиною полягає у неповному контролі з її боку за 

протіканням процесу впливу на предмет праці.  

Розглянемо соціотехнічні системи діяльності другого типу. Досліджувані 

соціотехнічні системи містять машини, що повинні слугувати лише 

посилювачами можливостей людини у її трудовій діяльності. Це положення 
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формує постулат: створення і розвитку оптимальних соціотехнічних систем 

діяльності з репродуктивно-перетворювальною машиною у функціональному 

смислі еквівалентно оптимальній штучній «добудові» людини машинами як 

знаряддями праці. Констатуємо, що система принципів розвитку 

соціотехнічних систем діяльності повинна бути представлена у вигляді ієрархії 

підсистем принципів, у якій: вищий рівень відданий системі принципів, що 

задають фундаментальні властивості соціотехнінчої системи; другий рівень – 

системі принципів структурної організації системи; третій рівень – системі 

принципів реалізації даної структури технічними та ергатичними засобами; 

четвертий рівень – системі принципів вибору із всієї сукупності 

альтернативних систем найкращої. 

Оскільки поняття психологічного забезпечення розвитку соціотехнічної 

системи діяльності не набуло достатньо чіткого визначення та осмислення в 

науковій літературі, особлива увага приділемо його аналізу і визначенню 

змісту. Співвідношення психологічного забезпечення, вдосконалення та 

розвитку соціотехнічних систем діяльності уявляється наступним чином: 

психологічне забезпечення – це впровадження результатів психологічних 

досліджень, спрямованих на забезпечення розвитку соціотехнічної системи 

діяльності, а власне вдосконалення – це початковий шлях розвитку 

соціотехнічної системи діяльності, починаючи від задуму, проектування, 

експлуатації і закінчуючи утилізацією. 

Таким чином, соціотехнічні системи діяльності визначаються як штучні 

технологічні системи, основна мета яких – досягнення оптимальної 

відповідності між технічною системою та її соціальною структурою. Це 

системне утворення, що містить техніко-технологічну підсистему та систему 

ролей та функцій обслуговуючого та управлінського персоналу. Типовими 

прикладами соціотехнічної системи діяльності є виробниче підприємство  і так 

звані «великі системи», що містять у собі складні технічні комплекси, об’єднані 

мережею Інтернет, та багаточисельний висококваліфікований персонал. 
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Організація системи діяльності – це сукупність процесів і форм, що ведуть до 

утворення і розвитку внутрішнього змісту системи діяльності, до єдності всіх 

властивостей і відносин, що визначають стабільне функціонування і розвиток 

такої системи в умовах, що змінюються. 

Виходячи з цього і відповідно до мети дослідження, розроблена його 

методологія. Спираючись на ідеї про функціонування систем діяльності нами 

запропоновано структурну модель розвитку соціотехнічної системи діяльності 

(рис.1). Вона ґрунтується на наступній концепції. По-перше, соціотехнічна 

система діяльності уявляє собою певним чином організовану сукупність 

функціональних підсистем і, по-друге, основні закономірності організації, 

функціонування, вдосконалення та розвитку кожної підсистеми і всієї системи 

– тотожні. 

Оригінальність наукової ідеї полягає у наступному. Ми розглядаємо 

систему діяльності людини як складний процес, що складається з чотирьох 

компонентів: інтенційного («побуджуючого»), операційного 

(«технологічного»), активаційно-регуляторного (емоційно-вольова регуляція 

процесу діяльності) і базового (психофізіологічні функції). З цих компонентів 

формується професійно зумовлена конкретна цільова система діяльності. Вона 

містить в собі чотири підсистеми. Головною є підсистема зовнішньої взаємодії 

з соціумом. Ця підсистема забезпечує вибір мети діяльності людиною, 

формулювання завдання (визначення засобу, програми, алгоритму вирішення 

завдання у конкретних умовах) і, нарешті, реалізацію самого процесу 

досягнення мети шляхом опосередкованої взаємодії з предметом діяльності. 

Модель такої повної функціональної системи діяльності демонструє  не 

тільки структуру системи, але і механізм переходу її з потенційного стану в 

актуальний, процесуальний стан. Повна функціональна система діяльності, по 

суті, є соціотехнічною системою, оскільки в неї входить не тільки фахівець, але 

й предмет діяльності, і засіб діяльності, і зовнішнє середовище. Власне людська 

частина функціональної системи діяльності включає п'ять підсистем. 
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Операціональна підсистема безпосередньо вирішує завдання діяльності, 

тобто на основі домінуючого мотиву у фахівця як лідера формується мета,  

аналізуються умови, від яких може залежати досягнення мети, з урахуванням 

результату цього аналізу обирається, актуалізується відповідна програма 

(навички, використаний раніше спосіб, алгоритм досягнення мети за 

аналогічних  умов).  

Якщо такого способу немає, то шляхом розумової  роботи формується 

новий спосіб – програма даної, конкретної діяльності. Потім ухвалюється 

рішення (усвідомлене внутрішнє санкціонування про “запуск” діяльності). 

Після цього здійснюється сам процес діяльності з його поточним корегуванням 

на основі інформації, що поступає по каналу зворотного зв'язку. 

Підсистеми психологічного забезпечення й адаптаційно-гомеостатичної 

регуляції функціонують протилежно, остання без свідомого цілепокладання і 

взагалі, за рідкісними виключеннями, без віддзеркалення в свідомості.  

Підсистема інтегральної регуляції забезпечує узгоджену роботу всіх 

підсистем на двох рівнях - неусвідомлюваному (нейрогуморальна регуляція 

фізіологічних і психофізіологічних функцій) і на усвідомленому – мотиваційно-

ціннісна і вольова регуляція діяльності.  

Підсистема спонтанної психічної активності включає ті процеси, які 

можуть протікати паралельно з цілеспрямованими процесами в операціональній 

підсистемі. 

Наведена на рис. 1 схема повної функціональної системи діяльності 

відображає її макроструктуру. Мікроструктура цієї системи  є глибшою 

організацією операціональної підсистеми діяльності на рівні циклів, дій і 

алгоритмів їх реалізації. На цьому рівні в процесі формування діяльнісного 

потенціалу фахівця-лідера відбувається утворення різних за психологічним або 

психофізіологічним змістом операціональних структур. 
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    Рис 1. Структурна модель розвитку соціотехнічної системи 

діяльності (СТСД) фахівця-лідера 
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самонавчання й підданий керуванню. Це свого роду технологія, що включає 

послідовність передбачуваних кроків. Трансформація, організація того, щоб 
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зробити систему підготовки лідера стратегічно більше конкурентноздатною - 

складне завдання. 

Весь процес перебудови структур системи підготвки можна представити 

у вигляді: 

- відновлення, при якому відбувається усвідомлення потреби в зміні; 

- створення нового бачення; 

- інституалізація змін. 

Лідери повинні навчитися протистояти керівникам середнього рівня, які 

стають основним об'єктом впливу в ході перебудов, поки всі не усвідомлять, до 

чого вони повинні прийти. Потреба в змінах виникає під впливом зовнішнього 

середовища. Зовнішній імпульс повинен бути усвідомлений лідером. Ключові 

особи, що приймають рішення, повинні відчути стан незадоволення. 

Усвідомлена необхідність дає поштовх процесу перетворень. Ключем до 

придушення сил опору змінам є якість нового лідерства. 

Лідери повинні сформувати чітке бачення проблем і можливостей, вони 

повинні зуміти мобілізувати кадри на дії по-новому. Коли деяка критична маса 

людей приймає нове бачення, лідери повинні домогтися розуміння й підтримки, 

щоб втілити нове бачення в життя. 

Нові реалії, умови й дії повинні закріплювати зміни. Це свого роду 

розвиток нової культури. Великі перетворення вивільняють могутні 

конфліктуючі сили, тому для керування процесом змін потрібно зрозуміти й 

індивідуальне психологічне ставлення до них. Це можуть бути стани страху й 

надії, тривоги й полегшення, пригніченості й ініціативи, погрози самолюбству 

або передчуття оволодіння новою ситуацією. Лідер повинен допомогти людям 

відчувати більше позитивних емоцій і змушувати їх мобілізувати сили [7,c.75]. 

Лідери живуть у світі, де ресурси стають усе більше обмеженими, а зміни 

в технології, у правилах економічної гри трапляються всі частіше. Основною 

проблемою стає мобілізація дуже різних за характером сил, а це створює 

підґрунтя для конфронтації, а не співробітництва. Багато організацій змушені 
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вдатися до скорочення робочої сили, а це створює відразу масу важких проблем 

для лідера. Тут відразу спливають всі питання щодо справедливості, які в 

період росту організацій залишаються  непоміченими. Широко прийняте 

визначення головного фактора організаційного успіху – зростаючу мобільність 

організації – потрібно розглянути заново, для того, щоб вирішити, чи впливає 

він на мотивацію працівників в умовах, коли багато кваліфікованих людей не 

можуть бути просунуті нагору по службовим сходам. Тому лідерам потрібно 

враховувати й політичні питання, якщо вони хочуть зробити свої організації 

дійсно конкурентноздатними на світовому ринку, навчитися управляти різними 

інтересами в них, мотивувати людей іншими засобами під час відсутності 

важелів частих просувань по службі й підвищення оплати праці [8,c.142]. 

Методологічну основу для організації змін забезпечують технічні, 

політичні й культурні розрізи проблем лідерства. Людей, гроші й ресурси 

необхідно з'єднати так, щоб домогтися мінімізації ризиків із боку зовнішнього 

середовища й максимізації використання можливостей. Стратегічне 

планування, цілепокладання, організаційне проектування й створення гнучкої 

системи керування – все це інструменти для рішення технологічних проблем в 

сучасних організаціях. 

Жодна  організація не може створити такий повний набір норм і 

процедур, який би визначив поведінку людини у всіх ситуаціях. Тому 

організації формують  цінності, які в ідеальному випадку здатні з'єднувати 

організаційні й індивідуальні цілі. Це допомагає інформаційно виконувати 

рішення на всіх рівнях. 

Лідери реорганізації повинні зрозуміти, як люди реагують на зміни. 

Подолання опору тих, хто звик до старого, набагато складніше, аніж просте 

декларування нових порядків. Люди повинні так перешикувати свою 

психодинаміку, щоб відмовитися від минулого, пройти перехідний період і 

почати щось нове. 
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Психологічно людям дуже важко перешикуватися, якщо вони відчувають 

відповідальність за проблеми, які вони тепер намагаються вирішити. Лідерові з 

боку легше: він не займається самобичуванням, коли говорить про недоліки 

організації. У зв'язку з вищевикладеним рекомендується: 

1.Мати програму. Чітку програму дій – перелік того, що треба зробити 

для здійснення реорганізації. Вона стає ніби якорем. Використання того або 

іншого методу може бути конкретно оцінене через те, що необхідно зробити. 

2. Проста відповідь не повинна стати нормою. Лідер не повинен 

допускати спроб знайти панацею. Не існує простих рішень складних і 

динамічних проблем, що стоять перед організацією. 

3. Виключити захоплення надмірною пропагандою: виникає почуття 

невиправданих очікувань; проявляється певне прагнення зберегти нову 

діяльність незалежно від того, успішна вона чи ні. 

Тобто лідери реорганізацій у соціотехнічних системах повинні 

заохочувати збалансований погляд на те, що може бути досягнуто однією 

програмою. 

На рис. 2 зображена блок-схема формування функціональної системи 

діяльності, починаючи з базових психологічних і психофізіологічних процесів і 

утворень лідера.  

З них формуються окремі психологічні операції. Далі виникає 

функціональна система діяльності. Вона є ніби скелетом, на якому 

нарощуються різні дії. Кожен блок характеризується певними групами 

властивостей лідера і всіх інших компонентів СТCД. 

Стаття присвячена психологічному забезпеченню розвитку СТCД, тому 

після загального опису моделі розвитку діяльності перейдемо до детальнішого 

розгляду її операціонального компоненту. 

Операціональний компонент є функціональною системою, утвореною з 

технологічних операцій і власне лідерських складових – дій.  
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Пропонована методологія має обмеження – вона розповсюджується 

тільки на ті види  діяльності, які пов'язані з використанням зовнішніх по 

відношенню до фахівця-лідера засобів діяльності. Методологію опишемо у 

формі ряду положень з коментарями. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

Рис. 2. Функціональна модель розвитку СТСД лідера 

По-перше. Спираємось на загальну теоретичну модель діяльності. 
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або декілька проміжних, орієнтовних проектних рішень до вирішення 

остаточного. Внаслідок того, що діяльність лідера надзвичайно складна, окрім 

методів теоретико-аналітичних повинні використовуватися і методи 

експериментальні. 

Психологічне забезпечення - процес творчий, який не повинен бути 

скутим жорсткими вимогами. Вимоги повинні грати роль обмежуючих умов 

або початкової інформації, яку корисно врахувати фахівцю.  

По-друге. Як початкову інформацію, психолог, наприклад, може 

представити економістові дані, отримані в процесі аналогічної підготовки 

(типові помилки або  зауваження і пропозиції). Ще краще, якщо лідер сам в 

якійсь мірі «відчує» специфіку діяльності, використовуючи, так званий, 

трудовий метод. У методичному плані концептуальна складова психологічного 

супроводу повинна бути поєднанням прийомів інтерполяційних і 

екстраполяційних розумових дій з опорою на наявні початкові дані, способів 

формалізованого опису структури й алгоритмів діяльності і методів апріорної 

оцінки варіантів рішень за показниками ефективності діяльності.   

По-третє. Супровід починається з визначення функцій лідера в 

соціотехнічній системі діяльності. Завдання вирішується на технологічному 

рівні розглядання функцій системи. З цією метою зручно застосовувати метод 

сценарного опису способів вирішення завдань, що стоять перед соціотехнічною 

системою [9, с.315]. Структура діяльності технологічного рівня будується, 

пов'язана з функціями інших, матеріальних компонентів системи. 

Наступним кроком є проектування структур і алгоритмів діяльності на 

психофізіологічному рівні. Для цього використовується класифікація дій і  

закономірності синтезу простих дій в складні дії. Структура будується у вигляді 

розгортки на шкалі часу з урахуванням можливостей суміщеної діяльності. 

Шкала будується за партитурним типом, тобто, над віссю часу розташовуються 

осі для відображення розумових дій, дій психомоторних, зовнішніх дій і 

реакцій системи. 
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Виходячи із знання психологічних і фізіологічних особливостей дій, а 

також чинників умов діяльності, визначають орієнтовані на людину параметри 

засобів діяльності (склад знарядь, характеристики середовища, біомеханічні 

характеристики і т. п.). Для цього використовують відомості, наявні в різних 

психологічних та економічних довідниках і керівництвах. Украй важливо, щоб 

довідкові дані були представлені не тільки у вигляді окремих параметрів, а 

були сімействами залежностей, що відображають зв'язок показників 

ефективності діяльності  з тими або іншими зовнішніми характеристиками.  

Розроблений проект структури, алгоритмів діяльності і всіх 

характеристик, що впливають на них, повинен бути оцінений теоретичними 

методами (апріорними). Існує декілька таких методів: системно-структурний, 

операціональний, психофізіологічний та ін. 

У зв'язку з тим, що побудова структур діяльності в принципі не може 

бути абсолютно точною, крім теоретичної оцінки її проекту за економічними 

показниками украй бажано проводити й аналогічну експериментальну оцінку.  

Розробка технологічної і психофізіологічної структур діяльності 

відноситься до компетенції економічного поведінкового психолога.  

Таким чином, наукова новизна роботи полягає у створенні концепції 

розвитку СТСД фахівця-лідера у психологічному забезпеченні різних її видів з 

позицій поведінкової економіки. 

                                                Висновки 

1. Результати аналізу наукової психологічної та економічної літератури 

дозволяють стверджувати, що психологічне забезпечення розвитку діяльності 

може бути виконане з різним ступенем деталізації і із застосуванням різних 

методів. Як мінімум, треба провести «сценарне моделювання діяльності», тобто 

програти віртуально весь порядок дій фахівця-лідера в різних, передбачених та 

непередбачених ситуаціях. 

2. Визначено сутність, зміст і функціональну роль психологічного 

забезпечення розвитку соціотехнічних систем діяльності; створено  концепцію, 
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що спирається на принцип залученості психологів до процесу проектування та 

структурну модель, яка складається з чотирьох підсистем; визначено сутність 

психологічних засад розвитку систем управління сучасними соціотехнічними 

системами діяльності в процесі становлення ринкової системи господарювання. 

3. Розроблено методологічні засади психологічного забезпечення 

розвитку соціотехнічних систем діяльності; психологічне забезпечення 

розвитку соціотехнічних систем діяльності; зміст та методи психологічної 

роботи з метою формування необхідного рівня працездатності в різних 

соціотехнічних системах діяльності; новий підхід до розвитку системи 

діяльності фахівців-лідерів. 

Найближчою перспективою слід об'єднати і доопрацювати наявні методи 

у вигляді цілісного методичного забезпечення. 
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Тематика: інші професійні науки: філологічні науки 
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СЛОВОТВІР НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК СКЛАДНООРГАНІЗОВАНА 

СИНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА 

Анотація. Основна проблематика статті сфокусована на обґрунтуванні 

релевантності застосування ідей синергетики до дослідження мовної системи 

загалом та її підсистем (в нашому випадку – словотвірна система німецької 

мови) зокрема; висвітленні властивостей словотвору німецької мови  як 

синергетичної системи; розкритті фрактальної сутності словотвірної 

системи німецької мови, окресленні перспектив подальших розвідок. З позицій 

синергетичної парадигми словотвір розглядається як нелінійна, відкрита, 

динамічна, самоорганізаційна макросистема, що підпорядковується загальним 

універсальним синергетичним законам.  

Ключові слова: синергетика, лінгвосинергетика, принципи 

лінгвосинергетики, словотвірна система,синергетичні властивості,      

німецька мова. 
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК 

СЛОЖНООРГАНИЗОВАННАЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Аннотация. Основная проблематика статьи сфокусирована на 

обосновании релевантности применения идей синергетики к исследованию 

языковой системы в целом и ее подсистем (в нашем случае – 

словообразовательная система немецкого языка) в частности; освещении 

свойств словообразования немецкого языка как синергетической системы; 

раскрытии фрактальной сущности словообразовательной системы немецкого 

языка, определение перспектив дальнейших исследований. С позиций 

синергетической парадигмы словообразование рассматривается как 

нелинейная, открытая, динамичная, самоорганизационная макросистема, 

которая подчиняется общим универсальным синергетическим законам. 

Ключевые слова: синергетика, лингвосинергетика, принципы 

лингвосинергетики, словообразовательная система, синергетические 

свойства, немецкий язык. 
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WORD-FORMATION OF THE GERMAN LANGUAGE AS  A 

COMPLEX-ORGANIZED SYNERGЕТIC SYSTEM 

Abstract. The main issues of the paper are focused on substantiation of the 

relevance of the application of synergetic ideas to the study of the linguistic system in 

general and its subsystems (in our case, the word-building system of the German 

language) in particular; illuminating the properties of the word-formation of the 

German language as a synergetic system; the disclosure of the fractal nature of the 
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word-formation system of the German language, outlining prospects for further 

researches. From the standpoint of the synergetic paradigm, word formation is 

considered as a nonlinear, open, dynamic, self-organizing macrosystem, which obeys 

the general universal synergetic laws. 

Key words: synergetics, lingvo-synergetics, principles of linguistic synergetics, 

word-formation system, synergetic properties, German language. 

Постановка проблеми. Ядром сучасної постнекласичної науки є 

синергетика, яка розглядає універсальні закономірності еволюції складних 

динамічних систем, тому логічним є включення її ідей в процес розвитку 

сучасної наукової картини світу, що проходить у площині принципів 

універсального еволюціонізму, оскільки останній поєднує ідеї еволюції та 

системного світосприйняття (О. Князєва, С.П. Курдюмов, І. Пригожин,             

Г. Хакена та ін.). Формується синергетична картина світу (грец. sinergeia – 

сумісна дія) – одна з новітніх парадигм сучасного наукового пізнання. Все це 

пов’язується з посиленням інтеграційних тенденцій в сучасній науці: «якщо    

ХХ ст. пройшло під знаком розкидання каміння, народження сотень наукових 

дисциплін, то  XXI ст. визначається тим, наскільки успішним виявиться 

міждисциплінарний синтез, наскільки вдало будуть зібрані камені» [9, с. 61].  

На думку А. Д. Білової, “період «чистої лінгвістики», що не виходила за 

межі мовного середовища, підходить до завершення, уступаючи місце 

«лінгвістичній експансії”: аналізуючи складні механізми функціонування 

природних мов, які підлягають впливу екстралінгвальних факторів, лінгвістика 

буде вимушеною вторгатися в «життєвий простір» інших наук» [1, с. 264]. 

Синтез синергетики і лінгвістики є взаємовигідним, оскільки синергетика 

розширює сферу релевантності своїх ідей та принципів, а лінгвістика набуває 

нової методології, що уможливлює «висвітлення глибинних процесів у 

системно-структурній організації мови, які сприяють її динамізму, гнучкості та 

зрештою самоорганізації на якісно іншому рівні» [10, с. 163].  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Словотвір німецької мови 

привертав і привертає увагу як вітчизняних (Г. І. Артемчук, В. К. Зернова,       

Н. Г. Іщенко, В. В. Левицький та ін.), так і зарубіжних ( російських, таких як    

В. М. Жирмунський, М. Д.   Степанова, К. А. Левковська, М. М. Гухман,          

Р. З. Мурясов,  Л. М. Борисенкова та ін., німецьких, таких як Г. Пауль,             

Й. Ербен, К.-П. Вегера, В. Фляйшер та ін.) вчених-лінгвістів, дослідження яких  

побудовані на різних методологічних засадах, зробили вагомий внесок  у  

розробку та розбудову німецького словотвору. Утім, нові орієнтири  в 

дериватологічній  науці сьогодення намічаються завдяки застосуванню 

синергетичної  методології наукового пізнання до  дослідження словотвору як 

динамічної, складноорганізованої синергетичної системи. І як слушно зазначає  

С.М. Єнікєєва, «синергетика з її принципами емерджентності, нерівноважості, 

нелінійності, автопоетичності відкриває нові можливості для встановлення     

принципів внутрішньої організації словотвірної системи, виявлення принципів 

розвитку зазначеної системи шляхом самоорганізації й виявлення сценаріїв її 

еволюції [15, c. 446], що й зумовлює актуальність нашої розвідки. 

Мета цієї роботи – схарактеризувати словотвір німецької мови  як 

складноорганізовану синергетичну систему. 

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

 – обґрунтувати доцільність застосування ідей синергетики до 

дослідження мовної системи загалом та її підсистем (в нашому випадку – 

словотвірна система німецької мови) зокрема; 

– висвітлити властивості словотвору німецької мови  як синергетичної 

системи; 

 – розкрити фрактальну сутність словотвору німецької мови. 

Виклад основного матеріалу. Світ змінюється невпинно,  генеруючи 

складні  явища. Отже,  «складність – це невід'ємна риса світу динамічних 

систем» [20, c. 97]. Система повинна бути рухливою, постійно мінливою, 

креативною, оскільки «основна умова для системи чого б то не було є і її 
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внутрішня діалектична саморухливість, і її зовнішнє прагнення до інших 

можливих систем» [19, c. 66].  

Адаптивність, динамічність, гнучкість системи, багатогранність 

відношень та зв'язків між її компонентами  є вагомими властивостями поняття 

«складність». Основними типами складності є дезорганізована (хаотична) 

складність і організована складність. Дезорганізована складність – це величезна 

кількість частин (мікросистем), що взаємодіють між собою випадковим, нічим 

недетермінованим способом. Дезорганізована складність може описуватися 

ймовірносними і статистичними методами. Організована складність – це така 

складність, що будується на невипадкових, взаємозалежних відношеннях між 

частинами (мікросистемами) [17, c. 209]. Варто підкреслити, що динамічні 

системи в залежності від моменту свого існування відрізняються певним типом 

складності, що зумовлюється етапом розвитку, через який проходить дана 

система. Так, етап становлення системи відрізняється певним ступенем 

дезорганізації, що відповідає її проходженню через стан нерівноваги. Утім, 

ступінь хаотичності буде зменшуватися у міру наближення до гармонійного, 

стабільного стану, система буде вибудовуватися відповідно до керівних 

параметрів, що скерують її до того чи іншого стійкого стану (так званого 

атрактора). Це означає, що «дезорганізована складність зміниться на 

організовану складність, і система буде функціонувати в новому стані, до того 

часу, доки зовнішні умови будуть це дозволяти.  Зміна зовнішніх умов змушує 

систему, що прагне до самозбереження,  знаходити нові способи і форми 

адаптації, а тому етап організованої складності може змінитися етапом 

деозорганізованної складності: система тяжіє до нових  форм існування. Процес 

змін, націлений на адаптацію до нових умов середовища,                   

запускається знову» [11, c. 138].   

 На сучасному етапі розвитку науки виникає необхідність застосовувати 

трансдисциплінарний підхід. Принципи трансдисциплінарності успішно 

інтегруються в наукові дослідження і вказівка на «системність, комплексність» 



288 
 

підходу стає обов'язковою. Саме тому в сучасному мовознавстві виник новий 

(синергетичний) підхід до аналізу такого об'єкта лінгвістичного дослідження, 

як людська мова. Лінгвосинергетика є «трансдисциплінарною мережевою 

структурою науки, де лінгвістичне знання, варіюється в залежності від обраної 

наукової перспективи, і інше релевантне знання об'єднується на основі 

еволюційно-синергетичних принципів» [6, с. 9]. В нашому дослідженні таке 

тлумачення лінгвосинергетики ми беремо за основу. 

Перші серйозні спроби залучення понятійного апарату і методологічного 

підходу синергетики до вивчення фактів мови вже зроблені в роботах таких 

українських вчених як  Л.С.  Піхтовнікова,  С.М. Єнікєєва, Т.І. Домброван, а 

також російських вчених таких як  Р.Г. Піотровський, І.А. Герман,                  

В.А. Пищальникова, О.В. Пономаренко, Л.В. Броннік і небагатьох інших 

дослідників. Роботи цих вчених заклали міцний фундамент для нового 

інтегративного міждисциплінарного напряму в науці про мову – лінгвістичної 

синергетики, або лінгвосинергетики. Лінгвосинергетика як різновид 

трансдисциплінарних досліджень, об'єднує вчених, яких цікавлять прояви 

загальних закономірностей розвитку в мові. Головними напрямками пошуків є 

механізми мовної саморегуляції і самоорганізації. Для їх пояснення 

залучаються знання як власне лінгвістичного плану, так і релевантні відомості з 

інших дисциплін (фізики, математики, біології, психології, соціології та ін.). 

Синтез різнорідної інформації забезпечує синергетична метамова. 

Як слушно зазначає Т.І. Домброван, «синергетичне бачення системи 

дозволяє включити нові смисли в поняття системи. На сучасному етапі 

розвитку науки вже недостатньо представляти систему в якості якогось 

зафіксованого цілого, ізольованого, розглянутого «в собі» (пор. у Соссюра 

система «замкнута в самій собі і для себе» [21, c. 237]). Визначення системи має 

відображати нестійкість, відкритість, нелінійність, кооперацію і ко-еволюцію її 

складових» [11, c. 142]. 
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 Отже, з позицій синергетичної парадигми словотвір може розглядатися 

як нелінійна, відкрита, динамічна, самоорганізаційна макросистема, що 

підпорядковується загальним універсальним синергетичним законам.  

Однією з основних характеристик будь-якої синергетичної системи, як 

відомо, є її відкритість. Відкритість системи залежить від її здатності постійно 

обмінюватися речовиною (енергією, інформацією) з навколишнім 

середовищем. Така система характеризується наявністю як «джерел» – зон 

підживлення її енергією навколишнього середовища, дія яких сприяє 

нарощуванню структурної неоднорідності даної системи, так і «стоків» –  зон 

розсіювання, «скидання» енергії, в результаті дії яких відбувається 

згладжування структурних неоднорідностей в системі» [7, с. 18–19]. 

Словотвір як відкрита система,  здатний засвоювати зовнішні впливи, 

перебуваючи в постійній зміні – флуктуації. Як зазначають вчені, «флуктації 

можуть привести систему до спрямованих змін, до виникнення різних нових 

відносно стійких структур, а не просто до колишнього стану рівноваги». 

Наявність «макроскопічних процесів обміну речовиною, енергією та 

інформацією між елементами самої дисипативної системи» [4, с. 114] свідчить 

про її нерівноважність. Такий обмін забезпечує саморегуляцію і 

самоорганізацію всіх системних рівнів. Якщо випадкові зміни в окремих 

ділянках макросистеми перевищують «рівень чутливості», то ентропія (безлад) 

збільшується і може викликати її реорганізацію, якщо ж зміни не перевищують 

цей рівень, ентропія стирається. Іншими словами, якщо флуктуації недостатньо 

великі, тоді система повернеться до колишньої рівноважної  структури, 

«скотиться» на той самий атрактор» [16, с. 24].  

Флуктуації в процесі словотворення можуть сприяти формуванню нового 

способу словотвору, нового словотворчого засобу. У сучасній німецькій мові 

ми можемо спостерігати різного роду «відхилення», які в подальшому можуть 

привести до формування нових (в основному комплексних), способів 

словотвору і нових  словотворчих засобів. Так, в кінці ХХ –                          
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початку ХХI століття в німецькій мові з'являються лексичні новотвори, які не 

вкладаються в рамки традиційної таксономії способів словотвору, наприклад, 

скорочення, утворені  не за стандартною моделлю: kanisch (amerikanisch), bef 

(befriedigend), Bine (Kabine),  утворення лексичних одиниць від асемантичних 

основ: ixen (X-buchstabenähnlich durchkreuzen), exen (entfernen), auf Ex trinken 

(austrinken), авалентні поєднання німецьких суфіксів із запозиченими словами: 

mezzofortis (mezzoforte),  orkanisch (orkanhaft), teenagig (Teenager). 

У процесі розвитку системи чергуються випадкові, стохастичні 

дисипативні процеси і періоди виходу на структуру-атрактор –  максимально 

стійкий стан системи. Ядерно-периферійний принцип організації словотвірної 

системи німецької мови  виражається в  «зональній» організації  –  чітке ядро 

(традиційні способи і засоби словотвору) і «розмита» периферія (ймовірні і 

випадкові шляхи словотвору) свідчать про безперервність та континуальність 

словотворчих процесів і явищ. Нові словотворчі елементи і «випадкові» моделі, 

створені за їх участю, знаходяться на межі ядра і периферії словотвірної 

системи. Розмаїття традиційних і потенційних словотворчих засобів і 

механізмів, ядерно-периферійна організація словотвірної системи, на наш 

погляд, є фундаментом для її саморегуляції і самовдосконалення, оскільки 

«ступінь стійкості природних систем тим вищий, чим більша їх внутрішня 

різноманітність. Оскільки сама наявність розмаїтості елементів забезпечує 

адаптацію системи до різних варіантів майбутнього» [22, с. 21]. Саме завдяки 

здатності до саморегуляції, самовдосконалення, саморозвитку словотвірна 

система сучасної німецької мови здатна успішно  задовольняти, зростаючі 

словотворчі потреби носіїв мови. 

       Розвиток будь-якої мови як складної організації пов'язаний з «періодичним 

чергуванням режимів прискорення процесів і їх уповільненням, режимів 

структуралізації і стиранням відмінностей, часткового розпаду структур з 

періодичним зміщенням фокусу впливу від центру до периферії і назад» [16, с. 

13– 14]. Динаміка системи словотвору зумовлюється трансрівневим статусом 
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його структурних взаємовідношень з іншими рівнями мовної системи 

(першочергово, з  лексичним), безперервністю самих словотворчих процесів, 

мобільністю, поліфункціональністю,  полівалентністю  конститутивних 

одиниць і механізмів [13, c. 178]. Ми солідарні з думкою  С.М.Єнікєєвої, яка 

тонко підмічає, що «періодична модернізація ядерних засобів і механізмів 

словотвору за рахунок периферійних, створення нових комбінацій способів 

словотвору, збагачення арсеналу словотворчих засобів шляхом трансорієнтації 

конститутивних одиниць мови і одночасне «скидання» в периферійну зону 

«застарілого», словотворчо-пасивного матеріалу» [там само] є визначальною 

характеристикою еволюційного розвитку системи словотвору.          

Основою детермінації хаосу в мові є фрактали як межі об'єктів, що мають 

властивості масштабної інваріантності, тобто спостерігається постійна зміна 

об'єктів, але обов'язково в рамках певної цілісності даного феномена (в природі 

це, наприклад, хмари). Термін «фрактал» (від лат. прикметника fractus 

«ламаний», «дрібний», «переривчастий» і від лат. дієслова frangere, що означає 

«розривати», «переривати», «утворювати фрагменти») був  уведений в 

науковий обіг в 1975 р. відомим американським математиком Бенуа 

Мандельбротом (1924-2010), засновником так званої фрактальної геометрії. За 

висловленням О. М. Князєвої,  «фрактали відкривають простоту           

складного» [17, с. 97]. З точки зору Н.М. Білозерової, «фрактал являє собою 

модель еволюціонуючої сутності, що базується на утворенні самоподібних 

структур з кожної точки розвитку»  [2].  Фрактали, на думку групи дослідників: 

Х-О. Пайтген, Х. Юргенс, Д. Заупе,   «дають надзвичайно компактний спосіб 

опису об'єктів і процесів» [24]. У дослідженнях В.В. Тарасенко фрактал 

розуміється як нелінійна знакова структура, що нескінченно відтворюється 

кожен раз в новому масштабі [23].  

Об'єкти, що володіють фрактальною самоподібністю, володіють такими 

відмінними властивостями, як «ієрархічність, розподіленість, рекурсивність, 

ітеративність і нелінійність», до того ж на «будь-якому рівні ієрархії 
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підпорядковуються одним і тим же закономірностям незалежно від масштабів 

часу і простору» [5, с. 19]. Важливим є те, що теорія фракталів дозволяє 

виявити закономірність в хаосі: «Ми можемо сміливо стверджувати наявність 

однакової закономірності побудови цього феномена, що визначає всю його 

структуру, якою б складною вона не була, з поправкою на якийсь рівень 

випадковості» [12, с. 16]. Розглядаючи фрактал як перехідний квазістійкий стан 

системи, що характеризується хаотичністю, нестабільністю, поступовим 

еволюціонуванням до стійкого, впорядкованого цілого»,  В.Е. Войцехович 

називає фрактали мережевими утвореннями, що «існують серед собі подібних 

об'єктів», самоподібними,  що нескінченно повторюють себе на різних рівнях, 

структурами [8]. Саморозвиваюча система розуміється вченим як «відкрита, 

нерівноважна, нелінійна змінювана система», елементи якої можуть 

варіюватися [там само]. Фрактальна система, за В.Е. Войцеховичем, зростає 

відповідно до заданого алгоритму розвитку, ділиться і знову росте, знову 

ділиться і так далі. Ці процеси відбуваються, поки не утвориться сукупність 

систем, підсистем і надсистем, подібних одина одній [8]. Фрактальна система 

розвивається щодо атракторів, які трактуються як «точки або замкнуті лінії, що 

притягують до себе всі можливі траєкторії поведінки системи» [8]. 

Фракталу притаманні певні характеристики, що дозволяють включити 

його в ядро наукової картини світу, а саме: 1) «складність і динамічність; 2) 

наявність зворотнього зв'язку; 3) відсутність потреби в зовнішньому просторі і 

локалізація саморуху в самому собі; 4) приналежність до категорії єдиного при 

його одночасній дрібній розмірності; 5) можливість входу і виходу                       

з будь-якої точки [2]. 

 Отже,  в нашому дослідженні  під поняттям фрактал, або фрактальний 

об'єкт ми розуміємо об'єкт з властивостями самоподібності, або масштабної 

інваріантності, тобто такий, фрагменти структури якого чітко повторюються 

через певні просторові проміжки [18, с. 240].  Процеси, що відображають 

фрактальну самоподібність базуються на принципах зворотнього зв'язку, коли 
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«результат однієї ітерації є початковим значенням наступної» [3, с. 28]. 

Запорізька дослідниця дериватолог С.М. Єнікєєва, під ітерацією  у словотворі 

розуміє акт породження «похідної» мікросистеми структурно подібної 

«вихідній» і макросистемі в цілому [14,  с. 108].  Розглядаючи словотвірні ряди 

і типи, словотвірні ланцюжки та гнізда як мікросистеми словотворення, С. М. 

Єнікєєва доводить, що незважаючи на свою автономність, вони тісно 

взаємодіють між собою, утворюючи мультимасштабну макросистему 

фрактального типу. Отже, з погляду фрактальної геометрії вся  система 

словотвору може бути представлена як синергетична макросистема, що являє 

собою складний стереоскопічний об'єкт фрактальної природи [14, c. 117],  до 

складу якого входять такі комплексні мікросистеми словотвору як словотвірні 

моделі, словотвірні ряди,  словотворні ланцюжки, словотвірні гнізда і 

аллігатури. Виходячи з розуміння  фракталів як структур самоподібних  на 

різних рівнях їх організації, варто сказати, що фрактальність є проявом 

ізоморфізму форм і структур системних об'єктів. Систематизація похідних 

одиниць за спільністю словотворчого форманта і механізмом словотвору на 

словотвірні ряди і типи, а також за спільністю твірної основи для всіх 

послідовних словотвірних кроків – на словотвірні ланцюжки та гнізда,   

свідчить про ізоморфізм структур цих комплексних одиниць, а це, в свою чергу, 

дає підставу для висунення гіпотези про їх фрактальну розмірность. 

Варто сказати, що відкритість словотвірних мікросистем зумовлює їх 

потенційну здатність до переродження в більш складні структури – словотвірні 

гнізда, які співвідносяться зі складними нерівноважними, нелінійними 

фракталами. Будь-яка лексема, що входить до складу словотвірного ланцюжка, 

може стати твірною базою для формування нових дериватів, приєднання яких 

викликає руйнування структури ланцюжка і перетворює його  у словотвірне 

гніздо. Чим складніша структура словотвірного гнізда, тим більше 

нерівноважною вона є. На відміну від словотвірного ланцюжка словотвірне 

гніздо характеризується ієрархічністю структурної організації, більшим 
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ступенем відкритості і нерівноважності, різноманітністю атракторів, на які 

може вийти система внаслідок мікрорівневих ентропій (тобто створення     

нових дериватів). 

На рисунку (див.  рис. А.1.) представлено фрагмент  моделі словотвірного 

гнізда,  з  дієслівною основою-вершиною geh-. 
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Отже, cловотвірне гніздо являює собою фрактал, для якого  характерним 

є перехід від упорядкованого перебігу процесів в, так званий, «фрактальний 

хаос» [3, c. 29], виходом з якого є фрактальний атрактор – відносно стійка 

структура у відкритому нелінійному середовищі, на яку «виходять процеси 

еволюції в цих середовищах в результаті загасання проміжних, перехідних 

процесів» [18, с.  237]. Саме фрактальний атрактор об'єднує безліч формуючих 

його елементів в єдиний патерн діяльності" [3, с. 34]. Кожен елемент такої 

мікросистеми, з одного боку, прагне до збереження вже існуючих системних 

зв'язків, що утворюють структуру словотвірного гнізда, а з іншого, – має 

потенційну можливість до створення нових дериватів (викликаючи девіації і 

флуктуації в межах «гнізда-фрактала»), які можуть привести до руйнування 

існуючої структури і «переродження» всього фрактала. Саме таким шляхом 

фрактали еволюціонують, з одного боку, зберігаючи свою стійкість, а з іншого, 

– змінюються на рівні конститутивних елементів. Такий стан мікросистеми в 

синергетиці називають гомеостазом.  

Варто підкреслити, що характерною особливістю фракталів є автопоез – 

здатність саморозвиватися і самодобудовуватися. Завдяки автопоезу, 

мікросистеми словотвору, не обєднуються з іншими мовними підсистемами, 

залишаються закритими – орієнтованими на себе, але відкритими для обміну. 

Кожен елемент такої мікросистеми має потенційну здатність породжувати нові 

одиниці, у такий спосіб добудовуючи і розвиваючи її. Окрім цього, кожен 
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елемент мікросистеми може, за певної ситуації, відокремившись від 

мікросистеми, сформувати нову. Так,   у словотворі такі словотворчі елементи 

як афіксоїди, що слугують для продукування нових дериватів, нових 

словотвірних рядів одночасно «добудовують»  наявні словотвірні гнізда. 

Такими словотворчими  елементами в німецькій мові виступають,  наприклад,  

-bahn, -frau, -mann, -werk, -zeug  -mut, -lust, auseinander-, hoch-, herauf- тощо.  

Не поступаються їм в продуктивності і нові афіксоїди, утворені в 

результаті формантизації фрагментів лексем, наприклад,  digi,   info, mole, edu, 

thek, matik, quett.  Слід зазначити, що за допомогою таких словотворчих 

елементів утворюються численні  телескопні  найменування: - німецькі 

телескопні найменування: die Digimatik (наука про цифровій обробці 

інформації) – телескопічне освіту, створене з "digital" і "Informatik"; die Infothek 

(Інфотека) – "Information" і "Kartothek"; die Mechatronik (міжгалузева область 

технічних дисциплін, що представляє собою поєднання машинобудування, 

електротехніки та інформатики) – "mechanisch" і "Elektronik"; die Moletronik 

(молекулярна електроніка) – "molekular" і "Elektronik"; die Ökolonomie (техніка 

охорони навколишнього середовища, розрахована на мінімальний витрата 

енергії) – "Ökologie" і "Ökonomie"; das Dimafon (диктофон) – "diktieren" і 

"Magnetofon"; 

- запозичені телескопічні найменування: das Edutainment (ігрова 

інтерактивна форма навчання за допомогою текстів, фільмів на компакт-дисках 

або через Інтернет) – "education" і "entertainment"; das Emoticon (графічний 

символ для передачі настрою в електронних листах) – "emotion" і "icon"; 

das Internet (найбільша міжнародна комп'ютерна мережа, що забезпечує 

комунікацію і доступ до інформації в усьому світі) – "internationat" і "network"; 

die Netiquette (сукупність правил соціального комунікативної поведінки в 

Інтернеті) – "Internet / network" і "etiquette"; das Pixel (мінімальний елемент 

цифрового зображення картинки на екрані телевізора або комп'ютера) – 

"picture" та "element"; das Infotainment (представлення фактів, новин в 
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телепрограмах за допомогою різних розважальних спецефектів) - "information" 

та "entertainment"; der Eurokrat (euro = Europa, europdisch + technocrate = 

Technokrat); die Digimatik (наука про цифровій обробці інформації) – 

телескопічне освіту, створене з "digital" і "Informatik"; die Infothek (Інфотека) – 

"Information" і "Kartothek". 

Отже,  теорія фрактальності є релевантною і перспективною для вивчення 

як мови загалом, так і для опису її підсистем (у нашому випадку – словотвірної 

системи) зокрема, оскільки «змінює стале уявлення про систему як про закриту 

сукупність взаємодіючих елементів та сприяє розумінню механізму 

потенційних змін і рухливості меж системи, переключає наукову думку з 

позицій аналізу  на позицію синтезу» [11, с. 153]. 

Висновки та перспективи подальшого розвитку. У нашому 

дослідженні словотвірна система німецької мови визначається як відкрита, 

динамічна, нелінійна, нерівноважна макросистема, що структурується за 

фрактальним принципом, де кожен її фрагмент містить в собі «відбиток 

цілого».  

Систематизація похідних одиниць за спільністю словотворчого форманта 

і механізмом словотвору на словотвірні ряди і типи, а також за спільністю 

твірної основи для всіх послідовних словотвірних кроків – на словотвірні 

ланцюжки та гнізда,   свідчить про ізоморфізм структур цих комплексних 

одиниць, що уможливлює висунення гіпотези про їх фрактальну розмірность. 

   Відкритість словотвірних мікросистем зумовлює їх потенційну 

здатність до переродження в більш складні структури – словотвірні гнізда, які 

співвідносяться зі складними нерівноважними, нелінійними фракталами. Будь-

яка лексема, що входить до складу словотвірного ланцюжка, може стати 

твірною базою для формування нових дериватів, приєднання яких викликає 

деструкцію структури ланцюжка і трансформує  його  у словотвірне гніздо. Чим 

складніша структура словотвірного гнізда, тим більше нерівноважною вона є. 

На відміну від словотвірного ланцюжка словотвірне гніздо характеризується 
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ієрархічністю структурної організації, більшим ступенем відкритості і 

нерівноважності, різноманітністю атракторів, на які може вийти система 

внаслідок мікрорівневих ентропій (тобто створення     нових дериватів). 

Синергетичний фокус дослідження словотвірних явищ і процесів 

дозволяє констатувати той факт, що «словотвірна макросистема являє собою 

класичний приклад синергетичної системи, а її внутрішньосистемна організація 

забезпечує  задоволення зростаючих номінативних потреб                             

носіїв мови [13, c. 178].  Використання принципів синергетичної парадигми для 

дослідження словотвірної системи відкриває нові перспективи опису і 

систематизації словотворчих процесів, які не знаходили пояснення в умовах 

застосування традиційної наукової парадигми мовознавства. 
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Постановка проблеми. Інтерес до вивчення психологічних проявів 

особистості саме у науково-технічній діяльності пов’язаний зі зміною її 

соціокультурних функцій і місця в суспільстві. Перше за все слід відзначити 

посилення впливу науково-технічної діяльності на інші сфери діяльності в 

інформаційному суспільстві, інші соціальні інститути та вплив суспільства на 

напрямки та теми її розвитку. Промислові підприємства потребують включення 

у виробничу систему добре підготовлених інженерних кадрів, які б у 

виробничих умовах могли здійснювати нові розробки, коригувати технології та 

обслуговувати їх.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соціокультурна місія 

технічної інтелігенції надзвичайно складна та різноманітна. У соціально-

філософських дослідженнях визначені такі функції наукової інтелігенції: 

- інтелігенція виконує специфічну функцію прямого суб’єкта духовного 

виробництва. Синонімами терміна «інтелігенція» можуть  виступати слова 

«книжники», «мудреці», «вчителі», «спеціалісти». Характер інтелігенції 

відрізняється  залежно від соціокультурного типу  певного суспільства, ролі 

держави та рівня самостійності культури; 

- інтелігенція зберігає та транслює культурні ресурси, цінності та 

історичну пам'ять. Без забезпечення цієї функції неможливо ані зберегти 

суспільство, ні адаптувати його до змінюваних умов; 

- інтелігенція виробляє нові ідеї, образи, моделі дійсності, політичних та 

соціальних програм. Новаторська духовна діяльність – процес малокерований, 

багато в чому залежний від суб'єктивних особистісних  чинників і від духовної 

атмосфери в суспільстві, від рівня динамічності його культури та від чутливості 

суспільства до інновацій; 

- інтелігенція аналізує та відбирає за допомогою критики найбільш 

важливі та поважні досягнення духовного життя. Між науковою елітою та 

суспільством існує розрив, дистанція, подолання якої необхідне для визнання 

духовного відкриття, акту духовної творчості [10, c. 79]. 
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Розглядаючи сутність наукової технічної інтелігенції, слід зазначити, що 

вона має, крім загальнолюдських, специфічні риси української ментальності й 

традицій. 

Престиж аналізованих професій науково-технічної сфери в Україні 

постійно і поволі знижувався у роки незалежності, тому останні два десятиліття 

виробництво потерпає від відсутності грамотних інженерних кадрів, що і 

дозволяє технічним фахівцям бути максимально запитаними в тих регіонах та 

галузях, де збереглося індустріальне виробництво. А отже, це, в певному сенсі, 

і найбільш динамічна і перспективна група, в якій особистість може реалізувати 

себе. У працях М.Згуровського виділені такі особливості української науково-

технічної інтелігенції: 

- відносно численна і презентує широкий спектр сучасних наукових 

напрямів і знань; 

- вітчизняна наука й техніка розвинені настільки, що роблять Україну 

однією з найавторитетніших у цьому відношенні держав; 

- науково-технічна інтелігенція добре структурована, об'єднана у фахові 

спільноти ( в країні функціонують державні академії наук (передусім НАН 

України) і десятки громадських наукових товариств); 

- суспільний авторитет інтелігенції залишається високим, видатні її 

представники користуються довірою нації; 

- Україна має надзвичайно розвинену систему освіти, в тому числі 

професійної [4, c. 40].  

У соціально-філософській літературі однією з закономірностей 

суспільства й умовою його життєдіяльності є наявність розгорнутої системи 

духовного виробництва, тобто діяльності зрілої, розвиненої особистості. 

Найважливішим суб’єктом такої діяльності є й технічна інтелігенція – 

соціальна група освічених людей, що виконують специфічні функції розумової, 

прикладної, гуманітарної діяльності. 
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Д.Белл висловлюється щодо фундаментальної ролі вчених в 

постіндустріальному суспільстві [1]. Він вважає, що в сучасну епоху науково-

технічне знання стає головною силою економічного зростання та соціального 

прогресу та відкриває шлях новому соціально-прогресивному «класу знання». 

Панування науково-технічної інтелігенції, за Д.Беллом, поступово переводить 

суспільство на нову стадію розвитку. 

Е.Гоулднер визначає структуру нового класу «розколотою», що 

складається з інтелектуалів та технічної інтелігенції. Е.Гоулднер стверджує, що 

новий клас являє собою світовий історичний феномен. Повільний розвиток 

цього класу відбувається в усіх країнах, незалежно від їх суспільної системи та 

економічного рівня [11, c. 711-713]. Вже зараз відбувається підвищення 

кваліфікаційних вимог до спеціалістів на робочих місцях, зростання впливу 

науково-технічного знання та соціальної рефлексії в суспільстві. Автор  

розвиває специфічне розуміння технічної інтелігенції як професіоналів та 

вчених в галузі техніки та технологій. Їхні інтелектуальні інтереси 

фундаментально технічні. Інтелігенція, як пише Е.Гоулднер, – «часто нічого 

більш не бажає, ніж отримання задоволення від занурення у розгадування та 

підготовку технічних загадок, їх соціальною місією є безперервно розвивати 

технологію» [11, с. 717]. 

Не можна визначити сутність науково-технічної інтелігенції як суб’єкта 

діяльності, вивчити процес творення нового технічного знання й нових 

технологій, залишаючи поза увагою розумові здібності фахівця, а саме весь 

комплекс здібностей – загальних, спеціальних й творчих. Мета дослідження – 

визначити психологічні особливості професіоналізації викладача у науково-

технічній діяльності. Відповідно до поставленої мети було визначено такі 

завдання дослідження: проаналізувати інтелектуальні здібності та операції, 

задіяні у процесі творчого технічного мислення; встановити різновиди 

предметів праці та їх психологічні вимоги до людини у сфері НТД; уточнити 
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психологічний зміст діяльності та  якості, які необхідні для успішної взаємодії з 

даним предметом праці; визначити компоненти психологічної моделі НТД. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз специфіки проявів загальних, 

спеціальних і творчих здібностей у науково-технічній діяльності дозволяє 

стверджувати, що найважливішою групою здібностей, що визначає 

ефективність всіх видів життєдіяльності людини (у тому числі малопов'язаних 

між собою), є інтелектуальні здібності. 

До числа проявів інтелекту відносять мислення в його різних формах, 

пам'ять, уяву, словом, психічні властивості, пов'язані з пізнанням світу. 

Звернемо увагу на зміст загальних і спеціальних інтелектуальних здібностей 

людини. Спеціальні здібності стосуються окремих аспектів інтелекту і 

психомоторних функцій, що переважно забезпечують ефективність в 

конкретних, достатньо вузьких галузях діяльності. В цьому їх відмінність від 

загальних інтелектуальних здібностей, які стосуються загального рівня 

інтелектуального розвитку, потрібного для ефективності у найширших сферах 

діяльності. 

До загальних інтелектуальних здібностей, зокрема, відноситься здатність 

до абстрагування. Ця здатність припускає уміння виокремлювати найістотніші 

ознаки об'єкту, що вивчається, відволікаючись від інших, відділяти властивість 

від предмету, знаходити загальні закономірності (властивості, ознаки), 

притаманні класу предметів або явищ.  

До цього ж класу загальних здібностей входить здібність до понятійного 

індуктивного мислення, що полягає в умінні знаходити в явищах загальні 

закономірності з опорою на словесно-символічний матеріал. Сюди ж може бути 

віднесена здібність до понятійної дедукції, яка полягає в умінні застосовувати 

загальні закономірності для розуміння одиничних фактів та явищ. 

Дуже важливою психологічною складовою НТД є творче мислення, й, 

зокрема, такий його різновид, як творче технічне мислення. Творче технічне 

мислення (ТТМ) – це мислення, результатом діяльності  якого є створення 
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суб'єктивно або об'єктивно нових ідей в галузі техніки та науково-технічних 

знань, а також успішне розв’язання науково-технічних проблем. Психологами 

визначений ряд проявів мислення, необхідних особі для того, щоб успішно 

справлятися з рішенням тієї або іншої творчої технічної проблеми. У працях 

А.Маслова вивчається роль мистецтва у становленні наукового мислення, 

експериментально досліджується вплив занять із живопису на розвиток 

технічних працівників. Роль духовного аспекту важлива не тільки для науково-

технічної діяльності, а й для праці звичайних інженерів, техніків. Вони не 

можуть бути повноцінними організаторами виробничого процесу без  

соціально-психологічних знань. В.О.Моляко розвиває в своїх роботах 

стратегіальний підхід до аналізу форм конструкторської інтелектуальної 

діяльності. Він виділяє п'ять основних стратегій рішення технічних задач: 1) 

стратегія пошуку аналогів; 2) стратегія комбінаторних дій; 3) реконструююча 

стратегія; 4) універсальна стратегія; 5) стратегія випадкових підстанов
 
[7]. 

Т.В.Кудрявцев виділяє три основні компоненти в структурі технічного 

мислення: понятійний, образний і дійовий [6]. Це, так би мовити, структурний 

аспект аналізу технічного мислення. Він дозволяє судити про певні стійкі 

структури мислення відносно об'єктивної дійсності. Основою для виділення 

цих структур служить «матеріал», яким оперує мислення під час рішення 

задачі. Наочно-дійове мислення здійснюється за допомогою реальної, фізичної 

апробації властивостей об'єктів; наочно-образне – маніпулює конкретними 

прообразами предметів; при цьому можуть зберігатися відносини подібності 

між образом і предметами, але відсутній діяльнісний контакт з ними. Понятійне 

мислення використовує абстрактні поняття, логічні конструкції і символи, 

замінюючі реальні предмети і відносини. 

В творчій технічній діяльності дуже часто беруть участь всі три види 

мислення одночасно. Тому ТТМ носить динамічний характер, який можна 

описати як сукупність інтелектуальних операцій, пронизуючих різні рівні 

мислення. 
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Інтелектуальні операції є процесом оперування структурними одиницями 

мислення: образами, поняттями, символами т.п. Як вже наголошувалося, цей 

процес зачіпає різні рівні мислення. Наприклад, операція абстрагування 

припускає перехід від образного до понятійного компоненту мислення, при 

цьому обидва компоненти  знаходяться в тісній єдності. Операція конкретизації 

пов'язана з переходом від понятійного до образного і дієвого компонентів 

мислення. Операція пошуку нових рішень, що характеризується проявами 

таких властивостей інтелекту, як гнучкість, продуктивність, оригінальність, 

може об'єднувати, і образний, і понятійний, і дієвий рівні. 

Отже, можемо перерахувати ряд інтелектуальних операцій, задіяних у 

процесі творчого технічного мислення: 

а) виявлення і формулювання технічної проблеми; 

б) пошук нових рішень (гнучкість, вербальна й невербальна 

продуктивність, оригінальність мислення); 

в) абстрагування у технічному інтелекті; 

г) пошук аналогій і асоціацій; 

д) подолання інерції мислення; 

е) операція конкретизації. 

Вищезгадані операції не відображають всього різноманіття проявів 

інтелектуальної діяльності в процесі технічної творчості, проте їх роль в 

даному процесі вельми значна. Більш конкретно судити про це допоможуть 

приведені нижче визначення. 

Виявлення і формулювання технічної проблеми – початкова і 

найважливіша ланка технічної творчості. Вона вимагає образного 

нестандартного мислення, уважності та спостережливості, уміння помічати 

суперечності і факти, що не «узгоджуються» із звичним алгоритмом дій. 

Гнучкість мислення виражається в умінні знаходити різноманітні 

варіанти і шляхи рішення однієї і тієї ж технічної задачі, переходити  від одного 

способу рішення до іншого.  
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Продуктивність пов'язана з легкістю створення та впровадження ідей і 

їхньою кількістю. 

Оригінальність полягає в умінні знаходити незвичайне рішення 

проблеми, пропонувати нестандартні рішення, ідеї, розглядати дійсність в 

незвичному ракурсі. Тісно пов'язано з цією якістю уміння долати інерцію 

мислення, яке виражається в ломці звичних шаблонів і стереотипів, що 

заважають знайти правильне рішення. 

Абстрагування в технічному мисленні, як ми уже згадували, припускає 

уміння вичленовувати найістотніші ознаки об'єкту, відволікаючись від 

другорядних, відділяти у цьому процесі властивість від предмету, знаходити 

загальні властивості, ознаки, закономірності, притаманні класу предметів або 

явищ. В технічній творчості ця операція відіграє вирішальну роль при 

постановці технічної проблеми, формулюванні технічних вимог до об'єкту в 

процесах рекомбінації елементів досвіду і пошуку аналогів, тощо [3].  

Уміння знаходити аналогії і асоціації необхідне при пошуку технічних 

рішень, побудованих на використовуванні схожих технічних ідей і принципів, 

запропонованих в інших областях науки і техніки або «винайдених» природою. 

Аналогії часто є основою для висунення первинних припущень і гіпотез. 

Операція конкретизації виражається в умінні втілювати ідеї через 

технічні рішення у матеріалізовані форми, знаходити для цього засоби та 

інструментарій. 

Розвинене креативне технічне мислення, таким чином, являє собою 

інтегроване системне утворення, яке включає комплекс психологічних якостей: 

вербальну і невербальну гнучкість, оригінальність та продуктивність (за 

визначенням Дж. Гілфорда і П. Торренса 
 
(Див.: [9, с. 111-126]), а також 

винахідливість, яка має розглядатися як єдність наступних проявів та якостей: 

здатності до постановки й формулювання технічної проблеми, оригінальність 

та новизну висунутої ідеї, конструктивність опрацювання і втілення задуму
 
[2].  
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У цьому ж ряду знаходиться технічна кмітливість, яка розуміється як 

здібність до розуміння правильних шляхів пошуку технічного рішення та 

винахідливість, яка проявляється у цьому пошуку. 

Особливості предметів праці та їх психологічні вимоги до людини у сфері 

НТД. В практиці науково-технічних професій дуже важливо систематизувати 

критерії для аналізу спеціальних здібностей, пов'язаних саме з цією областю 

професійної діяльності. 

З відомої класифікації професійно важливих якостей за предметами праці 

Є.О. Клімова [5] ми взяли за основу деякі її системотворчі елементи (предмет 

праці, предметний зміст професійної діяльності; якості, які необхідні для 

успішної взаємодії з даним предметом праці), але суттєво змінили психологічне 

наповнення класифікації у відповідності із психологічним змістом та 

професійними вимогами НТД. Викладач у процесі НТД спрямовує свою 

активність та діяльнісні зусилля на три основні предметні сфери – 1) техніка; 2) 

знак, інформація, поняття; 3) інша людина, якій викладач передає свої знання – 

студент, слухач, учень, молодий науковець. Відповідно до класифікації 

Є.О.Клімова, маємо групи професій - Людина-Техніка (Л-Т), Людина-Знак (Л-

З), Людина-Людина (Л-Л). Кожна з цих сфер вимагає специфічних 

психологічних якостей та здібностей. Унікальність професійного зростання 

викладача у НТД полягає в тому, що цей процес поєднує в собі суттєві 

психологічні прояви всіх трьох типів професійних сфер – Людина-Техніка, 

Людина-Знак, Людина-Людина (Л-Т, Л-З, Л-Л). Докладніше питання 

діяльнісно-психологічного змісту цих сфер висвітлене у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Особливості предметів праці та їх психологічні вимоги до людини у 

сфері НТД 

Різновиди 

предметів 

праці 

Тип  

профес

ії 

Різновиди та 

елементи проф. 

діяльності 

Психологічний зміст діяльності та  

якості, які необхідні для успішної 

взаємодії з даним предметом праці 

1. Техніка. 

Предмет 

Л-Т 

Людин

НДДКР (науково-

дослідні та дослідно-

Для  професій у сфері НТД творчого 

рівня (вчений, інженер, винахідник та 
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впливу 

людини у 

процесі 

професійної 

діяльності – 

діяльнісне 

створення та 

перетворення 

технічних 

об’єктів та 

пристроїв;  

проектування

: створення та 

перетворення 

технічних 

ідей та 

технологій. 

а-

технік

а 

конструкторські 

роботи), створення 

науково-технічних 

ідей, проектів 

технічних пристроїв; 

інженерно-

технологічний 

супровід 

виробництва 

технічних об’єктів 

(розробка 

технологічної 

документації, 

технологічних карт, 

креслень, 

допоміжних 

пристроїв і т.п.) 

тощо.  Лабораторні, 

практичні роботи з 

фізики, хімії, 

електротехніки тощо; 

лекції з технічних 

дисциплін. 

Підготовка 

майбутніх фахівців 

сфери НТД  

раціоналізатор, викладач технічних 

дисциплін високої кваліфікації): творче 

науково-технічне мислення, 

винахідливість, подолання розумової  

інерції, абстрагування, технічна 

фантазія та інтуїція. Вміння 

перетворювати інформацію – 

перебудовувати, мислити за аналогією 

та переносити прототипи у нові умови, 

аналізувати, синтезувати, комбінувати й 

утворювати нові ідеї з цих комбінацій. 

Спостережливість, технічна 

кмітливість.  Вміння читати умовні 

позначення у формулах та  на 

кресленнях, переводити їх у наочні 

образи (тобто декодувати інформацію) 

та оперувати ними; вміння робити 

зворотні мисленнєві операції – кодувати 

інформацію у формули, креслення та 

умовні позначення й оперувати з ними. 

Просторове мислення. Для 

виконавських  робітничих технічних 

професій – певні елементи попередніх 

вмінь (зокрема, спостережливість,  

технічне мислення,  кмітливість тощо), 

а також  гарний окомір, координація 

рухів рук, у тому числі тонких, 

концентрація уваги, організованість 

тощо. 

2. Знак, ідея, 

поняття. 

Предмет 

впливу 

інформаційні 

продукти: 

тексти, 

цифри, 

формули, 

схеми, 

креслення, 

графіки, 

карти та ін. 

умовні 

позначення. 

Технічні ідеї  

та технології. 

Л-З  

Людин

а- знак 

Розробка й 

оформлення 

технологічної 

документації,  

копіювання та 

виконання креслень, 

підрахунків, схем; 

математична обробка 

інформації;   

програмування, 

робота з електронно-

обчислювальною 

технікою, створення 

та обслуговування 

програмного 

продукту для  

станків із ЧПУ та 

робототехніки;    

ведення діловодства, 

переклад з однієї 

мови на іншу, робота 

оператора 

Абстрактне мислення. Стійка увага, 

посидючість; зосередженість на 

цифровому, язиковому та іншому 

„знаковому” матеріалі; допитливість 

розуму, здатність за рядом цифр бачити 

реальні відносини; розвинена  здатність 

до кодування та декодування 

інформації. 
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персональних 

комп’ютерів. 

Розробка 

підручників, таблиць 

та схем; облік 

навчальної 

успішності студентів 

тощо. 

3. Людина. 

Предмет 

впливу 

професіонала 

у професійній  

діяльності – 

людина, 

група, 

колектив. 

Л-Л 

Людин

а-

людин

а 

Викладацька 

діяльність; розбір 

поведінки 

оточуючих; 

виконання 

суспільно-

організаторської, 

виховної роботи у 

педагогічній праці; 

участь у колективних 

виховних та інших 

заходах. 

Високі моральні якості, потреба в 

спілкуванні та трансляції власного 

досвіду та знань, професійні педагогічні 

здібності та якості: педагогічна 

ерудиція, педагогічне мислення, 

здатність до педагогічної імпровізації, 

педагогічна спостережливість, 

педагогічна спритність, педагогічний 

оптимізм, педагогічне передбачення; 

уміння відновлювати взаємовідносини з 

людьми, ораторські здібності; 

схильність до вивчення передового 

педагогічного досвіду;  здатність вільно 

висловлювати свої думки; 

комунікативна креативність - комплекс 

інтелектуальних, емоційних та 

поведінкових особливостей індивіда, які 

сприяють нестандартному, 

нешаблонному вирішенню 

комунікативно-педагогічних ситуацій; 

доброзичливість, чуйність, такт, 

витримка, стенічність та витривалість, 

сила нервової системи тощо. 

З таблиці видно, що професії типу «людина-техніка», «людина-знак» та 

«людина-людина» пред'являють до фахівця найрізноманітніші вимоги. 

Стосовно різноманітних професій список таких вимог можна було б 

продовжити. Зокрема, важливими для творчої науково-технічної діяльності є 

вимоги до розвитку просторового мислення.  

Просторове мислення виражається в здатності оперувати просторовими 

уявленнями. Це уявлення про форму, положення, величину, відстань, напрям і 

інші просторові співвідношення і зв'язки в предметі і між предметами [3]. В 

технічній діяльності фахівець має мати високий рівень здатності оперувати 

просторовими образами технічних вузлів і механізмів, перекодовувати 

тривимірні просторові образи в двомірні графічні і навпаки. 
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Постановка завдання творчої діяльності не знімає необхідності 

підготовки працівників до професій низькокваліфікованої виконавської праці, 

роль якої в суспільному виробництві залишається ще значною. Але навіть у 

цьому випадку, виробництву потрібен робітник, функції якого не обмежувалися 

б простим виконавством. Сучасний робітник повинен володіти навичками 

раціоналізаторської та винахідницької діяльності, а також вміти знаходити 

резерви підвищення продуктивності праці на своєму робочому місці, що є 

завданням творчим. 

В одній з найбільш технологічно розвинених країн світу, Японії, у 

багатьох фірмах на одного зайнятого виробляється 60-80 раціоналізаторських 

пропозицій на рік. Рядові робітники і службовці, що займаються 

раціоналізацією, вносять величезний вклад у науково-технічний прогрес 

сучасної промисловості. 

Компоненти психологічної моделі НТД. 

Побудова психологічної моделі НТД неможлива, якщо не звернутися до 

конкретних підструктур й психологічних якостей людини, які відповідають за 

процеси діяльнісно-трудової саморегуляції. Діяльнісно-трудова саморегуляція 

проявляється у відповідальності, автономності, самоконтролі, активності, силі 

волі, працьовитості, ініціативності, варіативності у прийнятті рішень, 

багатоманітності стратегій виконання трудових завдань.  

Висока автономність, ініціатива і творчий пошук у професійній 

діяльності людини формують творчий тип працівника. Звуження активності  

професіонала до ролі виконавця команд, спущених «згори» веде до формування 

виконавського та пасивного типів працівників. 

В такої особистості розвивається потреба у підпорядкуванні. Відповідно, 

саморегуляція і рівень прояву всіх пов’язаних з нею творчих якостей різко 

знижується. Подібне явище зниження креативності працівника спостерігається 

у виконавського та пасивного типів працівників у сфері НТД. 
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Автономність у професійній діяльності розвиває смак до свободи, 

самовизначення. Можна стверджувати, що у самостійної особистості 

відбудуться значні зміни в сфері соціальних потреб. Формується потреба у 

свободі, яка йде на зміну потребі в підпорядкуванні, яка обмежувала ініціативу 

і привчала людей у всіх випадках сподіватися не на самих себе, а на вказівки 

«зверху». 

Творчий потенціал працівника у НТД можна представити у вигляді 

системи психологічних підструктур. 

1. Інтелектуально-пізнавальна. 

2. Особистісно-вольова. 

3. Потрібнісно-мотиваційна й оціночна. 

4. Комунікативна. 

5. Операційно-технічна.  

Спробуємо простежити динаміку зміни цих підструктур відповідно зі 

змістом НТД та науково-технічних професій. Зміст операційно-технічної сфери 

в епоху науково-технічної революції, інформаційних систем та комп’ютерних 

технологій суттєво змінюється. Важливе місце в ньому займають не тільки суто 

технічні навички та вміння, а й здатність творчо вирішувати виробничі 

завдання і оперувати інформацією й абстракціями, а також її перетворювати. 

Великі зміни відбуваються і в пізнавальному потенціалі працівника у 

сфері НТД. Якщо ручні знаряддя праці вимагають насамперед наочно-дієвого 

мислення, то машинне виробництво вимагає від працівника, поряд з 

емпіричним, і абстрактного мислення, а сучасні комплексно-автоматизовані 

виробництва з інформаційними технологіями – систематичного абстрактного 

мислення
 
 [8, с. 61-62]. 

Як бачимо, в найсучасніших галузях виробництва та НТД пізнавальна та 

операційно-технічна підструктури працівника зближуються. 

З розвитком абстрактного мислення зростає загальний кругозір 

особистості. Вона, як пише В.Ф. Овчинников, «переходить від локальних і 
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емпіричних оцінок до орієнтацій широкого морального, політичного та 

світоглядного плану»
 
[8, с. 62]. 

Що стосується змін у вольовій сфері, то ми вже раніше відзначали, що 

розвиток творчого потенціалу працівника пов’язаний із проявами таких 

вольових якостей, як самоконтроль, ініціативність, цілеспрямованість 

(особистість володіє умовами досягнення мети, тому діє цілеспрямовано). У 

працівника виконавського типу домінує переважно одна вольова якість – 

старанність. На відміну від нього самостійному творчому працівнику властиві 

висока трудова активність, творчий підхід до справи, відповідальність, 

сумлінність і т.п. 

Схематично динаміку зв’язку форм професійної активності у НТД і 

становлення психологічних компонентів працівника узагальнено у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Формування психологічних підструктур особистості 

в залежності від типу виробництва у НТД 

Підструктури 

особистості 

Тип виробництва 

Машинне Науково-індустріальне 

1.Операційно-

технічна (професійна) 

Конкретні навички і вміння, 

оперування речами 

Конкретні навички і вміння, 

оперування речами + 

інтелектуальні навички та 

вміння, оперування 

абстракціями, перетворення 

інформації 

2. Інтелектуально-   

пізнавальна (обсяг та 

рівень охоплення 

реальності) 

Емпіричне мислення 
Систематичне абстрактне 

мислення 

3. Тип мислення Стереотипне залежне Самостійне творче 

4. Оціночна 

 
Локальні та емпіричні оцінки 

Орієнтації широкого 

світоглядного плану 

5. Домінуючі форми 

активності 

Виконавська активність Творча активність 

6. Соціальні потреби Потреба в підпорядкуванні 

 

Потреба в свободі та автономії 

7. Психологічний тип 

особистості 

Виконавчий та пасивний типи 

особистості  

Самостійна творча особистість 
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Висновок: унікальність професіоналізації викладача у НТД полягає в 

тому, що цей процес поєднує в собі суттєві психологічні прояви всіх трьох 

типів професійних сфер – Людина-Техніка, Людина-Знак, Людина-Людина; 

виділені психологічні підструктури особистості (інтелектуально-пізнавальна, 

особистісно-вольова, потребово-мотиваційна й оціночна, комунікативна, 

операційно-технічна) є ключовими для аналізу спеціальних здібностей фахівця, 

пов'язаних саме з технічною областю професійної діяльності; аналіз специфіки 

проявів інтелектуальних здібностей до творчого технічного мислення (ТТМ) у 

науково-технічній діяльності показав, що ТТМ носить динамічний, 

стратегіальний характер, складається із сукупності інтелектуальних операцій, 

що пронизують різні рівні мислення. Перспективою подальшого дослідження 

є накопичення емпіричних даних щодо підтвердження та ілюстрації 

запропонованих моделей. 
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