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ІГРОВИЙ МЕТОД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
Анотація. Розглянуто один аспектів підготовки майбутніх фахівців
морського

транспорту,

який

розкриває

застосування

методу

ігор

(гейміфікація). Зроблено огляд наукових праць щодо застосування ділових та
рольових ігор у підготовці морських фахівців. Запропоновано приклади
мобільних ігор, які можна використовувати у процесі навчання майбутніх
фахівців морського транспорту.
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ИГРОВОЙ МЕТОД В ПОГДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
РЕЧНОГО И МОРСКОГО ТРАНСПОРТА
Аннотация.

Рассмотрен

один

аспектов

подготовки

будущих

специалистов морского транспорта, который раскрывает применение метода
игр (геймофикация). Сделан обзор научных работ по применению деловых и
ролевых игр в подготовке морских специалистов. Предложено примеры
мобильных игр, которые можно использовать в процессе обучения будущих
специалистов морского транспорта.
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GAMIFICATION METHOD FOR TRAINING OF RIVER AND SEA
TRANSPORT PROPERTIES
Summary. One aspect of the training of future specialists in river and sea
transport, which reveals the application of the gamification method, is considered. A
review of scientific works on the application of business and role games in the
training of marine specialists has been made. Examples of mobile games that can be
used in the training of prospective specialists in river and sea transport are offered.
Key words: game method, gamification, marine specialists, professional
training, mobile games.
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Постановка проблеми. В останні десятиліття в педагогічній науці
отримали значний розвиток дослідження в області методології формування
професійних компетентностей фахівців у різних галузей (І.Б. Зарубінська,
В.А. Петрук, Л.Є. Петухова, О.М. Спірін, В.В. Ягупов та ін.), зокрема у галузі
морського транспорту (О.В. Гуренкова, О.О. Денденко, С.В. Козак, І.В. Сокол,
В.В. Чернявський та ін.). Проте не всі з пропонованих науковцями методів
знаходять застосування в практиці підготовки майбутніх фахівців річкового та
морського транспорту, що можна пояснити їх загальнонауковим характером.
Практико-орієнтована складова залишається не досить розробленою для
практичної реалізації в навчальному процесі морського навчального закладу.
У практиці підготовки фахівців морського транспорту вирішуються
завдання по боротьбі з водою, пожежею, зняттям судна з мілини та іншими
аварійними чи кризовими ситуаціями. З цією метою використовуються різні
тренажери, у роботі з якими навчання курсантів зводиться до відпрацювання
деяких операцій ( боротьба за живучість судна, підготуватися до евакуації,
погасити вогнище пожежі тощо). Проте не вирішуються такі важливі завдання
як прогнозування аварійної ситуації, її наслідків, тобто не розглядається
система причинно-наслідкових зв'язків. Слід зазначити, що такі завдання можна
вирішувати на основі використання методу ігор.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання професійної
підготовки майбутніх фахівців морського транспорту присвячено праці таких
науковців: С.Л. Барсук, Л.Д. Герганов, С.В. Козак, Н.М. Пріміна, В.В.
Чернявський та ін.. Ігрові методи у професійній підготовці майбутніх фахівців
досліджували: М.І. Воровка, І.М. Куліш, І.М. Мельничук, О.М. Парубок, І.Ф.
Полєщук та ін.).
За О. Січкарук гра визначається як непродуктивна діяльність, заняття з
метою розваги, що відбувається на відомих умовах та за певними правилами [1,
c. 63]. Використання ігор у навчанні, призвело до виокремлення імітаційних,
дидактичних, рольових та ділових ігор, які не можна вважати непродуктивними
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і лише розважальними, адже, по-перше, вони сприяють комунікації тих, хто
навчається, по-друге, набуттю ними певного досвіду, знань, умінь та навичок,
та формуванню професійних компетентностей.
Доцільність застосування ігор у вищій школі доведено низкою
вітчизняних та зарубіжних науковців. Зокрема Куліш І.М., розглядає ділову гру
як засіб

активізації навчальної діяльності студентів,

зазначаючи,

що

«дидактична гра – це навчальна гра, яка застосовується у процесі навчання,
виконує певні навчальні функції, має певну навчальну мету і завдання» [2,
c.10].
Воровка М.І., підтримуючи цю думку, наголошує на тому, що ділова гра є
технологію активного навчання, основні переваги якої полягають зміщенні
акценту з «системи знань» на «систему формування навичок, умінь, способів
поведінки», тобто на значущу діяльність для конкретної професії [3, c. 9].
Важливою є думка І.М. Мельничук про те, що дидактичні ігри є “навчальним
полігоном” для відпрацьовування практичних умінь і навичок, що надає змогу
наперед, ще до безпосередньої практики в установах та організаціях,
трансформувати отримані знання під час вивчення окремих дисциплін у
системний комплекс професійних дій, з якими майбутніх фахівець може
приступати до професійної діяльності, удосконалюватися, професійно зростати,
а не навчатися азів професіоналізму методом спроб і помилок на реальному
робочому місці [4].
Мета і завдання статті полягають у з’ясуванні ролі ігрового методу та
зокрема комп’ютерних ігор у підготовці майбутніх фахівців річкового та
морського транспорту.
Виклад основного матеріалу. Науковці розглядали різні аспекти
застосування ігрових методів у процесі навчання морських фахівців. Зокрема
Безлуцька О.П. як метод розвитку лідерських компетентностей у майбутніх
суднових офіцерів розглядає метод рольової гри, який, на її думку, дозволяє
моделювати ситуації майбутньої професійної діяльності, занурюватись в ділові
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взаємовідносини, відпрацьовувати професійно важливі якості [5, с. 6].
С. Мойсеенко і Л. Мейлер запропонували методологічні підходи до розробки
проектів професійних ділових ігор для моряків та метод визначення вмісту
навчання та розвитку професійної компетентності морських фахівців як
безпосередньо під час ігор, так і після аналізу ігор. Вони наголошують, що
розробка ділових ігор для морських фахівців вимагає високого професіоналізму
як від самих розробників, так і від вчителів / експертів, які ведуть гру та
генерують ситуації в іграх [6].
Зарубіжні науковці Рондон C., Ф., Сасі Ф.К., Андраде К. акцентуючи
увагу на змінах у сучасному цифровому суспільстві протягом останніх
десятиліть, зазначають, що студенти нинішнього покоління очікують широкого
використання нових технологій у навчанні, вимагаючи необхідності змінити
традиційні методології пасивного навчання на активні. Тому на їх думку освітні
комп'ютерні ігри – це приклади навчальної взаємодіє з комп'ютером, що
являють собою освітню стратегію для підвищення інтересу студентів до
вивчення дисциплін [7].
Частково морська галузь вже використовує ігри: у багатьох морських
закладах вищої освіти навчання за багатьма напрямками відбувається за
допомогою симуляторів, тренажерів або відеігор. Нині ІТ-індустрія зробила
крок вперед і додала до цього списку гри, здатні урізноманітнити часом нудну і
важку теорію ігровою практикою. Як приклад спеціальної гри, яку можна
використовувати у навчанні майбутніх фахівців річкового та морського
транспорту, можна назвати гру для смартфонів «Risk Ahoy!», яка була
випущена Британським Клубом взаємного страхування UKP&IClub. Вона
покликана нагадати морякам про ризики в рейсі: гравцеві потрібно проходити
рівні, долаючи потенційні труднощі – від гасіння пожежі до управління судном.
Сучасні розробники ігор роблять ставку на створення мобільних ігор. Для
підготовки майбутніх фахівців річкового та морського транспорту доцільними
будуть ігри-симулятори. Наприклад, гра «Ship Simulator 2018» (Рис. 1) являє
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собою реалістичний тренажер, де можна подорожувати в екзотичні місця та
перевозити пасажирів судна. Розробники втілили у грі реальні ситуації з
динамічними океанськими хвилями та реалістичними круїзними рухами у
великих портах, що наповнені іншими кораблями. У грі користувач має бути
обережним, щоб не стикатися з судами

чи перилами, стежите за іншими

суднами й човнами та атаками акул.

Рис. 1. Графічне зображення гри «Ship Simulator 2018»
Гра «Cargo Ship Simulator: Car Transporter in 3D» являє собою тренажер і
корабельний симулятор з реалістичною морською фізикою. Вона дозволяє
студентам приміряти на себе роль капітана величезного порому, що перевозить
вантаж. Завдання у грі цілком відповідають реаліям майбутньої професійної
діяльності студентів морського навчального закладу: прибути у порт, щоб
завантажувати товари, вибрати пункт призначення, доставити товари по морю,
зберегти вантаж у безпеці, не забуваючи про термін його доставки.
Висновки та перспективи подальшого розвитку. Таким чином, ігри
створюють взаємодію, яка є наріжним каменем будь-якого позитивного досвіду
навчання. Зі зростаючою популярністю цифрових ігор й ігрових інтерфейсів,
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важливо, щоб

ігрофікація стала

частиною професіонального навчання

майбутніх фахівців річкового та морського транспорту. Для цього у
розпорядженні морських навчальних закладів є як педагогічні методи ділових,
імітаційних та рольових ігор, використовувані під час навчання, такі і
тренажерні центри та комп’ютерні і мобільні навчальні ігри, що можуть
застосовуватися у процесі практичної й самостійної підготовки студентів.
Перспективи

подальшого

розвитку

проблеми

вбачаємо

у дослідженні

ефективності застосування методу ігор у професійній підготовці майбутніх
фахівців річкового та морського транспорту.
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Тематика: інші професійні науки (технічні науки)
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСЧЕТА СТАЛЬНЫХ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ
Анотация. В данной статье рассмотрены особенности работы
стальных вертикальных цилиндрических резервуаров, в частности работа
уторного узла – места соединения цилиндрической стенки с плоским днищем.
Обсуждается

применяемая

расчетная

методика,

попытки

её

усовершенствования.
Ключевые слова: стальные вертикальные резервуары, уторный узел,
расчетные допущения.
Дейнега А. С.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ СТАЛЕВИХ
ВЕРТИКАЛЬНІХ ЦИЛІНДРИЧНИЗ РЕЗЕРВУАРІВ
Анотація. У даній статті розглянуті особливості роботи сталевих
вертикальних циліндричних резервуарів, зокрема робота уторного вузла – місця
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з'єднання циліндричної стінки з плоским днищем. Обговорюється вживана
розрахункова методика, спроби її удосконалення.
Ключові слова:

сталеві вертикальні резервуари,

уторний вузол,

розрахункові допущення.
Anastasiia Deineha
department of Metal, wooden and plastic constuction
Pridniprovsk state academy of civil engineering and architecture,
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Abstract. Features of steel storage tanks performance, in particular features of
bottom-shell junction performance, are considered in this article. Calculation
methodology and efforts of its improving are discussed.
Key words: steel storage tanks, bottom-shell junction, basic design
assumptions.
Постановка

проблемы.

Стальные

вертикальные

цилиндрические

резервуары (РВС) относятся к разряду массовых конструкций, работающих в
тяжелых эксплуатационных условиях. РВС широко применяются в нефтяной
промышленности для хранения нефти и нефтепродуктов. Разрушения или
аварии таких конструкций влекут за собой не только материальный ущерб, во
много раз превышающий себестоимость, но и проблемы экологического
характера. Поэтому остаются актуальными более глубокое изучение работы
РВС и уточнение методики их расчета.
Цель и задачи статьи. Выполнить обзор используемых расчетных
методик проектирования РВС, а именно, узла сопряжения стенки с плоским
днищем, провести анализ попыток улучшения этих методик, а также
определить возможные направления для дальнейших исследований.
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Изложение

основного

материала.

Главными

конструктивными

элементами РВС являются цилиндрическая стенка и днище. Основным
назначением днища является обеспечение герметичности резервуара. При
правильном

устройстве

основания,

качественном

изготовлении,

транспортировании и монтаже каких-либо существенных напряжений от
внешней нагрузки в днище не возникает, поэтому его толщину принимают по
технологическим соображениям, надежности выполнения сварных соединений,
а также из условия надежной сопротивляемости коррозии в течение
нормативного срока службы. Исключение составляет периферийная часть
днища. Здесь в зоне соединения днища с цилиндрической стенкой

при

заполнении резервуара нефтепродуктом имеет место моментное напряженное
состояние с высоким уровнем изгибных напряжений, которые воспринимаются
краевыми зонами (зоны, примыкающие к линии сопряжения), как стенкой так и
днищем.
Цилиндрическая

стенка

является

главной

несущей

конструкцией

вертикальных цилиндрических резервуаров. Как оболочка, цилиндрическая
стенка РВС может быть отнесена к разряду очень тонких оболочек (отношение
радиуса стенки r к толщине t составляет от 1000 до 2500). Большая часть
поверхности таких оболочек под воздействием внешней нагрузки находится в
безмоментном двухосном напряженном состоянии и общие условия равновесия
обеспечиваются

мембранными

усилиями

и

соответствующими

им

напряжениями. Исключение составляют локальные участки скачкообразного
изменения формы оболочки, а также участки непосредственно прилегающие к
опорным узлам. В таких участках возникают локальные, быстро затухающие
по длине оболочки изгибные напряжения. В технической литературе такие
участки принято называть зонами «краевого эффекта». В конструкциях РВС
основной нагрузкой для цилиндрической стенки является гидростатическое
давление хранимого продукта. Поэтому явно превалирующими по величине
оказываются растягивающие кольцевые напряжения. Вместе с тем, в ней могут
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возникать и сжимающие напряжения. Это имеет место при воздействиях
ветровой нагрузки (кольцевое сжатие), вакуума (меридиональное и кольцевое
сжатие), снега на кровле (меридиональное сжатие). Всегда имеет место сжатие
в меридиональном направлении от собственного веса выше лежащих
конструкций.
Практика проектирования РВС показывает, что фактическая величина
растягивающих напряжений

2

составляет не

более

(0,65 - 0,75)

Т.

Меридиональные сжимающие напряжения  1 (от всех возможных воздействий)
составляют не более (0,02 - 0,03) от  2 растяжения, а

меридиональные

растягивающие напряжения  1 , которые могут возникать от подъемной силы,
вызванной избыточным давлением, составляют примерно (0,04 - 0,07) от  2 .
В любом случае все пояса и цилиндрическая стенка в целом должны
удовлетворять как условиям прочности, так и условиям устойчивости.
Учитывая указанные особенности, в действующих нормах проектирования [6]
определение толщины поясов цилиндрической стенки по условию прочности
производится только с учетом растягивающих напряжений

, которые

принимаются равными расчетному сопротивлению стали с соответствующими
коэффициентами надежности. При этом все пояса рассматриваются как
отдельные безмоментные цилиндрические оболочки. В итоге требуемая
толщина i-го пояса определяется условием:
ti 

pi  r
 C1i  C 2 i
 c  Ry

,

где p – расчетное значение давления (в общем случае гидростатическое
плюс избыточное) для рассматриваемого i-го пояса;  c – коэффициент условий
работы, применительно к резервуарам, ранящим нефть и нефтепродукты
 c принимается равным 0,6 для нижнего пояса стенки и 0,7 для всех остальных

поясов; R y – расчетное сопротивление стали; С1 – поправка на коррозию, а С 2 –
поправка на минусовые допуски листового проката.
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Толщину листов окраек согласно [10] следует принимать конструктивно в
зависимости от номинальной толщины листов и напряжений первого пояса
цилиндрической

стенки,

которые

имеют

место

при

гидростатических

испытаниях.
Как и в любой реальной оболочечной конструкции, в цилиндрической
стенке стальных вертикальных цилиндрических резервуаров имеются участки,
где на безмоментное НДС накладываются краевые изгибающие моменты.
Наиболее ярко это проявляется в зоне сопряжения цилиндрической стенки с
плоским днищем. Такие участки требуют проведения отдельного расчета по
определению НДС с проверкой условия прочности.
С позиций теории тонкостенных оболочек задача определения НДС на
участках сопряжения цилиндрической стенки РВС с плоским днищем,
лежащим на упругом основании, является сложной статически неопределимой
задачей, которая при определенных параметрах внешней нагрузки должна
рассматриваться с учетом как геометрически, так и физически нелинейных
эффектов.
В

ряде

известных работ авторы

пытались избежать

указанных

недостатков, используя те или иные приближения. Так в [4] была сделана
попытка решения задачи расчета днища как круглой пластины на упругом
основании. Получена формула для напряжений в днище резервуара с
использованием уравнения изгиба круглой пластины на упругом основании.
Было получено выражение для максимального момента в стенке и в днище. Эта
задача решалась фактически в предположении полной заделки стенки в днище,
т.е., угол поворота днища принимался равным нулю. В результате получены
зависимости, обеспечивающие надежный запас в напряжениях, но плохо
соответствующие действительности и никак не реагирующие на характерные
параметры днища и основания в каждом конкретном случае.
В работах [1], [5]

и [8] также были сделаны попытки расчета узла

сопряжения стенки и днища-мембраны, но в основном полученные результаты
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касаются только цилиндрической стенки. Все эти решения строились с
использованием аналитических зависимостей теории упругости и как и все
известные аналитические разработки не позволили получить пригодные для
анализа НДС решения.
В инженерной практике расчет узла сопряжения цилиндрической стенки
РВС с плоским днищем выполняют методом сил с принятием целого ряда
упрощающих допущений. Основу используемого сейчас алгоритма составляет
инженерная методика, предложенная М.К. Сафаряном и М.Н. Ручимским в
далеких 50-х годах прошлого столетия. Эта методика состоит в следующем. В
соответствии с общими положениями метода сил принимается основная схема
работы узла сопряжения с приложением основных неизвестных,

которые

представляются в виде краевых изгибающих моментов и поперечных сил. Для
каждого отдельного из сопрягаемых элементов записываются уравнения,
определяющие их деформации – угол поворота и радиальное перемещение.
Такие уравнения записываются с использованием известных аналитических
зависимостей,

при

этом

цилиндрическая

стенка

рассматривается

как

тонкостенная осесимметричная оболочка, а днище представляется в виде балки
единичной ширины на упругом основании.
Условия прочности для стенки и днища на участках их сопряжения, как
правило, записываются в виде:
-для стенки

M0
  c  Ry ;
Wст

-для днища

M max
  c  Ry .
Wдн

При этом в коэффициент  с в этих формулах принимается равным 1,2,
что означает допущение упругопластических деформаций в точках сопряжения
стенки с днищем.
Как уже отмечалось, рассмотренная методика расчета узла сопряжения и
сейчас

является

основной

при

проведении

инженерных

расчетов.

К

преимуществам рассмотренной методики относится сравнительная простота ее
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применения и однозначность получаемых результатов. Вместе с тем, нужно
иметь в виду и тот факт, что, как уже указывалось, она построена на целом
ряде допущений, влияние которых на результат требует дальнейших
исследований. К таким допущениям относятся:
 представление днища (круглая пластина) в виде балки на упругом основании;
 принятие основания Винклера с двухсторонней связью днища с основанием, в
то время как в действительности основание препятствует только деформациям
днища, направленным вниз от поверхности основания;
 принятие постоянного значения коэффициента  с , равного 1,2, сопряжено с
возможностью развития пластических деформаций и в ряде случаев может
привести к значительным остаточным деформациям, искажающим проектную
форму узла сопряжения.
Затронутые выше проблемы на основе аналитических изысканий
рассматривались в [1, 2, 3, 4, 5, 9], однако в [9] деформации днища как круглой
мембраны анализируются независимо от деформаций цилиндрической стенки, а
в [1 2, 3, 4, 5, 9,] при получении аналитических зависимостей для расчета
модели

«днище-пластинка»

действительный

характер

вводятся

допущения,

деформирования

уторной

которые
зоны.

искажают
Результаты

исследований НДС уторного узла с использованием численных методов на
основе ПВК «SCAD» приводятся в [7], но они не дают ответа на поставленные
выше вопросы.
Выводы и перспективы дальнейшего развития. В заключении следует
заметить, что подробно алгоритм расчета узла сопряжения цилиндрической
стенки РВС с плоским днищем не приводится ни в одном отечественном
нормативном документе, и, очевидно, основываясь на этом, в большинстве
случаев при проведении технической экспертизы данных конструкций в
процессе их эксплуатации узел сопряжения стенки с днищем, как правило,
расчетом не проверяется. В типовых проектах резервуаров, изготовленных с
надлежащим качеством, действительно, в большинстве случаев в точках
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сопряжения изгибные напряжения не превышают максимальную величину
кольцевых напряжений в нижнем поясе. Однако в общем случае все зависит от
степени защемленности стенки-оболочки в плоском днище. Заранее оценить
степень защемленности не представляется возможным, а в самом невыгодном
случае в точках сопряжения изгибные напряжения могут почти в 2 раза (1,875)
превышать кольцевые напряжения в нижнем поясе. Очевидно, что работа
уторного узла РВС и методика его расчета требуют более глубокого изучения и
усовершенствования.
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Тематика: інші професійні науки
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОЗИЦІЇ МІСТА
Анотація. Досліджуючи композицію міста, ми маємо справу зі значним
територіальним об’єктом, який ми не можемо осягнути миттєво. Тому,
вивчаючи міське середовище, дуже важливо проаналізувати не лише його
об’єктивні властивості (матеріальну складову), а й те, як ми його сприймаємо
і

які

враження

загальноприйнятих

залишає

оточення

композиційних

засад

(емоційну
побудови

складову).
простору,

Окрім

необхідно

враховувати особливості сприйняття просторової системи.
Ключові слова: містобудівна композиція, візуальне сприйняття, акцент,
домінанта, просторова структура.

Halyna Koznarska
Lviv Polytechnic National University,
Ph.D., Associate Professor Department of Urban Planning and Design
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SPECIFICS OF THE CITY COMPOSITION EXPLORING
Abstract. Exploring the composition of the city, we are dealing with a
significant territorial object, which we can not comprehend immediately. Therefore,
when studying the urban environment, it is very important to analyze not only its
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objective properties (material component), but also how we perceive it and what
impressions the environment leaves (emotional component). In addition to the
generally accepted composition principles of space design, it is necessary to take into
account the peculiarities of the spatial system perception.
Key words: urban composition, visual perception, accent, dominant, spatial
structure.
Постановка проблеми. Місто, як об’єкт архітектури, характеризується
значно більшими розмірами і, відповідно, вимагає більш складного та
ретельного підходу. Прийнято проводити композиційний аналіз міського
простору лише на основі матеріальних складових. Проте, на вартість простору
найбільший вплив має те, як ми сприймаємо середовище, які емоції
супроводжують його пізнання.
У дослідженні поставлено за мету виявити особливості сприйняття
міського середовища, об’єктивна та емоційна оцінка простору, матеріальні та
емоційні чинники,
Композиційні чинники формування міського середовища досліджували у
своїх

працях

Лінч К.,

Зітте К.,

Цайдлер Э.,

Вейхерт К.,

Іконніков А.,

Кириллова Л., Покровський И., Рожин И., Тіц А., Баранов Н., Посацький Б.,
Петришин Г., Ідак Ю., Криворучко О. та ін. [1-12]. На особливостях візуального
сприйняття міста акцентує у своїх працях Коптєва Г. [13, 14] На естетичне
сприйняття міського середовища звертає увагу дослідниця туристичної галузі
М.Антонець [15]
Виклад основного матеріалу. Досліджуючи середовище міста, ми,
зазвичай, аналізуємо лише його матеріальну складову. Такий аналіз є доцільний
коли нам потрібно забезпечити місто функціональними та технічними речами.
Але, коли мова йде про естетику та композицію, маємо звертати увагу не лише
на композиційні засади його матеріальної складової, але й особливості
емоційного

сприйняття

середовища.

Окрім

таких

загальноприйнятих
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композиційних

засад

як

співвідносність,

цілісність,

впорядкованість,

завершеність, рівновага, співрозмірність, особливу увагу слід звертати на те, які
враження людина отримає внаслідок поступового пізнання простору. Тому,
саму методику аналізу композиційних чинників слід поділити на дві стадії:
аналіз на основі об’єктивних властивостей та аналіз на основі емоційної оцінки
середовища.
На першій стадії, на основі натурних досліджень та картографічних
матеріалів, ми аналізуємо об’єктивні властивості міста:
- визначення форми простору;
- виділення акцентів та домінант;
- визначення типів планування;
- аналіз на наявність замкнутих та відкритих просторів;
- визначення цілісності та завершеності композиції;
- визначення видових пунктів та візуальних зв’язків;
- визначення ступеня насиченості простору тілами - щільність забудови.
Якщо на першій стадії ми проводимо дослідження композиції на основі
аналізу тривимірної об’ємно-планувальної структури (матеріальної складової),
то на другій стадії – необхідно враховувати час та особливості процесу
пізнання (емоційну складову). Власне, на цій стадії ми проводимо аналіз
емоційного сприйняття на основі визначення вражень, які отримує людина
рухаючись простором міста. Для цього необхідно врахувати наступні фактори:
- швидкість руху пішохода;
- час, протягом якого людина психологічно готова сприймати нове
зображення;
- властивості людського ока (теорія бачення).
Швидкість руху пішохода є різною і залежить не лише від фізичних
якостей споглядача, але й від функціонального призначення самого простору.
Наприклад, найшвидше пішохід рухається вулицею - проходячи у справах.
Дещо сповільненим є пересування туриста на проспекті, площі, де є можливість
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оглянути атрактивні елементи оточення. Найповільнішими є прогулянкові
маршрути прилеглими до житлових дільниць територіями. Для досліджень, як
правило, ми беремо середній рух пішохода 3-3,5 км/год.
Звертаючи увагу на час, протягом якого людина психологічно готова
сприймати нове зображення, необхідно наголосити, що тут може бути безліч
факторів впливу. Проте, на основі досліджень психологів виявлено, що у
середньому на сприйняття та усвідомлення нової картини людині потрібно
близько двох хвилин. [5]
Знаючи швидкість пересування людини та час, протягом якого вона може
сприймати нову картину, ми можемо визначити відстань, на якій можливо
оптимально забезпечувати зміну середовища, а це 100-120 м.
Вагомим фактором є особливості людського ока сприймати відповідні
ракурси композиції міста. Тут ми зобов’язані дотримуватись оптимальних кутів
сприйняття та відстаней до об’єктів (визначених у теорії бачення).
Наступним кроком буде аналіз середовища міста на наявність зміни
нових «картин» кожні 100-120 м. Найважливіше на цьому етапі - проводити
дослідження з точки зору людини. Тому, найкраще підійде метод натурних
досліджень. Тільки перебуваючи у безпосередньому контакті із досліджуваним
середовищем ми можемо визначити основні фактори впливу на сприйняття
споглядачем нової картини.
Таким чином, ми маємо змогу проаналізувати як окремі вулиці, так і
маршрути переходу основних потоків пішоходів, які, зазвичай, базуються на
функціональних зв’язках. Саме на дослідження сприйняття міста, а не його
об’єктивних властивостей, звертають особливу увагу фахівці туристичного
бізнесу при прокладанні туристичних маршрутів. Їхня діяльність зумовлює
пов’язувати пішохідні зв’язки між найбільш атрактивними елементами міста.
При підборі самих методів дослідження міста необхідно також
враховувати територіальну ієрархію його елементів:
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- архітектурний комплекс — група будівель, розташованих на невеликій
відстані одні від одних або з’єднаних між собою, яка чітко виділяється у
просторі;
- містобудівний комплекс — кілька або ряд архітектурних комплексів,
з’єднаних між собою. Містобудівний комплекс має обмежену величину і є
відділений від інших комплексів виразною топографічною або ландшафтною
межею, відносно особливою формою або функцією;
- ландшафтний комплекс — фрагмент ландшафту, що є добре видимим з
визначеного пункту і таким, що володіє елементами, які обмежують погляд:
гори, горби, високі дерева, групи забудови;
- просторовий комплекс — скупчення містобудівних комплексів або,
найчастіше, — містобудівних і ландшафтних. Просторовим комплексом буде
місто чи його фрагмент, а також фрагмент міської агломерації, де в одному
просторовому комплексі знаходяться елементи промислового, міського і
відкритого ландшафту.
Відповідно до розмірів досліджуваного комплексу, витрати часу на його
пізнання є різні. Тому, при побудові шляху оглядання необхідно враховувати
межі пішохідної доступності та деталізувати ділянки, які є безпосередньо
пов’язані з оточенням людей, а не технологічними процесами. Архітектору
потрібно вміти уявно перейти проектованими вулицями і відчути те, що буде
відчувати людина перебуваючи у цьому просторі у майбутньому.
Дуже важливим фактором сприйняття є орієнтація об’єктів огляду
відносно сторін світу. Адже, коли ми дивимось проти сонця – бачимо лише
силует.

Тому,

доцільно

проаналізувати

орієнтацію

основних

об’єктів

зацікавлення, щоб забезпечити доступ до них у «потрібний» час. Наприклад,
проектуючи освітню будівлю, мусимо на хвилю уявити себе учнем, який йде до
школи. Чи комфортно він буде себе почувати в ранковий час рухаючись у
східному напрямку, коли сонце засліплює очі і звідти виринає масивна і темна
будівля школи? Чи захоче він вчитись після такого гнітючого емоційного
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враження? Отже, прокладаючи основні пішохідні зв’язки, ми мусимо подбати
про те, щоб цей учень зранку побачив шкільну будівлю освітленою сонячними
променями. Тільки тоді, ми можемо говорити про те, що спроектували
комфортне середовище.
Для емоційного сприйняття, не менш важливе значення мають і
забезпечення міста пунктами огляду, щоб можна було оцінити загальний образ,
а не окремі будівлі. На розташування таких пунктів, також, необхідно
враховувати орієнтацію відносно сторін світу. [16]
Висновки. Отже, дослідження композиції міста ми ділимо на дві стадії.
Суть першої полягає у аналізі об’єктивних властивостей, де, у залежності від
територіальної ієрархії,

використовуємо методи: натурних досліджень;

графічного аналізу; порівняльного аналізу; групування, а для аналізу більших
територіальних об’єктів – методи індукції, дедукції та ототожнення. На другій
стадії, де ми аналізуємо емоційне сприйняття середовища, доцільно будувати
дослідження на наступних методах: натурних досліджень; спостереження;
порівняння; експерименту. Слід пам’ятати, що аналіз лише матеріальної
частини міста не дасть комплексної картини його естетичних якостей. Основні
атрактивні елементи ми маємо змогу визначити лише на другій стадії
дослідження при аналізі емоційної оцінки середовища.
Архітектор формує середовище. У свою чергу, середовище формує
людину – особистість. Відповідно, чим якісніше середовище ми сформуємо, не
лише з функціональної точки зору, але й з естетичної – тим вищий рівень
культури матиме суспільство.
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Тематика: інші професійні науки (хімія)
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THE CRYSTAL AND MAGNETIC STRUCTURES OF RbMnP2O7
Annotation. The crystal and magnetic structures of RbMnP2O7 have been
determined. The crystal structure (a=7.3672(2), b=9.6782(2), c=8.6467(2)Å,
β=105.488(1)0 space group P21/c, was determined from X-ray and neutron powder
diffraction, and was found to be isostructural with RbFeP2O7. Magnetic
susceptibility measurements showed that RbMnP2O7 behaves as a Curie-Weiss
paramagnet at high temperatures and orders antiferromagnetically bellow a Neel
temperature of 20K. From low temperature neutron diffraction, the magnetic
structure was found to be commensurate with the nuclear cell, with a magnetic
symmetry group P21¯/c.
Keywords: inorganic compounds, chemical synthesis, X-ray diffraction,
crystal structure.
Аннотация: Исследована кристаллическая и магнитная структура
RbMnP2O7. Параметры кристаллической решетки: (a=7.3672(2), b=9.6782(2),
c=8.6467(2)Å,

β=105.488(1)0,

пространственная

группа

P21/c,

были

определены. Рентгеновской и нейтронной силовой дифракцией доказано та
потверждено

подтвердила

изоструктурность

полученого

фосфата

с

RbFeP2O7.
Анотація:

Досліджена

кристалічна

та

магнітна

RbMnP2O7.

Параметри кристалічної решітки: (a=7.3672(2), b=9.6782(2), c=8.6467(2)Å,
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β=105.488(1)0, просторова група P21/c, були визначені. Рентгенівською та
нейтронною

силовою

дифракцією

доведено

та

підтверджено

ізоструктурність отриманого фосфата з RbFeP2O7.
Introduction. Diphosphates of the trivalent transition metals of the
stoichiometery AIMIIIP2O7 (A=alkali metal, M= V,Fe,Mo) exhibit several structure
types [1, 2]. The frameworks of these phases are built up fromcorner-sharing
MO6 octaedra and P2O7 groups. The size of the alkali metal cation plays an
important role in the crystal structures of AIMIIIP2O7. The diphosphate group is
very adaptive to the bonding requirements of other groups in the structure by
adjusting the P-O-P bond angle and configuration of two phoshates tetraedra. In our
continuing study of magnetic exchange interactions in these

systems, we have

investigated the nuclear and magnetic structure of RbMnP2O7 using neutron powder
diffraction data recorded on HRPT at a wavelength of 1.886 Å at 2K and 100K.
Analysis was performed using the GSAS suite of programs and the Rietveld plot
from the 2K data is displayed in figure 1.

Figure 1. 2(0) diagram.
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Results and discussion. The resulting nuclear structure was found to consist
of a framework of corner-sharing Mn06 octaedral and P2O7 groups, creating
intersecting tunnels, with the Rb+ cation located at the intersection of these
tunnels. The Mn06 octaedral were found to display an untypical (2+2+2) distorted
arrangement (2 long, 2 medium and 2 short bonds) instead of the traditional
(4+2) Jahn-Teller distortion expected for Mn +3 (Tab. 1,2,3). The diphosphate
group contained two distorted PO 4 tetraedra, with long P-O bonds to the bringing
O atom and shorter bonds to terminal O atoms [3].

Table 1

4

Coordinates of atoms (10 ) and equivalent thermal
corrections (Е2103) for the structure RbMnP2O7
Atom
Mn(1)
P(1)
P(2)
P(3)
O(1)
O(2)
O(3)
O(4)
O(5)
O(6)
O(7)
Rb(1)

x/a
10376(1)
6025(2)
3333(2)
4620(2)
7747(3)
2987(4)
5665(4)
1602(3)
5528(4)
2870(2)
7609(4)
0

y/b
671(1)
2500
2500
2500
991(2)
2500
2500
1001(2)
2500
1011(2)
2500
0

z/c
3347(1)
5356(1)
8226(1)
11435(1)
5160(1)
4457(2)
7114(2)
8139(2)
9736(2)
11569(1)
12385(2)
0

Ueq
8(1)
6(1)
6(1)
6(1)
9(1)
10(1)
12(1)
12(1)
8(1)
11(1)
11(1)
26(1)
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Table 2

4

Coordinates of atoms (10 ) and equivalent thermal
corrections (Е2103) for the structure RbMnP2O7
Аtom
Mn(1)
Mn(2)
P(1)
P(2)
P(3)
P(4)
O(1)
O(2)
O(3)
O(4)
O(5)
O(6)
O(7)
O(8)
O(9)
O(10)
O(11)
O(12)
O(13)
O(14)
Rb(4A)

x/a
3500(2)
2731(2)
2938(3)
-691(3)
5751(2)
8722(3)
3759(10)
4384(9)
2333(9)
801(8)
-2763(8)
457(10)
-966(10)
3823(8)
6507(8)
5537(8)
7653(8)
6911(8)
9775(8)
10216(8)
-1635(28)

y/b
7382(1)
3915(1)
7342(2)
8884(2)
6623(2)
6413(2)
7796(7)
7433(6)
5754(6)
8726(6)
10034(6)
9444(8)
7203(7)
7300(6)
7905(6)
5282(5)
5779(6)
7440(7)
4887(7)
7368(6)
9343(21)

z/c
2648(1)
2137(1)
-425(2)
-2107(2)
5429(2)
3166(2)
517(5)
-1659(5)
249(5)
-994(5)
-1938(6)
-3458(6)
-1628(8)
4623(5)
5591(5)
6810(4)
4650(5)
2230(5)
2957(5)
3137(6)
529(17)

Ueq
9(1)
11(1)
12(1)
14(1)
8(1)
10(1)
26(1)
22(1)
22(1)
17(1)
21(1)
34(2)
35(2)
16(1)
14(1)
13(1)
14(1)
20(1)
20(1)
22(1)
120(6)

On fig. 2 demonstrated IR-spectrum of obtained compounds – double
phosphate RbMnP2O7.
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Figure 2. IR-spectrum of RbMnP2O7
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Table 3

4

Coordinates of atoms (10 ) and equivalent thermal
corrections (Е2103) for the structure Ca9CoК(PO4)7
Атом
Co(l)
Co(2)
P(1)
P(2)
P(3)
P(4)
О(1)
О(2)
О(3)
О(4)
О(5)
О(6)
О(7)
О(8)
О(9)
О(10)
О(11)
О(12)
О(13)
О(14)
Rb(l)
Rb(1A)

x/a
1433(2)
7755(2)
7880(3)
4287(3)
3760(3)
711(3)
7082(10)
9386(9)
8773(9)
5807(8)
2164(8)
3977(11)
5493(11)
4812(9)
1906(8)
5320(9)
2658(9)
-1236(9)
1470(9)
502(8)
9247(7)
4760(4)

y/b
2634(1)
3918(1)
7321(2)
8927(2)
6397(2)
6595(2)
5784(7)
7303(7)
7774(7)
8807(6)
10105(6)
7229(8)
9497(12)
4837(7)
7454(7)
7338(7)
5755(6)
7292(7)
7895(6)
5221(6)
9859(4)
2094(3)

z/c
7356(1)
2158(1)
-382(2)
-2152(2)
3184(2)
5469(2)
346(6)
-1603(6)
555(5)
-1040(5)
-2021(5)
-1657(9)
-3521(7)
2993(6)
2261(5)
3168(6)
4697(5)
4628(5)
5648(5)
6857(5)
-3344(4)
4799(2)

Ueq
10(1)
10(1)
11(1)
15(1)
11(1)
9(1)
24(1)
25(1)
21(1)
16(1)
16(1)
40(2)
53(2)
22(1)
20(1)
24(1)
16(1)
18(1)
17(1)
13(1)
39(1)
2(1)

The atomic coordinates of were used as starting parameters for structure
refinements. The Mn cations were placed in the M(5) site. Alkali metal cations were
placed in the M(4) site as it was obtained. 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 maps did not show residual peaks.
After the nuclear contribution was fitted for the 2K neutron diffraction
pattern, extra peaks and intensity were evident and were assigned as magnetic
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diffraction. Subsequently, the nuclear and magnetic cells were found to be
commensurate and consistent

with the magnetic space group P21-/c, with the

magnetic moments lying in the ac plane resulting in a moment of 3.65 μ b. The
relative direction of the four Mn spins in the unit cell were found to be (0.23, 0.90,
0.26)+, (0.23, 0.60, 0.76)-, (0.77, 0.40, 0.25)+ (0.77, 0.10, 0.75)-, orientated closely
to the two long axial Mn-O bonds (figure 3).

Figure 3. Orientated closely Mn-O bonds.
Conclusion. Interestingly, this magnetic structure was found to consist of both
antiferromagnetic and ferromagnetic exchange interactions mediated through Mn-OMn-O pathways.
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Постановка

проблеми.

Для

розв’язання

основних

завдань

функціонування та розвитку економіки держави взаємодія споживачів і
виробників відбувається за допомогою ринкового механізму. Важливими
елементами цього механізму є складові дослідження маркетингового аудиту:
попит, пропозиція, ціна, які в свою чергу формують власні механізми: попиту,
пропозиції, ціноутворення. Це основа ринкових відносин, ядро ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем
маркетингового

аудиту

аналітичного

інструментарію

функціонування

підприємств на ринку присвячені праці багатьох учених, зокрема: Кирилюка
О.Ф., Корягіна С.В., Андрєєвої Н.М., Божко В.М., Макаренка П.М., Олійника
О.О., Ульянченка О.В. та ін.
Мета і завдання статті. Метою статті є визначення основних показників
та індикаторів дослідження маркетингової діяльності
що сприятимуть

підприємств на ринку,

підвищенню ефективності та конкурентоспроможності

вітчизняних підприємств.
Виклад основного матеріалу. Попит і пропозиція на зерновому ринку є
невід’ємними категоріями ринкової організації господарювання, аудиту
маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств, що виражають
об’єктивні економічні відносини товарного виробництва. З розвитком
суспільної

організації

товарного

виробництва

і

змінами

в

системі

господарювання змінюються конкретні способи мікро- і макроекономічного
регулювання попиту і пропозиції. Незмінним залишається загальноекономічний
зміст цих категорій ринкової економіки [7].
Оскільки кожен з учасників обміну керується своїми власними
інтересами, то доцільно розглянути ринок окремо з боку продавця, з боку
покупця, а потім їх взаємодію. Для розуміння дії ринкового механізму велике
значення має дослідження взаємодії між попитом і пропозицією. На макрорівні
вони розглядаються не як попит і пропозиція на окремі товари, а як сукупний

38

попит і сукупна пропозиція. А національний обсяг виробництва і рівень цін
визначається взаємодією сукупного попиту та сукупної пропозиції.
Пропозиція – це сукупність товарів, що є на ринку або будуть вироблені й
надійдуть у продаж за ціною, яка задовольняє виробника. Закон пропозиції
характеризує таку функціональну залежність пропозиції від ціни: чим вищою є
ціна, тим більшою мірою зростає пропозиція товарів з боку продавців. І
навпаки, чим вища пропозиція товарів, тим нижча ціна на них [5].
Сукупна пропозиція – загальна кількість товарів і послуг, яка може бути
вироблена і запропонована до продажу відповідно до рівня цін, що склався.
Пропозиція в ринковій економіці залежить від ряду факторів, серед яких,
виділяють наступні:
- власної ціни товару на ринку;
- запроваджених технологій і цін на вхідні ресурси, а отже, собівартості
виробленої продукції;
- організаційних заходів держави щодо регулювання ринку;
- ціни на товари-замінники;
- кількість виробників на ринку.
На сукупну пропозицію впливають фактори, які поділяються на цінові та
нецінові .
До цінових факторів належать:
- зміна відсоткової ставки;
- зміна рівня цін.
До нецінових факторів належать:
- зміна економічних правових норм: податки з підприємств та субсидії;
державне регулювання;
- зміни цін на ресурси (наявність власних ресурсів; ціни на імпортні
ресурси; співвідношення на ринку національних та імпортних ресурсів);
- зміни в продуктивності праці.
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Методично

пропозиція

на

сільськогосподарську

продукцію

може

визначатися як багатофакторна функція:
Qsi = f(Pi, Si, Yi, Ci, Pj),

(1 )

де: Qsi – кількість продукції, що може бути потенційно запропонована на
ринок, тис. т;
f – функція;
Pi – власна ціна, грн/т;
Si – площа посіву під аграрними культурами, тис. га;
Yi – урожайність, т/га;
Ci – собівартість одиниці продукції, грн/т;
Pj – ціна товару замінника [9].
Ступінь зміни обсягу пропозиції залежно від зміни ціни характеризує
еластичність пропозиції за ціною. Мірою цієї зміни виступає коефіцієнт
еластичності пропозиції, який розраховується як відношення обсягу пропозиції
до зростання цін.
Еластичність пропозиції служить показником відносної зміни пропозиції
відповідно до відносної зміни ринкової ціни. Якщо пропонована кількість
товару залишається незмінною для перепродажу за будь-яку ціну, то має місце
нееластична пропозиція. Коли ж найменше зменшення ціни товару викликає
скорочення пропозиції до нуля, а найменше збільшення ціни зумовлює
збільшення пропозиції, то ми маємо справу з абсолютно еластичною
пропозицією.
Формування пропозиції на ринку доцільно розглядати в залежності від
джерел їх надходження – із власного виробництва, запасів та імпорту.
Головною особливістю запасів є здатність швидкої адаптації: при незначній
зміні цін можна швидко здійснити додаткову пропозицію із запасів і навпаки, за
наявності вільних можливостей для зберігання надлишкова пропозиція може
спрямовуватись на зберігання, що й визначає високу еластичність продуктів із
запасу по ціні. Тенденції зміни запасів залежать від цінової політики держави.
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Менш мобільною є пропозиція по імпорту, хоча вона потребує менше
часу, ніж завершення розпочатого процесу виробництва. Зміни потреби в
імпорті перебувають у причинно-наслідковому зв’язку з динамікою попиту та
захистом, який гарантує внутрішня цінова політика держави для використання
потенціалу попиту. При достатніх поставках з-за кордону – еластичність
пропозиції по ціні за рахунок імпорту, як правило, значно вища, ніж
еластичність власного виробництва [2].
Попит – це платоспроможна потреба, тобто сума грошей, яку покупці
можуть і готові сплатити за необхідний їм товар за різними можливими цінами.
Він відображає, з одного боку, потребу покупця в деяких товарах або послугах,
бажання придбати ці товари або послуги в певній кількості і, з іншого боку, –
можливість оплатити покупку за цінами, що знаходяться в рамках «можливого»
діапазону. Із вище викладеного виходить, що величина попиту залежить перш
за все від ціни на товар чи послугу, який продається.
Відповідно до закону попиту, чим вища ціна на товари, тим меншу їх
кількість купуватимуть споживачі. І, навпаки, чим менша ціна продукції, тим
більшу її кількість купуватимуть. Отже, закон попиту відображує обернену
залежність між ціною товару і величиною попиту.
Методично розрахунок сумарного ринкового попиту на продукцію
сільськогосподарського виробництва та продукти їх переробки значно
складніший, ніж розрахунок пропозиції. Адже, попит – категорія більш
суб’єктивна, ніж пропозиція і залежить від значно більшої кількості відносно
непередбачуваних факторів [9].
Попит залежить від таких основних чинників:
- рівень доходів і заробітної плати в суспільстві;
- обсяги ринку певного товару, його кількість у продажу;
- суб’єктивні смаки покупців;
- реклама, очікування економічного буму, зростання чисельності
населення;
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- рівень податків;
- державна закупівля;
- наявність товарів-субститутів, рівня цін на них та їх корисність [9].
Попит в мікроекономіці розглядається з позицій корисності товарів для
споживача. Математичним відображенням «корисності» є функція корисності,
за її допомогою і досліджується поведінка споживачів. В загальному вигляді
функція може бути представлена як:
U = f (x, y),

(2)

де: U – рівень корисності (загальна кількість спожитого блага);
f – функція;
x, y – певна кількість товару, що може споживатися.
Ступінь змін по індикаторам попиту на різні види продукції відносно
зміни

ціни,

визначається

еластичністю

попиту.

Еластичність

попиту

представляється коефіцієнтом, який обраховується діленням зростання об’єму
попиту до зниження ціни, переведеного у відсоток. Зміна цього показника
може свідчити по наступні висновки.
1. При умові, що відсоткове скорочення ціни сприяє такому відсотковому
зростанню об’єму товару, що вся виручка від реалізації зростає і це свідчить
про те, що попит є еластичним, тобто становить вище одиниці. Еn> 1.
2.При умові, що відсоткове скорочення ціни може компенсуватися
окремим відсотком підвищення об’єму продажу товару, а вся сума виручки від
реалізації є сталою, в цьому випадку можна стверджувати про одиничну
еластичність попиту, і коефіцієнт рівняється одиниці Еn = 1.
3. При умові, що скорочення ціни призводить до незначного підвищення
об’ємів продажу, в загальна сума виручки скорочується, і це свідчить про те
що попит є не еластичним, і становить менше одиниці [6].
Тому можна констатувати, що на загальний показник попиту мають
вплив наступні цінові та нецінові фактори (рис. 1).
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Рис. 1. Фактори впливу на сукупний попит*
*Джерело: Складено автором на основі узагальнення літературних
джерел
До цінових факторів, які впливають на сукупний попит на ринку
належать:
1. Ефект відсоткової ставки. Він полягає в тому, що підвищення
відсоткової ставки на гроші призводить до скорочення сукупного попиту.
Механізм впливу полягає в тому, що підвищення цін на товари збільшують
витрати споживачів і підприємців, а отже, їм потрібно більше грошей для
придбання товарів і виплати заробітної плати. Відповідно зростає попит на
гроші, підвищується відсоток за кредит. Якщо відсоткова ставка буде вищою,
ніж очікуваний прибуток від купівлі інвестиційних товарів, то виробництво
буде скорочуватися, тобто сукупний попит зменшиться.
2. Ефект багатства, або реальних касових залишків. Із зростанням цін
відбувається знецінення готівки у населення і цінних паперів, зниження їх
купівельної спроможності. Це означає, що населення реально стає біднішим,
менше купує товарів національного виробництва, сукупний попит падає.
Зазначимо, що широке коло питань, пов’язаних із дослідженням основ
економічної теорії, висвітлено в працях вітчизняних вчених .
3. Ефект імпортних купівель. Підвищення цін в країні призведе до
зростання купівлі імпортних товарів і зменшення експорту за кордон, що
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вплине на обсяг національного виробництва і рівень сукупного попиту. Під
дією цінових факторів сукупний попит змінюється за кривою АД. Таким чином,
підвищення рівня цін веде до зменшення сукупного попиту і навпаки [1].
До нецінових факторів впливу на сукупний попит належать:
1. Зміни в споживчих витратах: добробут населення; очікування
споживача; заборгованість споживача; податки.
2. Зміни в інвестиційних витратах: відсоткові ставки (за рахунок інших
факторів, крім зміни рівня цін); очікувані прогнозні прибутки від інвестицій;
податки з підприємств; технологія (нові технології вимагають збільшення
інвестицій); надлишкові потужності.
3. Зміни в державних витратах.
4. Зміни у витратах на чистий обсяг експорту: національний дохід у
закордонних країнах-імпортерах вітчизняної продукції; валютні курси (падіння
курсу національної валюти призводить до зростання імпорту і навпаки).
В умовах ринкової економіки проблема фінансово-економічної безпеки
підприємств

аграрного

бізнесу

стає

все

більш

актуальною.

Аграрні

підприємства займають особливе місце, що не дозволяє їм повною мірою брати
участь у міжгалузевій конкурентній боротьбі, тому що сільське господарство
залежне від природних факторів і має яскраво виражений сезонний характер
виробництва, з низьким рівнем дохідності, більш відсталою у технологічному
плані матеріально-технічною базою в порівнянні з іншими галузями і
повільніше пристосовується до мінливих економічних і технологічних умов.
Зернове господарство в майбутньому має посісти пріоритетне місце в
економіці держави. Виходячи з цього визначається і рівень виробництва зерна,
який би задовольняв потреби внутрішнього попиту і забезпечував зростання
експортного потенціалу.
Ефективність роботи сільськогосподарського підприємства передбачає
також методику визначення показників ефективності виробництва зерна, що в
свою чергу впливає і на забезпечення економічної безпеки підприємства.
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Основним

завданням,

що

постає

перед

виробниками

сільськогосподарської продукції, на сучасному етапі розвитку аграрного
сектору економіки, є визначення сутності інтенсифікації та ефективності
функціонування виробництва в сільському господарстві та становлення ринку
зерна та продукції його переробки. Залежно від цього, використовують різні
показники, які повинні бути органічно взаємопов’язані і відповідати критерію
ефективності.

Вони

не

народногосподарської

можуть

бути

ефективності

єдиними

для

сільського

оцінки

господарства

рівня
і

госпрозрахункової ефективності окремих його галузей і видів продукції. З цією
метою широко використовуються як натуральні, так і вартісні показники.
Доцільно використовувати насамперед натуральні показники виходу продукції
з урахуванням її якості, які є вихідними при визначенні економічної
ефективності виробництва, проте вони не можуть бути єдиними для всього
сільськогосподарського виробництва. Водночас одні й ті самі рівні урожайності
досягаються

при

різних

динамічного

розвитку

витратах

зернового

виробництва
господарства

Основним
є

його

напрямком

інтенсифікація,

розширене відтворення виробництва зерна на основі науково-технічного
прогресу.

Інтенсивний

використанні

тип

досягнень

відтворення

базується

науково-технічного

на

прогресу

максимальному
і

підвищенні

ефективності виробництва. Мета інтенсифікації сільського господарствазбільшення капіталовкладень та інших ресурсів.
Інтенсифікація та економічна ефективність виробництва тісно пов’язані.
Показники ефективності показують підсумок розвитку агарного виробництва, а
показники

інтенсифікації

є

засобами

досягнення

ефекту.

В

сільськогосподарських підприємствах, які спеціалізуються на вирощуванні
зернових

та

зернобобових

використовується

система

узагальнюючих

показників, котрі відображають ефект від використання всіх витрат та ресурсів,
які використовуються в зерновій галузі та дають можливість кількісно оцінити
ефективність використання всіх ресурсів: земельних, матеріально-технічних,
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трудових. Залежно від умов застосовуються вартісні і натуральні показники [7].
Систему

показників

економічної

ефективності

виробництва

у

сільськогосподарських підприємствах, доцільно будувати на основі показників
валової продукції у натуральному та вартісному виразі, валового і чистого
доходу. Так у валовому доході, окрім обсягу виробництва, відбивається
економія затрат на оплату праці. Отже, валовий дохід відображає результати
виробництва у більш конкретизованому вигляді ніж валова продукція, а чистий
дохід – ще в більш конкретизованому, ніж валовий. У сільськогосподарських
підприємствах зернового спрямування, в залежності від видів витрат, виділяють
4 групи: показники ефективності використання земельних ресурсів, показники
ефективності

використання

робочої

сили,

показники

ефективності

використання основних засобів та показники ефективності капітальних
вкладень.

Особливе

значення

мають

такі

показники:

урожайність,

продуктивність праці, собівартість продукції, валовий і чистий дохід на 1 люд.
– год і 1 га посівної площі, рентабельність.
В умовах ринкової економіки кількість показників та методів їх
обчислення зростатиме. При ринкових відносинах успішна діяльність будьякого підприємства визначається також рухом його товарів на ринку,
досягненням переваг над конкурентами. Система показників господарської
діяльності за цих умов передбачає три основні групи і оціночні показники
(прибуток,

товарооборот,

умовно

чиста

продукція);

показники

витрат

виробництва (затрати на оплату праці, амортизація, матеріально-технічне
забезпечення);

відносні

показники

господарської

діяльності.

Головним

показником оцінки господарської діяльності в умовах ринку є прибуток. У
цілому серед оцінюючих показників господарської діяльності виділяють
наступні показники: оборот (товарооборот або обсяг продукції); валовий
прибуток; умовно чистий прибуток; умовно чиста продукція; прибуток після
сплати податків; прибуток після виплати всіх додаткових платежів. Підвищення
ефективності зернового господарства розглядається як успішне рішення
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багатьох задач. Так ряд вчених розробили систему показників, яка відображає
ефективність виробництва і заготівлі зерна в системі АПК і слугує для
визначення її рівня і динаміки. При розробці цієї системи вони керувались
наступними принципами: – система показників економічної ефективності
зернового господарства повинна відображати рівень виробництва споживчої
вартості і ріст продуктивності праці. Показники повинні забезпечувати
можливість порівняння результатів діяльності під комплексу, його окремих
бригад за один і той же період чи в динаміці. Принципу співставності необхідно
додержуватись при складанні будь-якого показника системи; – система
показників ефективності зернового господарства повинна мати причино –
наслідковий зв'язок з показниками економічної ефективності народного
господарства; – системі показників слід мати чітко виражений економічний
зміст,

всебічно

характеризувати

економічну

ефективність

господарства

в системі агропромислового

комплексу,

підприємств,

відображати

в

реальний

вклад

зернового

його галузей

підвищення

і

ефективності

народного господарства. Таким чином, вважаємо, що система показників
економічної ефективності зернового під комплексу повинна бути побудована в
двох варіантах: ресурсному та витратному. Ресурсна формула ефективності
характеризує

рівень

використання

виробничих

ресурсів

на

одиницю

економічного ефекту. Витратна формула характеризує рівень поточних
виробничих

витрат

на

одиницю

економічного

ефекту.

В

зерновому

господарстві вчені вважають найбільш притаманним для оцінки ефективності
витратний варіант, так як він дозволяє використання наскрізних показників на
всіх рівнях управління зерновим господарством, а також шляхом руху зерна до
кінцевого споживача. Економічна ефективність зернового господарства в
значному ступені залежить від направлення і факторів інтенсифікації, оскільки,
екстенсивний шлях ведення виробництва не являється ефективним. Для
визначення

економічної

ефективності

виробництва

в

цілому

по
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сільськогосподарських підприємствах використовується система показників,
які доцільно обчислювати в такій послідовності:
– вартість валової продукції (грн.) на 1 га сільськогосподарських угідь, на
середньорічного працівника, на 1люд./год., на 100 грн. виробничих витрат, на
1000 грн. основних виробничих фондів і оборотних засобів;
–

розмір

валового

і

чистого

доходу

та

прибуток

на

1

га

сільськогосподарських угідь, на середньорічного працівника, на 1 люд./год., на
100грн. витрат виробництва, на 1000 грн. виробничих фондів;
– рівень рентабельності;

Р

П  100
ВВ

(3),

де: П - прибуток;
ВВ - виробничі витрати.

Р

ТП  ВВ
100
ВВ

(4),

де: ТП – товарна продукція.
– норма прибутку сільськогосподарського виробництва

НП 

П 100
Фосн  Фоб

(5),

де: НП – норма прибутку;
Фосн – вартість основних фондів;
Фоб – вартість оборотних фондів.
У ринковій економіці показник норми прибутку є основним регулятором
економічних взаємовідносин. Для підприємців норма прибутку є тим
орієнтиром, який дозволяє оцінювати ефективність власного підприємства.
Вивчаючі результати наукових досліджень Царенка О.М. [10, с.56], було
виявлено, що на йому думку саме за допомогою показника урожайності можна
оцінити

ефективність

вирощування

зернових

в

сільськогосподарських

підприємствах. Показник урожайності відноситься до натуральних факторів
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виробництва. Він відображає обсяги вирощування зернових та зернобобових на
1 га площі. За допомогою урожайності можна визначити ефект від
використання матеріальних витрат на вирощування кожного виду продукції,
при цьому здійснити порівняння цього показника в розрізі районів, областей.
Урожайність впливає на валовий збір продукції рослинництва.

У

ВЗ
S

(6),

де: У – урожайність;
ВЗ – валовий збір;
S – площа.
Наступним показником, ефективності виробництва продукції на думку
Тарасенко Н.В. є продуктивність праці , яка характеризується як здатність
одного робітника виробити за певну кількість часу певну кількість продукції
[8]. Показник продуктивності праці визначається як обсяг виробленої продукції
в розрахунку на 1 робітника або в розрахунку на 1 люд – год.

ПП 

ОП
Ч

(7),

де: ПП – продуктивність праці ( ефективність використання робочої
сили);
ОП – обсяг виробленої продукції;
Ч – тривалість відпрацьованих люд-год.

Трудом 

Ч
ОП

(8),

де: Трудом – трудомісткість робочої сили.
Наступним показником, який характеризує ефективність виробництва
продукції є собівартість, яка є грошовим вираженням сукупних витрат
підприємства на кількість виробленої та реалізованої продукції. Цей показник
розраховується діленням суми витрат підприємства на кількість реалізованої та
виробленої продукції.
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С/в 

ВитЗаг
ОП

(9),

де: С/в – собівартість продукції;
ВитЗаг – загальна сума витрат сільськогосподарського підприємства.
Тобто, собівартість є економічною категорією та включає в себе загальну
суму витрат понесених на вирощування та реалізацію

продукції, і показує

скільки коштує виробництво та реалізація продукції, що і підтверджує
важливість вивчення вказаного показника.
Узагальнюючі дослідження багатьох науковців, ми згодні з думкою про
те, що основним показником, який має значний вплив на ефективність
виробництва зернових є ціна реалізації продукції, яка представляє собою
грошове вираження вартості товару [3]. Показник ціни зазвичай коливається за
різних умов виробництва так від впливу зовнішніх та внутрішніх ризиків.

Ц  С/в  Н

(10),

де: Ц – ціна реалізації продукції ;
Н – надбавка до товару.
Якщо ціна рівна собівартості, тоді рівень беззбитковості дорівнює нулю.
Неефективним для роботи підприємства є ситуація, коли рівень ціни нижчий на
рівень витрат. Відповідно підприємство працює собі в збиток.
Ще одним показником ефективності виробництва є прибуток, що
представляє собою частку товарної продукції,

що залишається після

вирахування виробничо–збутових витрат сільськогосподарського підприємства
[3, с. 292]:

Приб  Вир  С / в  Сн

(11),

де: Приб – прибуток від реалізації продукції;
Сн – витрати що не включено в собівартість продукції, а віднесено на
певний період.
Прибуток

є

основною

метою

діяльності

сільськогосподарського

підприємства і є джерелом покращення роботи підприємства, удосконалення
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матеріально-технічного

забезпечення

та

його

подальшої

інвестиційної

діяльності. Будь-яке функціонування підприємницької діяльності направлене на
підвищення прибутковості, або оптимізації цього показника в достатніх
значеннях.


Відношення валової продукції до затрат живої і уречевленої праці:

Е

ВП
ВВ  Фос  К 

(12),

де: Е – показник ефективності;
ВП – вартість валової продукції;
ВВ – виробничі витрати;
Фос – основні виробничі фонди;
К – коефіцієнт ефективності фондів.


Відношення валового прибутку до затрат живої і уречевленої праці:

Е

ВПр
ВВ  Фос  К 

(13),

де: ВПр – валовий прибуток.

ВД  ВП  МЗ

(14),

де: МЗ – матеріальні затрати на виробництво валової продукції.


Відношення чистого прибутку до затрат живої і уречевленої праці:

Е

ЧПр
ВВ  Фос  К 

(15),

де: ЧПр – чистий прибуток.

ЧПр  ВП  С

(16),

Сума чистого прибутку визначається способом віднімання від загальної
суми грошових коштів, які отримані від збуту продукції,

величини повної

собівартості.
На наш погляд, досить вагомим показником при вивченні економічної
ефективності рибництва зернової продукції є рентабельність, яка є відносним
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значення ефективності реалізації продукції, і розраховується відношенням
чистого прибутку до повної собівартості вираженого у відсотках[4].
Так рентабельність продукції по підприємству становить:

Р

ЧП
 100
Св

(17),

де: Р – рентабельність (продукції);
Св – повна собівартість.
Одним із видів рентабельності, який є доцільним при виченні
ефективності є рентабельність окремого виду продукції, яка визначається
діленням прибутку одиниці продукції до собівартості одиниці продукції
вираженого у відсотках.

P

Ц С
100(18)
С



Крім цих показників використовують:
показники рівня використання земельних ресурсів;



показники ефективності використання машинно-тракторного парку;



показники рівня та економічної ефективності НТП;



показники ефективності використання трудових ресурсів;



показники продуктивності праці;



показники ефективності використання основних фондів та оборотних
засобів;



показники інтенсифікації виробництва;



показники розширеного відтворення;



показники ефективності використання капітальних вкладень[4, с. 137].
На нашу думку, важливим є показник прибутковості (рентабельності)
виробництва. цей показник об’єднує вплив екологічних, економічних та
господарських факторів. Одночасно на зміну цього показника має значний
вплив фактори зовнішнього та внутрішнього середовища. Для повного аналізу
показників ефективності аграрних підприємств застосовуються наступні
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показники : загальний показник рентабельності, рентабельність фондів або
норма прибутку, сума прибитку, що припадає на 1 га посівної площі.
Висновки та перспективи подальшого розвитку. Вивчивши погляди
багатьох науковців, на нашу думку основними показниками ефективності
виробництва і реалізації аграрної продукції та продукції її переробки є: попит,
пропозиція, ємність ринку, кількість виробленої продукції, урожайність,
кількість реалізованої продукції, ціна реалізації 1 ц продукції, собівартість
реалізації 1 ц продукції, виручка від реалізації, прибуток на 1 ц продукції,
рівень товарності, рівень рентабельності, витрати на 1 га, грн., трудомісткість 1
ц продукції. До складу вказаних показників віднесено низку індикаторів
кон’юнктури та інтегральний показник стану цільового ринку збуту певного виду
зернової продукції. Використання зазначеної системи показників та індикаторів
створює аналітичну основу вибору деталізованих стратегій ефективного
функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна.
У зв’язку із складним економічним станом вітчизняні товаровиробники
дедалі частіше орієнтуються на екстенсивний шлях розвитку виробництва, що
не дає змоги досягти високої ефективності та урожайності при вирощуванні
продукції.

Виробництво

спрямовувати

на

сільськогосподарської

інтенсивний

шлях

розвитку.

продукції
Щоб

вивести

доцільно
зернове

господарство на належний рівень та забезпечити його прибутковість, у першу
чергу товаровиробникам потрібна фінансова підтримка з боку держави, яка б
спрямовувалась на придбання та застосування новітніх технологій щодо
вирощування зернових; високоврожайних, стійких проти хвороб сортів
посівного

матеріалу;

зерновиробництва,

які

розробку
б

реально

науково
працювали.

обґрунтованих
Для

кращого

програм
розвитку

вітчизняних підприємств особлива увага повинна приділятись методиці
визначення

маркетингових показників ефективності виробництва зерна для

забезпечення економічної безпеки підприємства. Зернова галузь виступає
базою та джерелом сталого розвитку більшості галузей агропромислового
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виробництва, основою аграрного експорту і запорукою продовольчої безпеки
держави.
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тому надзвичайно важливим в процесі комплексної оцінки інвестиційної
привабливості аграрного виробництва є вивчення такого компоненту як
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Аннотация: инвестиционная деятельность объективно связана с
рисками, поэтому чрезвычайно важным в процессе комплексной оценки
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аграрного

производства

является

изучение такого компонента как инвестиционные риски. Определение этих
рисков позволит разработать адекватные меры по минимизации их
последствий, что, в свою очередь, станет основой для их уменьшения и
соответственно улучшения инвестиционной привлекательности аграрного
производства.
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF
AGRICULTURAL PRODUCTION
Abstract: іnvestment activity is objectively related to risks, therefore, it is
extremely important to study such component as investment risks in the process of
integrated appraisal of investment attractiveness of agrarian production.
Identification of such risks will allow for the development of adequate measures to
minimize their consequences, which in turn will form the basis for their reduction
and, accordingly, improve the investment attractiveness of agrarian enterprises.
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Formulation of the problem. The decline in innovation and investment
activity of domestic enterprises is due to a number of well-known objective reasons,
both macroeconomic and microeconomic. And the reason is not so much in the crisis
phenomena of the economy, but in the absence of financial resources and effective
system of motivation to use the existing innovative reserves of enterprises [1].
In today's economic conditions, the question of finding sources for attracting
investment resources, developing effective methods for managing these resources is
important in order to improve the quality of the innovative component of agrarian
production. In our opinion, it is possible to solve these issues, provided that the
investment attractiveness of the agrarian enterprises and the innovation strategy are
determined. Such an approach necessitates consideration of investment attractiveness
as an integral part of the management system for the competitiveness of agrarian
enterprises.
In this regard, the search for additional sources of investment resources for the
development of the agrarian sector and increase its investment attractiveness becomes
of particular relevance.
Analysis of recent research and publications. Questions about diverse
aspects of investment attractiveness are constantly at the center of attention of
scientists. Researchers such as G. Alexander, W. Berens [2], M. D. Johnck, P. M.
Hawrnek, W. Sharp [3], J B. Thompson, C. E. Meyer et al. The following scientists,
economists such as V.G. Andriychuk [4], I.O. Blank, V.I. Boyko, M.I. Kisil made a
significant contribution to the research of issues related to attraction of investments to
Ukrainian agrarian enterprises. [5], Yu. O. Lupenko [6], M. Y. Malik, V. Ya. MeselVeselyak, P. T. Sabluk, P. A. Stetsyuk [7], O. M. Shpichak and others. In most of the
scholars' work, the deterioration of the investment climate and, consequently, lower
investment attractiveness and competitiveness of enterprises, it becomes important to
study the problems and opportunities of attracting investment in these enterprises,
which is a priority task both at the state and at the regional level. Therefore, the issue
of this article is relevant and requires further research.
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Goal. To investigate the need to intensify the use of investments in all levels of
national agrarian production and to develop corresponding proposals on increasing
investment attractiveness of agrarian enterprises on this basis.
Results. In the agrarian sector of the economy the state of investment activity
is insufficient, there is no single understanding of the essence of the concept of
investment attractiveness, not fully researched and its relationship with the economic
and financial state of the enterprise and its financial stability. The concept of
investment attractiveness has different content for a lender: a bank and an investor. If
the bank's investment attractiveness is determined by its solvency, then for the
investor-shareholder - the effectiveness of economic and financial activities, that is,
the profitability of available assets.
I. Blank investment attractiveness defines as an integral characteristic of
individual enterprises - objects of future existence - from the standpoint of the
perspective of development, sales of products, the efficiency of the use of assets and
their liquidity, the state of solvency and financial stability. It considers the assessment
of potential and perspective investment objects through marketing and financial
analysis methods and the formation of an integrated synthesis of the evaluation
results [8].
Investment attractiveness, by the definition of M. M. Kreinin, depends on the
indicators that characterize the financial condition of the enterprise. But if you narrow
down the problem, investors are interested in indicators that affect the profitability of
the capital of the entity, the stock price, the level of paid dividends [9, p. 47].
Investment attractiveness of enterprises is a set of characteristics of its
production, financial, management activities and prospects of attracting investment
resources. This is primarily quantitative and qualitative indicators that characterize
not only economic, economic and financial activities, but also the state of marketing,
staffing, infrastructure, information and legal provision. In order to adequately and
effectively represent the investment attractiveness of enterprises, it is advisable to be
able to accurately assess the impact of individual factors of investment attractiveness.
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Since there is no unanimous definition of the influence of factors on investment
attractiveness in literary sources, it is necessary to conduct an analysis that will
contribute to the definition of a clear system of investment attractiveness of
enterprises.
In particular, S. Butkevich, classifying factors influencing investment
attractiveness, divides them into two groups: positive and negative. Positive factors
are: developed industrial infrastructure, a large market, favorable natural and climatic
conditions, a large population, a high level of personnel skills, and a low level of
competition. Negative factors are the underdeveloped financial market, low level of
guarantee for foreign investors, long registration procedure, negative international
rating. Despite such a definition of negative factors, most of them are considered by
foreign rating agencies [10].
In order to improve their position and ability to compete in the market, one of
the main tasks of the enterprises is to increase their investment attractiveness for
domestic and foreign investors. That is why we propose the following description of
the factors that determine the investment attractiveness of enterprises (Table 1).
This is far from a complete list of internal and external factors affecting the
investment attractiveness of an enterprise, and each investor can complement them
based on the projected development strategy (for example, climatic conditions or soil
fertility).
Table 1
Characteristics of the factors influencing the investment attractiveness of enterprises
Factors
Economic-industrial

Economic and financial
Institutional

Components of factors
Inside
Level of development of production, applied
technologies,
availability
of
production
capacities, labor productivity, main indicators of
production
Indicators of economic and financial activity,
production efficiency, competitiveness
Founders, organizational and legal form,
peculiarities of functioning
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Security of attachments

Informative
Political situation
Location

Legislative base
Competitive

Social

History of economy, credit and investment
history, assessment of the level of investment
attractiveness, financial risk
Availability of software and its application
Exterior
Political stability, integrity of the country
The advantageous location of the enterprise to
the sources of raw materials and consumers of
products, the branched transport system
Budget and tax, monetary, price, currency,
investment-innovation policy
Available potential competitors, network of
markets, cyclicality of commodity demand,
elasticity of production, profitability
Consumer capacity of the population, personnel
potential, demographic situation

Currently, the main factors that shape the investment attractiveness of
Ukrainian agrarian enterprises are primarily favorable natural and climatic
conditions, fertile soils, economic and geographical location and an extensive
transport network, the presence of highly skilled workers, the demand for quality
foodstuffs, etc.
An assessment of the investment attractiveness of the agrarian enterprise
during the study is studied as a process consisting of a set of factors that allow
quantitatively and qualitatively to determine the level of investment attractiveness. It
consists of several stages: an analysis of the enterprise; development of a business
plan for enterprise development and measures to increase investment attractiveness;
attraction of investment resources. This analysis has a significant impact on the
investor's decision on the appropriateness of investing. The main source of
information for determining the investment attractiveness is the data of production
and financial activity and statistical reporting of the enterprise.
The role of investment as a decisive factor in improving the efficiency of
production, ensuring stable economic growth is constantly increasing and in modern
conditions for agrarian enterprises is a priority area. A prerequisite for the
development of any agricultural sector is targeted investment. At the same time, the
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effective economic activity of enterprises depends to a certain extent on the forms
and volumes of investments, since they form the production potential of agroindustrial enterprises based on a new scientific and technical base, that is, they
stimulate the growth of technical progress, which, in turn, provides structural shifts in
the national economy and improves the quality of the indicators of economic activity
at micro and macro levels.
In the managerial aspect, the investment attractiveness of an enterprise should
be considered as a system of financial, economic, political, etc. relations that arise in
the process of ensuring the effective development of the enterprise and meeting the
requirements of potential investors. To assess the state of this system, you can use
many indicators that reflect different aspects of the enterprise, important for its future
and interesting to investors [11].
The investment attractiveness of an enterprise is an economic category that
combines a set of characteristics such as the political and legal environment, the
economic environment, resources and infrastructure, ecology, educational and
scientific potential, geographical location, financial, economic and management
activities, etc., in which the investor can determine the expediency of investing in this
enterprise and the availability of opportunities for further investment activity.
For the analysis of competitiveness, a matrix based on the formula is
constructed:
A  aij ; i  1, n;

j  1, m ,

(1)

where: n - number of enterprises;
m - number of indicators;

aij - indicator j characterizing the enterprise i.
Indicators of the matrix are the relative values of the assessment of the use of
the potential of the enterprise.
The investment climate of the enterprise is a system of diverse natural
geographic, financial, economic, socio-cultural, organizational and legal conditions

61

and factors that are inherent in a particular enterprise and make it attractive to the
investor.
The model of transformation of the investment management system of agrarian
enterprises should be oriented towards ensuring its efficiency, carried out
systematically. In connection with this, the problem of clear identification of the
purpose of the management system and its individual functional units, for the sake of
which achievements and transformations, ensuring its adequacy to the existing
conditions of economic management. The establishment of modern and effective
management of investment activity of agricultural enterprises is not possible without
a systematic restructuring of the entire enterprise management mechanism. We
consider an effective investment management system to be able to ensure that the
overall economic strategy of an enterprise is sufficiently capitalized, clearly defined
terms, minimum value and acceptable risk levels in order to increase its investment
attractiveness. The creation of such a system serves the main purpose of managing
the investment activity of an agrarian enterprise [7].
The need for a systematic approach to the management of investment activities
is determined by the fact that he has the inherent basic components of the system: the
intended purpose (achievement of the set goal); functions (research and evaluation of
investment and financial opportunities, choice of alternatives, development of a plan
for the implementation of a better alternative, monitoring and monitoring of the
implementation of the plan, regulation and correction of deviations, etc.); flows
(investment-financial and information between individual elements of the system);
structure (general plan of action, within which the coordination between the common
goal and the tasks of the individual elements of the system is carried out); system
performance (obtaining the desired result) [7].
An effective management system for investment management of an agrarian
enterprise should be effective. The obtained results on investment attractiveness are
used by each customer to achieve their goals: the investor - to develop and justify
possible investment options and ensure their effective use in order to obtain future
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benefits; enterprise - to develop and implement measures to increase investment
attractiveness, attract investment and ensure the effectiveness of their use. Another no
less important condition for the formation of the investment attractiveness of the
agrarian production enterprise is the effectiveness of its production activities. The
relationship between the effectiveness and efficiency of the investment activity of the
enterprise is reflected in Fig. 1.
Note that the investment management system of an enterprise has its own
elements, the presence of which ensures its integrity and effective interconnection
between them. Its most significant elements are:
1) the need (the need for the implementation of production and economic
activities requires the provision of various types of economic resources, in particular
investment resources);
2) motive (time and spatial displacement of investment resources and their
localization at the enterprise by using the transformational quality of investment
resources);
Efficiency

Investment
attractiveness

Volume of
investment
resources

Production
volume

Result

Effectiveness

Fig. 1. The relationship between the effectiveness and efficiency of the
investment activity of the enterprise [12].
3) purpose (implementation of the investment strategy of the enterprise,
achievement of the established (planned) criteria of the results of its activities);
4) the object (investment resources of the enterprise);
5) subject (investors);

63

6) appointment (rational attraction and effective use of available investment
resources);
7) principles (system approach, holistic system, strategic and current
management mobility, variability of implementation scenarios, performance oriented,
focus on efficiency, focus on investment attractiveness);
8) task (ensuring timely and sufficient amount of investment resources for
production and investment activity);
9) forms (qualitative structure of investment resources and sources of their
formation);
10) methods (the use of tools, techniques and methods that allow the effective
use of such mechanisms: self-reliance, mixed financing, state investment support,
preferential taxation, integrated assessment, analysis and interpretation of the results,
planning and forecasting, allocation of investment resources, costs and results ;
pricing; investment risk management; insurance);
11) means (ensuring the generation of positive net cash flows that create
conditions for acceptable access to various sources of formation of sufficient
investment resources and the possibility of paying for their costs (attraction costs) [7].
The main means of ensuring the competitiveness of agricultural enterprises are
innovative factors that are oriented towards achieving the effectiveness of the
management object, based on: the laws of market relations; laws of organization of
production activities; scientific approaches; principles and methods of managing the
application of innovations.
Innovative policy of agrarian enterprises should take place in two directions:
1) an emphasis on the needs of the market and consumers, which corresponds
to the marketing policy of the enterprise;
2) concentration on resources, that is, achievements in the scientific and
industrial spheres, technologies, and management mechanisms, thereby optimizing
the use of material, labor, financial and information resources of the subject of
economic activity [13].
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During the implementation of innovation policy agrarian enterprises must take
into account that it will have a significant impact on the following spheres of its
activities:
- the ability of the enterprise to experiment and evaluate new ideas in the
production process;
- the ability of the enterprise to control processes that are continuing by
changes and innovations;
- the ability of the company to predict problems and opportunities, as well to
make strategic decisions, adapting to external changes;
- readiness of the subject for risk, which allows investing in innovative
products, even in conditions of uncertainty, in order to improve their activity [14].
The system of management of investment activity of agricultural enterprises
must address the following main tasks:
1) identification and selection of investment objects and the formation of
investment portfolios, investment programs and projects on this basis, the realization
of which ensures the fulfillment of tasks of preservation and improvement of
financial conditions of normal functioning and promising economic enterprise
development;
2) the search for sources of investment resources, sufficient to ensure the
implementation of these programs and projects.
Conclusions and perspectives. During the research, it has been established
that in the economic literature there are different approaches to the definition of the
essence of the category "investment attractiveness" and can be grouped into the
following groups: 1) investment attractiveness as a condition for the development of
the enterprise; 2) investment attractiveness as a condition of investing; 3) investment
attractiveness as a set of indicators; 4) investment attractiveness as an indicator of
efficiency; 5) investment activity as the result of management activity of the
enterprise.
Investment attractiveness is determined by a complex of various factors, the list
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and influence of which may differ depending on the composition of investors, the
characteristics of the industry, state investment policy, etc. Investment activity as
well as any economic activity is objectively related to risks, therefore, it is extremely
important in the process of integrated assessment of the investment attractiveness of
agrarian enterprises and, accordingly, in the investment management system of these
enterprises, the study of such a component as the investment risks that give the ability
to qualitatively evaluate the degree of investment attractiveness of enterprises and
indicate the possible loss of investment and income from them. The more favorable
investment attractiveness, the less risk and vice versa. Identifying such risks will
allow for the development of adequate measures to minimize their consequences,
which in turn will form the basis for reducing such risks and, accordingly, improving
the investment attractiveness of agrarian enterprises. The protracted economic crisis
in Ukraine is exacerbated by the environmental problems of agrarian production,
which negatively affects both the competitiveness of agrarian enterprises and the
quality of life of people.
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Постановка проблеми. В ринкових умовах господарювання будь-яке
підприємство рано чи пізно відчуває на собі прямий чи опосередкований вплив
підприємств, що реалізують аналогічною продукцію. І саме в цих умовах
запорукою

успішного

функціонування

підприємства

є

його

конкурентоспроможність [9]. У сучасних умовах саме персонал розглядають як
найважливіші ресурси організації які є головною продуктивною силою
суспільства. Україна

активно інтегрується в загально цивілізаційні світові

процеси. Прискорення глобалізаційних процесів, входження України у
міжнародний

конкурентний

простір,

посилює

роль

персоналу

на

конкурентоспроможність підприємства.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Теоретичну

основу

дослідження питання конкурентоспроможності персоналу широко висвітлені у
працях Томілова В.В., Шатохіна А.Г. , Озернікової Т.Г., Кібанова О.Я,
Тарасової Л.А., Галузо Є.А Сотникової С.І, Хлопової Т.В. ,Арсеньева Ю. І.,
Бекетова Н. В. Бучинської Т. В., Грішнової О.А., Данюка В.М., Коломійця
В.М., Портера М., Савченко В. А., Семенової Л. Ю. Семикіна М.В. Ситник О.
Ю. Смірнова О.О. Фатхутдинова Р.А. Шагалина Д. А. та інших провідних
вітчизняних та зарубіжних вчених.
Мета

і

завдання

конкурентоспроможність

статті.

персоналу

та

Уточнення

сутності

поняття

дослідження

взаємозв’язку

між

розвитком персоналу та його конкурентоспроможністю
Виклад основного матеріалу. Перехід України до ринкової моделі
господарювання, активне входження у міжнародний конкурентний простір,
прискорення глобалізаційних процесів, рух у напрямі євроінтеграції та
включення у світову економіку обумовили значимість проблеми розвитку
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конкурентоспроможності

персоналу

як

основного

чинника

підвищення

ефективності діяльності підприємства. Підготовка компетентного персоналу,
здатного

до

продуктивної роботи

в

ринкових

умовах,

є

запорукою

стратегічного досягнення успіху підприємством. Лише компетентні, мотивовані
працівники здатні належним чином налагодити працюючі системи продажу,
фінансів, маркетингу тощо [3].
Низький кваліфікаційний рівень найманих працівників є однією з
головних причин слабкої конкурентоспроможності підприємства, що впливає
на прибутки підприємства і обмежує фінансові можливості для підвищення
кваліфікації і розвитку персоналу [12].
Сучасний

рівень

інформаційних

технологій

і

пов’язане

з

ним

технологічне і технічне переоснащення підвищує вимоги роботодавців до
професійно-кваліфікаційного рівня найманих працівників. У зв’язку з цим,
метою

політики

підготовки

кадрів

на

підприємстві

стає

підготовка

конкурентоспроможного найманого працівника, що зацікавлений і докладає
зусиль для підвищення якості продукції, в умовах економії ресурсів і зниженні
собівартості продукції.
Все це ставить перед економічною наукою і практикою принципово нові
завдання,

серед

яких

провідне

місце

належить

підвищенню

конкурентоспроможності персоналу. Ефективність діяльності підприємства все
більше забезпечує персонал, орієнтований на здобуття конкурентних переваг в
освіті, здатний до безперервного інтелектуально-професійного розвитку,
розробки і впровадження інновацій
Проте розв’язання цієї проблеми гальмується неадаптованістю персоналу
та керівників українських підприємств до умов конкурентного середовища,
застарілими підходами до кадрової роботи, виробничого менеджменту, оцінки
та стимулювання персоналу, не відпрацьованістю методичного інструментарію
щодо оцінювання конкурентоспроможності та її регулювання у сфері праці.
Пошук шляхів підвищення конкурентоспроможності персоналу потребує
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ретельного вивчення цієї проблеми в контексті сучасної інноваційної
парадигми сталого розвитку [13].
Смірнов О.О., в своїй роботі «Діагностика конкурентоспроможності
персоналу в системі управління інноваційною діяльністю підприємства»,
визначає, що розвиток персоналу підвищить конкурентоспроможність як
персоналу так і самого підприємства, що в свою чергу буде підвищувати якість
виконання поставлених трудових завдань, а в умовах конкуренції досягати
кращої реалізації інтересів роботодавця та потреб персоналу [14].
Будь-яка компанія в сучасних ринкових умовах прагне не тільки зайняти
лідируючі позиції, але й зберегти свої конкурентні переваги і тому потребує
співробітників, які володіють сучасними знаннями і технологіями, здатними
ефективно застосувати їх на практиці [10]. Існує взаємозв’язок і між
управлінням розвитку персоналу та ринком праці. Підвищуючи свій рівень
професійної підготовки, працівники стають більш конкурентоспроможними не
тільки на внутрішньо фірмовому ринку праці, а й поза ним [8 ].
Тому

управління

розвитком

персоналу

є

чинником

підвищення

конкурентоспроможності та перспективного розвитку, вимагає посиленої уваги
і залишається актуальним для підприємств незалежно від форм власності.
Розвиток персоналу — багатогранне та складне поняття, що охоплює
широке коло взаємозв’язаних психологічних, педагогічних, соціальних і
економічних проблем. З’ясування його сутності передбачає визначення змісту
таких ключових понять, як особистість, гармонійний розвиток особистості,
професійний розвиток особистості [8].
Конкурентні позиції підприємств все більше визначає персонал,
орієнтований на здобуття конкурентних переваг в освіті, результатах праці,
здатний до інтелектуально-професійного розвитку, розробки і впровадження
інновацій на рівні світових стандартів, створення конкурентоспроможної
продукції. Пошук шляхів підвищення конкурентоспроможності персоналу
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потребує ретельного вивчення цієї проблеми в контексті сучасної інноваційної
парадигми сталого розвитку.
Критичний аналіз еволюції наукової думки засвідчив, що категорія
«конкурентоспроможність персоналу» набула важливе місце у понятійному
апараті сучасної вітчизняної економічної науки, що пов’язане, з одного боку, –
з дослідженням категорій трудового потенціалу, людського капіталу, а з іншого
– вивченням механізмів функціонування конкуренції на ринку праці [1].
Взагалі,

термін

«конкурентоспроможність

персоналу»

почав

використовуватись в наукових працях лише наприкінці ХХ століття. А до цього
часу це поняття поширювалося переважно на товари, продукцію, послуги,
підприємства.
Класиком теорії конкуренції і конкурентоспроможності справедливо
вважається М. Портер, вагомим внеском якого є дослідження категорії
конкурентних переваг– ключових факторів успіху, характерних для певного
підприємства (галузі) чинників, що дають йому переваги над конкурентами
(іншими галузями), наприклад, у боротьбі за інвестиції за рахунок більшої
прибутковості або швидкості обороту капіталу. Він писав, що конкурентні
переваги поділяються на два основні види: більш низькі витрати та
диференціація товарів. На думку М. Портера, не існує універсального
визначення поняття конкурентоспроможності для всіх суб'єктів і об'єктів, тому
він

пропонує

досліджувати

та

формувати

визначення

поняття

конкурентоспроможності для кожного окремого об’єкта з урахуванням його
відповідної [7].
З метою узагальненого визначення конкурентоспроможності персоналу
проведемо аналіз наявних підходів до цієї проблеми. Так, В.М. Коломієць
трактує

конкурентоспроможність

персоналу

як

сукупність

джерел

конкурентних переваг і самих переваг у персоналу підприємства та здатність
персоналу реалізувати власні конкурентні переваги, що задовольняє одночасно
потреби суспільства, підприємства та працівника [6;16].
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Фатхутдінов Р. А. вважає конкурентоспроможність персоналу як перевагу
порівняно з іншими працівниками, яка характеризується умінням розробити
систему забезпечення конкурентоспроможності підприємства та управляти
колективом [15; 16].
Грішнова

О.

А.

визначає

конкурентоспроможність

персоналу

підприємства як відповідність якості робочої сили потребам ринку, можливість
перемагати в конкуренції на ринку праці та порівняно з іншими кандидатами
задовольняти вимоги роботодавців за рівнем знань, умінь, навичок та
особистісних рис [4].
Шагаліна Д. А.

в співавторстві з Бурдюговою О. В. В своїй роботі

«Конкурентоспроможність

персоналу

інструменти управління»[16]

організації:

фактори

впливу

і

запропонували такі підходи до визначення

поняття конкурентоспроможності працівника як: Релятивістський Суб'ектоцентристський та конгруентний, табл. 1.
Таблиця 1
Підходи до визначення поняття «конкурентоспроможність
працівника»
Підхід
Релятивістський

Суб'ектоцентристський

Конкурентоспроможність працівника - це
Володіння такою професією або спеціальністю і
такими якостями робочої сили, які дають
працівникові перевагу в боротьбі з конкурентами
за вакантне робоче місце
Комплексна характеристика працівника, що
визначає
його
порівняльні
позиції
на
внутрішньому ринку праці по відношенню до
інших працівників (в конкурентний момент часу)
Властивість працівника успішно конкурувати на
ринку праці з працівниками, які мають аналогічну
професію, спеціальність, рівень кваліфікації
Сукупність вроджених і набутих властивостей,
включають
психофізіологічні,
професійні
кваліфікаційні та ділові якості, які дозволяють
реалізовувати трудовий потенціал.
Ступінь розвитку комплекту використовуваних в
процесі трудової діяльності здібностей індивіда і

Автори
Шатохін А.Г.

Озернікова Т.Г.

Кібанов О.Я

Тарасова Л.А.

Томілов В.В.
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Конгруентний

його кваліфікації
Ступінь розвитку професійної компетентності Галузо Є.А
працівника як якісним ної характеристики його
індивідуальної робочої сили
Здатність до індивідуальних досягнень у праці, Сотникова С.І
представляє внесок у досягнення організаційних
цілей. Вона визначається якістю робочої сили,
відповідної ринкової потреби
Інтегральна характеристика трудового потенціалу Хлопова Т.В.
працівника, що відображає ступінь відповідності
рівня розвитку складових трудового потенціалу
вимогам конкретного робочого місця в конкретний
момент часу, що дозволяє даному працівнику з
тим
або
іншим
ступенем
впевненості
розраховувати на збереження своєї зайнятості

Джерело: [16].
Конкуренція у сучасних словниках тлумачиться як боротьба за
досягнення кращих результатів у якійсь справі, тому професійна кар’єра
працівника в організації, його діяльність завжди проходять перевірку на
позитивне соціальне сприйняття з боку керівника, так і в оціночних думках у
масштабах організації, тобто складається суспільна думка. Виходячи з цього,
система оцінки конкурентних переваг персоналу повинна враховувати три рівні
виміру успішності:
 рівень соціального сприйняття образу працівника масовою свідомістю,
де значну роль у кар’єрі відіграє фактор його соціальної успішності;
 рівень професіоналізму особистості, де чинником успішності виступає
конкурентоздатність працівника. Ця перевага особистості за спадкоємністю не
передається, а свідомо формується і розвивається у процесі професійного
становлення.
 рівень професіоналізму діяльності, де чинником успішності є володіння
конкретними видами технологій діяльності з урахуванням галузевої специфіки,
статусу та функцій. Під технологією розуміється майстерність у професійній
діяльності, яка впливає на успішність виконання поставлених [2].
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Інші науковці вважають, що конкурентоспроможність персоналу– це
здатність реалізовувати конкурентні переваги таким чином, щоб сприяти
просуванню підприємства на кращу позицію; це характеристика розвитку
трудового потенціалу підприємства, що дає змогу в наявних виробничоекономічних умовах виробляти та реалізовувати продукцію, яка за своїми
характеристиками є більш привабливою для споживачів, ніж продукція
конкурентів; це характеристика особистісних та професійних характеристик,
що є передумовою формування конкурентоспроможності праці та формує
конкурентоспроможність

продукції,

яка

суттєво

впливає

розвитку

В

на

конкурентоспроможність підприємства загалом [11].
Висновки
проведеного

та

перспективи подальшого

дослідження

конкурентоспроможність

можна
персоналу

зробити

висновки

підприємства,

про

результаті
те,

що

зарубіжними

та

вітчизняними науковцями, трактується по-різному.
Узагальнюючи вище викладене, можна зробити висновок, що поняття
«конкурентоспроможність персоналу» включає в себе:
- сукупність вроджених і набутих властивостей індивідуума;
- комплексну характеристику працівника, що визначає його порівняльні
позиції по відношенню до інших працівників;
- рівень володіння професією або спеціальністю і такими якостями
робочої сили, які дають працівникові перевагу в боротьбі з конкурентами за
вакантне робоче місце;
- ступінь розвитку комплекту використовуваних в процесі трудової
діяльності здібностей індивіда і його кваліфікації;
- ступінь розвитку професійної компетентності;
- здатність до індивідуальних досягнень у праці, що дозволяє працівнику
з тим або іншим ступенем впевненості розраховувати на збереження своєї
зайнятості;
-здатність реалізувати власні конкурентні переваги.
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Саме

конкурентоспроможність

персоналу

задовольняє

одночасно

потребам суспільства, підприємства та самого працівника та допоможе
досягати кращої реалізації інтересів роботодавця, потреб підприємства і
персоналу.
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ринку цінних паперів України та дослідження проблем його функціонування в
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа состояния
биржевого рынка ценных бумаг Украины и исследования проблем его
функционирования в современных условиях, в частности проведена оценка
основных показателей отечественного биржевого фондового рынка за 2017 г.
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EXCHANGE MARKET OF SECURITIES OF UKRAINE: BASIC
INDICATORS AND PECULIARITIES OF THE MODERN STATE
Summary. The article presents the results of the analysis of the stock market
securities market in Ukraine and the study of the problems of its functioning in
modern conditions, in particular the evaluation of the main indicators of the domestic
stock market in 2017 and the emphasis on the legislative component of improving its
development.
Keywords: securities, stocks, bonds, stock market, stock exchanges, bills.
Постановка проблеми. В Україні на даний час ринок цінних паперів
перебуває в стані сповільнення діяльності. Йому характерний цілий ряд
проблем. Для розвитку біржового ринку капіталу потрібно розв’язати чимало
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невирішених задач. Тому цей фінансовий сектор економіки пoтрeбує
пoдальшoгo ретельного аналізу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці розвитку
біржових ринків присвячена значна кількість праць зарубіжних та вітчизняних
вчених. Дoслiджeння ринку цінних паперів України провадять сучасні
українські науковці та практики М. Бурмака, Ф. Мoзгoвий [6], О Ткаченко [5],
Н. Хoружий, Т.Хромаєв [1] та ін.
Дана стаття має за мету та ставить завдання представити основні
результати функціонування біржового ринку цінних паперів України в 2017 р.,
встановити головні причинно-наслідкові фактори сучасного його стану та
окреслити найважливіші вектори розвитку вітчизняного організованого ринку
капіталів.
Виклад основного матеріалу. За підсумками 2017 р. обсяг торгів на
ринку цінних паперів (ЦП) знизився на 72,23%, порівняно з 2016 р., та становив
468,69 млрд грн. Це сталося через те, що депозитні сертифікати більше не
враховуються у розрахунках обсягу торгів (у 2016 р. обсяг торгів депозитними
сертифікатами на ринку цінних паперів становив 1 153,15 млрд грн).
У 2017 р. частка біржового ринку в загальному обсязі торгів на ринку
цінних паперів збільшилась та становила 43,9% проти 11,1 % в попередньому
році. Проте при цьому в 2017 р. спостерігається зниження біржового сегменту
фондового ринку України: порівнюючи з 2016 р., обсяг біржових контрактів з
цінними паперами на організаторах торгівлі у 2017 р. зменшився на 12,58% – до
205,79 млрд грн. (рис.1).
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Рис. 1. Загальні обсяги торгів на біржовому фондовому ринку України в
2011–2017 рр., млрд грн [1]
Таким чином загальний обсяг торгів на біржовому фондовому ринку в
2017 р. досяг семирічного мінімуму.
Більшість із 8 фондових бірж в 2017 р. демонстрували зниження
загального обсягу біржових контрактів. Таким чином протягом 2017 р. на
організаційно

оформленому ринку спостерігалася

консолідація

торгівлі

цінними паперами. Лише дві фондові біржі – «ПФТС» та «Перспектива»,
відзначалися помітними обсягами торгівлі, контролюючи майже 96 % вартості
біржових контрактів (табл. 1). Причиною такого падіння є різке зменшення
неринкових угод на організованому ринку.
Таблиця 2
Обсяг біржових контрактів на біржах України в 2017 року в розрізі
організаторів торгівлі, в т.ч. ОВДЗ, млн грн. [1]
Організатор торгівлі
(назва біржі)
ІННЕКС
КМФБ
Перспектива
ПФТС
УБ
УМВБ
Універсальна
УФБ
Всього

В т. ч. державні облігації України
Всього
145,43
81,76
127425,03
64344,47
13405,45
0,00
399,20
1,17
205802,50

млн грн
0,00
0,00
123859,25
57988,84
7706,68
0,00
0,00
0,00
189554,77

%
0
0
65,3
30,6
4,1
0
0
0
100
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Серед фінансових інструментів за обсягами торгів на біржовому ринку
провідну позицію займали державні облігації України (ОВДЗ). На біржах
(організаторах торгівлі) протягом 2017 р. зафіксовано угод з державними
облігаціями України на суму 189,54 млрд грн (92,1% від загального обсягу
біржових контрактів у 2017 р.) (рис. 2).
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Рис.2. Обсяги торгів на біржовому фондовому ринку України за видами
цінних паперів в 2014–2017 рр., млрд грн [1]
В сукупному обсязі біржових торгів у 2017 р. питома вага вторинного
ринку превалювала – становила більше 98 % від загального обсягу торгів.
Найпривабливішим в структурі біржових торгів у розрізі видів ринків
розглядався спотовий ринок, частка якого становила 60,7% від загального
обсягу біржового ринку (табл. 2).
Таблиця 2
Обсяг біржових контрактів на біржах України в 2017 р. в розрізі
ринків ЦП, млрд грн [1]
Вид ринку
Первинний
Вторинний
в т.ч.
РЕПО
спотовий
строковий
приватизації
Разом

млрд. грн
4,0
201,7

Питома вага, %
1,9
98,1

70,6
124,9
3,2
3,1
205,7

34,3
60,7
1,6
1,5
100
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Помітним є значне зростання обсягів біржових контактів, укладених на
ринку РЕПО, що є винятком із загальної тенденції скорочення торгів на інших
видах ринку. Предметом 95% усіх контрактів, укладених на ринку РЕПО, є
державні облігації. Найактивніше використовують інструмент операцій РЕПО банки. Так, на Діамантбанк, ПУМБ, Укргазбанк, Банк Авангард припадає 75%
усіх біржових контрактів на ринку РЕПО, що є для них додатковим
інструментом для отримання прибутку.
Найбільший обсяг виконаних біржових контрактів без врахування торгів
з ОВДЗ в 2017 р. приходиться за рейтингом на ф’ючерсні контракти ПАТ
«Українська біржа» (3170,1 млн грн) [2], опціонні сертифікати «ТМО «ЛІКОХолдинг» (1384,3 млн грн), облігації підприємства ПАТ «ТАСКОМБанк»
(1176,9 млн грн.), акції ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» (1863,9 млн грн.), ПАТ
«Київенерго» (759,6 млн грн), облігації підприємства АТ «Трест ЖИТЛОБУД1» (559,3 млн грн.), акції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (504,3 млн грн). При
цьому найбільшим попит на ринку таких цінних паперів, як акції, за кількістю
виконаних контрактів мали акції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ
«Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго», ПАТ «Укрнафта», ПАТ
«Мотор Січ».
Ринок акцій займає важливе місце серед ринків капіталів. Ліквідний та
надійний ринок акцій є одним із чинників, що визначає інвестиційний клімат у
країні,

сприяє

залученню й перерозподілу інвестиційного капіталу в

перспективні сфери економіки. Пріоритетним завданням ринку цінних паперів
є забезпечення умов для залучення інвестицій компаніями, проте за 2017 р. цей
показник знизився і становив 4 млрд грн проти 5 млрд грн. в 2016 р.
Разом з тим серед фінансових інструментів, як правило, провідну позицію
за обсягами зареєстрованих в Україні випусків цінних паперів займали акції.
При загальному обсязі усіх зареєстрованих Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) випусків цінних паперів
станом на 31 грудня 2017 р. 2194,1 млрд грн зареєстровано випусків акцій на
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суму 1362,8 млрд грн. Протягом 2017 р. річний обсяг випуску акцій досягнув
свого максимуму за останні п’ять років і становив 324,8 млрд грн. (рис.3). На
динаміку випусків акцій визначальний вплив мав банківський сектор.
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Рис.3. Щорічні обсяги зареєстрованих НКЦПФР випусків акцій
в 2013–2017 рр., млрд грн [1]
У структурі торгів за підсумками 2017 р. на ринок акцій припадає 27,01%
сукупного обсягу торгів на ринку цінних паперів.
Проте обсяг торгів акціями на ринку цінних паперів у 2017 р. зменшився
на 73,8% порівняно з 2016 р. та становив 126, 6 млрд грн. Зменшення обсягу
торгів акціями відбулося за рахунок продовження роботи з очищення ринку
капіталу та підвищення прозорості біржового сегменту. Кількість випусків
акцій, що допущено до торгів на біржовому ринку, знижується. Це пов’язано із
загальними ринковими тенденціями, запровадженням нових вимог для
внесення та перебування цінних паперів у біржовому реєстрі організаторів
торгівлі, а також у зв’язку із змінами до Закону України «Про акціонерні
товариства», що набрав чинності з 1 травня 2017 року.
При цьому в 2017 р. частка обсягу торгів акціями на біржовому ринку
зросла і становила 3,99% від загального обсягу торгів акціями на ринку цінних
паперів (рис. 4), оскільки за підсумками 2017 р. обсяг торгів акціями на
біржовому ринку збільшився у 2,5 рази порівняно з 2016 р. – становив 5,02
млрд грн.
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Рис. 4. Частка обсягу торгів акціями на біржовому ринку у загальному
обсязі торгів акціями на ринку цінних паперів у 2013–2017 рр., % [1]
Важливим сегментом ринку цінних паперів є ринок облігацій, тобто обіг
боргових зобов’язань. До інструментів ринку облігацій належать корпоративні,
муніципальні та державні облігації. В Україні на сьогодні ринок державних
облігацій відіграє одну з ключових ролей у формуванні бюджетної політики
держави. Державні облігації виступають інструментом державних запозичень,
дозволяючи залучати необхідні фінансові ресурси на прийнятних умовах.
За останні п’ять років кількість випусків державних облігацій України,
які допущено до торгів на фондових біржах, зберігає впевнену тенденцію до
збільшення. Наприкінці 2017 р. кількість випусків державних облігацій
України, що перебувають в обігу на фондовому ринку, становила 745 шт. Варто
зазначити, що у 2017 р. із загальної кількості державних облігацій України, які
допущено до торгів на фондових біржах, 99,73% перебували у біржовому
реєстрі за І-им рівнем лістингу. Разом з тим вартісний обсяг торгів державними
облігаціями України на біржовому ринку в 2013-2017 рр. знизився майже в 2
рази і становив 189,52 млрд грн, що на 9,8% менше порівняно з 2016р. (рис. 5)
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Рис. 5. Обсяг торгів державними облігаціями України на біржовому ринку
у 2013–2017 роках, млрд грн [1]
5-ку торговців цінними паперами з найбільшим обсягом торгів
державними облігаціями України на біржовому ринку (на суму понад 10 млрд
грн.) склали

ТОВ

«Інвестиційний

капітал

«Україна»,

ПАТ

«Перший

український міжнародний банк», ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк», ПАТ
«ОТП БАНК», ПАТ «Альфа-банк».
Прогресивним

сегментом

біржового

ринку

цінних

паперів

слід

розглядати ринок деривативів (ф’ючерсних контрактів, опціонів), але в Україні
в продовж останніх 3-х років він скорочується (рис. 6).
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Рис. 6. Обсяг торгів деривативами на біржовому ринку України
в 2013–2017 рр., млрд грн [1]
Емітентом деривативів виступала Українська біржа, це були переважно
(87,49 %) ф’ючерсні контракти без поставки валюти, ф’ючерсні контракти без
поставки товару (10,19 %), а також ф’ючерсні контракти без поставки
фондового індексу (2,24 %).
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За участю нерезидентів в 2017 р. обсяг торгів на ринку цінних паперів
становив 55,68 млрд грн: порівняно з 2016 р. зацікавленість іноземних
інвесторів українськими активами у 2017 р. впала на 86,53 % – на фоні значного
зменшення загального обсягу торгів на ринку цінних паперів в 2017 р. частка
операцій за участю нерезидентів зменшилась з 19,43 % до 11,88 %.
Таким чином, біржовий ринок цінних паперів в Україні потребує
серйозних змін: реанімаційних, удосконалюючих та розвиваючих.
В першу чергу необхідно підкреслити, що ефективна діяльність цього
ринку неможлива без чіткої та актуальної законодавчої бази.
Завдання

щодо

становлення

ліквідних,

надійних

та

прозорих

національних ринків капіталу ускладнено рядом факторів.
Найпріоритетнішим напрямком в цій сфері є здійснення заходів з метою
виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію
між Україною і Європейським Союзом.
Розвиток законодавства в сфері ринків капіталу вважає одним з ключових
завдань своєї діяльності НКЦПФР, невпинно напрацьовуючи законопроекти та
активізуючи нормотворчу діяльність.
Зокрема для виправлення ситуації на біржовому ринку України, з метою
формування системи функціонування організованих ринків до Верховної Ради
України поданий законопроект «Про ринки капіталу та організовані товарні
ринки» (реєстраційний №7055) [3].
Проектом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу»
(реєстраційний номер №6303-д). передбачені зміни до законодавства, які
дозволять забезпечити чіткі та прозорі правила гри для учасників ринку
капіталів України, протидіяти зловживанням з цінними паперами, збільшити
інвестиції в економіку через підвищення довіри до системи державного
регулювання ринку капіталів в Україні [4].
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Висновки та перспективи подальшого розвитку. Для забезпечення
активного й ефективного функціонування ринку цінних паперів в Україні існує
нагальна необхідність комплексного вдосконалення законодавчих норм в усіх
сегментах ринку капіталів, як в частині упорядкування власності та організації
цього ринку, так і в сфері захисту прав інвесторів та споживачів фінансових
послуг

на

вітчизняному

фондовому

ринку,

включаючи

розбудову

інфраструктури й урегулювання контролю за діяльністю його учасників.
Безпосередньому виходу українських емітентів на міжнародні ринки
капіталу, а також активній участі іноземних інвесторів у національному ринку
заважає

низка

правових,

організаційно-економічних

та

технологічних

складнощів. Дуже важливим для подальшої активізації вітчизняного фондового
ринку є усунення перепон для його прозорої діяльності.
В зв’язку з цим актуальними є завдання підвищення якості державного
регулювання

фондового

ринку,

удосконалення

його

саморегулювання,

поліпшення системи організації та розвиток співробітництва між різними
рівнями економіки країни та в частині міжнародної інтеграції.
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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ
«ЗАСОБИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕРИ ОБІГУ
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ»
Анотація. Автором у статті концептуально досліджено правову
категорію засоби публічного адміністрування у сфері обігу лікарських засобів,
виокремлено їх характерологічні ознаки та згруповано у такі кваліфікаційні
групи: фундаментальні засоби публічного адміністрування у сфері обігу
лікарських

засобів

(реєстрація,

атестація,

ліцензування,

сертифікація,

стандартизація); спеціалізовані засоби публічного адміністрування у сфері
обігу лікарських засобі (контроль (нагляд); адміністративно-деліктні засоби
публічного адміністрування у сфері обігу лікарських засобів (адміністративна
відповідальність за правопорушення порушення прав у сфері обігу лікарських
засобів).
Ключові слова: публічне адміністрування; сфера; обіг лікарських засобів;
реєстрація;

атестація;

ліцензування;

сертифікація;

стандартизація;

контроль (нагляд); адміністративна відповідальність; порушення прав.
Стрельченко Оксана Григорьевна
доцент кафедры административного права и процесса
Национальной академии внутренних дел,
кандидат юридических наук, доцент

92

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ
КАТЕГОРИИ «СРЕДСТВА ПУБЛИЧНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»
Аннотация. Автором в статье концептуально исследованы правовую
категорию средства публичного администрирования в сфере обращения
лекарственных средств, выделены их характерологические признаки и
сгруппированы в следующие квалификационные группы: фундаментальные
средства публичного администрирования в сфере обращения лекарственных
средств

(регистрация,

стандартизация)

аттестация,

лицензирование,

сертификация,

средства

публичного

специализированные

администрирования в сфере обращения лекарственных средств (контроль
(надзор)

административно-деликтные

администрирования

в

сфере

средства

обращения

публичного

лекарственных

средств

(административная ответственность за правонарушения нарушения прав в
сфере обращения лекарственных средств).
Ключевые

слова:

публичное

лекарственных

средств;

сертификация;

стандартизация;

администрирование;

регистрация;

аттестация;

контроль

(надзор)

сфера;

оборот

лицензирование;

административная

ответственность; нарушение прав.
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Abstract. The author of the article conceptually explored the legal category of
means of public administration in the field of drug circulation, singles out their
characterological features and grouping them into the following qualification
groups: Fundamental means of public administration in the field of medical
treatment (registration, certification, licensing, certification, standardization);
specialized means of public administration in the field of drug circulation (control
(supervision), administrative and tort media of public administration in the field of
drug circulation (administrative liability for violations of rights in the field of drug
circulation).
Key words: public administration; sphere; circulation of medicines;
registration;

attestation;

licensing;

certification;

standardization;

control

(supervision); administrative liability; violation of rights.
Постановка проблеми. Для дослідження правової категорії «засоби
публічного

адміністрування

сфери

обігу

лікарських

засобів»

автором

охарактеризовано такі поняття як «засіб», «правовий засіб», «засіб публічного
адміністрування», які є основоположними по відношенню до вивчаючої
категорії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми щодо публічного
адміністрування сфери обігу лікарських засобів знайшли своє відображення у
працях українських науковців у галузі права, а саме Н. В. Волк, З. Я. Гладун,
А. П. Калініченко, В. Ю. Кобринського, О. В. Кузьменко, В. К. Колпаков,
В. М. Пашко, О.Г. Стрельченко, М. В. Співак, О. М. Шевчук, І. Я. Хитра.
Водночас, засоби публічного адміністрування сфери обігу лікарських засобів
залишилися осторонь наукового інтересу та не набули свого достатнього
вивчення, що викликає актуальність даної проблематики.
Мета і завдання статті полягає у ґрунтовному дослідженні засобів
публічного адміністрування сфери обігу лікарських засобів та здійсненні їх
ґрунтовної характеристики із виокремленням ознак даної категорії.
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Виклад основного матеріалу. Перш ніж перейти до характеристики
засобів публічного адміністрування сфери обігу лікарських засобів нам
необхідно дослідити такі категорії як «засіб», «правовий засіб» та «засіб
публічного адміністрування».
Так, категорія «засоби» є терміном загальновживаним, проте його
сутність відрізняється неоднозначним смисловим навантаженням. Юридична
література не оперує чітко визначеним поняттям даного терміну, не зважаючи
на його теоретичне та практичне застосування, що бачиться науковою та
законодавчою прогалиною, оскільки виключено, щоб юридичний термін
позначав поняття з неусталеним змістом і щоб термін з’явився раніше, ніж
поняття [1, с. 31].
Саме тому, доцільно відзначити те, що поняття «засіб» у наукових колах
трактується по-різному:
- «засіб» як спеціальна дія, що дає можливість здійснити що-небудь,
досягти чогось; спосіб, що слугує знаряддям у якій-небудь дії, справі [2, с. 1375];
- «засіб» як свідомість, воля, трудова активність людини, його
перетворюючий вплив на природу [3, с. 357];
- «засіб» є матеріальними та духовними умовами, необхідними для
досягнення поставлених цілей [4, с. 50].
Як бачимо, зазначену категорію трактують по різному. При цьому,
виникає необхідність у надані обґрунтованого визначення детермінанти
«засіб» як належна свідома діяльність людей з метою досягнути відповідних
результатів.
Треба відзначити, що досить часто поруч із категорією «засоби»
використовується така юридична термінологія як «правові засоби».
Саме тому, ми вважаємо за необхідне, дослідити категорію «правові
засоби», яка є конкретизованою юридичною категорією по відношенню до
категорії «засоби».

95

Відповідно, необхідно відзначити, що і категорія «правові засоби» немає
єдиної наукової позиції серед дослідників-правознавців. Так, як дослідники
надають цій категорії різновекторні трактування, а саме:

феномени,

«правові засоби» − це субстанціональні, інституціональні правові
що

розглядаються

в

контексті

власного

функціонального

призначення і скеровані на досягнення соціально корисних цілей [5, с. 14-15];


«правові засоби» - це правові явища, що виражаються в

інструментах (встановленнях) та діяннях (технології), за допомогою яких
задовольняються інтереси суб’єктів права, забезпечується досягнення соціально
важливих цілей [6, с. 326];


«юридичні (правові) засоби» – це взята в єдності сукупність

правових встановлень (інструментів) та форм правореалізаційної практики, за
допомогою яких задовольняються інтереси суб’єктів права та забезпечується
досягнення соціально корисних цілей» [7, с. 63];


«правові засоби» являють собою «комбінації юридично значущих

дій, які здійснюються суб’єктами з дозволеним ступенем розсуду та слугують
досягненню їхніх цілей (інтересів), що не суперечать законодавству й інтересам
суспільства» [8, с. 83–87]. Подібний підхід дав можливість Б.І. Пугінському
виділити такі види цивільно-правових засобів, як договір, позадоговірні
зобов’язання, кошти забезпечення реалізації права та юридичних обов’язків,
допоміжні засоби. Незважаючи на обґрунтовану критику цього підходу, варто
вказати на позитивний бік концепції Б.І. Пугінського, який полягає в тому, що
йому першому вдалося, хоча і на галузевому рівні, обґрунтувати висновок про
доцільність формування нового наукового напряму – теорії правових засобів [8,
c. 84]. Із зазначеної позиції автора, у нас виникає запитання щодо трактування у
частині «реалізації правових засобів через юридично значущі дії, що
здійснюються компетентними суб’єктами», де «дозволеного ступеня розсуду»
бути не може, а саме тут має бути чітко законодавчо регламентовані положення
щодо права вчиняти ці дії.
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У юридичній літературі сутність поняття «правові засоби» витлумачують
у широкому та вузькому значенні. У широкому значенні – це всі правові явища,
інституційні установки та форми, які тим чи іншим чином пов'язані з
регулятивною (охоронною) дією права. У вузькому значенні – передбачені
правом (законом, індивідуально-правовим актом, договором) юридично
значущі дії (їх поєднання та комбінація), які здійснюються суб'єктами з
відповідним ступенем дозволеності чи не забороненими законом способами для
задоволення їх інтересів, досягнення соціально корисних цілей. Як різновид
правових засобів, ці дії є не фактичними, а змодельованими та забезпеченими
нормами права, використовуються як інструмент здійснення відповідних
правомірних дій, водночас пов'язаних із захистом порушеного права чи
забезпеченого законом інтересу [9].
А.В. Малько «правові засоби» визначає як правові явища, що
виражаються в інструментах (установленнях) і діяннях (технологіях), за
допомогою яких задовольняються інтереси суб’єктів права, забезпечується
досягнення соціально корисних цілей [10, c. 66.]. Доцільно відзначити те, що
правознавець

акцентує

увагу

на

тому,

що

правові

засоби

носять

цілеспрямований характер, в результаті чого випливає висновок про те, що
правові засоби одержують своє юридичне закріплення, яке реалізується
суб’єктами правових відносин.
Д. М. Бахрах акцентує увагу на тому, що поняття «засіб», «спосіб»,
«метод» пов’язані між собою метою, досягненню якої вони слугують. Методи
можна

розуміти

як

інструменти

досягнення

цілей.

Використовуючи

інструментальний підхід та з огляду на існуючу систему загальних
адміністративних

функцій

можна

виділити

різні

методи

й

способи

адміністративного впливу [11]. Ми вважаємо, що категорія «метод» включає у
себе такі поняття як засіб» і «спосіб», так як для них присутнє бажання
досягнути єдиної визначеної цілі. Саме метод є сукупність способів та засобів,
за допомогою яких забезпечується поставлена ціль. Так, через категорію
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«спосіб» ми повинні розуміти те «яким чином?» має здійснюватися досягнення
цілі, а коли йде мова про «засіб» то ми маємо визначатися «за допомогою
чого?» та за допомогою яких інструментів має досягається певний результат.
Ми вважаємо, що поняття «засіб» є універсальною, загальновизнаною та
загальнонауковою категорією.
З метою узагальнення поглядів науковців, вважаємо за доцільне,
запропонувати

власне

визначення

детермінанти

«правові

засоби»

як

правознавчі явища впливу на суспільні відносини, з метою задоволення
інтересів суб’єктів та досягнення певних соціально корисних цілей, через
реалізацію норм законів та інших правових актів.
В. К. Колпакова та О. В. Кузьменко зазначають, що за допомогою засобів
адміністративного права (норми, відносини, законодавство, компетенція
суб’єктів, способи реалізації норм) здійснюється зовнішнє вираження та
юридичне оформлення публічного інтересу в управлінні [12, с. 31].
Треба відзначити, що засоби публічного адміністрування посідають
важливе місце серед правових засобів, котрі різняться своєю різноманітністю та
специфічними рисами, які також й притаманні і засобам публічного
адміністрування сфери обігу лікарських засобів.
У сучасних наукових дослідженнях відсутній єдиний підхід щодо
розуміння поняття «засоби публічного адміністрування», і як наслідок, відсутнє
чітке та ґрунтовне формулювання його сутності [13]. Із зазначеного ми бачимо,
що така ситуація спричинена й неоднозначністю підходу сучасних науковців до
поняття

«правові

засоби»,

різновидом

яких

і

є

засоби

публічного

адміністрування.
А. М. Комзюк під «засобами публічного адміністрування» розуміє всю
систему адміністративно-правових норм, яка розглядається із позиції їх
функціонального призначення для вирішення певного кола соціальних завдань,
регулювання відповідних суспільних відносин [14, с. 44-48].
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Щодо дослідження категорії «засоби публічного адміністрування» слід
відзначити, що А. М. Комзюк концентрує увагу на їх багатоманітності та
зазначає, що вони є взаємопов’язаними й взаємозалежними та становлять
цілісну

систему,

перетинаються

з

фінансово-правовими,

економічними

заходами, різноманітними методами організаційно-масової діяльності. Тільки
раціональне

використання

різноманітних

засобів

у

взаємозв’язку,

обґрунтований вибір основних із них, уміле їх поєднання і створюють умови
для

належного

забезпечення

досягнення

бажаних

результатів.

Вибір

конкретного засобу публічного адміністрування, доцільність його застосування
в тій чи іншій ситуації визначаються умовами, що склалися, наявністю певних
обставин, завданнями й компетенцією органу (посадової особи), який діє в
даній ситуації [13, с. 46].
Н. В. Троцюк під «засоби публічного адміністрування» визначає
сукупність прийомів і методів діяльності державних органів, що спрямована на
врегулювання суспільних відносин із метою ефективної реалізації права на
захист [15].
Ми вважаємо, що визначення «засоби публічного адміністрування», має
містити в собі мету діяльності та види санкцій, які передбачені за порушення
цієї діяльності (так, як метою цієї діяльності є попередження та припинення
порушень

загальнообов’язкових

правил

та

притягнення

винних

до

відповідальності).
В.В. Лазарєв «засоби публічного адміністрування» розглядає як елемент
механізму функціонування державної влади, пропонуючи розуміти під ним усю
сукупність внутрішніх факторів, інститутів, засобів, що забезпечують дію
складових частин держави в їх взаємозалежності [16, с. 134].
М. Лиськов під «засобом публічного адміністрування» пропонує розуміти
сукупність різнопланових інструментів (способів і прийомів), які використовує
у своїй діяльності компетентний суб’єкт публічної адміністрації з метою
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задоволення публічного інтересу в одній або декількох сферах суспільного
життя на підставах, визначених відповідно до норм чинного законодавства.
Проаналізувавши позиції науковців вважаємо за необхідне запропонувати
власне визначення детермінанти «засоби публічного адміністрування» як
сукупність прийомів та способів діяльності органів публічної адміністрації
з метою задоволення публічного інтересу та забезпечення захисту прав осіб
від протиправних вчинків з притягненням винних до відповідальності через
застосування адміністративних стягнень.
Органи публічної адміністрації широко використовують зазначені засоби,
формуючи та вдосконалюючи суспільні відносини у різних сферах (у нашому
випадку це сфера обігу лікарських засобів), оскільки засоби публічного
адміністрування являють собою дієвий структурний елемент регулятивної
діяльності органів публічної адміністрації і поділ їх владних повноважень.
Характерні особливості та порядок застосування засобів публічного
адміністрування у сфері обігу лікарських засобів, закріплено у законодавстві
України відповідного спрямування, уточнені ж такі засоби у нормативноправових актах, що видаються органами виконавчої влади центрального та
місцевого рівнів, а також органами місцевого самоврядування.
Процедура втілення в життя категорії, про яку йдеться, урегульована
нормами права, закріпленими у актах, що забезпечують функціонування
зазначеної галузі. Безпосередня ж реалізація покладена на органи публічної
адміністрації, зокрема їх посадових осіб, які здійснюють покладені на них
державою повноваження.
Саме тому, спираючись на вищевикладене, слід запропонувати власну
дефініцію категорії

«засоби

публічного

адміністрування

сфери обігу

лікарських засобів» – це сукупність прийомів та способів діяльності органів
публічної адміністрації у сфері обігу лікарських засобів з метою задоволення
публічного інтересу та забезпечення захисту прав осіб від протиправних
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вчинків щодо обігу лікарських засобів з притягненням винних до
відповідальності через застосування адміністративних стягнень.
Вважаємо за доцільне виділити наступні ознаки засобів публічного
адміністрування

сфери

обігу

лікарських

засобів:

виражаються

через

сукупність прийомів та способів у сфері обігу лікарських засобів; наявна
діяльність суб’єктів публічної адміністрації адміністрування у сфері обігу
лікарських засобів; задовольняється публічний інтерес суб’єктів права та
досягається поставлена ціль щодо обігу лікарських засобів; є складовою
частиною механізму публічного адміністрування у сфері обігу лікарських
засобів; відображають інформаційно-енергетичну якість і ресурси права, що
надає їм особливої юридичної сили; приводять до юридичних наслідків у сфері
обігу лікарських засобів; забезпечується захист прав осіб від протиправних
вчинків у сфері обігу лікарських засобів; дотримання засобів публічного
адміністрування забезпечується публічною адміністрацією у сфері обігу
лікарських засобів; регламентовані законодавчими актами, які регулюють
сферу обігу лікарських засобів; забезпечують притягнення винних до
відповідальності через застосування адміністративних стягнень.
Відповідно, відзначені засоби публічного адміністрування у сфері обігу
лікарських засобів характеризуються різноманітним змістом, але вони,
взаємопов’язані між собою, створюючи цілісну систему і знаходяться у
фундаментальному зв’язку із засобами регулювання різноманітних сфер
діяльності органів публічної адміністрації.
Законодавством України закріплено обрання відповідного засобу та
доцільність його застосування у різних випадках.
Висновки та перспективи подальшого розвитку. Охарактеризувавши
законодавство

України

вважаємо

за

необхідне

засоби

публічного

адміністрування у сфері обігу лікарських засобів згрупувати у такі групи:
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1.

фундаментальні засоби публічного адміністрування у сфері обігу

лікарських засобів, до яких варто віднести реєстрацію, атестацію,
ліцензування, сертифікацію, стандартизацію;
2.

спеціалізовані засоби публічного адміністрування у сфері обігу

лікарських засобів, які забезпечують законність та дисципліну у цій сфері, а
саме: контроль (нагляд);
3.

адміністративно-деліктні засоби публічного адміністрування у

сфері обігу лікарських засобів до яких необхідно віднести: адміністративну
відповідальність за правопорушення порушення прав у сфері обігу лікарських
засобів.
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ОЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЧУТТЄВОЇ ДЕПРИВАЦІЇ
ЛЮДИНИ
Анотація. Досліджується психочуттєва депривація людини, котра є
одним з видів її психічної депривації. Доводиться, що психочуттєва депривація
людини являє собою в більшому чи меншому ступені деструктивний процес
чуттєвого пізнання нею світу і себе, який спровокований або недорозвиненням,
або несформованістю, або руйнуванням певних параметрів

сенсорно-

перцептивних процесів, або обмеженням чи повною ізоляцією суб’єкта психіки
від впливу чинників зовнішнього середовища.
Ключові

слова:

чуттєве

пізнання

світу,

психічна

депривація,

психочуттєва депривація людини, сенсорні процеси, перцептивні процеси,
деструктивні процеси.
Терлецкая

Ю.М.

Определение

проблемы

психочувственной

депривации человека.
Аннотация.

Исследуется

психочувственная

депривация

человека,

которая является одним из видов его психической депривации. Доказывается,
что психочувственная депривация человека представляет собой в большей или
меньшей степени деструктивный процесс чувственного познания им мира и
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себя, который спровоцирован или недоразвитием, или несформированностью,
или разрушением определенных параметров сенсорно-перцептивных процессов,
или ограничением, или полной изоляцией субъекта психики от воздействия
факторов внешней среды.
Ключевые слова: чувственное познание мира, психическая депривация,
психочувственная депривация человека, сенсорные процессы, перцептивные
процессы, деструктивные процессы.
Terletska Yu. M. Definition of the Problem of Psychic and Sensuous
Deprivation of a Person.
Abstract. The psychic and sensuous deprivation of a person, which is one of
the types of its psychic deprivation, is explored. It is proved that the psychic and
sensuous deprivation of a person represents, to a greater or lesser extent, the
destructive process of its sensuous knowledge of the world and itself, which is
provoked either due to the underdevelopment or lack of formation or destruction of
certain parameters of sensory and perceptual processes, or due to the restriction or
complete isolation of the subject of the psyche from the influence of the factors of the
external environment.
Key words: sensuous knowledge of the world, psychic deprivation, psychic
and sensuous deprivation of a person, sensory processes, perceptual processes,
destructive processes.
Постановка проблеми. Психочуттєва депривація

людини є одним з

видів її психічної депривації. Але про неї в науці майже немає згадок. Проте
науковцям відоме поняття «сенсорна депривація» (від лат. sensus – відчуття,
почуття і deprivation – позбавлення), яке певною мірою описано в літературі.
Ми вважаємо, що поняття «психочуттєва депривація людини» є значно
ширшим і точнішим, ніж поняття

«сенсорна депривація». Власне у

105

психологічній науці переважно сенсорну депривацію тлумачать як нестачу або
відсутність зовнішніх подразників (вражень, стимулів), як правило, в
експериментальних умовах. При цьому вона виявляється ніби окремо, відірвано
від контексту функціонування всієї психіки.
Психочуттєва депривація людини, на нашу думку, відображає перебіг
сенсорно-перцептивних процесів власне у психіці людини під час її
функціонування, а не зовнішні подразники. Тому її вивчення є актуальним як
для психологічної теорії, так і практики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Здійснений нами аналіз
досліджень і публікацій з проблем психічної депривації свідчить, що у прямій
постановці питання про психочуттєву депривацію людини не ставилося. Проте
науковці досліджували сенсорну депривацію, яка є близькою до психочуттєвої
депривації людини. Власне вивчення сенсорної депривації в науці фактично
розпочалося у ХХ столітті. Про неї Й. Лангмейєр і З. Матейчек згадують у
своїй фундаментальній праці «Психічна депривація в дитячому віці», як про
cтимульну (сенсорну) депривацію, під котрою розуміється «знижена кількість
сенсорних стимулів або їхня обмежена мінливість і модальність» [6, с. 251].
Значна кількість дослідників, спираючись на думку И. Лангмейера і
З. Матейчека, також тлумачать її як «тривале, більш або менш повне
позбавлення

людини

сенсорних

вражень,

що

здійснюється

з

експериментальною метою» [5, с. 142; 10, с. 358].
Фактично таке саме визначення дається у словнику психолога-практика
за редакцією С. Головіна [14, с. 161-162], найновішому психологічному
словнику за загальною редакцією Б. Шапара [7, с. 116] і в російській
психологічній енциклопедії за редакцією Р. Корсіна і А. Ауербаха [9, с. 796].
Не внесено нічого нового і в українську психологічну енциклопедію
(автор-упорядник якої О. Степанов), в якій повторюється, що сутність
сенсорної депривації це «здійснюване в умовах експерименту тривале повне
або часткове позбавлення людини сенсорних вражень» [11, с. 97].
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Це саме сказано про сенсорну депривацію і у Вікіпедії [12].
Уже з цих визначень можна зробити висновок, що мова йде про зовнішні
(деприваційні) умови, а не про певний контекст функціонування людської
психіки.
Разом з цим у Великому психологічному словнику за редакцією
Б. Мещєрякова і В. Зінченка наявне поняття «сенсорна ізоляція». Власне у
ньому написано: «Сенсорна ізоляція (англ. sensory isolation) – утримання
організму в умовах виключення з його оточуючого середовища максимально
великої кількості подразників» [2, с. 500].
Як бачимо, за своєю сутністю воно зовсім не відрізняється від
попередніх, оскільки в ньому фактично йдеться про сенсорну депривацію.
У науковій літературі іноді також уживається поняття «сенсорний голод»,
під яким автори розуміють відсутність або нестачу емоційних зв’язків
унаслідок відсутності або обмеження фізичних контактів з іншими людьми. До
кола таких вчених можна віднести Е. Берна, який стверджує, що «відсутність
емоційних зв’язків для людини може закінчитися фатально. Ці свідчення
підтверджують, що існує сенсорний голод і потреба в житті дитини стимулів,
які забезпечують їй фізичний контакт». Попри це, науковець пов’язує
«сенсорний голод» (нестачу сенсорних вражень) із негативним психічним
станом людини та її психічними порушеннями [1, с. 6] і зовсім не розкриває
порушення пізнавальної діяльності, адже сенсорні процеси загалом являються
первинною ланкою пізнання людиною світу.
Разом з цим виникає також питання: про яку депривацію дослідники
ведуть мову – сенсорну, психоемоційну чи якусь іншу? Адже з вище наведених
тверджень слідує, що мова йде не про «сенсорний голод», а радше про
«емоційний

голод»,

який

пов'язаний

з

психоемоційною

депривацією

(незадоволення емоційних потреб). Крім цього, відсутність у даної людини
фізичних контактів, приміром, з іншими людьми пов'язана і з психосоціальною,
і з психоемоційною деприваціями, на що вказують наші дослідження.
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На цей час багато авторів у своїх дослідження сенсорної депривації та її
наслідків беруть за основу власне її тлумачення, що розкрито у праці
Й. Лангмейера і З. Матейчека [6].
Так,

приміром,

уже

на

початку

XXI

століття

О.

Гордєєва

і

Г. Фінікова лише констатують, що навіть нетривала за часом сенсорна
депривація

може

призвести

до

деструктивних

змін

сприймання

та

самоусвідомлення людини [4, с. 72-81]. Безперечно, ці дослідники ведуть мову
про психочуттєву деривацію, яка виявляється у межах психопізнавальної
депривації людини.
Отже, сенсорна депривація людини розкрита в науці у ракурсі нестачі
зовнішніх контактів і вражень (стимулів). При цьому, по-перше, її наявність
визнається більшою мірою лише в експериментальних умовах; по-друге, її
наслідки вбачаються у незадоволенні емоційних зв’язків, які досліджуються у
рамках психоемоційної депривації, та зовнішніх контактів, у тому числі й
соціальних, які досліджуються у рамках психосоціальної депривації; по-третє,
зовсім упущений аспект її впливу на якість пізнавальної діяльності психіки
людини; по-четверте, невідомо, як і чим вона (сенсорна депривація)
представлена у психіці людини?
На нашу думку, слід говорити не про сенсорну, а про психочуттєву
депривацію людини, оскільки власне вона вказує на ступінь порушення
сенсорно-перцептивних процесів у операційно-функціональній діяльності її
психіки під час чуттєвого пізнання світу. А сенсорна депривація в такому
розумінні, як вона переважно тлумачиться науковцями (як нестача або
відсутність зовнішніх подразників (вражень, стимулів)», не відповідає
дійсності, оскільки йдеться про депривційні умови, а не про деприваційне
функціонування психіки, вірніше її психопізнавальної сфери.
Дослідники часто наводять умови і результати експериментального
дослідження сенсорної депривації, проведеного у середині XX століття в
американському університеті Мак-Гілла. Суть цього експерименту полягала в
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тому, що добровольцям пропонували пробути в спеціальній замкнутій камері як
можна довше. У цій камері вони були ніби захищені від зовнішніх подразників.
Досліджувані перебували в лежачому положенні в невеликому замкнутому
приміщенні, їхні руки були вставлені в картонні муфти, очі закриті затемненим
окулярами, що пропускали лише слабке розсіяне світло, а всі звуки
покривалися монотонним гулом мотора кондиціонера. Експериментатори
виявили, що в таких умовах більшість досліджуваних не витримали більше 3
днів. У них з’явилися тривожність і страх, відбувалася різка зміна настрою;
вони були не здатними відрізняти реальність від галюцинацій та ін. І все це
експериментатори об’явили неминучими наслідками сенсорної депривації.
Разом з цим вони зробили висновок, що свідомість досліджуваних, якої
позбавили

звичної

зовнішньої

стимуляції,

змушена

було

звернутися

«всередину» (напевно, у підсвідомість чи несвідомість – зауваж. авт.), звідки
почали спливати химерні образи і псевдо переживання, котрі, на їхню думку, є
не чим іншим як галюцинаціями [13].
Насправді в цьому експерименті досліджувані не були позбавлені
«зовнішніх стимулів і вражень», оскільки на них постійно впливали темрява,
слабке розсіяне світло, картонні муфти і монотонний гул мотора кондиціонера.
Власне під їхнім впливом, за відсутності інших подразників, у досліджуваних
виникали, по-перше, галюцинації, тобто у психіці порушувались сенсорноперцептивні процеси, що вказує на наявність психопізнавальної, насамперед,
психочуттєвої деривації; по-друге, тривога і страх, що свідчить про наявність у
них психоемоційної депривації. Звідси можна зробити висновок, що під
прикриттям сенсорної депривації реально досліджувались і психочуттєва
депривація, і психоемоційна депривація, і психосоціальна депривація, а
стимульний дефіцит, тобто нестача зорових, слухових, дотикових, статичних,
фізичних та інших стимулів є деприваційними умовами їх виникнення. Тому
слід вести мову окремо і про психочуттєву, і про психоемоційну, і про
психосоціальну депривації людини.
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Нас цікавить психопочуттєва депривація людини.
У цьому випадку актуальним є питання: що являє собою психочуттєва
депривація людини? Як вона проявляється в дітей у процесі їхнього розвитку і
в дорослих? Яким чином впливає на пізнавальну сферу, інтелект людини,
сприйняття нею внутрішнього і зовнішнього світів, поведінку, діяльність тощо?
Як і посередництвом чого впливає на функціонування людської психіки
загалом?
Мета і завдання статті. На основі викладеного вище, мета дослідження
полягає у розкритті сутності й основних аспектів психочуттєвої депривації
людини. Нами поставлені завдання: 1) розкрити сутність психочуттєвої
депривації людини; 2) обґрунтувати основні аспекти її прояву у функціонуванні
пізнавальної сфери психіки людини.
Виклад основного матеріалу. Підходячи до розкриття сутності,
головних аспектів психочуттєвої депривації людини, необхідно насамперед
уточнити закономірності чуттєвого пізнання як головної ланки у пізнанні
людиною світу.
Як відомо, пізнавальна діяльність, наприклад за М. Варієм, являє собою
процес відображення у психіці людини предметів і явищ. А реальність у психіці
людини може відображатися на рівні чуттєвого й абстрактного пізнання
[3, с. 216].
Загалом

пізнання людиною предметів та явищ об’єктивної дійсності

здійснюється всіма психічними пізнавальними процесами в їхній єдності.
Однак розумове (абстрактне) його пізнання своїм підґрунтям має власне
чуттєве пізнання, яке уможливлюється психічними пізнавальними процесами
відчуття та сприйняття. Отже, відчуття і сприйняття (самі сенсорні й
перцептивні процеси та їхні продукти) забезпечують чуттєве пізнання світу і
себе. Таким чином, вони являють собою вихідний базовий рівень пізнавальної
сфери психіки, тобто є тією ланкою, без якої неможливі ні мислення, ні уява, ні
інтелект тощо.
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Власне через органи чуття людина виділяє окремі властивості та якості
предметів і явищ, а далі, за допомогою перцептивних процесів, поєднує їх у
цілісні чуттєві образи, щоб передати їх, за необхідності, в пам’ять або
використати у мисленні, тобто для абстрактного пізнання світу.
Отже, сенсорно-перцептивні процеси є необхідною ланкою пізнавальної
діяльності

людини, оскільки опрацювання інформації, яку за допомогою

органів чуття отримує людина, спершу вдбувається саме на сенсорноперцептивному рівні, а потім уже на інших – образному, вербальному
(лексичному) і концептуальному (семантичному).
Чуттєвий контакт людини з оточуючим світом дає їй вихідну інформацію
про ознаки й властивості предметів і явищ, зв’язки між ними, стан зовнішнього
середовища й внутрішні стани організму. Іншими словами, сенсорноперцептивні процеси та їхні продукти є базою для діяльності всієї пізнавальнї
сфери психіки, її розвитку.
Досліджуючи психочуттєву депривацію людини, виходимо з того, що
вона є одним з видів її психічної депривації. Звідси розкриття
депривації людини слід

психочуттєвої

здійснювати через площину останньої.

Нагадаємо, що «за сутністю, психічна депривація людини являє собою в
більшому чи меншому ступені деструктивний процес функціонування її
психіки, який спричинився недорозвиненням або несформованістю чи
руйнуванням певних психічних параметрів через незадоволення суб’єктом тих
чи інших потреб, необхідних для його нормальної життєдіяльності й розвитку»
[15, с. 457].
Тоді, через призму психічної депривації,

психочуттєва депривація

людини

являє собою в більшому чи меншому ступені деструктивний процес чуттєвого
пізнання нею світу і себе, який спровокований або недорозвиненням, або
несформованістю, або руйнуванням певних параметрів сенсорно-перцептивних
процесів, або обмеженням чи повною ізоляцією суб’єкта психіки від впливу
чинників зовнішнього і внутрішнього середовища.
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Вона виникає тоді, коли у психіці людини адекватно не функціонують
психічні пізнавальні процеси відчуття і сприйняття за параметрами якості
(модальності або субмодальності), інтенсивності, тривалості, структурності,
цілісності, предметного значення та ін.
Приміром, у людини пошкоджені певні системи аналізаторів тих чи тих
відчуттів. У цьому випадку має місце неадекватність (недосконалість,
неточність) відображення у психіці окремих ознак предметів і явищ, або
загалом їх відсутність, а значить викривлення чи унеможливлення і їх
сприйняття. За цим критерієм можливі зорова, слухова, больова, дотикова,
температурна, смакова, голоду і спраги, нюхова, кінестетична й статична
психочуттєва депривація.

Якщо, наприклад, у людини пошкоджений зір

(зовсім не бачить), то рухаючись самостійно вулицею, вона може почути гул
двигуна автомобіля, що рухається, навіть приблизно визначити відстань до
нього, але може наштовхнутися на автомобіль, який стоїть поряд.
У випадку порушеня сенсорних процесів – відбувається не точне
відображення окремих властивостей редметів і явищ, що, своєю чергою,
призводить до спотворення їх продуктів – сенсорних образів, а потім, до
порушення перцептивних процесів – не точного цілісного сприйняття об’єкта
чи явища. Це можливе тому, що сприйняття залежить від певних співвідношень
між відчуттями, власне між зв’язками і відношеннями між якостями,
властивостями, різними частинами, що належать відповідним предметам і
явищам, які діють на органи чуття. На цьому підґрунті відбувається спотворене,
викривлене сприйняття предметів і явищ, їх структурності, цілісності,
осмислності тощо. Своєю чергою, не точне або викривлене

сприйняття

предметів і явищ призводить до недостовірного їх пізнання на абстрактному
рівні (через мислення та уяву), оскільки, не маючи про них достовірної та
достатньої інформації, людина допускає суттєві помилки під час аналізу,
синтезу, порівняння, абстрагування, групуваня, класифікації, систематиації,
визначення сутності, судження, міркуквання, умовиводу тощо.

Отже,
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психочуттєва депривація в тому чи іншому ступені спотворює процес
мислення.
Психочуттєва

депривація

людини

може

спричинитися

через

недорозвинення тих чи тих параметрів психічного пізнавального процесу
відчуття, приміром зорових, слухових, дотикових, больових, смакових та ін.
Проте вона може виникнути і за тривалої відсутності впливу на психіку
відповідних чинників (стимулів) зовнішнього середовища.
Висновки і пропозиції. Таким чином, психочуттєва депривація людини
являє собою в більшому чи меншому ступені деструктивний процес чуттєвого
пізнання нею світу і себе, який спровокований або недорозвиненням, або
несформованістю, або руйнуванням певних параметрів сенсорно-перцептивних
процесів, або обмеженням чи повною ізоляцією суб’єкта психіки від впливу
чинників зовнішнього середовища.
Психочуттєва депривація людини виникає тоді, коли у психіці людини
адекватно не функціонують психічні пізнавальні процеси відчуття і сприйняття
за параметрами якості, інтенсивності, тривалості, структурованості, цілісності
та ін.
Подальших розвідок потребують питання впливу на психочуттєву
депривацію людини порушення перебігу зорових, слухових, больових,
дотикових, смакових, нюхових, кінестетичних та інших відчуттів, процесів
сприйняття, а також їхнього впливу на пізнавальну діяльність людини та її
розвиток.
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СООТНОШЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОГО
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СРОКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС УКРАИНЫ
Аннотация.

Украина

проводит

работы

по

продлению

сроков

эксплуатации блоков АЭС с выполнением требований безопасности к ядерным
объектам. Из-за экономического кризиса отработавшее срок эксплуатации
электрооборудование

(ЭО),

включая

турбогенераторы

(ТГ),

проходит

модернизацию или частичную, а не полную, замену, что приводит к увеличению
количества параметров контроля, к росту нагрузки на операторов систем
управления и к необходимости дополнительных психологического оценок и
изменения методов обучения.
Ключевые слова: инженерная психология, продление срока эксплуатации
АЭС, ремонты по текущему состоянию, безопасность на АЭС, человеческий
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Анотація.

Україна

проводить

роботи

з

продовження

термінів

експлуатації блоків АЕС з виконанням вимог безпеки до ядерних об'єктів. Через
економічну кризу відпрацьоване термін експлуатації електрообладнання (ЕО),
включаючи турбогенератори (ТГ), проходить модернізацію або часткову, а не
повну, заміну, що призводить до збільшення кількості параметрів контролю,
до зростання навантаження на операторів систем управління і до
необхідності додаткових психологічного оцінок і зміни методів навчання.
Ключові

слова:

інженерна

психологія,

продовження

терміну

експлуатації АЕС, ремонти по поточному стану, безпека на АЕС, людський
фактор
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CORRELATION OF THE TECHNICAL AND HUMAN FACTOR IN
IMPLEMENTATION OF SAFE EXTENSION OF SERVICE LIFETIME OF
ENERGY BLOCKS OF NUCLEAR POWER PLANTS OF UKRAINE
Abstract. Ukraine is carrying out work to extend the lifetime of NPP units with
the fulfillment of safety requirements for nuclear facilities. Due to the economic
crisis, the used electrical equipment (EO), including the turbogenerators (TG),
undergoes modernization or partial replacement instead of a full one, which leads to
an increase in the number of control parameters, an increase in the burden on
operators of control systems and the need for additional psychological assessments
and changes in teaching methods.
Keywords: engineering psychology, prolongation of nuclear power plant
lifetime, repairs to the current state, safety at nuclear power plants and human factor
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Постановка проблемы
Потребление электроэнергии на планете постоянно возрастает, поэтому
возрастает роль атомной энергетики, так 455 ядерных реакторов в 30-ти странах
мира обеспечивают около 11% этой потребности, [1;2]. Каждая страна,
использующая ядерные технологии, несет ответственность за мировую
ядерную

безопасность,

определяемую

инструкциями

Международного

агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Нарушения правил безопасности и
эксплуатации оборудования, ошибки персонала приводят к инцидентам и
авариям, которые имеют долгосрочные экономические и экологические
негативные последствия, [3]. Согласно данных МАГАТЭ, в ближайшие 40 лет
специалисты ядерной энергетики планируют снизить риск тяжелых аварий не
менее, чем на 3 порядка (с 10-6 до 10-9); как указывают в документах, до уровня
"ничтожно мал", [4]. Однако старение оборудования АЭС и продолжающийся
мировой

экономический

кризис

заставляет

усомниться

в

подобных

перспективах.
Анализ последних исследований. На нефтяные кризисы 1973-1974 г.г. и
1979-1980 г.г. многие европейские страны, Япония и США ответили
ускоренным развитием ядерной энергетики, [5-7]. Украина, тогда еще в составе
СССР, не стала исключением, несмотря на то, что СССР выиграл от этих
кризисов, увеличив экспорт нефти. Курс на развитие атомной энергетики
оказался полезен и при решении проблемы глобального потепления, так как
при сжигании атомного топлива в атмосферу планеты не выбрасывается окись
углерода.

Однако аварии на

АЭС,

нарастающие

проблемы

хранения

отработанного ядерного топлива (ОЯТ) и необходимость контроля за
распространением ядерного оружия сдерживают развитие ядерной энергетики.
Новый мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 году, совпал с
истечением проектного срока использования большинства блоков АЭС (25-30
лет). На полную замену устаревшего оборудования не хватает средств и, в
условиях дефицита ресурсов, есть только один выход – повышение
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эффективности работы, как оборудования, так и обслуживающего персонала.
Причем необходимо помнить, что все эти изменения должны быть проведены
без ущерба для безопасности.
В настоящее время на 4-х украинских АЭС работает 15 энергоблоков
(2 блока - на Хмельницкой АЭС (ХАЭС), 4 - на Ровненской АЭС (РАЭС), 3 - на
Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС), 6 - на Запорожской АЭС (ЗАЭС)). «7-й
блок» Запорожской АЭС является учебно-тренировочным центром (УТЦ) для
операторов энергоблоков АЭС Украины и некоторых стран бывшего СССР. Изза экономического кризиса строительство одного блока на ЮУ АЭС и блока
№ 8 на ЗАЭС было приостановлено, но в настоящее время начаты работы по
строительству еще 2-х энергоблоков на ХАЭС, [7].
ГП

НАЭК

«Энергоатом»,

осуществляющий

управление

всеми

действующими блоками украинских АЭС, обеспечивает около 55 % (а по
некоторым источникам, до 70 %, [4,5]) потребности Украины в электроэнергии.
Увеличение относительного объема выработки электроэнергии на АЭС
определяется не увеличением мощности генерирующего оборудования станций
(ТГ), а тем, что с 2014 г. 6 крупных ТЭС Украины оказались в зоне военных
действий, разрушены или заброшены, что снизило

объем выработки

электроэнергии на ТЭС. Вклад других энергоисточников (гидроэнергетика,
получение энергии от возобновляемых источников (ВИЭ)) в национальную
энергосистему

незначителен.

В

весенне-осенний

период

гидростанции

Украины (ГЭС и ГАЭС) вырабатывают, по оценке мощности установленных
гидрогенераторов, около 9 % общего производства электроэнергии. А из-за
особенностей

работы

национальной

энергосистемы,

необходимости

поддержания баланса активной и реактивной мощности в электросетях многие
гидрогенераторы работают со сниженным коэффициентом мощности (cosφ).
Также значительно снижается вклад гидроэнергетики в зимний период.
Выработка электроэнергии от ВИЭ в Украине оценивается в 1 % от общего
объема. Поэтому основными источниками электроэнергии в стране остаются и
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в перспективе останутся АЭС, и их развитие – первоочередная задача
отечественно электроэнергетики. В связи с гибридной войной с Российской
Федерацией Украина прилагает усилия по уменьшению энергетической
зависимости от страны-агрессора. В сфере атомной энергетики это касается
постепенного перехода от российских тепловыделяющих сборок (ТВС) на ТВС
производства Westinghouse, США.
Потребление электроэнергии в Украине характеризуется большими
суточными

и

сезонными

колебаниями

(«пики»

и

«провалы»

энергопотребления), изменением типа основных потребителей электроэнергии,
в частности, возрастанием роли бытового потребителя. Но основная причина
повышения аварийности на электростанциях - износ ЭО, что может быть
решено только за счет проведения частичных ремонтов, модернизации и
изменения правил эксплуатации и контроля параметров в режиме «on-line».
Пик пусков АЭС в мире пришелся на период со второй половины 1960-х
годов по начало 1980-х. К 2017 году 448 ядерных реакторов, работающих в
мире, 47% были в эксплуатации в течение 30-40 лет, 17% - более 40 лет [8,
с. 35; 9]. Старение реакторов продолжается на фоне мирового роста
потребности в электроэнергии. И так как строительство новых блоков или хотя
бы замена наиболее ответственных наименований оборудования невозможна
из-за общемирового экономического кризиса, вопрос продления сроков
эксплуатации блоков АЭС стал в мировом масштабе. Это решается путем
проведения модернизации и частичной замены отдельных наименований
оборудования с обязательным обеспечением соответствия международным
стандартам безопасности, [11]. В разных странах решение ищут по-разному.
Так, французская компания AREVA видит выход в развитии технологий,
способных обеспечить 60-летние и более длительные сроки службы блоков. В
Бельгии комиссия МАГАТЭ продлила срок эксплуатации двух блоков АЭС
Doel до 50 лет, а комиссия по ядерному регулированию США (NRC) продлила
сроки эксплуатации 78 из 99 блоков АЭС от 40 до 60 лет. В России срок
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службы 11 блоков с одноконтурными реакторами РМБК, такими же, какие
работали Чернобыльской АЭС, продлили до 45 лет. В связи со старением
установленного оборудования на АЭС, МАГАТЭ пересмотрело правила его
долгосрочной эксплуатации, [10], и эти правила продолжают постоянно
совершенствоваться. Следует отметить, что не все страны пошли по пути
повышения уровня безопасности блоков АЭС. Часть стран (например,
Германия и Швейцария) пошли по пути полного отказа от атомной энергетики,
некоторые страны отказались от строительства новых реакторов и поставили
задачу постепенного закрытия работающих. Однако такие решения, кроме
усиления проблемы получения электроэнергии и необходимости поиска новых
источников, требует значительных затрат на полный или отложенный
демонтаж (безопасное хранение), на строительство саркофагов, [12].
Безопасность атомных объектов обычно пересматривается после больших
аварий. Так, после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г. руководство
Евросоюза потребовало у компаний, эксплуатирующих ядерные объекты,
провести стресс-тесты (проверка на надежность в экстремальных условиях) с
имитацией серьезных природных катаклизмов (землетрясений и цунами),
МАГАТЭ активизировало работу по повышению надежности ядерных
объектов. Украина присоединилась к инициативе проводить стресс-тесты на
АЭС и объявила о намерениях создать на своей территории международный
центр по исследованию рисков использования ядерной энергии, учитывая, что в
стране после аварии на Чернобыльской АЭС есть опыт ликвидации
последствий аварий.

Франция,

в которой

около

80% электроэнергии

вырабатывается на 58 блоках АЭС, по результатам проведенных стресс-тестов
предложила предпринять дополнительные меры безопасности, чтобы избежать
«японского» сценария. Например, установить дополнительные автономные
насосы для повышения надежности системы охлаждения реакторов, создать
"Ядерные силы быстрого реагирования" 24-часовой готовности, производить
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«промежуточные корректировки» для поддержания необходимого уровня
безопасности и т.д., [14, с. 9]
В целом требования к системам безопасности АЭС определяются:
1)

нормативно-правовыми

актами

(ГОСТ-ы,

нормы,

правила,

технические условия, инструкции и др.);
2) достаточным техническим обеспечением (качество проектирования,
строительства, эксплуатации, вывода из эксплуатации, усовершенствование
систем контроля, управления и защиты);
3) поддержанием профессионального уровня персонала (повышение
квалификации

и

дисциплины,

проведение

своевременной

аттестации,

совершенствование системы допуска к работе, правильная психологическая
оценка индивидуальных качеств), [13, c. 149];
4) накоплением и качественной обработкой информации об эксплуатации
ядерных объектов, проведением работы по внедрению новых способов
долговременного хранения отработанных радиоактивных отходов и ОЯТ.
Продление сроков эксплуатации стало приоритетным направлением
деятельности и для украинского «Энергоатома», («Энергетическая стратегия
Украины на период до 2035 года» [15,16]). Государственная инспекция
ядерного регулирования Украины за период с 2010 до 2017 г. продлила сроки
эксплуатации 7 энергоблоков:
1) на РАЭС: 1-го блока - до 2030 года; 2-го блока - до 2031 года;
2) на ЮУАЭС: 1-го блока - до 2023 г.; 2-го блока - до 2025 г;
3) на ЗАЭС: 1-го блока - до 2025 г.; 2-го блока - до 2026 г.; 3-го блока – до
2027 г.
Ведутся работы по продлению срока эксплуатации 3-го блока РАЭС и 4го блока ЗАЭС, [17].
Как уже было отмечено, для Украины уменьшение зависимости
экономики от нефти и газа приобрело особое значение после начала войны с
Российской Федерацией в 2014 году. Выходом могло бы стать полное
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самообеспечение электроэнергией за счет работы собственных АЭС. Однако и
пойти

по

такому

пути

Украине

мешают:

1)

договоренности

о

нераспространении ядерного оружия, включая позицию стран G7 с запретом
Украине иметь самодостаточную атомную энергетику и замкнутый ядерный
топливный цикл [18, с. 169]; 2) груз наследия аварии на Чернобыльской АЭС;
3) экономический кризис и коррупция.
Несмотря на то, что Украина обладает большими разведанными
месторождениями урана, которых хватило бы для обеспечения потребностей
собственных АЭС на 100 лет [18,с. 173, 19], Украина вынуждена использовать
ядерное топливо, завозимое из Российской Федерации, с постепенным
переходом на более дорогие (на 25%) и требующие адаптации под работающие
украинские АЭС ТВС производства Westinghouse (США). Первый опыт
использования ТВС производства Westinghouse получен на 3-м энергоблоке
ЮУАЭС, [19]. Идет работа по их использованию на других электростанциях.
Подготовка реакторов под использование нового топлива вызывало много
технических проблем и усилило нагрузку на операторов блоков.
Решение о продлении сроков эксплуатации блоков АЭС принимает
Госатомрегулирование Украины совместно с ГП «Государственный научнотехнический центр по ядерной и радиационной безопасности» (ГНТЦ ЯРБ) [20]
на основании оценки их состояния и рекомендаций МАГАТЭ, которая планово
пересматривает правила безопасности ядерных объектов каждые 10 лет и
внепланово - после крупных аварий. Так после аварии на АЭС «Фукусима-1»
при определении технического состояния ядерных объектов учитывают их
сейсмостойкость, а после смены поставщика ТВС проводят оценку безопасного
перехода на другой тип ядерного топлива.
Цель и задачи. Целью исследования является установление изменений в
работе операторов на блоках АЭС при проведении технической модернизации
и продлении срока эксплуатации ЭО станций, определение и способы контроля
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психологических качеств операторов и их направленного профессионального
формирования в процессе обучения в ВУЗах.
Решение этих проблем требует междисциплинарного подхода: изменение
объема и видов контроля работы ЭО и оценка возрастающей нагрузки на
операторов. Это требует дополнительной работы инженерных психологов,
изменений в обучении будущих специалистов. Показать, как эти изменения
связаны между собой – одна из задач исследования.
При проведении исследований использованы данные об особенностях
работы операторов авиационных систем, которые исследованы намного лучше,
чем особенности работы операторов АЭС.
Изложение

основного

материала.

Аварийные

ситуации

характеризуются комбинацией случайных событий, проявляющихся с разной
частотой и силой (отказы оборудования, ошибки персонала, разгерметизация,
выброс/утечка, разлив, испарение и/или рассеивание веществ, воспламенение,
взрывы, интоксикация и т.д.), [21]. В аварийных ситуациях необходимо
понимать соотношение вкладов «человеческих» и технических факторов,
которые взаимно влияют друг друга. Действия персонала могут исправить
ситуацию либо усугубить ее. Второй вариант возможен как при ошибочных
ответных действиях человека, так и при невмешательстве в развивающуюся
аварийную ситуацию. Обычно ошибочные действия человека приводят к более
тяжелым последствиям. От выбора решения оператором зависит исход и
последствия аварийной ситуации. К авариям приводят ошибки, вызванные
отвлечением его внимания даже на 30-50 сек. Неверные действия возможны в
случаях недостаточной квалификации операторов, получением ими неточной
информации, особым психическим состоянием (например, появление «ложной
тревоги» – реакции на сигнал, которого нет). Часть сигналов обрабатывается на
бессознательном уровне, в этом случае принятие правильного решения зависит
от наработанного автоматизма. Избыточный стресс, переутомление вызывают
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нарушение саморегуляции психических процессов, что повышает частоту
ошибок.
Деструктивные реакции возможны на аварийные ситуации со стороны
операторов со слабой нервной системой, определяемой, как напряженная,
трусливая, тормозная, агрессивно-бесконтрольная, суетливая, ориентированная
на мелочи в ущерб правильной оценке, [22]. Операторы с сильной нервной
системой, напротив, демонстрируют волевое, конструктивно - преодолевающее
поведение, благодаря чему возможно исправление ошибок "рассеянных",
"легкомысленных", "слабовольных" коллег и "тугодумов", что позволяет
остановить аварийную ситуацию, [23]. Подобные отношения объясняют,
почему для коллектива операторов важно умение работать в команде
(планирование, разделение функций, взаимопомощь, взаимоконтроль), [24], и
недопустимы

конфликтные

взаимоотношения.

Поведение

в

команде

определяется присутствием интровертов и экстравертов: интроверты обычно
идут на компромиссы или уходят в сторону, экстраверты более конструктивны,
ищут практические решения. Сотрудничество таких типов личностей в
коллективе помогает эффективнее регулировать аварийные ситуации, [21].
На общий исход аварийных ситуаций влияет количество и тяжесть
ошибок. В среднем оператор блока АЭС совершает 1-2 ошибки на каждые
100 операций, [25]. К увеличению числа ошибок приводит: 1) несоответствие
требований возможностям специалиста; 2) неопределенность возможных
способов решения проблем; 3) однообразие и монотонность деятельности;
4) нервное напряжение от индивидуальной ответственности и работа при
частых экстремальных ситуациях, [22]. Известно, что до 30 % аварийных
остановок блоков АЭС происходят из-за ошибок персонала, [20]. Эти ошибки
частично компенсируются возможностями защитных систем, компьютерных
программ с элементами искусственного интеллекта, знаниями и умением
пользоваться результатами анализа предыдущих аварий, отраженных в
аварийных протоколах.
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Но необходимо знать допустимую границу внедрения дополнительных
контрольных систем. В этом отношении возможно проведение аналогии с
ошибками при управлении самолетами гражданской авиации: за последние
годы около 30% авиакатастроф произошли в результате избытка информации,
поступающей пилотам от систем автоматики, от неправильного распределения
функций между автоматикой (автопилотом) и ручным управлением. Известно,
что если количество поступающих сигналов избыточно, человек начинает их
игнорировать, мозг заполняет «пробелы» привычной информацией, которая
отвечает нормальной (безаварийной) картине полета. Однако, когда речь идет
об ошибках пилотов, в зоне риска оказываются десятки - сотни человек. В
случае аварий на АЭС риску подвергаются сотни тысяч, а в долгосрочной
перспективе – миллионы людей. С другой стороны, в основном по причине
высокой публичности, вопросы последствий ошибок пилотов изучены лучше.
Информация об ошибках пилотов публикуются в СМИ, показывается на ТВ, а
так как услугами авиаперевозчиков пользуется очень много людей, то каждая
авиакатастрофа вызывает большой общественный резонанс. Кроме того,
практически каждый пассажир имеет индивидуальные средства связи, и
очевидцы аварий мгновенно распространяют информацию об инцидентах.
Информация о работе операторов АЭС огласке не подлежит из соображений
безопасности, в том числе, чтобы не подсказывать потенциальным террористам
слабые места в безопасности АЭС. И все же очевидна необходимость
всестороннего изучения причин и методов предотвращения аварий на АЭС, а
после крупных аварий – объективная информация о случившемся.
«Человеческий фактор» (несвоевременные и ошибочные решения в
действиях человека-оператора) в разные годы определяет от 18,8 до 45 %
аварийности и травматизма на энергообъектах Украины, [21, 26]. Количество
возможных ошибок человека подлежит прогнозированию.
Вероятностный анализ безопасности (ВАБ) предполагает построение
«дерева» причин отказов и аварийных последовательностей, включая ошибки
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персонала, [20]. В построении вероятностных моделей принимает участие
персонал, который и совершает ошибки, но если люди, работая коллективно,
совершают ошибки, сумма которых не превышает 30%, они могут выносить
суждения о критериях контроля нового оборудования, которые лягут в основу
математической модели на основе ВАБ. Если количество ошибок отдельно
взятого сотрудника превышает порог 30%, его мнение учитываться не должно.
Наряду с ВАБ, при проектировании, строительстве и эксплуатации АЭС
необходимо также обеспечить соблюдение стандартов ISO 9000. Соответствие
стандарту – дополнительная защита от тяжелых аварий.
Алгоритм оценки «человеческого фактора», заложенный в ВАБ, можно
использовать и с учетом мнения персонала с высокими показателями
совершения ошибок. Например, при использовании метода анализа иерархий
обслуживающий персонал каждой конкретной единицы оборудования на АЭС
сам составляет перечень элементов, которые, по его мнению, в первую очередь
определяют безопасность его работы, [26]. Эти оценки алгебраически
суммируются и преобразуются в количественные показатели согласованности и
уверенности. Если эти значения попадают в определенный интервал, то этот
человек компетентен и готов к управлению и обслуживанию рассматриваемого
оборудования. Таким путем переходят к построению индивидуальных
профилей оценки пригодности человека для работы с данным оборудованием.
На эффективность деятельности операторов энергосистем влияют:
1)

уровень

образования,

опыт

и

тренированность,

длительность

производственной нагрузки, соматическое здоровье (так, например, анализ
сердечного ритма позволяет сделать прогноз поведения оператора в аварийных
ситуациях, [27];
2) состояние, в частности, изношенность, обслуживаемого оборудования;
3) наличие мотивации, уровень целеустремленности и самоконтроля;
4) отношения с коллегами, уровень конфликтности, умение работать в
команде;
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5) индивидуальные психологические качества (сенсорные, мнемические,
интеллектуальные и моторные). В частности, на качество работы влияние
оказывают
нервозность,

такие

особенности

характера:

уровень возможного

решительность,

формирования

рассеянность,

страха и недооценки

опасности, снижение внимания, стрессоустойчивость (уравновешенность);
6) в аварийных ситуациях особенно значима достаточность (или нет)
уровней теоретической подготовки, образования и практических навыков, [28].
Деятельность
многочисленных

человека-оператора
тестов,

построений

оценивается
профессиограмм

с
и

помощью
психограмм.

Профессиограмма оценивает готовность к экстренным действиям, к принятию
сложных решений и точности их выполнения; психограмма определяет
когнитивные качества (внимательность, память, образность и аналитичность
мышления),

коммуникативные

качества

(культуру поведения

и

речи),

эмоциональные качества (сдержанность, честность, сострадание, готовность к
принятию решений), волевые качества (стрессостойкость, выносливость,
сосредоточенность и т.д.), [21].
Для операторов АЭС необходим профессиональный отбор по данным
сенсомоторных реакций, оценке внимания и скорости его переключения,
стрессоустойчивости, устойчивости к утомлению, способности принимать
решения в экстренных ситуациях, [28]. Помимо профессионального отбора, для
оператора

необходим

постоянный

контроль

состояния

здоровья,

определяющего допуск к работе. Контролю подлежит уровень усталости,
работа сердца, органов зрения и слуха, координация движения, отсутствие
алкоголя и наркотиков в крови, отсутствие острых заболеваний и периода
обострения хронических, повышение температуры тела выше субфебрильной,
нарушение

сознания,

памяти,

внимания,

адекватности

восприятия

пространства, времени, собственной личности, отсутствие галлюцинаций, [29].
Подготовку операторов блоков АЭС необходимо целенаправленно
начинать еще в ВУЗе. В рабочих учебных программах, вместе со специальными
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курсами: теоретические основы электротехники, ядерная физика, дисциплины,
связанные с изучением конструкции и эксплуатации реактора, вопросами
радиационной защиты, - должны быть обеспечены и сопутствующие
дисциплины: материаловедение, термо- и гидро/газодинамика, необходимы
знания о безопасном обращении с ядерными топливом и отходами, об
особенностях работы оборудования при вводе в эксплуатацию и выводе, в
период номинальной эксплуатации и в аварийных ситуациях.
За время обучения будущему оператору необходимо дать не только
фундаментальные и специальные знания, но и повысить его психологическую
готовность.
Обучение в ВУЗе значительно меняет мотивацию будущих операторов.
Исследованиями установлено, что в начале обучения главными для студентов
являются прагматичные мотивы (высокая заработная плата, достижения успеха
в различных видах деятельности). У работающих операторов главными
являются удовлетворение от хорошо выполненной работы, социальная
значимость профессии, чувство долга и ответственности, целевые установки на
точность, надежность и безошибочность действий, и только потом - заработная
плата, [21]. В процессе обучения также необходимо вести работу по
улучшению памяти, внимания, развивать эмоционально-волевые качества.
Процесс необходимо контролировать с помощью объективных показателей
(например, уровней IQ (intelligence quotient), EQ (emotional quotient) – уровень
эмоционального интеллекта и др.).
Негативные

факторы

в

высшем

образовании

Украины,

которые

необходимо учитывать при оценке перспектив формирования уровня чувства
безопасности у студентов:
1) перманентное снижение качества высшего образования после распада
СССР, [30];
2) падение престижа инженерных специальностей, влияющих на выбор
специальности «оператор», [31].
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Результатом

описанных

негативных

явлений

является

дефицит

инженерных и рабочих кадров, и одновременно недостаточное качество
подготовки выпускников ВУЗов, [24], а одним из выходов – компетентностноориентированный подход к подготовке операторов-энергетиков, [32]. Для этого
требуется достаточное количество собственных образовательных учреждений,
либо возможность отправлять специалистов на обучение за рубеж. Поддержка
образовательной

инфраструктуры

-

обязанностью

государства,

но

энергетическая отрасль может оказать поддержку профильным ВУЗам, как
партнер государства. Без такой поддержки уровень знаний будет снижаться, а
значит, будет снижаться и способность реагировать на новые и, в первую
очередь, аварийные ситуации.
Система подготовки операторов является составной частью системы
безопасности АЭС. Сотрудники украинских АЭС должны иметь высшее
образование (бакалавры и магистры). Также для начальников смен на АЭС в
Украине

требуется

опыт

работы

не

менее

8

лет.

Для

получения

соответствующей квалификации требуется дополнительное обучение в УТЦ,
где проводится имитация производственных ситуаций, включая аварийные.
(Как уже было сказано, в Украине - это «блок № 7» ЗАЭС). На повышение
квалификации персонала АЭС разных стран затрачивают от 0,5 до 12% своего
бюджета. Наименьшие расходы в Украине - 0,5%, наибольшие - во Франции
(12%), в среднем по разным странам мира – около 10%, [32].
Украине необходимо не только ликвидировать дефицит инженерных
кадров, но и сформировать постоянный резерв экспертов, как того требует
МАГАТЭ [14, с. 5-6, 9-10].
Максимальный проектный срок эксплуатации электрооборудования АЭС
установлен в пределах 25-30 лет. При продлении сроков эксплуатации с
использованием

математических

моделей

прогнозирования

определяют

остаточный ресурс оборудования до момента его перехода в предельное
состояние. Для большинства наименований оборудования этот срок составляет
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25 лет [33, с 27]. При это на состояние оборудования и возможность его работы
в указанные сроки оказывают влияние количество пусков и остановов,
переходные

процессы,

рабочие

температуры

и

вибрации,

качество

техобслуживания. Для оценки состояния оборудования используют методы
диагностики, обеспечивающие своевременное и полное выявление дефектов (в
том числе и на ранней стадии развития), а так же полноту и качество их
устранения.
Наиболее значимое и дорогое оборудование АЭС – ТГ, ремонт которых
не всегда возможен. Обязательную замену ТГ проводят, если показатели отказа
элементов превысят 65 %. Если показатель находится в пределах 35-65% –
проводят капитальные ремонты и/или модернизацию, выполняя замену
некоторых основных элементов. При более низких показателях достаточным
является проведение ремонтных работ по месту работы ТГ, на блоке.
Как было сказано ранее, экономический кризис заставил изменить подход
к оценке состояния сложного ЭО, срок использования которого исчерпан: в
мировой

практике

вместо

замены

практикуется

продление

сроков

эксплуатации. При этом следует отметить, что в мировой практике наблюдается
тенденция увеличения периодов между ремонтами, сокращения расходов на
техническое обслуживание и ремонт.
Изношенное оборудование требует контроля по большему количеству
критериев. В первую очередь для стареющего оборудования необходим
дополнительный контроль вибрации наиболее нагруженных узлов, установка
дополнительных датчиков с выведение их данных на пульт оператора в режиме
«on-line», [34]. Так, для ТГ усиление вибрации приводит к разрушению обмоток
статора и сердечника, что требует капитальных ремонтов или даже полной
замены статора или всего генератора. Также для изношенного оборудования
необходим постоянный контроль температуры активных и конструктивных
частей статора, [35]. Т.е. необходима установка дополнительного комплекта
термодатчиков. В результате нагрузка на оператора, контролирующего работу
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ТГ, значительно возрастает. Но согласно исследованиям с использованием
теоретических моделей ВАБ, нагрузка на оператора ("управляемый размер"
выделенных критических элементов в какой-либо системе АЭС) не может быть
больше 5-9 событий. Поэтому при повышении количества контролируемых
параметров обеспечение безопасности и надежности систем АЭС снижается,
поступающая информация становится избыточной и трудноисчисляемой.
Поэтому при выборе дополнительных каналов информации следует вести
тщательный отбор, устанавливать самые информативные. В этом отношении
наибольшую информацию несут данные вибродатчиков, которые в некоторой
степени могут информировать и о событиях, которые обычно определяются
датчиками измерения температуры. Модернизация, связанная с установкой
новых датчиков, требует изменений в информационных и измерительных
системах (ИУС), в программно-технических комплексах (ПТК). Эти системы и
комплексы

информируют,

регистрируют,

архивируют

и/или

передают

численные значения физических величин, характеризующих нейтроннофизические и теплогидравлические параметры процессов, данные о состоянии
конструкций, систем и компонентов технологического оборудования, подают
сигналы команд защит, блокировок, автоматического управления, оповещения
персонала о выходе контролируемых параметров за допустимые пределы,
[36;37].

Параметры

конструкций,

систем

технологических
и

процессов,

компонентов

данные

оборудования

о

состоянии

предпочтительно

контролировать методами прямого измерения, а не вычислять по измеряемым
значениям других параметров, т.е. по методам косвенных измерений, [37].
Поэтому желательно иметь как можно больше каналов измерения, так как при
выходе из строя одного канала измерения данные другого канала могут дать
косвенные сведения о работе контролируемого оборудования (один из
принципов обязательного резервирования каналов измерения и индикации для
безопасности АЭС). Но, как было указано выше, продление сроков
эксплуатации оборудования требует установки слишком большого количества
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дополнительных термо- и вибродатчиков с выведением их данных на пульт
оператора, что почти вдвое увеличивает на него информационную нагрузку.
Это может привести к игнорированию сигналов, ошибкам в принятии решений
и появлению дополнительных аварийных ситуаций. Можно пойти по пути
отказа от одновременной установки термо- и вибродатчиков в пользу установки
только вибродатчиков. Но отказ или нарушение работы единственного канала
измерения и информации должен однозначно пониматься персоналом и
устраняться до момента потери объективного представления о состоянии
работающей системы. Поэтому следует помнить, что без установки должного
количества датчиков и планирования дополнительных ремонтов продление
сроков эксплуатации будет происходить в ущерб безопасности.
При таких решениях необходимо минимизировать возможные ошибки,
которые могут возникнуть при модернизации УИС и ПТК. Следует заметить,
что технические ошибки легче исправимы, чем ошибки, связанные с
«человеческим фактором», так как проходят через большее количество стадий
контроля на этапах проектирования, изготовления и испытаний. Еще ряд
проблем устраняется на этапе безаварийной эксплуатации. Например, если
допущена ошибка конструктором (например, в расчетах при проектировании, в
выборе материала), то она может быть устранена на стадиях ОКР,
технологических проработок, создания и испытаний.
Более

сложными

являются

проблемы,

связанные

со

старением

оборудования, особенно тяжелого, например, ТГ блоков АЭС. Ранее их
предпочитали решать путем проведения планово-предупредительных ремонтов
(ППР), а не путем срочных ремонтов после аварийных ситуаций. Однако и у
ППР есть свои недостатки. Главный из них – возможность повреждения
оборудования в процессе демонтажа, разборки и сборки. Также типичная
проблема, которая приводит к авариям сложного оборудования - несоблюдение
процедур ремонта, рекомендованных производителем, в том числе связанных с
демонтажем и разборкой [39, с. 68-73].
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Эффективность

АЭС

определяется

количеством

произведенной

электроэнергии при минимальных эксплуатационных расходах, с обязательным
обеспечением проектного уровня безопасности и надежности в соответствии с
проектно-конструктивными

и

нормативными

документами,

а

также

требованиями заводов-изготовителей [37, с. 21]. В настоящее время в мировой
практике для такого оборудования, вместо ППР, стали использовать практику
проведения ремонтов по техническому состоянию (РТС) [38], что позволяет:
- сократить необоснованно частые технические мероприятия по ремонтам
и техническому обслуживанию;
- оптимизировать объем ремонтных мероприятий при сохранении
достаточного уровня безопасности;
-

оптимизировать

управление

старением

оборудования

путем

своевременной модернизации наиболее нагруженных узлов.
Такой поход уже реализуется НАЭК «Энергоатом», соответствует
энергетической стратегии Украины и рекомендациями МАГАТЭ. Работы по
изменению графиков проведения ремонтов на ядерных объектах Украины
проводятся на базе методических разработок Аргоннской национальной
лаборатории

и

Министерства

энергетики

США.

Американский

опыт

показывает, что время ремонта оборудования на действующих энергоблоках,
при правильной организации работ можно сократить от 35 до 20 дней, а также
часть работ можно проводить без остановки оборудования, [38].
Выводы:
1. Украина обеспечивает большую часть собственных потребностей в
электрической энергии за счет ядерной энергетики. Ее развитию мешают груз
наследия аварии на Чернобыльской АЭС, отсутствие собственного замкнутого
ядерного цикла и кризисные явления в экономике. Вместе со всеми странами,
эксплуатирующими

АЭС,

страна

постоянно должна

решать проблему

стареющего оборудования, продления сроков эксплуатации энергоблоков с
сохранением достаточного уровня безопасности, выполнять работы по
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модернизации

или

ремонту

электрооборудования,

т.к.

экономически

невозможна его замена на новое.
2. Срок эксплуатации можно продлевать только в том случае, если
оборудование АЭС надежно сконструировано и правильно обслуживается.
3. На украинских ядерных объектах проводится работа по переходу от
планово-предупредительных ремонтов к ремонтам по техническому состоянию.
4. К авариям на АЭС часто приводит «человеческий фактор», ошибки
операторов. Надежность человека-оператора - величина не постоянная, и
зависит

от

психологического

и

физиологического

состояния,

его

подготовленности и тренированности. Именно «человеческий фактор» является
последним звеном в создании аварийный ситуаций. В некоторой степени
опасность аварийной ситуации можно снизить правильными действиями
систем защиты на базе искусственного интеллекта, правильной оценкой и
анализом

аварийных

протоколов,

корректирующими

действиями

более

опытных и хладнокровных коллег.
5. В условиях дефицита кадров высоки риски приема на работу
профессионально непригодных операторов. Обучение операторов украинских
АЭС должно начинаться в ВУЗах,

затем проводится в УТЦ АЭС.

Усовершенствованию подлежат знания, психологические установки и навыки.
Требуются единые исчерпывающие инструкции для профессионального отбора
и оценки текущей деятельности оператора, для оценки его психологической
пригодности.
6.

Требуется

дальнейшее

обсуждение

и

проведение

научных

исследований предложения использовать на изношенном электрооборудовании
АЭС

только

дополнительных

вибродатчиков,

вместо

установки

дополнительного комплекта вибро- и термодатчиков. Это снизит количество
поступающих к оператору сигналов, повысит результативность принимаемых
им решений, уменьшит вероятность ошибочной интерпретации данных.
Слишком большая информационная нагрузка на оператора может привести к
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игнорированию сигналов о превышении предельно-допустимых параметров,
что приводит к авариям не ввиду халатности, а из-за срыва компенсации
саморегулирующихся процессов памяти и внимания.
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ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Анотація. В статті розглянуто психологічні особливості реабілітації
та адаптації осіб з особливими потребами. Зазначено, що ефективна система
реабілітаційних заходів, урахування особистісних особливостей осіб з ОП і
оцінка їх ресурсних можливостей здатна практично повністю повернути дану
категорію осіб до звичного способу і ритму життя. Визначено, що розвиток
реабілітаційних
адаптивних

технологій,

особистісних

орієнтованих
установок,

на

корекцію

доступність

і

різних

формування
ресурсно-

розвиваючих видів психологічної допомоги та підтримки, забезпечить
психологічну готовність осіб з ОП до змін.
Ключові слова: реабілітація, соціально-психологічна адаптація, особливі
потреби, адаптаційні можливості, реабілітаційний потенціал.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ И
АДАПТАЦИИ ЛИЦ С ОСОБЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
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В статье рассмотрены психологические особенности реабилитации и
адаптации лиц с особыми потребностями. Отмечено, что эффективная
система реабилитационных мероприятий, учет личностных особенностей лиц
с ОП и оценка их ресурсных возможностей способна практически полностью
вернуть данную категорию лиц к привычному образу и ритму жизни.
Определено, что развитие реабилитационных технологий, ориентированных
на

коррекцию

и

формирование

адаптивных

личностных

установок,

доступность различных ресурсно-развивающих видов психологической помощи
и поддержки, обеспечит психологическую готовность лиц с ОП к изменениям.
Ключевые слова: реабилитация, социально-психологическая адаптация,
особые потребности, адаптационные возможности, реабилитационный
потенциал.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF REHABILITATION AND
ADAPTATION OF PERSONS WITH SPECIAL NEEDS
In the article psychological features of rehabilitation and adaptation of
persons with special needs are considered. It is noted that an effective system of
rehabilitation activities, the recording of personal characteristics of individuals and
an assessment of their resource capabilities can almost completely return this
category of persons to the habitual image and rhythm of life. It is determined that the
development of rehabilitation technologies oriented to correcting and forming
adaptive personal settings, the availability of various resource-developing types of
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psychological support and support, will ensure the psychological readiness of
individuals to change.
Key words: rehabilitation, social and psychological adaptation, special needs,
adaptation opportunities, rehabilitation potential.
Постановка проблеми. Чисельність осіб з особливими потребами росте з
року в рік. Цьому сприяє синтез найрізноманітніших чинників. В цих умовах
особливо гостре перед суспільством стоїть проблема їх реабілітації, адаптації і
соціалізації.

Ефективна

система

реабілітаційних

заходів,

урахування

особистісних особливостей осіб з ОП і оцінка їх ресурсних можливостей здатна
практично повністю повернути дану категорію осіб до звичного способу і
ритму життя [6]. Тому вивчення психологічних особливостей реабілітації та
адаптації осіб з особливими потребами належить до числа актуальних
проблем на сучасному етапі розвитку суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній науці
розглядаються різні аспекти вивчення означеної проблеми. Так, особливості
ситуації розвитку особистості з різними хворобами, травмами, дефектами,
питання їх психологічної готовності прийняти на себе новий статус і
інтегруватись в соціум висвітлено в роботах Р.М.Войтенко, І.Ю.Левченко,
Н.Б. Шабаліна та ін. У дослідженнях Е.Б.Боровік, В. М.Коробов зазначено, що
психологічна реабілітація грає одну з головних ролей в системі реабілітаційних
заходів, так як зміна соціальної ситуації розвитку людини, пов'язаної з
хронічним захворюванням і інвалідністю, призводить до специфічних змін його
особистості, що позначається на всіх сферах життєдіяльності людини. Разом із
тим, аналіз наукових джерел свідчить про те, що, незважаючи на значну
кількість теоретичних досліджень з означеної проблеми, окремої уваги
потребує

розробка

реабілітаційних

технік

і методик,

які б

сприяли

психологічній адаптації, більшій результативності та ефективній реабілітації
осіб з особливими потребами.
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Мета та завдання статті. Метою роботи є визначити
особливості

реабілітації

та

адаптації

осіб

з

особливими

психологічні
потребами.

Відповідно до поставленої мети були визначені такі завдання дослідження:
розширити наукові знання та уявлення щодо особливостей процесу реабілітації
та адаптації

осіб з особливим потребами;

обґрунтувати та запропонувати

методи їх ефективної реабілітації та адаптації.
Виклад основного матеріалу. На процес психологічної реабілітації та
адаптації осіб з особливими потребами робить негативний вплив патологічний
стан їх фізичного здоров'я. Реабілітація може включати заходи по забезпеченню
і (або) по відновленню функції обмеження. Процес реабілітації не припускає
лише надання медичної допомоги. Він включає широкий круг заходів і
діяльності, починаючи від початкової і більш загальної реабілітації і
закінчуючи цілеспрямованою діяльністю, наприклад, відновлення професійної
працездатності. Види діяльності, необхідні для реабілітації: раннє виявлення,
діагностика і втручання; медичне обслуговування; консультування і надання
допомоги в соціальній області; підготовка до самостійного та незалежного
способу життя; забезпечення допоміжними технічними засобами, засобами
пересування, соціально-побутовими пристосуваннями та інше; спеціальні
послуги з відновлення професійної працездатності (включаючи професійну
орієнтацію, професійно-технічну підготовку, працевлаштування) [2, с.21-28].
Відповідно до концепції багатопрофільного підходу метою реабілітації є
інтеграція особистості в суспільство. Виділяються наступні основні напрямки,
за якими повинні реалізовуватися багатоаспектні реабілітаційні заходи:
попередження прогресування патологічного процесу і відновлення здоров'я;
відновлення особистості; забезпечення можливості для постійної інтеграції
особистості в суспільство [1].
Реабілітаційний процес передбачає вирішення задач цілого ряду аспектів
фізичного, побутового, трудового і професійного відновлення особистості з
урахуванням потенційних, компенсаторних можливостей організму. Поряд з
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цим психологічна реабілітація тісно пов’язана з соціальною реабілітацією, що
включає в себе систему заходів, спрямованих на створення і забезпечення умов
для повернення особистості до активної участі у житті, відновлення її
соціального статусу та здатності до самостійної суспільної і родинно-побутової
діяльності шляхом соціально-середовищної орієнтації та соціально-побутової
адаптації та ін. Соціальні заходи реабілітації охоплюють практично всі питання
життєдіяльності і об`єднують соціально-побутову та соціально-психологічну
реабілітацію [5].
Соціально-психологічна реабілітація передбачає адаптацію особистості
до соціального оточення, відновлення особи шляхом формування адекватного
відношення суспільства до осіб з ОП і їх до суспільства, включаючи соціальнопсихологічну корекцію відносин в сім'ях, трудових колективах, інших мікро- та
макроколективах, в суспільстві в цілому. Соціальні заходи реабілітації повинні
забезпечити усунення бар'єрів, перешкоджаючих повноцінному життю людей,
чиє здоров'я не дозволяє повною мірою без відповідної адаптації їх життєвого
середовища користуватися суспільними благами і самим брати участь в
примноженні цих благ [3, с.65-66].
Психологічний
передбачає:
уваги,

компонент

відновлення

пам'яті,

соціально-психологічної

порушених

мислення,

мовлення,

психічних
емоційних

функцій

реабілітації
(сприйняття,

реакцій)

методами

психокорекції; допомога в подоланні емоційних переживань, нав'язливості,
фобічних реакцій, пов'язаних з ситуацією отримання фізичної (психічної)
травми; формування оптимальної психологічної реакції на наслідки психічної
травми, мобілізація особистості для усунення труднощів, що виникли,
виховання у людини необхідних вольових якостей; формування чітких уявлень
про фактори ризику [4, с. 29-32].
Соціально-психологічний компонент - це: створення в установах системи
взаємної підтримки; формування адекватної ситуації, ситуації "Я-концепції"
(реалістичної оцінки своїх можливостей і перспектив у зв'язку з травмою,
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пораненням, інвалідністю, втратою; розуміння власної ролі в подоланні
наслідків що сталося, необхідності збереження самоповаги, впевненості
у власних силах), орієнтування його на самореабілітацію [10, с. 466-473] .
Складання реабілітаційних програм є невід'ємною частиною при
організації реабілітаційного процесу. Реабілітаційні програми можна поділити
за такими напрямами: психологічним, що передбачає психологічну підтримку,
відновлення та розвиток інтелектуальних функцій особистості, її емоційного
стану,

навичок

психічної

саморегуляції,

комунікативної

культури

(специфічними методами, що використовуються є психологічні тренінги
(аутотренінг, комунікативний тренінг, тренінг креативності), психотерапія,
ігротерапія, бібліотерапія, арттерапія та інше); соціально-культурним, який
передбачає активізацію та розвиток творчо-художнього потенціалу осіб,
засвоєння ними цінностей культури та мистецтва; соціально-реабілітаційним,
що має на меті вирішення завдань соціалізації особистості [8, с. 69-71].
У сучасній концепції реабілітація розглядається як комплексний процес,
що включає ряд основних аспектів.
1. Медичний аспект — відновлення, корекція або компенсація втрачених і
дефіцитних фізіологічних функцій. Засоби реабілітації -науково обґрунтований
індивідуальний
хірургічне,

комплекс

різних

фізіотерапевтичне,

методів

лікування

рефлексотерапевтичне,

(фармакологічне,
психотерапевтичне,

дієтичне). По мірі збільшення рухової активності пацієнта інтенсивніше
активуються механізми саногенезу за рахунок регламентованих лікувальних
фізичних навантажень. (Вже на госпітальному етапі реабілітації повинні
підключатися психотерапевт, психолог, а також, можливо, педагог).
2. Фізичний аспект — відтворення вихідного або нового (оптимального)
рівня рухової дієздатності особистості в побуті і досяжною соціальному
середовищі. Проводиться починаючи з госпітального етапу реабілітації
засобами кінезотерапії (лікувальної фізкультури) як одного з напрямків
рефлексотерапії.

Послідовне,

адекватне

та

оптимальне

застосування
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лікувальних

фізичних

навантажень

забезпечує

цілеспрямований

патогенетичний і генералізований (загальний) ефект на організм. В результаті
стимулюються механізми неспецифічної резистентності, гіпо-сенсибілізації.
Сам реабілітант бере участь у корекції порушеного психологічного статусу.
3. Психологічний аспект — корекція психічного статусу особистості,
зміненого основною патологією для профілактики можливої соматизації
порушень психічних функцій, адаптації його до колишнього (або нового)
побутового і соціального середовища. Корекції може піддаватися нав’язливе
почуття

ущербності

в

побутовому,

сімейному,

професійному,

соціокультурному середовищах, різного роду фобії і т. д. В результаті
формується

психологія

впевненості

в

досягненні

віддалених

завдань

реабілітаційного процесу, створюється стійка мотивація до досягнення його
декларованої мети.

У ряді випадків використання психологічних методик

спрямовано не тільки на саму особистість, але і на осіб його найближчого
соціального оточення.
4. Професійний аспект — професійне навчання (перенавчання) і
працевлаштування, адекватні сформованого стійкого дефекту фізичних і
психічних функцій. Професійна реабілітація базується на аналізі форми і
тяжкості патологічного процесу, характеру і ступеня дефіциту функцій,
особливостей психологічного статусу і профілю особистості, її вихідного
освітнього рівня. Професійна освіту осіб з ОП

вимагає нестандартних,

специфічних методик і технологій.
5. Соціально-економічний аспект включає соціально-медичну, соціальнопсихологічну, соціально-педагогічну, соціально-середову, соціально-побутову
форми реабілітації. Їх метою є відтворення втрачених і порушених суспільних
зв’язків і відносин особистості або формування нових (вимушених), усунення
соціальних обмежень. Цей аспект є підлеглим по відношенню до попередніх
видів

реабілітації,

(включаючи

доповнюється

систематичний

рядом

патронаж).

специфічних
Ступінь

форм

зниження

і

засобів

залежності
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реабілітаційної особистості в задоволенні своїх життєвих потреб від членів
сім’ї та соціального оточення є кінцевим критерієм ефективності всієї
реабілітаційної програми в цілому [7, с.10-14].
Виходячи з вище за сказане, можна виділити декілька чинників, що
впливають на адаптацію осіб з ОП: характер захворювання і час його початку;
особливості розвитку особистості; характер патології.

Але поєднання цих

чинників можуть як позитивно, так і негативно відбиватися на адаптації
особистості. Можна виділити ряд факторів, які обумовлюють наявність
характерних порушень соціально-психологічної адаптації та, отже, необхідність
соціально-психологічної реабілітації для осіб з ОП:
• по-перше, наявність у значної кількості осіб різноманітних розладів,
порушень і дисгармоній психічної сфери, які виступають в ролі своєрідних
бар'єрів щодо можливості їх повноцінного соціальної інтеграції, тобто у них
страждають власне психологічні механізми соціалізації. Дана обставина здатне
приводити до так званої патологічної адаптації даних осіб;
• по-друге, реальні зміни соціального статусу, а в ряді випадків соціальних ролей, припускають підвищення вимог до механізмів гнучкості,
пластичності психологічної адаптації, без яких провокується виникнення стану
хронічного дистресу, що може погіршити і стан фізичного здоров'я [11, с. 464465].
У той же час, різноплановість і різноманіття факторів, що детермінують
специфіку порушень соціально-психологічної адаптації, а також потреба в
соціально-психологічної реабілітації, акцентує увагу на необхідності суворого
індивідуального підходу у визначенні її цілей і завдань, її тактики. Тоді як
методичні прийоми - методи і форми оптимізації соціально-психологічної
адаптації, тобто в результаті - соціально-психологічної реабілітації в силу їх
принципової універсальності, можуть залишатися незмінними [9, с. 139].
Висновки та перспективи подальшого розвитку. Отже, розвиток
реабілітаційних технологій в заданому ключі, орієнтованих на корекцію і
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формування адаптивних особистісних установок, доступність різних ресурснорозвиваючих видів психологічної допомоги та підтримки, забезпечить
психологічну готовність осіб з ОП до змін. Це можливо за рахунок здобуття
психоемоційної стабільності, розуміння нового себе, своїх умов, що змінилися,
можливостей і свого місця в житті. Подальший розвиток реабілітаційних
технологій послужить більш успішній інтеграції в суспільне соціальноекономічне життя значної кількості осіб з ОП [11]. Перспективність наших
досліджень вбачаємо у можливості розробки й впровадженню методичного
інструментарію

соціально-психологічної адаптації осіб з ОП; диференціації

психотехнологій, спрямованих на їх соціальну адаптацію, з урахуванням
особистісного адаптивного потенціалу й рівня адаптивних здібностей.
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Постановка проблеми. Наукова проблема полягає в тому, що в
дослідженнях станів тривожності жінок-годувальниць, їх невпевненості у собі
немає чіткого розуміння ролі грудного вигодовування. Отримання достовірної
інформації про психологічні норми грудного вигодовування і соціальну
підтримку знижує рівень тривожності і дозволяє матерям в найкоротші терміни
пристосуватися до дитини.
Метою статті є розглядання психологічних особливостей соціальної
підтримки емоційного стану матерів-годувальниць.
Аналіз

останніх

публікацій.

Встановлено

[3,с.22],що

один

з

найважливіших способів допомоги матері-годувальниці – це соціальна
підтримка фахівця-психолога, яка включає:
1) професійне консультування;
2) надання жінці можливості висловитися (матері, які вперше отримали
можливість розповісти про свою проблему, самі в процесі розмови починають
бачити проблему інакше);
3) надання соціальної підтримки й інформації про позитивні аспекти
грудного вигодовування;
4) сумісне з годувальницею переформулювання проблеми;
5) укладання контракту (обговорення організаційних аспектів і часток
відповідальності годувальниці й консультанта);
6) формування переліку можливих вирішень проблеми;
7) вибір одного оптимального рішення;
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8) планування реалізації обраного рішення;
9) завершення консультування з наданням годувальниці права повторного
звернення при необхідності [1,с.56].
Таким чином, найбільшу турботу викликає те, що питаннями лактації в
Україні стали займатися зовсім недавно, тому в медичній сфері, яка бере
консультування жінки-годувальниці на себе, майже відсутні сучасні знання і
досвід. Більш того, в медичній установі жінка часто-густо не отримує
соціальної підтримки.
Виклад основного матеріалу. Недостатня соціальна підтримка матері
визначається такими чинниками:
1.Відсутність практики психологічного консультування в медичних установах.
Поза сумнівом, успішний старт лактації й упевненість у своїх силах
беруть початок з пологового будинку. Перше прикладення до грудей, момент
зустрічі матері і малюка, перші години та дні наодинці одне з одним.
Велику роль у житті матері-годувальниці в цей період відіграє зустріч із
консультантом-психологом з лактації, який, передусім, є носієм позитивного
досвіду грудного вигодовування і володіє певними практичними навичками.
Спостереження показали, що достатньо двогодинної консультації в перший
день після пологів, щоб забезпечити успішний старт грудного вигодовування. У
деяких випадках потрібен контрольний візит консультанта після повернення
додому, решта ситуацій припускає спілкування з фахівцем по телефону.
[4,с.59].
Часто-густо консультант з грудного вигодовування не є медичним
працівником. Ми наполягаємо на тому, що мистецтво годування груддю –
немедична проблема, це соціальний досвід, який передається від матері до
доньки, від більш досвідченої матері-годувальниці до іншої. Консультант в
обов'язковому порядку навчається на відповідних курсах і має досвід роботи зі
складними життєвими ситуаціями.
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Відсутність у годувальниці усіх етапів формування материнської
поведінки.

Психологи-перинатологи

зазначають,

що

зріле

материнство

наступає лише з народженням четвертої дитини. Очевидно, що жінка, яка
народжує першу дитину, практично не має шансів отримати кваліфіковану
соціальну підтримку вчасно.
У зв'язку з цим психологами [5,с.16] були розроблені такі методичні
підходи:
1. Курси для вагітних жінок «Мистецтво годування груддю». У них
передбачається інформаційний (живий діалог з консультантом) і практичний
(навчання прикладанню на моделях, показ спеціальних анімаційних роликів,
навчання правильному зціджуванню у випадках необхідності на моделі
молочної

залози

тощо)

компоненти.

Робиться

акцент

на

організації

вигодовування в пологовому будинку і в перші три місяці життя дитини,
ознайомлення матері з можливими емоційними проявами і нормами поведінки
дитини. Дослідження показали, що 85% жінок, які пройшли ці курси, не
стикалися з труднощами в пологових будинках.
2.Після виповнення дитині двох місяців матері запрошуються до
щотижневої Школи годувальниць, яка надає можливість ділитися досвідом і
консультуватися з нових питань, що виникають, із фахівцями-психологами з
грудного вигодовування. Школа має встановлену програму – окрім основних
питань до фахівця наприкінці занять практикується застосування релаксаційних
методів, методів арттерапії та музикотерапії. Матері співають дитячі та
колискові пісні, рухаються під музику разом із дітьми.
3.Соціальна робота «гарячої лінії» підтримки грудного вигодовування.
4.Тренінги для батьків, спрямовані на пошук оптимальних шляхів
вирішення проблем, що виникають у процесі виховання дитини.
5.Видання книг з мистецтва годування груддю, безкоштовні примірники
яких змогли отримати 600 матерів м. Дніпро.
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Жінки-годувальниці отримують допомогу й соціальну підтримку фахівця
протягом усього періоду годування груддю. За нашими даними 87% жінок, які
звернулися по допомогу, годують своїх дітей груддю не менше року.
Також одним з напрямів у складанні рекомендацій може стати пошук
вправ для саморегуляції, створення соціальної підтримки для формування
відчуття упевненості в успіху. Добре знімає тривогу і підвищує стресостійкість
фізична активність, за якої надлишок адреналіну і ноадреналину витрачається
під час мускульних зусиль і не впливає на роботу внутрішніх органів.
Складність взаємодії з зовсім маленькими дітьми полягає в тому, що у них
можливі абсолютно непередбачувані, парадоксальні, відмінні від дорослих
реакції на психологічні втручання.
Із упевненістю можна стверджувати: абсолютно безпечною для дитини є
її мати. Адже відомо, що мама і малюк – це до певного моменту одне ціле, у
них єдине психоемоційне поле. Материнська інтуїція деколи здатна творити
дива. Любляча мама, навіть знаходячись дуже далеко від своєї дитини, може
відчути: з її крихіткою щось трапилося. Все це з області тонких матерій, і
подібна спільність починається ще до зачаття. Як у сім'ї готуються до
народження дитини? Чи бажана вона? Не менш важливий настрій мами в
період вагітності. Що відбувається під час пологів? Як мама доглядає за
малюком? Дитинча постійно відчуває ступінь єдності із мамою та реагує на
щонайменші її зміни. І нерідко – саме на захворювання, начебто закликаючи:
«Скоріше зверніть на мене увагу, виправте помилки!» І як важливо в цей
момент зустрітися з кваліфікованимим фахівцем!
Материнський голос – це прекрасні й такі необхідні крихітці ліки. Ми
прагнемо, щоб мамчин голос став внутрішнім голосом малюка. Мама дає своїй
дитині певні позитивні установки, впливаючи на весь організм малюка. Це
закріплюється на свідомому рівні і впливає на всі органи крихітки .
Базова програма, корисна будь-кому, у тому числі й здоровій дитині,
складається з чотирьох блоків ретельно підібраних висловів, які матері повинні
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вивчити і кожний вечір говорити своїй сплячій крихітці. Підійти до малюка,
переконатися, що він спить. Доторкнутися до його руки або голівки і
промовляти (спочатку подумки, потім вголос) фразу за фразою, з усією силою
материнського переконання, посилаючи крихітці флюїди любові.
1-й блок. «Вітамін материнської любові».
Я тебе дуже сильно люблю.
Ти – найдорожче і найрідніше, що в мене є.
Ти – моя рідна частинка, рідна кровиночка.
Я без тебе не можу жити.
Я і тато тебе дуже сильно любимо.
2-й блок. «Фізичне здоров'я» (кажучи, уявити свою дитину в ідеалі,
здоровою і міцною).
Ти сильний, здоровий, красивий хлопчик (дівчинка).
Ти добре їси і тому швидко ростеш і розвиваєшся.
У тебе міцні і здорові серденько, грудоньки, черевце.
У тебе ніжна, гладка і волога шкіра.
Ти легко і красиво рухаєшся.
Ти здоровий, загартований, рідко і мало хворієш.
3-й блок. «Нервово-психічне здоров'я дитини».
Ти спокійний хлопчик (дівчинка).
У тебе спокійні, міцні нерви.
Ти розумний малюк.
У тебе добре розвиваються голівка і розум.
Ти добре спиш, легко і швидко засинаєш.
У тебе гарний настрій, і ти любиш усміхатися.
Ти бачиш тільки добрі-добрі сни.
У тебе гарно і швидко розвивається мова.
4-й блок. «Емоційний ефект, очищення від хвороб (з народної
медицини)».
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Я забираю і викидаю твою хворобу.
Я забираю і викидаю (перераховуєте проблеми вашого малюка).
Я тебе дуже-дуже сильно люблю.
Індивідуальна

програма

створюється

і

корегується

у

процесі

консультування фахівцем. Найголовніше – закінчувати потрібно завжди
завіряннями в безмежній материнській любові.
Звернути увагу: вся програма – абсолютно позитивна, тут немає ніяких
«не», ви просто будите в малюкові бажання бути добрим, щасливим, здоровим і
закріплюєте впевненість, що це можливо.
Ще одна з найважливіших складових методу «Лікування материнською
любов'ю» - це ведення щоденника. Кожного дня матері повинні бачити у
своєму малюкові щось нове, якийсь паросточок, раніше не помічений, хай
маленьке, але поліпшення його стану. Минулого не існує! Головне, жити за
принципом «тут і зараз». Є тільки сьогоднішній день, і гострозорий
материнський погляд, напевно, побачить, які зміни відбулися.
Спочатку здається все це якоюсь нісенітницею – матері, можливо, з
дитинства не писали щоденників. І дуже часто виходить так, що вже на другійтретій зустрічі з мамою психолог змушений знов і знов підкреслювати
важливість цих щоденникових записів (пригадайте, як на першому році життя
свого малюка ви із задоволенням фіксували будь-яку значну подію – ось
крихітка посміхнулася, навчилася тримати голівку, загулила, стала на ніжки,
зробила свої перші кроки. Але й зараз, коли дитя, здавалося б, зовсім вже
велике, можна побачити протягом дня стільки важливих моментів, що хочеться
їх відзначити, зупинити цю мить).
Більшість матерів, що скористалися цим методом, говорять, що дитина на
очах заспокоюється, стає менш дратівливою. Поліпшення фізичного стану
настають у кого швидше, у кого пізніше, хтось позбавляється від проблем
повністю, хтось – частково. Але всі мами, як одна, говорять про те дивне
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відчуття возз'єднання з малюком, завдяки якому міняється вся атмосфера в
сім'ї, стосунки стають теплішими і більш довірливими [2,с.18].
Широко

використовуються

[6,с.26]

різні

техніки

релаксації,

які

дозволяють стабілізувати емоційний стан матері, що годує, зняти внутрішню
напругу. Насамперед, це розслаблення під музику, включаючи елементи
дихальної терапії, голосотерапію (прозвучування тіла, спів колискових пісень) і
пластику під музику. Стресові ситуації провокують напругу у всьому тілі.
Розслаблення (релаксація) є станом, протилежним напрузі. Саме тому навчання
нервово-м'язовїй релаксації є одним з найбільш ефективних засобів боротьби з
напругою. Секрет релаксації полягає у взаємозв'язку між негативними
емоціями й напругою м'язів. Негативні стресові емоції (страх, тривога,
занепокоєння, паніка, подразнення й ін.) завжди викликають м'язову напругу.
Взаємозв'язок стресу й м'язової напруги такий, що якщо навчитися позбутися
надлишкової м'язової напруги, інтенсивність стресових емоцій зменшується.
Добре розслаблюватися вміють тільки діти й тварини - під час сну. Дорослі
люди поступово накопичують у собі напругу й розучуються розслаблюватися.
Телевізор, читання, ігри та інші види дозвілля не дають повноцінного
розслаблення. Жінка, що годує, більшу частину часу проводить у напрузі неспокійний нічний сон, що стає поверхневим і неповноцінним, часті годівлі,
готовність задовольнити потреби малюка за першою потребою. Навчання
методу релаксації проводиться у два етапи. На першому етапі жінки вчаться
цілеспрямовано розслаблювати всі м'язи свого тіла. Другий етап - навчання
диференційованої релаксації. Людина в положенні сидячи розслаблює
мускулатуру, що не бере участь у підтримці вертикального положення тіла.
Наше тіло може допомагати нам почувати себе комфортно й упевнено, а
може всілякими засобами заважати цьому. Маючи гарне самопочуття й великий
запас енергії, ми можемо домогтися високих результатів. Утома, напруга,
негативні емоційні переживання «накопичуються» у м'язах, у результаті чого
утворюються «м'язові затиснення» - певні групи м'язів, що перебувають у стані
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хронічної напруги. «М'язові затиски» порушують процеси кровообігу й обміну
речовин, що призводить до виникнення психосоматичних захворювань головних болей, болей у шлунку, порушень серцево-судинної діяльності.
Навчившись ефективно розслаблюватися й активізуватися, матері можуть
повніше

використовувати

час,

відведений

для

відпочинку,

швидше

відновлювати розтрачені сили, краще настроюватися на спілкування з малям,
що вкрай важливо в період грудного вигодовування. Важливо, що матері
відкривають для себе один з каналів взаємодії із власним тілом. Важливо
відзначити, що жоден прийом не приводить відразу ж до максимальної
релаксації. Уміння за короткий час поринути в стан розслаблення й спокою, як і
будь-яке інше вміння, виникає в результаті певного періоду тренувань.
Використовується дві техники арттерапії – малюнок матері та сумісний
малюнок з дитиною (після 6 місяців). На заняттях задається тема малюнка,
жінки вибирають засіб малювання – олівці, гуаш, акварель, пастель. Після
завершення проговорюють свої емоції та коментують власний малюнок. Далі
малюнок можуть коментувати інші – які в них асоціації, що сподобалося, що не
сподобалося. Інструктор робить для себе помітки, вивішує малюнки на дошку.
Кожна жінка може розглідати галерею малюнків на наступному занятті,
інструктор – відслідковувати динаміку емоційного стану. У техніці малювання
з дитиною використовується малювання за допомогою пальців. Мама
допомагає дитині залишати різноманітні сліди на папері, вони формують
сумісний малюнок. Техніка підсилює інтуїтивний зв’язок із дитиною,
налагоджує відносини в системі «мати-дитина», допомагає жінці розуміти
бажання дитини.
Використання

перерахованих

технік

у

практиці

виявили

високу

ефективність зняття нервово-психічної напруги у матерів, що годують.
Згідно з анкетними даними, 97% обстеженних жінок відзначили
позитивний настрій на контакт із дитиною після релаксації, бажання взяти маля
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на руки, прикласти до грудей; 73% після практикували техніки вдома
самостійно.
За результатами дослідження, у жінок, які пройшли спеціальну
підготовку на базі Центру батьківської культури «Народження»(м.Дніпро),
спостерігався стабільний психоемоційний стан і граничне значення активності і
самопочуття, яке є нормальним післяпологовим явищем і пов'язане виключно з
фізичним дискомфортом. Подальші дослідження через три місяці виявили
граничний показник настрою, що пов'язано з фізіологічними процесами встановленням лактації і можливою лактаційною кризою. Через шість місяців
відзначалися сприятливий емоційний фон матері-годувальниці і тенденції до
його подальшої стабілізації. Це дозволяє зробити висновок, що своєчасно
надана допомога дає можливість зберегти приблизно однакові показники
самопочуття, активності і настрою матерів-годувальниць.
Паралельно проводилося тестування контрольної групи жінок, в якій
виявлені низькі показники самопочуття, активності, настрою, що відображають
несприятливий психоемоційний фон.
Після проведеного первинного тестування жінкам, які не пройшли
спеціальну підготовку, була надана відповідна допомога - консультація
фахівця-психолога з лактації, в яку була включена основна інформація щодо
психології та фізіології грудного вигодовування, основних правил і норм
розвитку і поведінки дитини, особливостей психологічного стану, оцінки
поточної

ситуації,

практичної

допомоги,

надання

рекомендацій

щодо

застосування корекційних методик: тілесно орієнтованої терапії в догляді за
дитиною (в практиці ЦБК «Народження»: методик «Лікування материнською
любов'ю» і «Гніздо») і проведення групової дихальної релаксації раз на день.
Через тиждень тестування повторювалося.
Після проведення консультації відзначалися тенденції [7,c.92; 8, c.145] до
стабілізації психоемоційного стану (середній показник самопочуття змінився з
3,16 до 3,80; активності - з 3,30 до 3,80; настрою - з 3,90 до 4,73), що є

160

значущим на 5% рівні точності психологічних вимірювань за t- критерієм
Стьютента (p<0,05). Жінки були позитивно налаштовані і впевнені в своїх діях.
Їм була надана психологічна допомога, проведено тренінг з психологічних
особливостей періоду годування грудьми, рекомендована методика «Гніздо»,
спрямована на формування системи «мати-дитина». Низький показник
активності був пов'язаний виключно з післяпологовим періодом.
Висновки
В ході дослідження встановлено:
1. Гармонізація психоемоційного стану матері є важливим етапом
корекційної дії.
2. Релаксаційні техніки виявили високу ефективність зняття нервовопсихічної напруги у матерів-годувальниць.
3. Отримання достовірної інформації про норми грудного вигодовування,
а також соціальної допомоги знижує рівень тривожності і дозволяє матері в
найкоротші терміни пристосуватися до дитини.
4. Опрацювання тривожної ситуації й усвідомлення істинної її причини є
важливою частиною корекційного процесу.
В якості перспективи подальших досліджень пропонується дослідити
комплексний вплив системи психологічних чинників на психоемоційний стан
матерів-годувальниць.
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ТЕХНОЛОГІЙ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Анотація.

У

статті

аналізується

сучасний

стан

використання

інформаційно-комунікаційних технологій в початковій школі. Визначаються
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Постановка проблеми. Сучасний розвиток людства характеризується
переходом

на новий етап –

інформаційне суспільство.

Інформаційне

суспільство – це концепція постіндустріального суспільства; нова історична
фаза розвитку цивілізації, у якій головними продуктами виробництва є
інформація і знання.
Формування інформаційного суспільства передбачає зміну уявлень про
роль освіти, висуває нові вимоги до системи навчання, зумовлює потребу
переходу від знаннєвої освітньої парадигми індустріального суспільства до
компетентнісної парадигми постіндустріального суспільства.
Враховуючи інтенсивний розвиток комп’ютерної техніки, а також
телекомунікаційних технологій та їх значний вплив на суспільство виникає
потреба вдосконалення можливостей використання ІКТ вчителями у початковій
школі. Новітні розробки в цій галузі змінюють спосіб їх застосування при
вивченні різних предметів у процесі навчання. Нині відбувається активне
впровадження в навчальний процес ІКТ, зокрема, мультимедіа та інтерактивних
технологій. Застосування ІКТ у навчальному процесі дозволяє реалізувати ідеї
індивідуалізації та диференціації навчання, що є основними завданнями
сучасної системи освіти України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти проблеми
професійної підготовки майбутніх учителів та теоретико-методологічні засади
їхнього становлення знайшли своє відображення в науковому доробку
вітчизняних учених-педагогів. Проблеми професійної підготовки майбутніх
учителів початкових класів висвітлено в працях Н. Бібік, Л. Коваль, О.
Пометун, О. Савченко. Формування та розвиток творчої особистості вчителя в
інформаційному суспільстві досліджували В. Бондар, І. Зязюн, Н. Мойсеюк та
ін. Особливості застосування відкритих мультимедійних систем у навчальній
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діяльності стали предметом наукового розгляду О. Осіна, Г. Трояна, А. Щапіна.
Можливості мультимедійних засобів активно висвітлюються у працях
зарубіжних дослідників Б. Андерсена, К. Брінка, Н. Вінера, П. Уейла, Дж.
Росса.
Сучасні вчені (В. Биков, А. Гуржій, М. Жалдак, М. Козяр, А. Коломієць
та ін.) наголошують на потребі інформатизації освіти шляхом створення
інформаційно-комунікативного

середовища,

що

слугуватиме

засобом

формування творчої особистості майбутнього педагога, здатного на основі
системи знань успішно використовувати інформаційні ресурси у відповідній
діяльності [1, с.1 ].
Аналіз досліджень та публікацій, що з’явились останнім часом, свідчать
про наявність таких проблем, як підготовка педагога до використання
інформаційних технологій у професійній діяльності, його готовність до
творчого освоєння нововведень, посилення зацікавленості науковців та
практиків до вивчення проблеми творчого зростання майбутніх фахівців в
умовах інформатизації освіти [3].
Мета і завдання статті. Метою статті є аналіз сучасних підходів до
використання інформаційно-комунікаційних технологій, подолання проблем з
підготовкою та впровадженням ІКТ в навчання та надання рекомендацій щодо
професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів.
Виклад основного матеріалу. Аналіз педагогічної та методичної
літератури засвідчив важливість проблеми дослідження. Нікулочкіна О. вважає,
що структуру готовності сучасного вчителя початкових класів до використання
ІКТ у професійній діяльності складають:
1) мотиваційний компонент: бажання ставити перед собою цілі;
сформована мотивація саморозвитку; інтерес до використання інформаційних
технологій

в

освітньому

просторі

початкової

школи;

потреба

в

самовдосконаленні; наявність професійно важливих якостей (креативність,
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цілеспрямованість, працездатність, відповідальність, наполегливість, здатність
до рефлексії своїх дій);
2) функціональний компонент: уміння використовувати засоби сучасних
інформаційних

технологій,

апаратні

та

програмні

засоби,

ефективно

використовувати технічні навчання, засоби наочності (графіки, діаграми, схеми
тощо) [6, с. 402–403].
Спираючись на ці положення та на практичний досвід можна визначити
основні проблеми пов’язані з впровадженням ІКТ в навчальний процес
початкової школи:
-

проблеми технічного забезпечення, наявність у навчальному закладі

комп’ютерної техніки та засобів мультимедіа, їх доступність для використання
вчителями початкової школи;
-

недостатня

кваліфікація

вчителів

щодо

змісту,

методів,

зокрема

система

організаційних форм і засобів навчання із застосуванням ІКТ;
-

недосконала

система

неперервної

освіти,

самоосвіти й самовдосконалення майбутніх учителів початкових класів, на
основі якої можна було б забезпечувати формування їхніх інформаційних
компетентностей, недосконала система підвищення кваліфікації та підтримки
саморозвитку вчителів в напрямку застосування сучасних інформаційних
технологій.
На підставі узагальнення теоретичних досліджень та власного досвіду
викладання в приватній ЗОШ I-III ступенів «Фортуна» м. Бровари, проведено
аналіз стану використання ІКТ в початковій школі. Було визначено, що
педагоги зіштовхуються з багатьма проблемами в роботі зі смарт комплексами,
пошуком

інформації

в

інтернеті.

Найчастіше

виникали

проблеми

з

підключенням смарт комплексу до комп’ютера, пошуком необхідних матеріалів
для уроку, завантаженням файлів на ПК. Вчителі відчувають певний страх та
дискомфорт під час використання комп’ютерів, не володіють достатніми
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знаннями про можливості використання різноманітних програм, розміщених як
у самому комп’ютері, так і в мережі Інтернет.
Для ефективного впровадження ІКТ в освітній процес від педагога в
сучасній початковій школі вимагається володіння комп'ютерною грамотністю,
яка передбачає:
- вміння створювати та редагувати інформацію (текстову, графічну);
- користуватися комп'ютерною телекомунікаційною технологією;
- користуватися базами даних;
- роздруковувати інформацію на принтері;
- вміння скласти та надіслати лист через мережу Інтернет;
- вміння «перекачати» інформацію з мережі на жорсткий або гнучкий
диск і навпаки, з жорсткого або гнучкого диска – в мережу;
- працювати в системах DOС і WINDOWS, користуючись редакторами
WORD різної модифікації.
Сучасний бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій
вимагає від майбутнього вчителя значно більше знань та вмінь з використання
сучасного програмного забезпечення та новітніх апаратних засобів в навчанні.
Звідси випливає необхідність розробки й побудови методичної системи
формування інформаційних компетентностей майбутнього вчителя, яка б
включала весь комплекс навчальних дисциплін із відповідно побудованим
змістом, сукупністю методів, організаційних форм і засобів навчання,
орієнтованих

на

широке

використання

інформаційно-комунікаційних

технологій, і забезпечувала методологічну, спеціальну й методичну підготовку
майбутнього вчителя разом з формуванням інформаційних компетентностей й
підготовкою до практичного використання інформаційно-комунікаційних
технологій у майбутній професійній діяльності. У процесі формування
інформаційних
особливу

компетентностей

увагу

необхідно

майбутніх

приділити

учителів

вивченню

початкових класів
тих

інформаційно-

комунікаційних технологій, які є базовими для майбутньої професійної
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діяльності вчителів. З усього різноманіття програмних засобів у зв’язку з їх
важливістю використання в практиці освітнього процесу виокремлюють
програмні засоби навчального призначення. В процесі навчання майбутніх
учителів початкових класів використовують різні типи програмних засобів
навчального призначення.
Широке застосування ІКТ у початковій школі спонукає до перегляду
змісту підготовки майбутнього вчителя початкових класів загальноосвітніх
навчальних закладів (ЗНЗ). Можна окреслити основні напрямки підготовки
майбутніх вчителів початкової школи:
1.

Сучасний учитель початкових класів повинен володіти основними

прийомами роботи в мережі Інтернет, розуміти, як організовані служби
глобальної мережі, якими ресурсами можна скористатися для поповнення своїх
методичних знань, як дізнатися через Інтернет про педагогічний досвід.
Необхідними для вчителя є знання, навички та вміння щодо організації та
виконання пошуку потрібної інформації, що зберігається у веб-документах [2,
с. 29].
2.

Від учителя початкових класів, який, з огляду на специфіку

предметного навчання, змушений працювати з різнопредметним матеріалом,
окрім загальних інформаційних умінь, вимагаються уміння інтегрувати
міжпредметні відомості, створювати якісно новий власний навчальний
матеріал. При цьому слід використовувати програмні сервіси з створення відео,
анімації, ігор тощо.
3.

Вчитель має використовувати сучасні засоби комунікації та

співпраці, такі як електронна пошта, відеоконференції для зв’язку зі своїми
колегами, батьками; вебінари, форуми, блоги для організації спільної роботи.
4.

У майбутнього вчителя необхідно сформувати інформаційно-

мережеву культуру, яка передбачає уміння використовувати інтернет-ресурси
для своєї професійної діяльності (навчальної, творчої) [5, с. 207]. Високий
рівень

сформованості

інформаційно-мережевої

культури

дозволить
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майбутньому фахівцеві під час підготовки розробок уроків посилатися на
результати діяльності провідних методичних об’єднань учителів початкових
класів, знайти в мережі Інтернет та застосувати нові прикладні програми,
звукові та графічні елементи, дізнатися про новинки в галузі початкової освіти
тощо. Інформаційно-комунікаційна підтримка навчального процесу розвиває
наочно-образний, наочно-дієвий, інтуїтивний, творчий види мислення школяра,
дозволяє залучити учнів до активної роботи в класі.
Систематичне включення інформаційно-комунікаційних технологій в
освітній

процес

забезпечить

формування

і

розвиток

інформаційно-

комунікаційної культури педагогічних працівників ЗНЗ. У науковій літературі
поняття «інформаційно-комунікаційна культура особистості» розглядається як
комплекс понять, уявлень, знань, умінь і навичок, які формують в особистості
певний стиль мислення, що дозволить їй ефективно використовувати
інформаційно-комунікаційні технології в будь-якому виді пізнавальної або
творчої діяльності [4, с. 22 – 30].
На основі результатів дослідження, використання ІКТ в початковій школі
дає можливість сформулювати рекомендації для учителів щодо використання
інформаційно-комунікаційних технологій.
1) Постійне оновлення теоретичних знань та практичних навичок вчителя
з використання ІКТ-технологій. Потреба в навчанні – це сенс життя вчителя,
шлях до вдосконалення професійної майстерності, проблемне питання для
самоосвіти, мотивація для участі у навчальних семінарах, тренінгах, програмах,
у спілкуванні з колегами з питань оволодіння комп’ютерною грамотністю.
2) Оволодіння учителем методикою використання ІКТ. Наявність
найсучасніших засобів не забезпечує позитивних результатів навчальної
діяльності. Тільки вчитель, який добре володіє методикою використання ІКТ у
навчальному процесі, бачить їх місце в системі засобів навчання, знає
особливості використання на уроках різних типів і на різних їх етапах, розуміє
переваги застосування ІКТ для реалізації цілей навчання і виховання, зможе не
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тільки домогтися позитивних результатів у навчанні молодших школярів, але й
підготувати їх до викликів сучасного інформаційного суспільства. Необхідно
поповнювати власне портфоліо методами, прийомами, формами використання
ІКТ, переліком опрацьованих інформаційних джерел та таких, які планується
дослідити, діючими електронними ресурсами навчального призначення та
особисто створеними.
3) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному
процесі початкової школи відповідно до основної мети навчання, конкретних
завдань, які вирішує вчитель у ході навчального заняття. Кожен навчальний
предмет, кожна тема уроку має потенційні можливості щодо використання
інформаційно-комунікаційних технологій

на

різних етапах

уроку.

Від

майстерності учителя, його творчості залежить, який саме інформаційний
ресурс він використає для досягнення конкретної мети і завдань навчального
заняття.
4) Врахування факторів і умов, які впливають на навчальний процес,
забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних умов та техніки безпеки.
Обов’язковою

умовою

є

формування

захищеного

хмаро-орієнтованого

навчального середовища, правильна організація особистої діяльності учня в
Інтернет-середовищі.
5) Спрямування учнів на пошук навчального контенту, заохочування їх до
створення власних електронних ресурсів. На уроці важливо створити
атмосферу творчості, активізувати пізнавальну діяльність учнів, вмотивувати їх
діяльність до саморозвитку і самоствердження, розміщуючи посилання на
додаткові тематичні Інтернет-ресурси. Успішне навчання – це коли кожен
учень досяг результату своєї праці. Нехай це буде виконана учнем
мультимедійна презентація, повідомлення з використанням Інтернет-джерел,
складений тест, гра тощо. Поступово такі завдання варто ускладнювати, по
черзі доручати учням ролі помічника вчителя, створити для учнів класу та їх
батьків власну спільноту.
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6) Постійний аналіз роботи з використання ІКТ на уроках. Періодично
необхідно аналізувати роботу з використання інформаційно-комунікаційних
технологій на різних уроках, виявляти недоліки й усувати їх, визначати рівень
мотивації учнів до діяльності в інформаційному навчальному середовищі і
намагатися підвищити його. Важливо з’ясувати, які методи, прийоми та форми,
які матеріали та електронні ресурси викликають найбільший інтерес в учнів.
Для цього проводиться анкетування, за наслідками якого відбувається
навчання, консультації для учнів, удосконалюються інструкції для здійснення
тих чи інших дій тощо.
7) Раціональне використовувати ІКТ-технології. ІКТ не повинні замінити
самого уроку. Не слід забувати про те, що учні користуються комп’ютерами,
телевізорами, телефонами і планшетами у себе вдома. ІКТ не повинні замінити
традиційного пояснення завдання, природнього середовища [7].
Висновки та перспективи подальшого розвитку. З огляду на сучасні
тенденції розповсюдження інформаційних технологій в галузь освіти важливим
є вдосконалення процесу підготовки майбутніх вчителів. Провідне місце у
фаховій підготовці майбутніх учителів початкових класів займають сучасні
ІКТ,

упровадження

інформаційну

яких

культуру

інтенсифікує

майбутніх

навчальний

педагогів,

підвищує

процес,

формує

мотивацію

до

професійного саморозвитку та самовдосконалення. Досконале володіння ІКТ
майбутніми учителями початкових класів і вдале їх використання під час
проведення уроків у початковій школі забезпечуватиме ефективний навчальний
процес, підвищуватиме мотивацію і пізнавальну активність молодших
школярів, створюватиме умови для самостійного навчання кожного учня.
На підставі проведеного аналізу до перспективного напряму подальших
наукових досліджень відносимо розробку методики підготовки майбутніх
учителів початкових класів до використання ІКТ-технологій в умовах
інформаційного середовища та розробку методики використання
технологій на різних предметах у початковій школі.

ІКТ-
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