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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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 Том 2. Выпуск 48                                                                                                                                           Экономика 

ЦИТ: 317-006 
УДК 330.3:338:51-77   

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЄВОСТІ ПІДПРОЦЕСІВ 
ПРОЦЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

М’ЯСОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ 
COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE FORCE SUBPROCESSES 

OF THE PROCESS OF FUNCTIONING OF ENTERPRISES OF MEAT AND 
PRODUCT SUBCOMPLEX 

Дмитренко Р. М. / Dmytrenko R. M. 
*Вінницький національний аграрний університет,  

Вінниця, Сонячна, 3, 21008, Україна 
Vinnitsia National Agrarian University,  
Vinnitsia, Soniachna 3, 21008, Ukraine 

 
Анотація. У статті на прикладі виробничої діяльності конкретного 

підприємства м’ясопродуктового підкомплексу Вінницької області України як 
складної системи розглянуто порівняльну характеристику дієвості підпроцесів 
процесу функціонування підприємства на основі моделей Бурєннікової 
(Поліщук)-Ярмоленка складових результативності з метою управління 
процесом. Для цього реалізовано методику використання порівняльного аналізу 
на базі показників складових результативності процесів функціонування 
складних систем, запропоновану у раніше опублікованих роботах зазначених 
авторів. Реалізація запропонованої методики вказує на можливість її 
прикладного застосування на мікрорівні з метою прийняття науково-
обгрунтованих управлінських рішень. 

Ключові слова: дієвість процесу; загальний, чистий і масштабний 
продукти процесу; масштабність, ефективність і результативність процесу, 
порівняльний аналіз.  

Постановка проблеми. У науковій літературі раз за разом з’являються 
публікації щодо розроблення методики дослідження аспектів дієвості процесів 
функціонування складних динамічних керованих систем певних типів і рівнів з 
метою управління ними, що пов’язано з необхідністю дослідження відповідних 
процесів (зокрема, економічних). Разом з іншими темами актуальною є тема 
розроблення методики дослідження дієвості підпроцесів процесу  
функціонування підприємств як складних систем (зокрема, підприємств 
м’ясопродуктового підкомплексу). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існують різні варіанти щодо 
дослідження дієвості процесів [1-9 та інші]. Класичним підходом щодо цього є 
підхід, заснований на ефективності як на понятті, тотожному результативності 
[1, 4 та інші].  Підходи авторів робіт [2, 3, 5-9] відрізняються від останніх. 
Зокрема дослідження авторів Бурєннікової (Поліщук) Н. В. та Ярмоленка В. О. 
показали, що для характеристики дієвості (of the force) процесу є сенс 
розглядати категорію результативності (of the efficiency) будь-якого процесу як 
таку, котра одночасно характеризується за кінцевими наслідками з кількісної 
сторони, у вигляді характеристики його масштабного продукту, та якісної, з 
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урахуванням ефективності (of the effectiveness), що призводить до глибшого 
пізнання процесу за його наслідками [2, 6, 8, 9 та інші]. Невирішеною 
частиною проблеми є уточнення та поглиблення методики дослідження 
дієвості підпроцесів процесів функціонування підприємств (зокрема 
підприємств м’ясопродуктового підкомплексу) на основі складових 
результативності з метою знаходження оптимальних варіантів дій щодо 
управління цими процесами. 

Основні результати дослідження. Метою статті є презентація  
уточненої та поглибленої методики дослідження дієвості підпроцесів процесів 
функціонування підприємств (зокрема підприємств м’ясопродуктового 
підкомплексу) на основі складових результативності з метою знаходження 
оптимальних варіантів дій щодо управління цими процесами. 

При дослідженні використовуватимемо моделі складових частин 
результативності будь-якого економічного процесу та відповідні показники як 
індикатори дієвості процесу авторів робіт [2, 6, 8, 9]. Виходитимемо з того, що 
наслідком будь-якого процесу є його продукти: продукт як користь, продукт як 
затрати, загальний продукт у вигляді продукту як користі та продукту як затрат; 
масштабний продукт у вигляді продукту як користі та тієї частини продукту як 
затрат, котра пропорційна частці продукту як користі у загальному продукті. 
Показники складових результативності економічного процесу, запропоновані в 
роботах [2, 6, 8, 9] та інших, є складовою частиною механізму регулювання 
цього процесу. При дослідженні процесу використовуватимемо такі рівняння 
зміни його результативності:  

ZVGZVKEKR JJJJJJJ /1/ +⋅=⋅=⋅= ;                                (1) 
=⋅⋅⋅= + GVZGVZGR JJJJJ ///1 GZZGVZG JJJJ /1//1 ++ ⋅⋅⋅ ,                 (2) 

де індекси RJ , KJ , EJ  та інші є індексами зміни певних показників як 
відношень відповідних показників до базисних. В останніх формулах: V – 
показник загального продукту процесу; Z – показник його продукту як затрат; 

)( ZVG −=  – показник продукту як користі процесу; VGZGK /⋅+=  – 
показник його масштабного продукту; ZVE /= – показник ефективності 
процесу як відношення показників загального продукту V і продукту як затрат 
Z; ( )ZVGZVKEKR /1/ +=⋅=⋅=  є показником результативності процесу 
(детальніше – в роботах [2, 6, 8, 9 та інших]). 

Для прикладу здійснемо порівняльний аналіз дієвості підпроцесів процесу 
функціонування підприємства  ПАТ “Козятинський м’ясокомбiнат” на основі 
складових результативності, розглянувши наступні підпроцеси: 

1. Отримання валового прибутку. 
2. Отримання фінансового результату від операційної діяльності. 
3. Отримання фінансового результату до оподаткування. 
4. Отримання чистого фінансового результату (отримання чистого 

прибутку).  
У табл. 1 подано дані діяльності зазначеного підприємства за 2013-2016 

роки. 
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Таблиця 1 
Дані діяльності підприємства за 2013-2016 рр. 

Cтаття 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Середня 
1. Чистий дохід від реалізації продукції 
(тис. грн.) 

219137 243213 399749 504760 341714,75 

2. Валовий: прибуток (тис. грн.) 32817 28942 57864 84809 51108 
3. Фінансовий результат від операційної 
діяльності (тис. грн.) 

11927 10806 27197 48861 24697,75 

4. Фінансовий результат до 
оподаткування (тис. грн.)  

12902 11812 27660 50523 25724,25 

5. Чистий прибуток (тис. грн.) 9692 9300 22535 41323 20712,5 
6. Кількість працівників (осіб) 290 276 263 270 274,75 

Джерело: систематизовано автором за даними підприємства [10]. 
 
У табл. 2 зазначено дані щодо характеристики складових результативності 

підпроцесів процесу функціонування підприємства у порівнянні з відповідними 
середніми значеннями показників підприємства за період 2013-2016 рр., котрі 
обчислено автором за методикою Бурєннікової (Поліщук)-Ярмоленка. 

 
Таблиця 2 

Характеристики складових результативності підпроцесів процесу 
функціонування підприємства у порівнянні з відповідними середніми 

значеннями показників підприємства за період 2013-2016 рр.* 
1. Отримання валового прибутку 

 
Об’єкт 

Характеристика 
загального продукту процесу 

 

Характеристика продукту як 
витрат процесу 

 

Характеристика чистого продукту 
процесу 

V  VJ
 

Z  ZJ  G  GJ
 

 
 

Середня 
2013 рік 
2014 рік 
2015 рік 
2016 рік 

 

1243,73 
755,6448 
881,2065 
1519,958 
1869,481 

1 
0,6075636 
0,7085193 
1,222097 
1,503125 

1057,713 
642,4828 
776,3442 
1299,943 
1555,374 

1 
0,6074262 
0,7339836 
1,229012 
1,470506 

186,0164 
113,1621 
104,8623 
220,0152 
314,1074 

1 
0,6083447 
0,5637263 
1,182773 
1,688601 

1. Отримання валового прибутку 
 

Об’єкт 
Характеристика якісної складової 
масштабного продукту процесу 

Характеристика масштабного 
продукту процесу 

Характеристика ефективності  
процесу 

VZ /1+  VZJ /1+  K  KJ  E  EJ  
Середня 
2013 рік 
2014 рік 
2015 рік 
2016 рік 

 

1,8504367 
1,8502444 
1,8810015 
1,8552492 
1,8319815 

1 
0,9998961 
1,016518 
1,002601 
0,9900266 

344,2115 
209,3774 
197,2461 
408,1831 
575,439 

1 
0,6082814 
0,5730376 
1,18585 
1,67176 

1,175866 
1,176132 
1,135072 
1,16925 
1,20195 

1 
1,000226 

0,9653068 
0,994373 
1,022182 

 
Об’єкт 

Характеристика кількісної  
складової ефективності процесу 

Характеристика якісної складової  
ефективності процесу 

Характеристика  
результативності процесу 

ZGJ /  GVJ /  
R  RJ  

Середня 
2013 рік 
2014 рік 
2015 рік 
2016 рік 

 

1 
1,001512 
0,7680367 
0,9623771 
1,148313 

1 
0,9987159 
1,25685 
1,033247 

0,8901601 

404,7468 
246,2556 
223,8885 
477,2681 
691,6487 

 

1 
0,6084189 
0,5531571 
1,179177 
1,708843 
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Продовження табл. 2 
2. Отримання фінансового результату від операційної діяльності 

 
Об’єкт 

Характеристика 
загального продукту процесу 

 

Характеристика продукту як 
витрат процесу 

 

Характеристика чистого продукту 
процесу 

V  VJ
 

Z  ZJ  G  GJ
 

 
 

Середня 
2013 рік 
2014 рік 
2015 рік 
2016 рік 

 

1243,73 
755,6448 
881,2065 
1519,958 
1869,481 

1 
0,6075636 
0,7085193 
1,222097 
1,503125 

 

1153,838 
714,5173 
842,0544 
1416,547 
1688,515 

1 
0,6192627 
0,7297856 
1,227683 
1,46339 

89,89172 
41,12759 
39,15217 
103,4106 
180,9667 

1 
0,4575236 
0,4355482 
1,150391 
2,013163 

 
Об’єкт 

Характеристика якісної складової 
масштабного продукту процесу 

Характеристика масштабного 
продукту процесу 

Характеристика ефективності  
процесу 

VZ /1+  VZJ /1+  K  KJ  E  EJ  
Середня 
2013 рік 
2014 рік 
2015 рік 
2016 рік 

 

1,9277241 
1,9455729 
1,9555698 
1,9319648 
1,9031995 

 

1 
1,009259 
1,014445 

1,0022 
0,987278 

173,2864 
80,01667 
76,56478 
199,7857 
344,4157 

1 
0,4617596 
0,4418394 
1,152922 
1,987551 

 
 

1,077907 
1,05756 

1,046496 
1,073002 
1,107175 

1 
0,9811238 
0,9708595 
0,9954497 
1,027153 

 
Об’єкт 

Характеристика кількісної  
складової ефективності процесу 

Характеристика якісної складової  
ефективності процесу 

Характеристика  
результативності процесу 

ZGJ /  GVJ /  
R  RJ  

Середня 
2013 рік 
2014 рік 
2015 рік 
2016 рік 

 

1 
0,7388319 
0,5968166 
0,9370425 
1,375685 

1 
1,327939 
1,62673 

1,062331 
0,7466486 

186,7866 
84,62243 
80,12474 
214,3705 
381,3285 

1 
0,4530433 
0,428964 
1,147676 
2,041519 

3. Отримання фінансового результату до оподаткування 
 

Об’єкт 
Характеристика 

загального продукту процесу 
 

Характеристика продукту як 
витрат процесу 

 

Характеристика чистого продукту 
процесу 

V  VJ
 

Z  ZJ  G  GJ
 

 
 

Середня 
2013 рік 
2014 рік 
2015 рік 
2016 рік 

 

1243,73 
755,6448 
881,2065 
1519,958 
1869,481 

 

1 
0,6075636 
0,7085193 
1,222097 
1,503124 

1150,102 
711,1552 
838,4094 
1414,787 
1682,359 

1 
0,618341 
0,728987 
1,230141 
1,462791 

93,62785 
44,48965 
42,7971 
105,1711 
187,1222 

1 
0,4751755 
0,457098 
1,123289 
1,998574 

3. Отримання фінансового результату до оподаткування 
 

Об’єкт 
Характеристика якісної складової 
масштабного продукту процесу 

Характеристика масштабного 
продукту процесу 

Характеристика ефективності  
процесу 

VZ /1+  VZJ /1+  K  KJ  E  EJ  
Середня 
2013 рік 
2014 рік 
2015 рік 
2016 рік 

 

1,9247202 
1,9411235 
1,9514335 
1,9308065 
1,899069 

 

1 
1,008523 
1,013879 
1,003162 

0,9871081 

173,2864 
86,35998 
83,51573 
203,0651 
355,5147 

1 
0,4792257 
0,4634425 
1,126842 
1,97281 

1,081408 
1,06256 

1,051046 
1,074337 
1,111226 

1 
0,9825704 
0,9719231 
0,9934612 
1,027573 

 
Об’єкт 

Характеристика кількісної  
складової ефективності процесу 

Характеристика якісної складової  
ефективності процесу 

Характеристика  
результативності процесу 

ZGJ /  GVJ /  
R  RJ  

Середня 
2013 рік 
2014 рік 
2015 рік 
2016 рік 

 

1 
0,7684683 
0,6270317 
0,9131386 
1,366274 

 

1 
1,278609 
1,550038 
1,087963 

0,7520982 
 

194,8777 
91,76263 
87,77885 
218,1604 
395,0573 

1 
0,470873 

0,4504305 
1,119473 
2,027206 
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Продовження табл. 2 
4. Отримання чистого фінансового результату (отримання чистого прибутку) 

 
Об’єкт 

Характеристика 
загального продукту процесу 

 

Характеристика продукту як 
витрат процесу 

 

Характеристика чистого продукту 
процесу 

V  VJ
 

Z  ZJ  G  GJ
 

 
 

Середня 
2013 рік 
2014 рік 
2015 рік 
2016 рік 

 

1243,73 
755,6448 
881,2065 
1519,958 
1869,481 

1 
0,6075636 
0,7085191 
1,222097 
1,503125 

1168,343 
722,2241 
847,5109 
1434,274 
1716,433 

1 
0,618161 
0,7253956 
1,227614 
1,469118 

75,38672 
33,42069 
33,69565 
85,68441 
153,0481 

1 
0,4433233 
0,4469707 
1,136598 
2,030174 

 
Об’єкт 

Характеристика якісної складової 
масштабного продукту процесу 

Характеристика масштабного 
продукту процесу 

Характеристика ефективності  
процесу 

VZ /1+  VZJ /1+  K  KJ  E  EJ  
Середня 
2013 рік 
2014 рік 
2015 рік 
2016 рік 

 

1,9393865 
1,955772 
1,9617618 
1,9436271 
1,9181334 

1 
1,00844 

1,011537 
1,00187 

0,9890413 

146,204 
65,3633 
66,1069 

166,5386 
293,5667 

1 
0,4470692 
0,4521278 
1,139084 
2,007925 

1,064525 
1,046275 
1,039758 
1,059741 
1,089166 

1 
0,9828563 
0,9767351 
0,9955061 
1,023148 

4. Отримання чистого фінансового результату (отримання чистого прибутку) 
 

Об’єкт 
Характеристика кількісної  

складової ефективності процесу 
Характеристика якісної складової  

ефективності процесу 
Характеристика  

результативності процесу 

ZGJ /  GVJ /  
R  RJ  

Середня 
2013 рік 
2014 рік 
2015 рік 
2016 рік 

 

1 
0,7171646 
0,6161751 
0,9258599 

1,3819 

1 
1,370475 
1,585158 
1,075223 

0,7403923 

155,6377 
68,38796 
68,73105 
176,4877 
319,7429 

1 
0,4394048 
0,4416091 
1,133965 
2,054405 

*Вартісні показники подано в середньому за рік на одного працівника в тис. грн. у фактичних цінах; V – 
показник загального продукту процесу, G – показник чистого продукту процесу;  Z = (V – G ) – показник 
витрат. Індекси – у коефіцієнтах як відношення вартісних показників підприємства до відповідних середніх 

значень показників підприємства ( VZGK JJJ /1+= , GVZGE JJJ //= , EKR JJJ = ). Джерело: розраховано 
автором за методикою Бурєннікової (Поліщук)-Ярмоленка. 

 
У табл. 3 подано дані щодо рейтингового оцінювання складових 

результативності підпроцесів процесу функціонування підприємства у 
порівнянні з відповідними середніми значеннями показників підприємства за 
період 2013-2016 рр., які сформовано автором за даними табл. 2.  

 
Таблиця 3 

Рейтингове оцінювання складових результативності підпроцесів процесу 
функціонування підприємства у порівнянні з відповідними середніми 

значеннями показників підприємства за період 2013-2016 рр.* 
Підпроцес 

 GJ  
Рейтинг 

VZJ /1+  
Рейтинг 

VZGÊ JJJ /1+=  
Рейтинг 

2013 рік 
Середнє 1 1 1 4 1 1 

1 0,6083447 2 0,9998961 5 0,6082814 2 
2 0,4575236 4 1,009259 1 0,4617596 4 
3 0,4751755 3 1,008523 2 0,4792257 3 
4 0,4433233 5 1,00844 3 0,4470692 5 
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Підпроцес 
 EJ  

Рейтинг 
GVJ /  

Рейтинг 
EKR JJJ ⋅=  

Рейтинг 

Середнє 1 2 1 4 1 1 
1 1,000226 1 0,9987159 5 0,6084189 2 
2 0,9811238 5 1,327939 2 0,4530433 4 
3 0,9825704 4 1,278609 3 0,470873 3 
4 0,9828563 3 1,370475 1 0,4394048 5 

2014 рік 
Підпроцес 

 GJ  
Рейтинг 

VZJ /1+  
Рейтинг 

VZGÊ JJJ /1+=  
Рейтинг 

Середнє 1 1 1 5 1 1 
1 0,5637263 2 1,016518 1 0,5730376 2 
2 0,4355482 5 1,014445 2 0,4418394 5 
3 0,457098 3 1,013879 3 0,4634425 3 
4 0,4469707 4 1,011537 4 0,4521278 4 

Підпроцес 
 EJ  

Рейтинг 
GVJ /  

Рейтинг 
EKR JJJ ⋅=  

Рейтинг 

Середнє 1 1 1 5 1 1 
1 0,9653068 5 1,25685 4 0,5531571 2 
2 0,9708595 4 1,62673 1 0,428964 5 
3 0,9719231 3 1,550038 3 0,4504305 3 
4 0,9767351 2 1,585158 2 0,4416091 4 

2015 рік 
Підпроцес 

 GJ  
Рейтинг 

VZJ /1+  
Рейтинг 

VZGÊ JJJ /1+=  
Рейтинг 

Середнє 1 5 1 5 1 5 
1 1,182773 1 1,002601 2 1,18585 1 
2 1,150391 2 1,0022 3 1,152922 2 
3 1,123289 4 1,003162 1 1,126842 4 
4 1,136598 3 1,00187 4 1,139084 3 

Підпроцес 
EJ  Рейтинг 

GVJ /  
Рейтинг 

EKR JJJ ⋅=  Рейтинг 

Середнє 1 1 1 5 1 5 
1 0,994373 4 1,033247 4 1,179177 1 
2 0,9954497 3 1,062331 3 1,147676 2 
3 0,9934612 5 1,087963 1 1,119473 4 
4 0,9955061 2 1,075223 2 1,133965 3 

2016 рік 
Підпроцес  

GJ  
Рейтинг 

VZJ /1+  
Рейтинг 

VZGÊ JJJ /1+=  
Рейтинг 

Середнє 1 5 1 1 1 5 
1 1,688601 4 0,9900266 2 1,67176 4 
2 2,013163 2 0,987278 4 1,987551 2 
3 1,998574 3 0,9871081 5 1,97281 3 
4 2,030174 1 0,9890413 3 2,007925 1 

Підпроцес  
EJ  Рейтинг 

GVJ /  
Рейтинг 

EKR JJJ ⋅=  Рейтинг 

Середнє 1 5 1 1 1 5 
1 1,022182 4 0,8901601 2 1,708843 4 
2 1,027153 2 0,7466486 4 2,041519 2 
3 1,027573 1 0,7520982 3 2,027206 3 
4 1,023148 3 0,7403923 5 2,054405 1 

 
Джерело: Систематизовано автором за даними табл. 2. 
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З даних табл. 3 видно, що найбільшого значення рівнів результативності 
усіх підпроцесів підприємство досягнуло у 2016 р. З них також випливає, що за 
всіма підпроцесами в основному рівні складових результативності у 2013, 
2014 рр. у порівнянні з відповідними середніми значеннями спостерігалися 
меншими, а у 2015-2016 рр. – більшими. У 2016 р. існували резерви за рахунок 
якісної складової ефективності підпроцесів.    

Висновки. Була презентована методика застосування порівняльного 
аналізу на базі моделей Бурєннікової (Поліщук)-Ярмоленка складових 
результативності процесів функціонування складних систем. 

На прикладі характеристики складових результативності підпроцесів 
процесу функціонування конкретного підприємства м’ясопродуктового 
підкомплексу у порівнянні з відповідними середніми значеннями показників 
підприємства за період 2013-2016 рр. були отримані певні результати на основі 
методики використання порівняльного аналізу на базі показників складових 
результативності процесів функціонування складних систем, запропоновану у 
раніше опублікованих роботах зазначенх авторів. Зокрема було встановлено,  
що найбільшого значення рівнів результативності усіх підпроцесів 
підприємство досягнуло у 2016 р., а у 2013, 2014 рр. за всіма підпроцесами в 
основному рівні складових результативності у порівнянні з відповідними 
середніми значеннями спостерігалися меншими, а у 2015-2016 рр. – більшими. 
У 2016 р. існували резерви за рахунок якісної складової ефективності 
підпроцесів. Здійснено ранжування рівнів складових результативності 
підпроцесів процесу, котрий вивчався. 

Реалізація запропонованої методики вказує на можливість її прикладного 
застосування на мікрорівні з метою прийняття науково-обгрунтованих 
управлінських рішень. 

На закінчення автор висловлює щиру вдячність доктору економічних наук, 
професору Бурєнніковій Наталії Вікторовні та доктору фізико-математичних 
наук, доценту, професору Міжнародної Кадрової Академії  Ярмоленку Віктору 
Олексійовичу. Їхні слушні професійні пропозиції та зауваження були враховані 
при компонуванні результатів нашого дослідженя.   
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Abstract 

Among the publications on the development of a methodology for studying the aspects of the 
force of the processes of functioning of compound dynamic controlled systems of certain types and 
levels for the purpose of to manage them their place should take a publication of the methodology 
of studying the force of subprocesses of the process of functioning of enterprises as compound 
systems (in particular, enterprises of meat and product subcomplex). 

The scientific researches of Burennikova (Polischuk) N. V. and Yarmolenko V. O. showed that 
for the characterization of the force of process there is a sense to consider the category of efficiency 
of any process as such, which simultaneously is characterized by the ultimate results with of the 
quantitative side (in the shape of a characteristic of scaled product) and with of the qualitative side 
with a glance of the effectiveness, which leads to a deeper knowledge of the process by of its 
consequences. 

The article, which suggested, implemented methodology of application of a comparative 
analysis on the basis of rates of components of efficiency for processes of the functioning of 
compound systems, proposed in previously published works of stated authors. On the example of 
characteristics of components of subprocesses for process of functioning of a concrete enterprise of 
meat and product subcomplex as compared with appropriate mean values of rates of enterprise for 
the period of 2013-2016 it has been produced the applied implementation of the derived results of 
researches. Rankings for levels of components of the efficiency of the subprocesses of the studied 
process have been realized.  

The implementation of the proposed methodology denotes possibility of its application at the 
microlevel for the purpose of acceptance of science-based management decisions. 

Keywords: force of process; total, net and scaled products of process; scale, effectiveness and 
efficiency of process; comparative analysis.  

References: 
1. Bolshoi economicheskii slovar [The greater economy dictionary] / [draftsman A. B. 

Borisov]). Moscow: Knizhny mir, 2007. 860 p. 
2. Burennikova N. V., Yarmolenko V. O. Rezultatyvnist funktsionuvannia scladnykh 

ekonomichnykh system akhrarnogo spriamuvannia [Efficiency of functioning of economic systems 
of agrarian direction]. Vinnytsia: VNAU, 2017.  168 p. 

3. Klimash N. I. Naukovo-teoretychni aspekty sutnosti poniat “efektyvnist” i “rezultatyvnist” 
[Theoretical aspects of essence of concepts “efficiency” and “effectiveness”] Naukovi pratsi NUXT 
[Scientific works of NUHТ]. No.28, 2009. P. 124-125. 

4. Mochernyi S.V. Ekonomichna teoriia [The economic theory]. Kyiv: Academiya, 2003. 
656p. 

5. Oleksiuk O. I. Ekonomika rezultatyvnosti: monografiia [Economy of efficiency]. Kyiv: 
КNEU, 2008. 362 p. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 12 



 Том 2. Выпуск 48                                                                                                                                           Экономика 

6. Polishchuk N. V. Funktsionuvannia ekonomichnykh system: modeli skladovykh 
rezultatyvnosti: [Functioning of economic systems: models of component of efficiency]. Vinnytsia: 
VNAU, 2010. 396 p. 

7. Teslenok І. M., Mykhaylova O. V. and Bogachenko О. P. Suchasni pidkhody do 
vyznatchennia rezultatyvnosti upravlinnia pidpryiemstvom [Modern approaches to determination of 
effectiveness of management the enterprise] // Ekonomichnyy visnyk Donbasu [Economic herald of 
the Donbas]. No. 1(27), 2012.  P. 208-212. 

8. Yarmolenko V. А. and Polishchuk N. V. Izmereniye rezultativnosti truda na osnove 
stoimostnykh pokazateley [Measuring of efficiency of work on the basis of money indicators]. 
Khraneniye i pererabotka syelkhozsyrya – [Storing and processing of the agricultural raw 
materials]. Moscow, 1996. No.2, pp. 10-12. 

9. Yarmolenko V. O. and Polishchuk N. V. Skladovi rezultatyvnosti funktsionuvannya 
skladnykh system yak obyekty modelyuvannya [Components of efficiency of functioning of 
compound systems as simulated objects]. Visnyk Cherkaskogo universytetu. Seriia Ekonomichni 
nauky [Herald of Cherkasy University. Series Economic sciences]. Cherkasy: ChNU. 2012. No. 
33(246), pp. 86-93. 

10. smida.gov.ua. 
Науковий керівник – Бурєннікова Наталія Вікторівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри моделювання та інформаційних технологій в економіці, 
Вінницький національний аграрний університет (вул. Сонячна, 3, Вінниця, 21008, Україна). 

Стаття відправлена 15 вересня 2017 р. 
© Дмитренко Р. М. 

 
ЦИТ: 317-014 
658.711:664.34 

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНСЬКОГО МАЙОНЕЗУ НА 
МІЖДУНАРОДНОМУ РИНКУ 

ANALYSIS OF FOREIGN TRADE IN UKRAINIAN MARKET 
MAYONNAISE ON THE INTERNATIONAL MARKET 

Шубіна Л.Ю., Афанасьєва В.А.,Поклонська С.В. /  
L. U. Shubina, V. A. Afanaseva, S. V. Poklonska  

Харківський торгово-економічний інститут, Харків, Отакара Яроша 8, 61045 
Kharkov Trade and Economic Institute, Kharkiv, Otakar Yarosh 8, 61045 

 
Анотація. Проаналізовано стан розвитку зовнішньої торгівлі України. 

Розглянуто коливання рівня Валового внутрішнього продукту у світових країн-
лідерів. Досліджено структуру міжнародного ринку. Встановлено лідерів 
зовнішньої торгівлі в 2016 р. Проаналізовано український майонезний ринок, 
експортно-імпортні операції за 2012 – 2016 рр.. Виявлено основні країни, в які 
Україна експортує такий вид товару як майонез та соуси. Визначено основні 
фактори, що впливають на падіння обсягу виробництва майонезної продукції 
та шляхи підвищення виробництва вітчизняного товару.  

Ключові слова: зовнішня торгівля, міжнародна торгівля, експорт, імпорт, 
Євросоюз, майонез та соуси, країни-члени. 

Вступ.  
Зовнішня торгівля завжди була, є і буде важливою складовою суспільного 

розвитку всіх країн світу, в тому числі України, не зважаючи на зміни в 
політичній ситуації, економічній кон’юнктурі та правовому середовищі країни. 
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Нажаль за останні роки  спостерігається скорочення обсягів зовнішньої торгівлі 
як в нашій країні, так і в країнах-членах Євросоюзу.  

На даний час країнами ЄС було експортовано товарів за межі Євросоюзу 
на загальну суму понад 408 млрд. євро, що на 4,2% менше минулого року. 
Відповідна ситуація спостерігається з імпорту: він зменшився на 4,8%. Сальдо 
зовнішньої торгівлі склало «мінус» 0,8 млрд. євро [1].  

Основна частина.  
Загальний експорт товарів (понад 60%) за межі ЄС здійснювали 4 країни: 

Німеччина, Великобританія, Італія та Франція(рис.1).  

 
Рис. 1. Загальний експорт товарів за межі ЄС у % 

 
Найбільш позитивне сальдо у торгівлі товарами було у Німеччини – 

«плюс» 257,3 млрд. євро, яка залишається країною-лідером в міжнародній 
торгівлі, далі йде Великобританія , Італія та Франція.  Саме ці країни-члени 
Євросоюз є постійними торговельними партнерами України. 

Крім того, України має торгівельні відносини з Польщею, Угорщиною, 
Словаччиною, Таджикістаном, Грузією, Туркменістаном тощо[1]. 

Станом на 2016 р. загальна вартість українського товарного експорту 
склала 32,7 млрд.  євро, що порівняно з минулими роками у вартісному виразі 
зменшилась понад 40%. Щодо імпорту товарів в Україну, то він зріс упродовж 
року на 4,6% та склав 35,7 млрд. євро. На сучасному етапі, Україна поки що не 
змогла вийти на широкий світовий ринок, щоб зайняти на ньому власні надійні 
ніші з постачання готової, а не сировинної та сільськогосподарської продукції. 
Про це свідчить результат сальдо зовнішньої торгівлі за 2016 рік, який 
залишається негативним − «мінус» 2,9 млрд. доларів США.  

Що стосується міжнародної торгівлі виробництво майонезів та соусів, то і 
експорт, і імпорт цієї продукції мають однакову тенденцію:  починаючи з 2013 
р, ці показники знижуються. Однак слід зазначити, що імпорт майонезів в 
Україні знижується значно швидше, ніж його експорт. Про це свідчить 
результати дослідження ринку з 2013 по 2015 рр., де  імпорт знизився на 30%, в 
той час як експорт всього на 15% (табл.1) [2]. 

Україна є експортером майонезу і соусів в безліч країн, але основна 
частина поставок припадає на Білорусь, Молдову, Росію, Литву і Грузію. 
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Аналізуючи табл.1 до 2014 року темп приросту дещо збільшувався. Але 
результати 2015 року вказують на спад обсягів експортної продукції, що майже 
на 17,9 % менше аналогічно періоду минулого року. У 2016 році експорт 
продукції знизився ще на 16,6 %. Подібна ситуація відбулася і з імпорту, де в 
2015 році спостерігається спад динаміки – обсяги поставок продукції 
зменшилися на 9,9 % по відношенню до 2014 року. У 2016 році імпорт знизився 
ще на 32,6 %. За переглянутий період абсолютні показники експорту 
перевищують дані щодо імпорту на 38-49% [2]. 

Таблиця 1 
Сумарний обсяг імпорту та експорту готових соусів 

Показники 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 
Імпорт: вага нетто, тонн 18781 19693 22420 20197 13609 
Імпорт: вартість, тис. 
євро 66087 67097 78402 68191 38320 

Експорт: вага нетто, 
тонн 27241 28370 29700 24398 20357 

Експорт: вартість, тис. 
євро 35890 37278 39948 31905 22021 

 
Висновок.  
На підставі аналізу зовнішньої торгівлі України такого виду товару, як 

майонез і соуси, слід зробити висновки, що для розширення географічної 
структури експорту необхідно розробляти (створювати) сучасні види цього 
товару, які будуть відрізнятися високою якістю, низькою калорійністю, 
функціональним призначенням тощо. Даний сегмент є найбільш привабливим у 
перспективі як в Україні, так і за кордоном. Сама це є достатнім  стимулом для 
учасників ринку майонезної продукції для боротьби за вихід на міжнародний 
ринок та отримання загального визнання.  
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Abstract. 
The state of development of foreign trade of Ukraine is analyzed. The instability of the gross 

domestic product in the leading countries of the world is considered. The structure of the 
international market is investigated. The established foreign trade leaders in 2016 analyzed the 
Ukrainian market of mayonnaise, export-import operations for 2012-2016. The main countries in 
which Ukraine exports such goods as mayonnaise and sauces are identified. The main factors 
influencing the reduction of production volumes of mayonnaise and ways of increasing the 
production of domestic goods are determined. 

Key words: foreign trade, international trade, export and import, The EU, mayonnaise and 
sauces, member. 
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Лідером у виробництві свинини у світі є Китай з часткою 46%. Далі йдуть 
ЄС (20%) і США (9%). Україна виробляє лише 0,7% всього об'єму м'яса 
свинини. 

 

Рис. 2. Структура світового ринку свинини 
Джерело: [1] 
 
Найбільшими виробниками м’яса птиці є США (18%), Китай (16%), ЕС 

(12%) і Бразилія (12%). Разом вони забезпечують майже 60% відсотків 
світового виробництва. Частка України у світовому виробництві – 1,1% [1, 2]. 

 

 
Рис. 3. Структура світового ринку птиці 

Джерело: [1] 
 
М'ясопереробна промисловість України протягом останніх років 

розвивається доволі успішно, але проблеми, з якими стикаються виробники, а 
саме: відсутність якісної і недорогої сировини внутрішнього виробництва, і 
проблеми збуту продукції змушує виробників вдаватися до зменшення 
собівартості продукції за рахунок введення нових технологічних рішень, 
використання нових видів сировини. 

Нажаль, за даними Державної служби статистики України поголів’я 
худоби в Україні постійно зменшується. Це обумовлено загальною 
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економічною кризою, яка підвищила собівартість розведення тварин і 
зменшила попит на деякі види м'яса в зв'язку з ціною, що підвищилася, а також 
втратою контролю над деякими територіями України. Такий розвиток подій 
призводить до збільшення частки імпортної сировини та до більш широкого 
використання не м’ясних інгредієнтів. Проблему погіршує і те, що 
ресурсозберігаючі технології в умовах м’ясопереробних підприємств залучені 
обмежено. 

 

 
Рис. 4. Динаміка поголів’я худоби в Україні за 2013-2016 рр. 

Джерело: [3] 
 
У структурі виробництва м’яса в Україні традиційно переважали 

яловичина та свинина, але на даний час на першому місці знаходиться 
виробництво м’яса птиці. Позитивна динаміка збільшення ринку м’яса птиці 
зберігається, в першу чергу, за рахунок розвитку птахівництва, наявності 
необхідної кількості кормів та застосування новітніх технологій. 

 

 
Рис. 5. Динаміка поголів’я птиці в Україні за 2013-2016 рр. 

Джерело: [3] 
 
У структурі виробництва м'яса в Україні лідирує м'ясо птиці, що, 

обумовлене смаковими якостями цього продукту, має більш доступну ціну і, на 
відміну від свинини, є дієтичним продуктом. 
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Рис. 6. Динаміка виробництва м’яса (у забійній вазі) в Україні за  

2013-2016 рр. 
Джерело: [3] 
 
Основними факторами, які впливали на динаміку експорту та імпорту 

м'ясної продукції України на протязі 2013-2016 рр. є [4]: 
− продовжується скорочення поголів’я худоби і птиці; 
− невідповідні механізми поставки кормів і забезпечення ними та іншими 

необхідними ресурсами виробників продукції тваринного походження; 
− нестабільність курсу національної валюти; 
− відмінності в стандартах якості продукції тваринного походження в 

Україні та інших країнах; 
− зменшення кількості країн-партнерів в результаті впровадження 

політики обмежень поставок продукції тваринного походження з України через 
масову захворюваність тварин та через політичні конфлікти. 

 

 
Рис. 7. Динаміка експорту-імпорту м’яса за 2012- 2016 роки 

Джерело: [3] 
 
В Україні існує ряд проблем у функціонуванні ринку тваринництва, що 

негативно позначається на якісних і кількісних характеристиках як стану галузі, 
так і розвитку аграрного сектора. 

Основними проблемами на нинішньому етапі розвитку галузі є: 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 19 



 Том 2. Выпуск 48                                                                                                                                           Экономика 

− поширення африканської чуми свиней – зумовило те, що ряд країн 
заборонили ввезення м'яса на свої території з України, українські підприємства 
зазнали значних збитків; 

− застарілі технології вирощування с/г тварин і переробки м'яса на 
українських підприємствах, недолік технічних засобів і основних фондів –
низька рентабельність галузі і незацікавленість у фінансуванні.  

− недосконалість аграрної політики підтримки галузі – відсутність 
державної фінансової допомоги спеціалізованим підприємствам і бюджетної 
підтримки особистих підсобних господарств, що знижує зацікавленість 
товаровиробників у збільшенні виробництва.  

Ці та ряд інших проблем негативно впливають на розвиток галузі 
виробництва м’яса та вимагають негайного рішення [4]. 

Заключна частина та висновки. Україна завдяки сприятливим 
агрокліматичним умовам має один з найбільших в світі потенціалів для 
розвитку в сфері тваринництва і виробництва м'ясопродуктів. Тому слід 
реалізувати цей природний потенціал, який потребує введення ефективного 
економічного механізму розвитку ринку м'яса, фінансової інвестиційної 
підтримки для впровадження нових продуктивних технологій по вирощуванню 
молодняка великої рогатої худоби, свиней і птиці, апробованих європейською 
та світовою практикою. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования системы 
электронной коммерции с позиции походов проектного менеджмента, указаны 
основные характеристики проекта формирования системы электронной 
коммерции, рассмотрен жизненный цикл формирования системы электронной 
коммерции, представлена схема процесса управления проектом формирования 
системы электронной коммерции. 

Ключевые слова: электронная коммерция, проектный менеджмент, 
жизненный цикл, управление проектом.    

Большинство коммерческих предприятий, внедряющих систему 
электронной коммерции в свою деятельность, начинают с разработки 
программного обеспечения. Это приводит не только к увеличению сроков 
реализации, но и нередко в разы увеличивает издержки. Система электронной 
коммерции (далее по тексту СЭК) включает в себя не только информацию, но и 
механизмы проектирования, технического обслуживания, комплекс 
программного обеспечения, работу менеджеров и других специалистов. 
Обеспечить эффективное формирование и функционирование СЭК невозможно 
без применения современной методологии управления проектами. А систему 
электронной коммерции можно с уверенностью назвать проектом. 

Подход Project Management1 (PMI) давно используется в строительной 
индустрии, а также в крупных консалтинговых фирмах. Сейчас этот подход 
распространяется на многие другие сферы деятельности. Влияние управления 
проектом особо значимо в сфере информационных технологий. 

Согласно определению PMI, «проект — это комплексное, не 
повторяющееся, одномоментное мероприятие, ограниченное по времени, 
бюджету, ресурсам, а также четкими указаниями по выполнению, 

1 Проектный менеджмент- здесь и далее примечание авторов 
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разработанными под потребности заказчика» [1]. 
Подобно большинству организационных мероприятий, основная цель 

проекта системы электронной коммерции - удовлетворение потребностей 
организации. Помимо этого фундаментального сходства, характеристики 
проекта помогают отличить его от других действий организации. Основные 
характеристики проекта формирования системы электронной коммерции 
таковы:  установленная цель, определенная продолжительность выполнения, с 
точкой начала и завершения, обычно в проекте участвуют разнообразные 
специалисты, как правило, выполняется что-то новое, чего никогда не делалось 
ранее, особые требования по времени, затратам и качеству выполнения работы. 

Во-первых, проект СЭК имеет определенную цель, вне зависимости 
отрасли. Такая единая определенная цель часто отсутствует в повседневной 
жизни организации, где работники изо дня в день выполняют одни и те же 
операции. 

Во-вторых, так как существует четко определенная цель, проект СЭК 
имеет четко определенный момент завершения, что вовсе не похоже на 
постоянно выполняемые обязанности в традиционных видах работ. Во многих 
случаях работники переходят от одного этапа проекта к другому, а не остаются 
выполнять одну и ту же работу. 

В-третьих, в отличие от большинства видов организационной работы, 
которая делится по принципу функциональной специализации, для проекта 
системы электронной коммерции характерно комбинировать и объединять 
усилия самых разнообразных специалистов. 

В-четвертых, проект СЭК никогда не бывает одинаковым и всегда 
включает какие-то уникальные элементы. И вопрос не в том, будут ли иметь 
место такие уникальные элементы, а в том, какова будет степень уникальности. 

И, наконец, проект системы электронной коммерции связывают 
ограничения по времени, затратам и особые требования к исполнению работ. 

Проект можно рассматривать как целостный процесс, необходимый для 
формирования СЭК. Часто создаваемой системе уделяется больше внимания, 
чем процессу, в результате которого она создается, но и система, и процесс ее 
формирования, то есть проект, требуют эффективного управления. Следует 
отметить, что конечный результат не является проектом. Проект имеет свой 
жизненный цикл, по его завершению малая организация получает в свое 
распоряжение рабочую систему электронной коммерции. Это не исключает 
образование нового проекта, например развитие СЭК. 

Жизненный цикл проекта формирования СЭК имеет определенные 
начальную к конечную точки, привязанные к временной шкале. Проект в своем 
естественном развитии проходит ряд отдельных фаз. Жизненный цикл проекта 
включает все фазы от момента инициации до момента завершения. Переходы 
от одного этапа к другому редко четко определены, за исключением тех 
случаев, когда они формально разделяются принятием предложения или 
получением разрешения на продолжение работы (см. рис.1). Каждая фаза 
проекта формирования СЭК имеет определенные точки начала и завершения, а 
результатом каждой фазы является создание нового промежуточного 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 22 



 Том 2. Выпуск 48                                                                                                                                           Экономика 

результата, при этом результат одной фазы служит основным исходным 
материалом для следующей. 

 
Рис. 1 Схема жизненного цикла проекта формирования СЭК 

 
На рисунке показан весь процесс в целом. Чтобы можно было перейти от 

одной фазы к другой, обычно требуется формальное разрешение, а между 
фазой определения и фазой проектирования утверждается основной объем 
финансирования. 

В проекте формирования СЭК возможно частичное совмещение или 
одновременное выполнение фаз проекта. Это усложняет планирование проекта 
и координацию усилий его участников, а также делает более важной роль 
менеджера проекта. По завершении каждой фазы наступают моменты принятия 
ключевых решений; проводится анализ состояния всего проекта, на основании 
чего принимается решение о переходе к следующей фазе, закрытии проекта или 
повторном выполнении работ предыдущей фазы. 

Предполагаемый результат неразрывно связан со временем и стоимостью 
его получения. Неопределенность каждой из этих величин уменьшается по 
мере завершения каждой последующей фазы жизненного цикла проекта 
формирования СЭК.  

Процесс управления проектом формирования системы электронной 
коммерции должен обеспечивать гибкий выбор необходимого уровня 
планирования и контроля. Это касается как большого сложного проекта 
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интегрированной системы электронной коммерции, так и малого проекта 
системы базового уровня. 

Объем проекта формирования СЭК может быть определен по нескольким 
показателям. Количество финансовых ресурсов и других ограниченных 
ресурсов (специалистов, программного обеспечения), содержание работ, 
география - это наиболее материальные и очевидные показатели. Проекты 
большего размера обычно характеризуются большим риском по всем этим 
параметрам. 

Показателем сложности проекта формирования системы электронной 
коммерции, является многообразие его целей и содержания, а также количество 
участвующих в нем сотрудников малой организации и специалистов внешних 
организаций. Проект, требующий специальных навыков и других ресурсов, 
которые могут быть найдены в пределах одной организации, обычно считается 
менее сложным с управленческой точки зрения, чем проект совместного 
предприятия, выполняемый двумя отдельными компаниями. Сложность растет 
экспоненциально с увеличением количества участвующих организаций. 
Пересечение работ по проекту с повседневной деятельностью организации 
малого предпринимательства также является источником сложностей. 

По мнению ведущих специалистов, подход Project Management более не 
используется только в каких-либо исключительных случаях, а, наоборот, все 
чаще и быстрее становится стандартным способом ведения бизнеса. Все 
большая доля работ в организациях, включая малые, выполняется как проекты 
[1]. 

В сфере электронной коммерции применение подхода Project Management 
оправданно рядом объективных причин: 

1.Глобальная конкуренция. Стремительное развитие рынка привело не 
только к коренным изменениям в технологии, но и обусловило чрезвычайные 
требования к повышению качества и снижению цен. Современные рынки 
требуют не только более дешевых товаров и услуг, но и товаров и услуг 
лучшего качества. Все больше малых организаций стараются повышать 
качество своих услуг и товаров. Управление качеством, необходимость снижать 
затраты, эффективно использовать ресурсы - все это неизбежно приводит к 
использованию подхода Project Management. Согласно требованиям 
сформулированных в подходе Project Management, необходимо уделять особое 
внимание трем основным моментам — времени, затратам и качеству 
выполнения работы. 

2. Взрыв объема знаний. Рост объема знаний в области информационных 
технологий обусловил усложнение проектов формирования систем 
электронной коммерции, так как эти проекты, как правило, основываются на 
самых современных технологиях. 

3.Уменьшение размера организаций. За последнее десятилетие произошли 
резкие изменения в жизни многих организаций. Уменьшение размера 
организаций закономерно привело к изменению отношения организаций к 
проектам. Сегодня проект формирования интегрированной СЭК проводится 
силами одной организации. Большинство компаний стараются вывести за свои 
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рамки значительные части сложных работ, и менеджерам проектов приходится 
координировать работу коллег из других организаций. 

4.Больше внимания клиенту. Усилившаяся конкуренция сделала прибыль 
организаций, в том числе сферы малого предпринимательства, более зависимой 
от удовлетворенности клиента. Клиентам все больше нужны товары и услуги, 
произведенные только для них и удовлетворяющие конкретно их потребностям. 
Такие изменения на практике привели к производству товаров и услуг для 
конкретного клиента. Применение подхода Project Management при этом 
является крайне важным для того, чтобы суметь произвести подобного рода 
товары и услуги, ориентированные на конкретного клиента, и получить 
прибыль. 

Применение знаний и методов управления проектами при формировании 
системы электронной коммерции позволяет решать такие задачи, как: 

• определение целей формирования СЭК; 
• подготовка обоснования необходимости проводимых нововведений; 
• определение финансовых потребностей и источников финансирования; 
• подбор поставщиков, подрядчиков и других исполнителей; 
• расчет сметы и бюджета проекта; 
• определение сроков выполнения  проекта  и  разработка  графика 

реализации; 
• контроль за ходом выполнения проекта и внесения корректив в план 

реализации. 
Общие рецепты управления проектами на первый взгляд просты и 

понятны, так как в их основе — структурированные здравый смысл и опыт. 
Проект надо начать с постановки и согласования цели, спланировать путь ее 
достижения, выполнить предусмотренные работы и успешно закончить проект, 
достигнув цели, как было запланировано- Сложности возникают практически 
всегда — в реальной жизни редко удается сделать так, как было запланировано, 
или реалистично запланировать уникальную деятельность [3]. 

Реализация функций управления проектом системы электронной 
коммерции осуществляется с помощью процессов. Процессы управления 
проектом осуществляются на всех стадиях жизненного цикла проекта и могут 
быть классифицированы по двум следующим основаниям — по области 
применения (области знаний) и по целевому результату (фазы управления). 

К областям знаний в проекте относится управление содержанием и 
границами проекта, управление проектом по временным и стоимостным 
параметрам, управление качеством, отклонениями и др. 

Под фазой процесса управления формирование СЭК понимается 
совокупность мероприятий (процессов), обеспечивающих достижение одного 
из следующих результатов: 

• санкционирование начала проекта или очередной стадии его жизненного 
цикла — инициализация; 

• определение наилучшего способа действий для достижения целей 
стадии жизненного цикла проекта с учетом складывающейся обстановки — 
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планирование; 
• реализация плана стадии жизненного цикла проекта (от выдачи задания 

до получения результата) — выполнение; 
• выявление фактов отклонения фактического выполнения стадии 

жизненного цикла проекта от запланированного и принятие корректирующих 
действий — контроль; 

• завершение и закрытие проекта или стадии жизненного цикла проекта 
— завершение. 

Согласно вышеизложенной методологии взаимосвязи процессов 
управления проектом формирования системы электронной коммерции 
коммерческого предприятия и их реализацию по фазам можно представить в 
виде схемы (рис. 2) [2].  

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить особую роль менеджера 
проекта. Менеджер проекта формирования системы электронной коммерции 
должен уметь распорядиться ресурсами таким образом, чтобы завершить 
конкретный проект вовремя, уложившись в смету и не нарушив технических 
условий, Он осуществляет руководство, координацию и объединение усилий 
членов   исполнительной   группы,   которая   часто   состоит   из   временных 
участников. Менеджер проекта отвечает за всю работу. Он должен уметь 
добиваться разумного баланса между временем, затратами и требованиями к 
проекту. 

 

 
 

Рис. 2 Схема процесса управления проектом формирования СЭК 
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Подводя итог вышесказанному, можно определить следующие ключевые 
моменты процесса формирования системы электронной коммерции: 

• для разработки комплексного подхода формирования СЭК в 
организациях МП проведена адаптация подхода управления проектами к 
особенностям построения СЭК в организациях МП; 

• формируемая система электронной коммерции является инновационным 
проектом и направлена на повышение эффективности работы конкретной 
малой организации; 

• основными характеристиками проекта формирования системы 
электронной коммерции являются: установленная цель, определенная 
продолжительность выполнения, участие разнообразных специалистов, 
инновационных характер, а также особые требования по времени, затратам и 
качеству выполнения работы; 

• при формировании системы электронной коммерции необходимо 
учитывать особенности жизненного цикла проекта. Жизненный цикл проекта 
формирования СЭК имеет определенные начальную и конечную точки, 
привязанные к временной шкале. Проект в своем естественном развитии 
проходит ряд отдельных фаз. Результатом каждой фазы является создание 
нового промежуточного результата, при этом результат одной фазы служит 
основным исходным материалом для следующей. В проекте формирования 
СЭК возможно частичное совмещение или одновременное выполнение фаз 
проекта: 

• для успешной и эффективной работы в рамках проекта формирования 
СЭК должны быть созданы определенные условия (организационные, 
программные, технические), совокупность которых представляет собой систему 
управления проектом, включающая три основных блока — субъекты 
управления, объекты управления и процессы управления.  

• важную роль в реализации проекта формирования системы электронной 
коммерции играет менеджер проекта, который принимает решения о том, как 
эффективно использовать людские и прочие ресурсы для достижения заранее 
поставленных целей, и затем эти решения претворяет в жизнь.  
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Abstract  
The paper discusses the process of forming e-commerce, outlines the main characteristics of 

the project for the formation of the e-commerce system, examines the life cycle of the formation of 
the e-commerce system, presents the scheme of the project management process for the formation of 
the e-commerce system. The objective reasons for applying the Project Management approach in e-
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commerce are indicated. The tasks are solved when applying project management methods in the 
formation of the e-commerce system. The concept of the phase of the process of managing the 
formation of e-commerce systems is open. 
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Анотація. В роботі здійснено огляд ринку кріпильних виробів у Україні, 
встановлені лідери ринку. Проаналізовано асортимент будівельних кріпильних 
виробів в гіпермаркеті «Будмайдан» та проведено оцінку їх якості. 

Ключові слова: кріпильні вироби, ринок виробників кріплення, асортимент 
кріплень, болт, якість  

Вступ. 
Кріпильні вироби (матеріали) або кріплення – це стандартизовані металеві 

та інші вироби різноманітної номенклатури промислового або широкого 
призначення для утворення нерухомого з'єднання елементів конструкцій і 
машин.  

За призначенням кріпильні вироби (кріплення) поділяють на чотири групи: 
будівельні, меблеві, автомобільні, залізничні. 

В свою чергу будівельне кріплення розділяється на 8 груп: анкерне 
кріплення: кріплення для високих навантажень; хімічне кріплення; метричне 
кріплення: болт; гвинт; шпилька; гайка; шайба; такелаж: вантажне кріплення; 
ланцюги; троси; дюбельна техніка: рамне кріплення; кріплення загального 
призначення; кріплення для пустотілих конструкцій; кріплення для 
теплоізоляції; шурупи; саморізи; спеціальне кріплення: кріплення для 
електропроводки; кріплення для сантехніки та опалення; кріплення для фасадів 
і дерев'яних настилів; кріплення для пустотілих конструкцій; заклепки. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 28 







 Том 2. Выпуск 48                                                                                                               Менеджмент и маркетинг 

Гіпермаркет «Будмайдан» здійснює продаж кріплення наступної кількості 
в упакуванні: по 20 шт., по 25 шт., по 50 шт., по 100 шт., по 150 шт., по 200 шт., 
по 250 шт., по 300 шт., по 400 шт., по 500 шт., по 800 шт., по 1000 шт., по 2000 
шт.  

Гіпермаркет «Будмайдан» реалізує кріпильні матеріали 14 торгових марок 
(табл. 2) 

Табл. 2 
Асортимент кріплення за торговими марками 

Найменування торгової 
марки Асортимент виробів Питома вага в 

асортименті, % 
Київська кріпильна 
компанія 

Дюбелі, гвинти, болти, 
заклепки 11 

Одеська метизна компанія Шайби, дюбелі, гвинти, 
болти, 10 

Marcopol Дюбелі, гвинти, заклепки, 
шайби 3 

WH-Kote Анкера, гайки, дюбелі 4 

Gesipa Шурупи, дюбелі, анкера, 
саморізи, гвинти, гайки 7 

Dresselhaus Дюбелі, анкера, шурупи, 
саморізи, болти, заклепки 12 

Fisher Анкера, дюбелі, гайки, болти 9 
Bralo Шурупи, гвинти, болти 8 

Інші 
Дюбелі, гвинти, болти, шайби, 
заклепки, гайки, саморізи, 
шурупи, анкера 

36 

Розробка автора 
 

В гіпермаркеті «Будмайдан» реалізуються кріпильні вироби як іноземних 
так і українських виробників. Українські вироби представлені торговими 
марками «Київська кріпильна компанія» та «Одеська метизна компанія». 
Частка українських виробів в асортименті становить 21%. 

Нами  було проведено оцінку якості трьох зразків болтів різних 
виробників, що реалізуються в гіпермаркеті «Будмайдан». 

Зразок 1. Болт метричний з повною різьбою з 6-тигранною голівкою, ТМ 
«Одеська метизна компанія». Тип голівки – 6-тигранна, кількість в упакуванні – 
50 шт., тип обробки – цинк білий 3-5 мкм, матеріал – вуглецева сталь класу 
міцності 5,8; тип монтажу – утворює з’єднання за допомогою гайки або 
різьбового отвору в одному із з’єднувальних виробів. Шліц – немає, різьба – 
метрична повна. 

Зовнішній вигляд зразка показаний на рис. 3. 
Зразок 2. Болт метричний з повною різьбою з напівкруглою голівкою, ТМ 

«Gesipa». Тип голівки – напівкругла, кількість в упакуванні – 100 шт., тип 
обробки – цинк білий 3-5 мкм, матеріал – вуглецева сталь класу міцності 8,8; 
тип монтажу – утворює з’єднання за допомогою гайки або різьбового отвору в 
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одному із з’єднувальних виробів. Шліц – немає, різьба – метрична повна. 
Зовнішній вигляд зразка показаний на рисунку 4. 

 

 
Рис. 3. Зразок 1: болт метричний, ТМ «Одеська метизна компанія» 

 

 
Рис. 4. Зразок 2: болт метричний, ТМ «Gesipa» 

 
Зразок 3. Болт метричний з повною різьбою з 6-тигранною голівкою, ТМ 

«Bralo». Тип голівки – 6-тигранна, кількість в упакуванні – 50 шт., тип обробки 
– цинк білий 3-5 мкм, матеріал – вуглецева сталь класу міцності 8,8; тип 
монтажу – утворює з’єднання за допомогою гайки або різьбового отвору в 
одному із з’єднувальних виробів. Шліц – немає, різьба – метрична повна. 

Зовнішній вигляд зразка показаний на рисунку 3.22. 

 
Рис. 5. Зразок 3: болт метричний, ТМ «Bralo» 

 
Оцінку якості проводили за такими показниками: стан маркування; 

зовнішній вигляд, стан поверхні; вага 1000 шт., кг; кількість в 1 кг, шт.; діаметр 
різьби, мм; довжина, мм; висота голівки, мм. 

Зовнішній вигляд зразків перевірявся візуально, без застосування лупи, 
розміри виробів перевірялись універсальними вимірювальними пристроями та 
шаблонами. 

Результати оцінки якості виробів наведені в табл.3. 
Як видно з табл.3, за станом поверхні, розмірами та наявністю маркування 

всі три зразки болтів відповідають вимогам ГОСТ 18126-94 «Болты и гайки с 
диаметром резьбы свыше 48 мм. Общие технические условия», ГОСТ 10602-94 
«Болты и гайки с шестигранной головкой с диаметром резьбы свыше 48 мм. 
Технические условия». 

Висновки.  
В гіпермаркеті «Будмайдан» реалізується широкий асортимент 

будівельних кріпильних матеріалів 219 найменувань. Асортимент кріплення в 
магазині включає має всі види виробів.  
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Найбільшим є асортимент таких видів кріплення, як болти (13%), гайки (14%), 
саморізи (13%), цвяхи (13%), шайби (16%). Гіпермаркет «Будмайдан» реалізує 
кріпильні матеріали 14 торгових марок як іноземних так і українських 
виробників. Українські вироби представлені торговими марками «Київська 
кріпильна компанія» та «Одеська метизна компанія». Частка українських 
виробів в асортименті становить 21%. 

Була проведена оцінка якості трьох зразків болтів різних виробників, що 
реалізуються в гіпермаркеті «Будмайдан». В результаті дослідження було 
виявлено, що за станом поверхні, розмірами та наявністю маркування всі три 
зразки болтів відповідають вимогам ГОСТ. 

 
Література: 

1. ГОСТ 18126-94 «Болты и гайки с диаметром резьбы свыше 48 мм. 
Общие технические условия»;  

2. ГОСТ 10602-94 «Болты и гайки с шестигранной головкой с диаметром 
резьбы свыше 48 мм. Технические условия»;  

3. ГОСТ 7805-90 «Болты с шестигранной головкой. Конструкция и 
размеры». 

Abstract  
In the hypermarket "Budmaydan" a wide assortment of building fastening materials is 

realized. 219 names. The assortment of fastening in the store includes all kinds of products. The 
largest range is the range of fasteners such as bolts (13%), nuts (14%), screws (13%), nails (13%), 
washers (16%). Hypermarket "BudMaydan" implements fastening materials of 14 trademarks. In 
the hypermarket "Budmaydan" the fasteners of both foreign and Ukrainian manufacturers are 
realized. Ukrainian products are represented by the trademarks "Kiev fastener company" and 
"Odessa metyzna   company". The share of Ukrainian products in the assortment is 21%. 

An estimation of quality of three samples of bolts of different manufacturers, realized in 
hypermarket "Budmaydan" is carried out. As a result, it was found that all three samples of bolts 
conform to the requirements of GOST on the state of the surface, size and presence of marking 

Key words: fasteners, fasteners market, assortment of fasteners, bolt, quality 
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Анотація. У матеріалі висвітлено проблеми впливу влади на свідомість 

громадянина України. Метою статті є з’ясувати відносини між українським 
народом і політичною елітою, розкрити сутність влади і зрозуміти причини 
втрати суспільством політичних і соціальних орієнтирів та ідеалів.  

Annotation. The article covers the problems of the influence of power on the 
consciousness of a citizen of Ukraine. The purpose of the article is to find out the 
relationship between the Ukrainian people and the political elite, to reveal the 
essence of power and to understand the reasons for the loss of political and social 
orientations and ideals by society. 

Ключові слова: політична еліта, влада, держава, чиновник, демократія, 
менталітет. 

Key words: political elite, power, state, official, democracy, mentality. 
Сьогодні для українського суспільства все ще характерна кризова ситуація, 

яка охоплює економічну, політичну, соціальну і духовну сфери. В політичній 
сфері спостерігаються апатії і недовіра громадян до діяльності правлячої еліти. 
Найбільш глибокою і небезпечною проблемою для суспільства є втрата 
політичних і соціальних орієнтирів та ідеалів, криза світогляду, сенсу і суті 
повсякденного буття, несприйняття нинішньої дійсності. 

Ідеї політичного елітизму і влади досліджувалися ще Платоном та 
Н. Макіавеллі. Також щодо проблеми політичних еліт України висловлювали 
свої думки М. Куксенко, Б. Кухти, В. Полохало. Д. Видріна та інші. Широку 
популярність здобули досліди американського психолога професора Стенлі 
Мільграма та філософа Джона Дьюї. Проте, попри дослідження цієї тематики з 
різних сторін і точок зору, різними вченими, окремі аспекти і особливості цієї 
сфери є недостатньо вивченими і не дають цілісної картини, хоча сьогодні ця 
тема є досить актуальною. 

Неможливо переоцінити значення політичної еліти на сучасному етапі 
розвитку України, бо у країнах з несталими політичними системами, 
побудованими на доволі хиткому соціально-економічному фундаменті, до яких 
поки що відноситься і наша держава, основною рушійною силою у процесі 
державотворення та формування громадянського суспільства є саме 
представники політичної еліти та політичні лідери [1, с. 175]. 

Після здобуття незалежності правляча політична еліта України так і не 
спромоглася визначити стратегію розвитку суспільства, шляхи вирішення 
проблем, що постали перед ним, не консолідувала суспільство і не повела його 
за собою, не змогла зробити для народу того, що повинна була зробити, маючи 
владу [2, с. 36]. Отже, як результат, до влади на всіх рівнях прийшла 
олігархізована, корумпована управлінська еліта.  Це стало наслідком створення 
політичного устрою за власною міркою, якому притаманне  нехтування 
інтересами громадян, безконтрольність, непрозорість. Дійшло до того, що 
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публічну репутацію державного чиновника, який є представником політичної 
еліти, стали вимірювати товщиною гаманця, демонстративним надвитратним 
споживанням благ народу. Сьогодні між владою та суспільством немає 
злагодженості, а лише глибока пустка невизначеності, неправди, нерозуміння… 

Нам постійно говорять, що виходом з глибокої економічної і політичної 
кризи є поглиблення і вдосконалення демократичного режиму держави. А 
можливо, нам потрібно щось вище, ніж демократія – просто довіра і повага між 
державною владою і народом. Але ж як ми можемо до цього дійти, якщо між 
нами таке широке провалля несправедливості й лукавства, і все через що через 
владу, яка дістається чиновникам і вони відразу ж забувають про всі моральні 
людські цінності , і найголовніше – про людей з простого народу, вихідцями з 
якого вони ж самі і є. 

Проблема влади існувала завжди, силою влади, її авторитетом 
здійснюються політичні акції, загострюється чи послаблюється соціальна 
напруженість. Із станом влади, рівнем її організації люди пов’язують 
розв’язання своїх економічних, соціальних проблем. Наділяючи носіїв влади 
пільгами, які матеріально та юридично ставлять останніх у привілейоване 
становище, людина тим самим перетворює владу на предмет потаємних бажань 
і боротьби за неї. Не дивно, що в історії людства влада – одне з небагатьох 
суспільних явиш, яке принесло багато зла і розбрату, трагедій і потрясінь. Ніщо 
не вимагало стільки жертв, скільки боротьба за владу, за політичне, економічне 
і духовне панування [3, с. 49-50]. 

Чия ж вина у тому, що сьогодні відбувається у нашій державі? Вся провина 
лежить на діяльності політичних структур, їх безмежній владності і 
корупціонізмі? Ні, ми самі, кожен з нас є творцем долі нашої держави. 
Проблема нашої бідності, і того, що ми погано живемо не лише в тих, в чиїх 
руках зосереджена влада і гроші – пора зрозуміти нарешті, що кожен з нас є 
часточкою тієї потужної сили, яка може змінити світ. Але для початку - змінити 
себе, своє ставлення до рідних, до людей, які нас оточують, до держави, в якій 
ми живемо. Одним із найскладніших випробувань, що випадає на долю людини 
є випробування владою. В житті завжди буде панувати і добро і зло – такий 
наш світ, таким його створили. Але людина відрізняється від усіх інших живих 
створінь тим, що їй притаманне співчуття  до інших. Думати про інших людей, 
переживати їх біль, розуміти їх становище має і звичайний громадянин і 
чиновник, адже в центрі уваги має стояти людина. В тому, що коїться в країні, 
ми маємо , насамперед, винити себе, а не лише чиновників. Хоча й заслуга 
політиків у цьому найбільша, але ж вони такі самі люди як і ми. Можна сказати, 
що влада – це наркотик. Той, хто її отримав вже не зможе зупинитись, а 
прагнутиме все більше. Звичайний простий українець, який прийде до влади, 
навряд чи думатиме про інших людей, бо спочатку він забезпечить безпечне 
життя і багатство собі і своїм родичам. Він в останню чергу згадає про те, щоб 
принести своїй країні користь. Сьогодні так боляче дивитися на те, що кожний 
думає лише про себе – від цього й усі негаразди в нашій державі. А потім всі 
проблеми ми скидаємо на політичну владу, бо так нам вигідно – винити когось, 
а не себе. Все залежить від вихованості і високої самосвідомості людини як 
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особистості. Хоч би як абсурдно це не було, але гроші не псують людину, влада 
не псує людину, а просто показує  її  справжню сутність. Можливо, проблема в 
нашому характері, способі мислення, що реалізується на рівні нашої свідомості 
– тобто в нашому менталітеті. Україна має тяжку і складну історію, тому нам 
так складно на високому рівні розвивати цю  національну свідомість. 

Досліджуючи проблему керування державою, Конфуцій сказав: «Якщо 
удосконалюєш себе, то хіба буде важко керувати державою? Якщо ж не можеш 
удосконалити себе, то як же зможеш удосконалити інших людей?» Отже, для 
того, щоб відбулися зміни в державі, необхідно виконати дуже кропітку працю 
– роботу над собою. Ми живемо на прекрасних родючих землях. Все, що в нас 
є, все те, що ми надбали за свою історію – необхідно цінити і берегти. Так, 
влада згубно впливає на людську свідомість, але це і велика рушійна сила, 
спрямувавши яку у правильне русло і давши у руки мудрим людям, можна 
навести лад у державі. Більшість мріє отримати владу і лише незначні одиниці 
розуміють, що найскладнішим є отримати владу не над іншими, а над самим 
собою. Якщо людина це розуміє, і в неї є можливість потрапити до влади, то це 
необхідно використати, щоб зробити щось корисне для суспільства. 

 
Література: 
1. Політична еліта в Україні // - [Электронний ресурс] / URL: http: //all-

politologija. ru/ukr/politichna-elita-v-ukraini 
2. Дзюба І. На еліту надійся, а сам не плошай // Національна безпека 

і оборона. - 2003. — № 9. С. 36. 
3. Науково-методичний журнал / А. Ю. Гузеватий // Історія та 

правознавство. – 2005. – № 16-18  с. 49-50 
Abstract 

In the material illuminated the problem of the crisis which encompasses modern-day society.  
The political elite is an integral part of the political system, but between the Ukrainian people and 
the political elite observed suspicious relationship. It is believed that the reason for this is the 
power that adversely affects officials. The purpose of this article is to show that we should not 
blame the power structure, but first and foremost to raise their consciousness and change their 
attitude to the country in which you live. Power can adversely affect human consciousness, but this 
is a big driving force, which is pointing in the right direction and giving into the hands of the wise 
people can bring order in the state. 
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Анотація. У матеріалі висвітлено сутність та роль демократії в 

сучасному світі. Метою статті є з’ясувати суть демократичної форми 
політичної організації суспільства, провести аналіз сучасної демократії. 

Ключові слова: демократія, політика, народ, влада, олігархи. 
Трансформаційні процеси в сучасному світі відбуваються у зв’язку з 

переходом постсоціалістичних країн від тоталітарних до демократичних 
режимів, становлення та запровадження демократичних цінностей. Не 
дивлячись на те, що Україну визначено конституційно демократичною, 
правовою, соціальною державою процес формування демократичних ознак 
триває і на сьогодні. 

Суть демократичної системи полягає в тому, що в ній немає єдиного 
центру ухвалення рішень, а владні повноваження розподіляються між різними 
гілками влади: законодавчою, виконавчою та судовою. Проблема демократії та 
її ролі в суспільно-політичному житті є однією з центральних у політології, 
зокрема демократія з античних часів розглядалась як органічна ознака 
цивілізованості суспільства. 

Проголосивши незалежність Української держави у 1991 році, сталися 
кардинальні зміни в політичному житті країни – зміна тоталітарного режиму на 
демократичний. Це означало, що настав кінець одноосібним рішенням, 
політичним репресіям та духовним поневоленням. 

Демократія має свої основні принципи на яких базується, зокрема це: поділ 
влади, вибір основних органів державної влади, плюралізм, гласність, 
незалежний контроль, більшість. 

Одним з основних принципів демократії є принцип більшості. Його суть 
полягає в народному суверенітеті, відповідно до якого народ проголошується 
джерелом верховної влади у демократичному суспільстві. Принцип більшості 
здійснюється на основі прямої та представницької демократії. Пряма 
демократія, яка існує в Швейцарії дає більше повноважень громадянам, ніж 
репрезентативна. Вона характеризується безпосередньою участю громадян у 
прийнятті держаних рішень з питань, що стосуються суспільної політики. При 
репрезентативній демократії ж існують представницькі установи, що 
приймають політичні рішення. Складаються такі установи з представників, які 
обрані народом на короткі проміжки часу. 

Та все ж, незважаючи на зміну режимів після проголошення самостійності 
України, Верховна Рада в більшості була створена тими ж самими 
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комуністичними функціонерами та керівниками промислових підприємств 
разом із головами колгоспів, які не відрізняли, чим же вчорашня комуністична 
система, відрізняється від сьогоднішнього демократичного режиму. Тому 
нинішня українська держава виражає й захищає волю тільки тих шарів 
суспільства, олігархічних груп, кланів і їм підлеглих політичних сил, які 
певною мірою надають підтримку президентові держави. Це говорить про те, 
що державна влада знаходиться в прямій залежності від капіталу і навпаки.  
Тож, в побудові політичної демократії мають зацікавленість не тільки 
представники кримінальних, напівкримінальних, корпоративних, фінансових і 
олігархічних угрупувань, а ще й нинішня державна влада. Найкраще 
підтвердження цих висновків має історія 2013 року, коли доходи держбюджету 
на 89% формувалися завдяки діяльності великого підприємництва, а не малого 
та середнього, як це має бути. 

Результатом панування демократів стало руйнування економіки, злидні 
населення, слабкість держави та армії, масова злочинність та корупція. 
Демократи виправдовуються, говорячи про недоліки комуністичної системи 
державного управління і заявляють, що після побудови демократії всі ці 
недоліки зникнуть чи будуть зменшуватися до належного рівня. 

На сьогодні кожен президент прагне продовжити перебування при владі та 
підпорядкувати собі, наскільки це можливо, уряд та всі інші гілки влади і, щоб 
згуртовані ним чиновники могли безтурботно продовжувати керувати 
державою. Демократична держава XXI століття починає занепадати та 
перетворюватися в заповідник окремих привілейованих груп і організацій – 
олігархів. 

Демократ говорить про «громадянські права» та «вільні вибори», а 
створює державу, в якій влада контролюється невеликими групами багатих 
соціально-етнічних еліт, а більшість людей усунено від прийняття політичних 
рішень за допомогою маніпулювання виборчим процесом. 

Коли брехня виявлена, демократи намагаються очорнити опонентів, 
поєднуючи їх з прихильниками людиноненависницької ідеології, намагаються 
переслідувати їх за допомогою державного апарата. Тому демократія приводить 
до фашизму – політичного руху, що здатен пробитися скрізь державні 
переслідування демократів за допомогою насилля і пропонує альтернативу. Як 
сказав Сер Алекс Татлер: "Демократія не може бути постійним державним 
ладом і часто змінюється тиранією, тому що вона приводить від багатства 
республіки до егоїстичності, від егоїстичності до самозадоволення, від 
самозадоволення до посередності, від посередності до апатії, від апатії до 
залежності від держави, і від залежності від держави до тиранії". 

Занепокоєння з приводу нинішнього стану обумовлене характером 
нинішнього розвитку “класичних демократій”, де все виразніше виявляється 
недостатня ефективність демократії у вирішенні багатьох проблем сучасного 
суспільства. Результатом відриву політичного процесу від широких суспільних 
запитів стає падіння довіри громадян до інститутів влади, занепад політичних 
партій, криза парламентаризму, зростання політичної апатії або екстремістські 
форми вираження суспільно-політичної позиції. Все це вносить суттєві зміни у 
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функціонування демократичних систем, піддаючи серйозному випробуванню 
ідеологію і практику ліберальної демократії. 

Ліберальна демократія, як своєрідне розуміння демократії, на перший план 
ставить громадянську свободу, тобто повну незалежність особистого життя 
індивіда від політичної влади. Йдеться насамперед про ряд особистих прав: 
недоторканість особи, свободу совісті, свободу слова, зборів, друку, місця 
проживання, заняття, господарської діяльності, приватної власності та ін. 
Суттю свободи є особисті права. Політична свобода виступає як засіб 
забезпечення громадянської свободи. Влада, що порушує громадянську 
свободу, стає тиранією і знижує правомірність свого існування. Звідси роблячи 
висновок, можна сказати, що політична влада не повинна бути абсолютною, 
незалежно від того, хто її здійснює — монарх чи народ. 

Із принципово нового виборчого законодавства, лише демократична 
виборча практика може започаткувати процес переведення української 
економічної, політичної, судової системи на демократичні рейки. Все інше – 
похідне. Початок має відбутися через започаткування демократичних (без 
фальсифікацій) виборів в Україні. 

Отже, для багатьох це може видатися нісенітницею: ми ж уже 
кільканадцять разів обирали парламенти, президентів, формували уряди, але 
все це не привело до втілення справжніх європейських принципів роботи в 
нашій державі. На сьогодні в Україні необхідно формувати ціннісні орієнтири, 
настанови та моделі поведінки, які б відповідали вимогам становлення та 
збереження справжньої демократичної держави.   
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Аннотация. В статье представлено трансдисциплинарное исследование 
гражданина как субъекта качественных общественных преобразований в 
постколониальный период, а также гражданские практики самоорганизации 
социума в контексте современных трансформационных процессов в Украине. 
Феномен гражданской активности личности анализируется в теоретическом, 
методологическом и эмпирическом ракурсе. В статье рассматриваются 
теоретико-методологические основы, структура и особенности развития 
гражданской позиции личности. Гражданское общество рассматривается как 
исторический тип человеческого социума. Анализируются особенности его 
функционирования в переходном украинском обществе. Раскрываются 
основные тенденции развития гражданского общества как социальной основы 
демократического государства.  

Ключевые слова: гражданин, гражданская активность, практики 
самоорганизации, гражданское общество, гражданственность, гражданская 
позиция, гражданское воспитание, гражданская нация.  

Вступление.  
Известно, что процесс разрушения мировой колониальной системы и 

предоставления политической независимости колонизированным народам 
растянулся на несколько этапов. На первом этапе, в 1945 – 1960 гг., происходит 
укрепление независимости некоторых бывших полуколоний (Китай, Турция, 
Иран, Афганистан), начинается освобождение основных колониальных и 
зависимых стран в Азии. В 1950-е гг. стали независимыми Тунис, Марокко, 
Гана, Гвинея. Франция первой отказалась от своих колониальных владений в 
Западной и Экваториальной Африке. 1960 год, ставший годом Африки, был 
переломным в деколонизации этого континента [2, с. 24-26]. Второй этап (1960 
– 1975 гг.) стал завершающим в политическом развале колониализма. Только в 
1960-е годы обрели независимость 44 страны, которые недавно были 
колониями. После ликвидации португальских колоний в 1975 г. произошел 
полный крах колониальной системы [2, с. 27]. Третий этап, который начался в 
середине 1970-х годов, способствовал развертыванию постколониального 
периода развития бывших колонизированных стран. Слово 
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«постколониальный» интерпретируется как «относящийся к периоду после 
обретения независимости». Этот период был связан с выбором 
освободившимися странами адекватного пути политико-правового, 
экономического и социокультурного развития, с кардинальными 
общественными преобразованиями, а также с возрастанием социально-
экономических противоречий. Современные ученые подчеркивают, что в 
постколониальный период процесс формирования независимых государств и их 
экономическое укрепление приняло необратимый характер, что многие 
независимые государства начали превращаться в самостоятельную силу на 
международной арене [2, с. 32]. Но, к сожалению, в постколониальном мире 
достаточно быстро возрастает разделение стран на богатых и бедных (доход 
наиболее богатых стран в 40 раз больше, чем в бедных странах) [2, 37]. 

Сегодня специфика общественных преобразований в постколониальных 
странах детерминируется разнообразными трансформационными процессами 
глобализирующегося мира, масштабными миграционными процессами, 
массовыми протестными движениями, борьбой за права и свободы различных 
дискриминированных групп. В конце ХХ века ученые постсоветских стран 
(России, Украины, Белоруссии, Казахстана и др.) все чаще начали 
переосмысливать опыт тоталитарного времени (идеализируя его или подвергая 
его критике), а также использовать постколониальную теорию для объяснения 
текущих событий на постсоветском пространстве. В течение последних 26-ти 
лет вопросы становления и развития гражданского общества в 
постколониальной Украине изучают представители социогуманитаристики. 
Актуальность данной тематики обусловлена особой остротой экономических и 
социальных проблем в Украине, неустоявшимися традициями демократии и 
плюрализма, посттоталитарными стереотипами и представлениями, 
современными процессами реформирования в Украине основных сфер 
общественной жизни: политико-правовой, экономической, социокультурной и 
др. В связи с этим, украинская национальная элита и современный украинский 
социум очень нуждаются в настоящих гражданах, которые способны не только 
конструктивно влиять на политико-правовую, экономическую, 
социокультурную ситуацию в стране, но и содействовать становлению и 
укреплению гражданского общества. Поэтому проблема наличия гражданской 
активности, развитой гражданственности, гражданско-политической 
идентичности и гражданской позиции личности (или же отсутствие таковых) 
является одним из основных критериев сформированности гражданского 
общества. Это обусловливает усиление внимания ко всем сущностным чертам 
индивида, характеризующим его как личность, как социального субъекта и 
гражданина как субъекта качественных общественных преобразований.  

Основной текст.  
Одним из способов решения поставленной проблемы является 

возможность применения трансдисциплинарного подхода в рамках 
современной социогуманитаристики. Применение трансдисциплинарного 
подхода, который способствует адекватному концептуальному пониманию 
таких феноменов, как гражданин, гражданственность, гражданская активность, 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 42 



 Том 2. Выпуск 48                                                                                                                   Философия и филология 

гражданская позиция личности, гражданское общество и др., является 
методологически целесообразным. Анализ научной литературы показывает, что 
при изучении гражданской активности личности наиболее перспективной 
исходной позицией является понимание личности как реального деятельного 
человека, настоящего гражданина. Это подтверждается работами С. 
Рубинштейна, Г. Костюка, К. Абульхановой-Славской, Л. Анцыферовой, Л. 
Божович, А. Ковалева, Б. Ломова, Л. Макаровой, Е. Райхлиной, Н. Рейнвальд, 
И. Скобрева, Е. Шороховой и др. Для обобщения этих исследований мы и 
обратились к положениям трансдисциплинарного подхода. Ценность такого 
подхода заключается не только в возможности углубленного исследования 
сложноорганизованных объектов, но и в новом освещении проблемы, в 
постановке новых задач, в обобщении большого количества накопленного 
эмпирического и теоретического материала. 

Известно, что гражданин – это человек, который: а) обладает всей 
совокупностью прав и обязанностей, предусмотренных Конституцией; данная 
совокупность обусловливает политико-правовой статус гражданина 
конкретного государства, отличающий его и от иностранных граждан, и от лиц 
без гражданства; б) находится с государством в конкретной правовой связи, ее 
называют «гражданство» (это устойчивая принадлежность человека к 
государству); правовая связь гражданина и государства, определяет 
совокупность не только взаимных прав и обязанностей, но и взаимной 
ответственности государства и гражданина; в) обязан соблюдать законы 
государства и выполнять установленные им обязанности, своей деятельностью 
содействовать развитию своего государства, защищать его и укреплять его 
авторитет; государство, в свою очередь, гарантирует своим гражданам 
конкретные права и свободы, защищает их от насилия и произвола. 

Слово «гражданин» семантически связано со словами «город», «град», 
«горожанин» (т.е. не просто житель города, но и обладающий правами 
свободный человек). Понятие «гражданин» имеет как политико-правовой, так и 
духовно-патриотический смысл (в отличие от «подданного» и «мещанина»), 
ведь гражданином называют сознательного члена общества, который заботится 
о благе общества и цивилизационном развитии своего государства. В этом 
смысле быть гражданином – это значит: 1) любить свою Родину, защищать ее 
интересы и культурно-историческое наследие; 2) понимать степень своей 
социальной и моральной ответственности, быть небезразличным к судьбе своих 
сограждан, защищать обездоленных и угнетенных, помогать другим членам 
общества; 3) быть достойным человеком, исполнять законы своего государства, 
уважать свободу и права других людей, ведь свобода настоящего гражданина 
заканчивается там, где начинается свобода другого гражданина. Еще в ХІХ веке 
К. Рылеев подчеркивал: «Я не поэт, а гражданин!», представляя свою 
жизненную позицию: быть гражданином, верным сыном своей Родины, 
служить народу, руководствоваться высокими целями и патриотическими 
убеждениями. Н. Некрасов наиболее ярко выразил свою жизненную позицию в 
стихотворении «Поэт и гражданин», ведь базовым принципом его взглядов и 
стремлений было служение народу, к чему он призывал и своих 
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соотечественников. В данном стихотворении противопоставлены позиции двух 
людей: гражданственность одного и уход от общественных интересов другого. 
Основная мысль произведения – быть настоящим гражданином – была 
адресована каждому члену общества, ведь гражданин предан своему делу, 
бескорыстно служит Родине и своему народу, понимает важные цели, стоящие 
перед государством, и работает для их осуществления. 

Понятие «гражданская активность» подчеркивает те качества личности, 
благодаря которым она выходит за пределы заданных условий и обстоятельств, 
адаптивных функций, проявляя инициативу и творчество, мобилизуя 
внутренние резервы и возможности для прогрессивного преобразования 
общества. Гражданская активность личности, социальной группы и всего 
общества (как одна из высших форм социальной активности) предусматривает 
выделение системообразующего фактора, задающего её движение и процесс 
становления, поэтому именно гражданская позиция должна изучаться как такой 
системообразующий фактор [3, с. 3-4]. 

Проблема гражданственности личности привлекала внимание многих 
исследователей. Большое внимание её изучению уделяли В. Сухомлинский, Р. 
Бандура, В. Барабаш, П. Волошин, Е. Кокорина, В. Кожокарь, Э. Крайнякова, 
Ю. Маринкина, Н. Руссу, Л. Фомичева, М. Чумакова, Д. Яковлева и др. 
Гражданственность – это динамичное личностное образование, направленное 
на положительное отношение к своей Родине, государству, соотечественникам 
и самому себе как гражданину данного государства. Гражданственность 
личности проявляется в ценностном (а не инструментальном) отношении 
данной личности к другим людям, к природе, социуму, к своей стране, 
общественным и национальным интересам [3, с. 2-5].  

Гражданская позиция представляет собой системное личностное 
образование, имеющее свою целостную динамическую функциональную 
структуру, включающую когнитивный, эмоциональный, мотивационно-
смысловой и поведенческий компоненты. Гражданская позиция выполняет 
следующие функции: 1) опосредует адекватное отражение в мотивационной 
сфере личности общественных интересов и потребностей, обеспечивая 
саморегуляцию поведения личности в соответствии с ними, 2) определяет 
просоциальную и патриотическую направленность деятельности, 3) 
обусловливает процесс самоопределения и социальной самоотдачи личности. 
Определяющим условием становления и развития гражданской позиции 
личности выступает активизация нормативно-ценностной саморегуляции и 
актуализация социальных, альтруистических и нравственных мотивов 
деятельности, направленной на реализацию национальных и общественных 
интересов [3]. Благодаря своей гражданской позиции личность становится 
субъектом не только собственного развития, но и прогрессивного развития 
общества, субъектом социального творчества, субъектом качественных 
общественных преобразований в постколониальных условиях. Поэтому в 
период декоммунизации и деколонизации особую значимость приобретает 
проблема гражданского воспитания, проблема становления и развития 
гражданской позиции личности. В работах Б. Ананьева, К. Абульхановой-
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Славской, Л. Божович, С. Бойко, Л. Буевой, Т. Верченко, С. Иконниковой, Д. 
Кириллова, А. Ковалева, И. Кона, С. Кононова, Н. Крицкой, Е. Кулевой, А. 
Леонтьева, Л. Макаровой, В. Маленкова, Т. Михейкиной, В. Мясищева, А. 
Петровского, Н. Рейнвальд, С. Рубинштейна, В. Сухомлинского и других 
ученых представлено комплексное обоснование гражданского воспитания и 
гражданского развития личности. 

Вступление Украины в потколониальный период (т.е. период 
независимости) своего развития создало фундаментальные основы для 
формирования гражданского общества и гражданско-политической 
идентичности (развитое гражданское общество играет ключевую роль в 
процессе формирования правового государства и политической нации, которую 
из-за этого часто называют гражданской нацией). Можно выделить три этапа в 
развитии гражданского общества в современной Украине: 1) этап 
«пробуждения» (1988 – 1991 гг.); 2) этап становления (1991 – 2004 гг.); 3) этап 
институционализации (2004 – 2017 гг.). Но, к сожалению, посттоталитарные 
ценностные приоритеты граждан Украины, их патерналистские установки, 
амбивалентность политико-правовых представлений, неразвитая субъектность, 
правовой нигилизм, глубокое социально-экономическое расслоение, – это те 
факторы, которые затрудняют развитие гражданского общества в Украине и 
тормозят процессы декоммунизации и деколонизации. 

Заключение и выводы. 
В 1991 – 2017 годах инициируется гражданская активность, развиваются 

практики добровольной самоорганизации и волонтерства, в процессе развития 
гражданского общества усваиваются ценности, свойственные гражданской 
культуре активистского типа [1], формируется постколониальная гражданско-
политическая идентичность. Но публичный контроль над властными 
структурами и подотчетность их деятельности гражданскому обществу еще не 
приобрели системного характера, а коррупционно-корпоративные сети по-
прежнему сохраняют свое устойчивое влияние в Украине. Cоциальный опыт 
самоорганизации гражданского общества, приобретенный в периоды массовой 
протестной активности, необходимо трансформировать в сферу контроля за 
властными структурами, сопровождения реформ и противодействия коррупции, 
обеспечивая адекватную представленность интересов граждан, эффективную 
координацию их просоциальной деятельности и гражданских практик. 
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Abstract  
Introduction. The article presents trans-disciplinary research of a citizen as a subject of 

qualitative social transformations in the postcolonial period. Main text. Civil practices of self-
organization of the society are studied in the context of modern transformational processes in 
Ukraine. The phenomenon of civil activity of the personality is analyzed in a theoretical, 
methodological and empirical perspective. The article deals with the theoretical and 
methodological foundations, structure and peculiarities of the development of a person's civil 
position. Civil society is considered as a historical type of human community. The peculiarities of 
its functioning in the transitional Ukrainian society are analyzed. Summary and Conclusions. The 
main tendencies of the development of civil society are defined as the social basis of a democratic 
state are disclosed. 
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position, civil education, civic nation.  
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Аннотация. Исторический опыт демонстрирует, что с помощью 
воздействия на общественное сознание можно достичь значительных 
результатов в направлении формирования определенных идеалов, ценностей, 
духовных потребностей, стереотипов и патриотических установок социума. 
Таким специфическим средством воздействия на общественное сознание 
является искусство, в частности украинское. Украинское искусство 
показывает историческое бытие украинства, отображает духовную связь 
личности с нацией, духовное единство и преемственность поколений; для него 
характерна как образно-символическая, так и ценностно-смысловая 
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атрибуция национальных ценностей и идеалов. Поэтому продуманное и 
целенаправленное использование украинского искусства в современных 
процессах реформирования украинского общества способно выступить 
мощным фактором консолидации украинства. 

Ключевые слова: искусство, украинское искусство, культура, украинство, 
консолидация украинства. 

Вступление. Искусство, имея уникальную способность влиять на 
познавательную, эмоциональную и волевую сферу человека, на его сознание и 
подсознание, способно изменять ценности, идеалы стереотипы и установки 
общества в целом. Поэтому искусство можно превратить в эффективный 
фактор формирования духовных потребностей, национально-патриотических 
чувств и национального самосознания украинства. Консолидация украинства 
формируется как идея, объединяющая все политические партии, общественные 
организации и социальные субъекты вокруг ценностей украинцев для 
обеспечения развития украинской нации и межнационального согласия в 
Украине. Украинство, чтобы консолидироваться, должно ориентироваться на 
будущее, то есть четко представлять конечную цель, к которой стремится, а 
также оно должно мобилизовать свои усилия для достижения этой цели.    

Влияние искусства на развитие общества и личности освещалось еще в 
произведениях Платона и Аристотеля. Критическому переосмыслению 
воздействия искусства на человека способствовали труды мыслителей разных 
поколений и философских взглядов: Т. Адорно, Г. Гегеля, А. Потебни, И. 
Франко, Ф. Шеллинга, Ф. Шиллера. В советский период, а также в наше время 
значению и месту искусства в формировании духовного мира, 
мировоззренческих позиций, ценностных ориентаций личности, воспитанию 
патриотизма в обществе, формированию эстетических вкусов и общества, и 
отдельно взятого человека посвящали свои научные работы: А. Азархин, В. 
Библер, В. Битаев, Ю. Бореев, М. Каган, Л. Коган, В. Мазепа, В. Малахов, Б. 
Неменский, А. Семашко, В. Шинкарук, Р. Шульга и многие другие ученые. Но, 
невзирая на достаточно большой исследовательский интерес к проблематике 
феномена искусства и его влияния на формирование личности и общества, 
многие аспекты остаются недостаточно изученными и проанализированными. 
В частности те, которые непосредственно касаются темы этой статьи, что и 
обусловило ее цель – выяснить место и роль украинского искусства в процессах 
консолидации украинства. 

Основной текст. Как известно, каждый человек сознательно или 
бессознательно руководствуется общепризнанными культурными образцами. В 
свою очередь, культура осуществляет неразрывную связь индивидов и 
социумов с окружающим миром. Представления людей о мире, 
сформированные в рамках определенной культуры, воспринимаются 
носителями этой культуры как соответствующие реальности. Вне культуры, без 
соответствующих установок и ценностных ориентаций, связь человека с 
обществом не возможна. Культура всегда национальна, «безнациональной 
культуры не существует» [6, с. 9]. Каждый народ создает культуру со своими 
этнонациональными особенностями, она утверждается и существует как 
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неповторимая ценность цивилизации.  
Искусство неотделимо от контекста национальной культуры. В различных 

видах искусства происходит объективация определенной системы 
национальных ценностей. Исторические, социально-этнические особенности 
национального бытия накладывают через искусство определенный отпечаток 
своеобразия на представление человека о прекрасном в виде определенных 
эстетических норм. Георгий Гачев утверждает, что из всех форм общественного 
бытия и сознания народа: производства, наук, обычаев, верований именно 
искусство осуществляет и подает нераздельную целостность всех слоев 
народной жизни, всех свойств и способностей человека [2, с. 52].  

Искусство является важным средством формирования духовного мира 
человека, искусство и духовность тесно связаны друг с другом. Духовность –
одна из форм постижения мира и себя, способность гуманного отношения к 
другим людям и к окружающей среде. Духовное бытие является 
конструирующим началом личности, оно связывает ее с нацией, обществом, 
всем человеческим родом в его культурно-историческом развитии. Именно 
духовные принципы помогают человеку определить жизненные приоритеты, 
ценностные ориентации и мировоззренческие установки. «Духовность, 
нравственность – это тот уровень развития личности и общества, который 
является консолидирующей основой, способной объединить людей: это сила, 
призванная стимулировать национальное возрождение Украины, обеспечить 
гражданский мир и согласие в обществе» [7, с. 230]. Человек с высокой 
степенью духовности всегда стремится к самосовершенствованию и 
самопознанию, к позитивным изменениям в обществе в целом. 

В национальном искусстве заложен «дух нации» – национальный образ 
мира, национальное мироощущение и характер. Национальное искусство как 
эстетическая ценность, которая имеет самостоятельную значимость, является 
средством сохранения и утверждения того специфического и неповторимого, 
что присуще только данной нации. Подобные явления присущи украинскому 
искусству, они усиливались с каждым столетием, когда процессы 
формирования нации набирали силу. Происходил постепенный переход от 
заимствования средств художественной выразительности из богатого арсенала 
других культур к формированию национального стиля в украинском искусстве. 
Оно постепенно приобретало эстетическую самоценность, приобщаясь своими 
произведениями к мировой культуре, при этом создавая и обогащая 
собственный уникальный образно-символический художественный мир. 
Образно-символическая система, воплощенная в произведениях украинского 
искусства, делает доступной непосредственному сопереживанию совокупность 
социокультурных форм исторического бытия украинства в их развитии, а также 
обогащает внутренний мир реципиентов. Этим украинское искусство 
оптимизирует формирование национального образа мира, закладывает основы 
мировоззрения, как на уровне личности, так и на уровне общества, что служит 
его консолидации. 

К сожалению, сегодня искусство, в частности украинское, недостаточно 
востребовано как обществом, так и украинским государством, что объясняется 
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многими факторами. Один из них – это социально-экономический кризис в 
нашей стране, что препятствует доступности художественных произведений 
широким слоям населения. Согласно данным Государственной службы 
статистики Украины, расходы бюджета Украины на культуру и искусство 
уменьшились (в % к ВВП: 2012 г. – 0,6 %, 2013 г. – 0,6 %, 2014 г. – 0,5 %, 2015 
г. – 0,1%, не включены расходы бюджетов Автономной Республики Крым и г. 
Севастополь). Значительно уменьшилось количество граждан Украины 
посещающих концерты, театры и музеи [3, с. 8-9]. В регионах, небольших 
городах и селах большинство заведений культуры и искусства, которые 
остались в наследство после советских времен, требуют значительной 
модернизации – как обновления материально-технической базы и капитального 
ремонта зданий, так и изменения кадрового состава. Очень часто клубы, 
кинотеатры, библиотеки формально существуют и действуют, но по факту они 
не работают или выполняют функции, не связанные с культурно-
художественной деятельность. Такие тенденции демонстрируют разрушение 
структуры художественной культуры в государстве, что усложняет 
возможность выполнения социальных функций искусства, необходимых для 
консолидации украинства.  

В 2017 г. расходы на культуру и искусство по сравнению с 2016 г. 
увеличились на 1,8 млрд. грн., что почти в два раза больше предыдущего года 
[1]. Были определены приоритеты в этой сфере – развитие отечественной 
киноиндустрии, проведение Евровидения, ознаменования исторических 
событий Украины, поддержка национальных театров, заповедников, 
национальных художественных коллективов. Поскольку кино является одним 
из самых популярных видов искусства современности, объединяющим 
творчество и производство, то именно на него возлагаются большие надежды.  
Это культурная индустрия с чрезвычайными коммерческими возможностями и 
эффективным средством воздействия на общественное сознание. Через яркие 
художественные образы киноискусство предлагает определенные варианты 
личностного бытия, побуждает к осмыслению и анализу действительности, 
подсказывает выбор и образец поведения. Следует отметить, что в 2016 г. за все 
время независимости Украины в прокат вышло наибольшее количество 
отечественных фильмов – 30. Принятый Верховной Радой Украины 23 марта 
2017 г. Закон Украины «О государственной поддержке кинематографии в 
Украине» даст возможность ввести в нашей стране, апробированные мировой 
практикой, механизмы стимулирования развития отечественного кино.  

Современные условия нашей страны диктуют новые требования к работе 
культурно-художественных заведений и художественному образованию. Это 
должна быть деятельность, направленная на сотрудничество между культурно-
художественными представительствами различных регионов страны, а также с 
мировыми арт-сообществами; деятельность, которая продвигает национальный 
культурный продукт в мире. Под национальным (отечественным) культурным 
продуктом понимаем «культурные блага и культурные ценности, созданные 
(предоставленные) отечественным производителем [4]. Следует к работе 
художественных заведений и центров привлекать молодых креативных 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 49 



 Том 2. Выпуск 48                                                                                                                   Философия и филология 

специалистов, которые интегрированы в современную мировую 
художественную среду; обязательно презентовать не только культурно-
художественные достижения прошлого, а и современное украинское искусство. 
Ведь современное искусство является одним из средств формирования имиджа 
страны, поскольку оно – отражение жизни общества, его острых проблем и 
достижений, это новые технологии и креативные идеи. 

Важно, чтобы наше государство поддерживало украинские культурные 
(креативные) индустрии и привлекало их к выполнению социально-культурных 
проектов. Интересно, что в шкале работодателей Европы эта 
широкомасштабная отрасль занимает третье место, уступая только 
строительным организациям и предприятиям общественного питания. 
Европейцы широко используют возможности креативной индустрии как для 
экономического роста своих стран, так и для снижения социальной 
напряженности в обществе. Например, мощными направлениями культурной 
индустрии 2012 г. в Европейском Союзе стали изобразительное искусство (127 
млрд. евро), реклама (93 млрд. евро) и телевидение (90 млрд. евро). В целом, 
культурные индустрии составили 535,9 млрд. евро, а это 4,2% ВВП 
Европейского Союза [5]. Иными словами, культурные (креативные) индустрии 
– это не только важный источник духовного и эстетического развития 
общества, но и перспективный экономический сектор страны, который следует 
использовать для обогащения государства. 

Воздействие искусства на общество значительно сильнее того, что на 
данный момент прописано в государственных документах. Искусство, сочетая 
рациональное и эмоциональное, идеологическое и психологическое с 
определенным типом художественного мышления и ярким проявлением 
национального характера, способно комплексно влиять на формирование 
целостной личности, которая, с одной стороны, чувствует единство с 
всемирными культурными достижениями, а с другой, – осознает себя 
носителем национальных ценностей. Искусство, обращаясь и к отдельно 
взятому человеку, и к обществу в целом, всем своим богатством эмоционально-
образного содержания заставляет людей не просто воспринимать произведения, 
где заложены определенные идеи, стремления и идеалы общества, но и активно 
включать их в свою реальную жизнь, а также апробировать их на практике. 

Конечно, искусство, благодаря своей художественно-образной специфике, 
никогда не сможет предлагать и обществу, и личности свои художественные 
идеи в однозначной форме, ибо если бы это было так, то искусство утратило бы 
то существенное, что свойственно именно ему – феномен эстетического. 
Однако через искусство, которое имеет уникальную способность к внушению и 
эмоционально-смысловому усилению, всегда происходило осуждение 
отрицательных или одобрение положительных для общества тенденций.   

Заключение и выводы. Таким образом, используя украинское искусство 
как специфический инструмент воздействия на общественное сознание можно 
консолидировать украинство вокруг значимых для Украины ценностей и 
смыслов. Через целенаправленно-организованное системное влияние на 
украинское общество, оптимально используя социальные функции искусства, 
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можно способствовать полноценному усвоению гражданами Украины 
национального образа мира, морально-этических норм, духовных потребностей 
и патриотических установок. Для этого необходимо восстанавливать систему и 
межрегионального культурно сотрудничества в украинском государстве, и 
сотрудничество с украинцами, которые в силу различных обстоятельств 
проживают за рубежом; создавать разнообразные культурно-художественные 
программы, направленные на преодоление постсоветских художественных 
стереотипов. Важно укреплять работу учреждений искусства, активно 
проводить просветительскую деятельность среди населения. Нашей стране 
необходимо увеличивать количество качественных фильмов отечественного 
производства и на украинскую тематику, улучшать состояние объектов 
культурного наследия, обеспечивать доступность граждан к художественным 
ценностям, модернизировать культурологическое образование, расширять сеть 
детских школ искусства. Внедрять в воспитательный процесс произведения 
украинского национального искусства, что существенно обогатит не только 
духовный мир молодежи, но и будет способствовать формированию у нее 
чувства принадлежности к украинской нации. При этом воспитательный 
потенциал украинского искусства необходимо сосредоточить на 
патриотическом воспитании, поскольку патриотизм – это не только любовь и 
уважение к своей нации, но это и чувство необходимости постоянной борьбы за 
политическую, экономическую и культурную свободу своей нации. 
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Abstract 
Historical experience demonstrates perfectly well, that through the influence on social 

consciousness man can achieve important results in creating of certain ideas, values, spiritual 
needs as well as stereotypes and patriotic ideals. Such special way of influence on social conscious 
is art, including Ukrainian art. Ukrainian art represents significant and value dimension of the 
national being of the Ukrainianess, gives a vision of historical being of the Ukrainian national, 
reflects spiritual links between a personality and the national, spiritual unity and succession of 
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generation; both imaginative-symbolic and significant attributes of the national values and ideals 
are characteristic of it. That is why such purposeful usage of Ukrainian art in modern processes of 
reformation of Ukrainian society can be a powerful factor of consolidation of Ukrainianess. 

Keywords: art, Ukrainian art, culture, Ukrainianess, consolidation of Ukrainianess.  
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ЭВАЛЬД  ИЛЬЕНКОВ: КОСМОС И СОЦИАЛИЗМ 
к.филос.н. доц. Котов Ж.В. 

Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры 
 

Аннотация.  Полагаю, что именно в работе Э.В. Ильенкова: «Космология 
духа» достаточно адекватно представлена творчески освоенная и развитая 
космологическая концепция марксизма. Связь ее с русским космизмом 
прослеживается в том, что идею Циолковского о том, что человек 
предназначен к тому, чтобы, покинув Землю, выйти к освоению космического 
пространства, Ильенков дополняет гипотезой о предназначении полностью 
реализовавшегося и освоившее все космическое пространство человечества к 
очередному возрождению Вселенной в момент «затухания ее огня».  

Ключевые слова: малая Вселенная и Большая Вселенная, Мировая материя 
и Мировой разум, закономерность этапа социализма и коммунизма в развитии 
человечества и ответственность каждого из нас за будущее Земли. 
                                                    «Для того чтобы человек мог жить 
                                                     Он должен или не видеть бесконечность 
                                                     Или иметь такой  смысл жизни 
                                                    В котором, в конечном усматривается    
                                                     бесконечность» (Л.Н.Толстой).  

I  
Что вносит в учение о Вселенной Эвальд Васильевич Ильенков в своей 

работе: «Космология духа» (Попытка установить в общих чертах объективную 
роль мыслящей материи в системе мирового взаимодействия»)?  

1. Завершает перевод на уровень научной, последовательно 
материалистической философии поэтический образ Космоса у Гераклита 
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Эфесского: «Этот мир не создан никем из людей, и никем из богов. Он есть 
живой огонь мерами воспламеняющийся и мерами угасающий».  

2. Дополняет естественнонаучные и философские размышления Энгельса к 
основному положению последовательного материализма: «нет мышления без 
материи, так же как и нет материи без мышления». Если во времена Энгельса 
было теоретически развернуто  современным ему естествознанием положение о 
возможном варианте «угасания Вселенной» (в результате «тепловой смерти»), 
то Ильенков предлагает гипотезу, объясняющую возможный вариант 
«воспламенения Вселенной».    

3. Отправляясь от мысли Циолковского, о том, что «Земля – это колыбель 
для человечества, но оно не может вечно оставаться в колыбели, и призвано, 
покинув пределы Земли, перейти к освоению Вселенной,    рассматривает 
вопрос о предназначении человечества с точки зрения реализации законов 
космического развития»: «Пустоцвет ли мыслящий разум на Земле или он по 
мере реализации заключенного в нем потенциала, призван будет исполнить  
свое высшее, космическое предназначение?» Человечество,  полностью 
развившееся и реализовавшее свой потенциал в процессе освоения всей 
Вселенной, в критический момент «угасания» Вселенной, призвано будет 
организовать ядерный взрыв во всей Вселенной с тем, чтобы ценой своей 
собственной гибели вернуть ей очередную «огненную молодость». «Для нас, 
для людей, живущих на заре человеческого расцвета, борьба за  это будущее» -  
за установление  на Земле подлинно человеческой системы условий 
деятельности – бесклассового общество, при котором «пышно расцветет 
духовная и материальная культура, с помощью которой и на основе которой 
человечество только и сможет исполнить свой великий жертвенный долг перед 
природой», «остается единственно реальной формой служения высшим целям 
мыслящего духа» [1,436].   

4. Предлагает к рассмотрению подход, согласно которому наша жизнь 
подчиняется не только законам развития общества как целостного социального 
организма, но и законам космического развития. Рассматривая мыслящий разум 
как высший продукт развития материи, подводит нас к мысли о том, что само 
мышление, которым обладает человечество, не только земного, но и 
космического проявления и предназначения. Таким мышлением в явно 
выраженной форме как раз и обладают те мыслители и художники, души 
которых «воспламенены»,  и не обладают те, кто являются носителями душ 
«угасающих».   

5. Соответственно, каждый из нас, реализуя свою жизнь, оказывается 
ответственным не только перед самим собой и перед обществом, но и перед 
законами развития Вселенной.        Общество,  проходя определенные этапы 
своего развития «с железной необходимостью», на современном этапе своего 
исторического развития должно совершить переход от капитализма к 
социализму и коммунизму (или погибнуть?).   «Вопрос действительно стоит 
ребром – либо это человечество в целом (а не только та или другая страна или 
нация) сможет взять и действительно возьмет в свои руки все главные рычаги 
управления колоссально разросшимися производительными силами, либо эти 
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производительные силы, лишенные разумного управления и контроля, 
окончательно взбесятся и начнут давить, мять и кромсать живую человеческую 
плоть вместе с неотделимым от нее человеческим духом уже не только в 
местных, а и в глобальных (а может статься – и в космических) масштабах...» 
[1,197].  

II 
Что можно дополнить данную концепцию, не нарушая принципы 

последовательного материализма?  
1. Если руководствоваться принципом, что сама по себе Мировая материя 

не обладает пространственно-временными координатами и не развивается, 
вечно оставаясь сама собой, а развитие через цикличное «воспламенение и 
угасание» совершают Вселенные, то логично обозначить мировую материю 
термином «Большая Вселенная» в отличие от малых Вселенных».  

2. Если именно Мировая материя оказывается способна к тому, чтобы 
после очередного этапа возрождения малых Вселенных в их бесконечных 
пространствах на малых планетах могла бы иметь место жизнь,  
соответственно, мог бы  возникать и развиваться мыслящий разум (как это и 
имеет место на планете Земля), то  логично ли предположить гипотезу, что и 
сама Мировая материя, будучи субстанцией,  обладает в качестве своего 
атрибута Мировым разумом? Сама по себе эта проблема бесконечно сложная, к 
ее теоретическому осмыслению и выражению человечество перейдет только 
после того как, покончив с земными делами», перейдет к освоению самого 
космического пространства. Но ведь мы может прислушаться к тому, что 
говорит поэзия, осмысливая данную проблематику через поэтические образы. 
Возможно в данном случае встать на путь сопоставления двух 
противоположных подходов на данную проблему, представленную, с одной 
стороны, Федором Сологубом, а с другой, Ф.И.Тютчевым, и сделать свой 
выбор, руководствуясь чувством красоты.  
                  Федор Сологуб. Без дыхания жизни моей.  
                  «Обращаю к природе я взоры.  
                  И склоняю внимательный слух,… 
                  Только мой вопрошающий дух.  
                  Оживляет немые просторы».  
 

                 Ф. И. Тютчев. «Не то, что мните вы, природа...» 
                 «Не то, что мните вы, природа: 

                 Не слепок, не бездушный лик – 
                 В ней есть душа, в ней есть свобода, 

                 В ней есть любовь, в ней есть язык...». 
        

Неужели мы, «волей» Космоса поселенные на микроскопически малой по 
сравнению Вселенной планете Земля, может отказывать Мировой материи в  
бесконечной сложности, в наличии такого богатства, которое представлено у 
нас в качестве мышления? Иное дело, что понятие Мирового разума мы 
предполагаем рассматривать не идеалистически – как субстанцию, а 
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материалистически – как неотъемлемое свойство материи, как ее атрибут. 
Понятие Мирового разума у Гегеля, которое он рассматривал в качестве 
субстанции, предлагают толковать с материалистических позиций как аналог 
закономерности общественного развития. Понятие Мирового разума, 
предлагаемое в данном случае,  может рассматриваться и  как  аналог 
закономерности развития мировой материи, обнаруживающей свою влияние и 
на жизнь тех мыслящих существ, которые поселены на Земле, и как фиксация 
некоей бесконечной тайны, которую в наше время могут схватывать и 
фиксировать лишь гениальные поэтические натуры. 

3. Нам понятно, что каждый из нас испытываем на себе влияние как 
природных, так и  общественных процессов. Но влияют ли как на 
общественную жизнь в целом, так и на каждого из нас непосредственно 
космические процессы, точнее влияет ли Мировой разум? И если влияет,  то 
какую роль он отводит непосредственно людям и как мы  должны  это 
учитывать? Понятно, что поставленные вопросы бесконечной сложности, на 
которые можно предлагать ответы лишь в качестве гипотез. Иное дело, чтобы 
это были рабочие гипотезы, чтобы они выполняли какие-то объясняющие и 
разъясняющие функции применительно к нашей как общественной, так и 
индивидуальной жизни. 

Суть предлагаемой в данном случае гипотезы состоит в том, что Мировой 
разум проводит на нашей планете «космический эксперимент» по взращиванию 
полноценной мыслящей материи, в котором в качестве полноправного 
соучастника этого процесса подключены и мы, люди. Как любой эксперимент 
он может оказаться как удачным, так и неудачным, а ответственность за него 
распределена как бы 40% на Мировой разум и 60% на людей. Если 
руководствоваться принципом, «что наверху, то и внизу», то можно провести 
аналогию между тем как сеятель зерен разбрасывает их в почве с тем, чтобы 
дать возможность жизнеспособным дать урожай, так и Мировой разум на 
бесконечно многих планетах Вселенной разбрасывает зерна «мыслящей 
материи» с тем, чтобы дать ей возможность реализоваться, обнаружить свою 
жизнеспособность и силу. Нам как бы говорят: «Мы даем вам шанс, но 
основное в успехе реализации зависит от вас, от того возобладают ли в людях 
на Земле души «воспламененные» или души «угасающие». Если повторить эту 
мысль на грамотном философском языке, то это зависит, как заметил бы  
Эвальд Ильенков, от философско-логической и нравственной зрелости  (или 
незрелости) большинства из нас, но в первую очередь от представителей 
интеллигенции, призванных по своему месту в системе общественного 
разделения труда в первую очередь освоить данный уровень культуры, а затем 
и передать его остальным. Если говорить о современном этапе в развитии 
человечества, то  одна из самых запущенных и злободневных проблем, как на 
Западе, так и в России, как раз и состоит в том,  что многие  представители 
интеллектуалов лишены гражданской ответственности за свое пребывание на 
Земле, за представленный в их профессиональной и общественно-политической 
деятельности низкий уровень мыслительной культуры, ибо «когда мы не 
мыслим точно,  дьявол играет нами» (М.Мамардашвили).  
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Особую сложность ситуации в современной общественной жизни создает 
то обстоятельство, что завершается период предыстории человеческого 
общества, когда господство стихии чуждый человеку и непознаваемых им 
общественных сил еще не угрожало самому существованию общества. В 
условиях назревающей необходимости перехода от цивилизации рабов и 
господ к цивилизации свободных людей крайне необходим переход к подлинно 
теоретическому осмыслению общественной жизни на том уровне, который был 
достигнут в свое время Марксом, Энгельсом и Лениным, для того, чтобы 
получить шанс для разумного разрешения имеющих место конфликтов и 
противоречий. Необходим переход к освоению диалектического метода, 
который Энгельс рассматривал как «единственно правильный в научном 
отношении». В то же время крайне важной предстает нравственная компонента 
нашей как  общественной, так и  индивидуальной жизни. Размышляя о 
гуманистическом потенциале аутентичного марксизма, Э.Ильенков делает в 
одной из своих фронтовых блокнотов следующее замечание по поводу 
некоторой односторонности и ограниченности в развитии почти каждого из 
нас:  «Современный человек, как человек, не хорош тем, что внутри себя не 
имеет того внутреннего устремления, окрашенного радужным светом поэзии, 
которое раньше называлось  Богом… Слишком материалистическое восприятие 
всего, понимание только поверхности новых моральных устоев, не вникая в 
душу нового мировоззрения (очень, кстати, красивого и 
поэтического)…Коммунизм – это хорошее, любовное отношение человека к 
человеку? Энгельс)…У меня все растет и крепнет убеждение , что нам очень и 
очень необходим Бог…  Именно такой как у Льва Николаевича…Для нас  сей-
час этот вопрос  встал несколько иначе. Идею абстрактную, философскую, мы 
приняли и не сомневаемся в ее справедливости. Но этическая сторона этой 
идеи, религиозная, как называет ее Л.Н., нами не воспринята,  ее по сути дела 
нет…» [1, 9-10]. 

Но вернемся к проблематике Мирового разума. Все мыслители до Маркса, 
включая и Гегеля, в осмыслении проблематики общественного развития 
фактически как раз и пытались «угадать хитрость Мирового разума», который 
как раз и использует для реализации  «своих целей» как  большие массы людей, 
так отдельных их представителей через их ориентацию на материальные и 
духовные интересы (возможно этой «целью» как раз и выступает реализация 
закономерности общественного развития?). Марксу впервые удалось на основе 
материалистического понимания истории перейти к научному осмыслению 
общественной жизни как основе осознанного управления сложнейшими 
общественными процессами. Однако не проявляет ли себя и в наше время 
«хитрость Мирового разума», обнаруживающая себя в том, что он и самого К. 
Маркса, так же как в  В.И.Ленина  использовал для реализации своих «тайных 
целей». Так, например, В.И. Ленин, столкнувшись в свое время с ситуацией, 
когда социалистическая революция в России, не имевшая достаточных 
материальный и культурный предпосылок для своего успешного завершения, 
оказалась не поддержана революционными выступлениями пролетариата в 
передовых странах Запада, вынужден был размышлять в заметках «О нашей 
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революции» фактически над «хитростью Мирового разума».  «Не мог ли народ, 
встретивший революционную ситуацию, такую, которая сложилась в первую 
империалистскую войну, не мог ли он, под влиянием безвыходности своего 
положения, броситься на такую борьбу, которая хоть какие-либо шансы 
открывала ему на завоевание для себя не совсем обычных условий для 
дальнейшего роста цивилизации?»[2,с.380]  

Поставим для себя вопрос: Заложена ли в закономерности развития 
человечества как космического эксперимента по подготовки условий для 
возрождения очередного цикла нашей малой Вселенной ситуация 
эксклюзивной поддержки выдающихся исторических деятелей?  

Как оценить художественное прозрение Некрасова?  
                                         «Природа мать! 
                                         Когда б таких сынов  
                                         Хоть изредка ты б не дарила миру                                         
                                        Заглохла б нива жизни!» 

Что это – случайно сказанная фраза или интуитивное отражение большим 
художником одной из величайших тайн Вселенной? 

Вновь последуем принципу, «что наверху, то и внизу»,  и представим себе 
аналогию между выделением среди обычных спортсменов перспективных, с 
последующей подготовкой и поддержкой великих спортсменов тренерами,  и 
выделением, подготовкой и сопровождением великих людей Земли Космосом. 
И если в профессиональном спорте на определенном этапе развития 
перспективного спортсмена его выделяют из остальных, поддерживают, 
способствуют продвижению к высоким результатам, то полагаю, что такого же 
принципа придерживается и Мировой разум относительно великих личностей, 
выполняющих особые, непосильные для других функции в решении задач 
общественного развития, необходимых с точки зрения Мирового разума. В 
Западной Европе это в первую очередь К.Маркс. Полагаю, что применительно к 
России, реализующей себя в условиях  не только зоны «рискованного 
земледелия», но и зоны «рискованного цивилизационного развития», 
эксклюзивно были выделены, подготовлены и поддержаны в выполнении их 
исторических функций как Петр Первый в царской России, так и В.И.Ленин в 
советской России.  

Часто задают вопрос о том, имела бы место социалистическая революция в 
России, если бы не Владимир Ильич Ленин. Полагаю, что была бы (см. «Десять 
дней, которые потрясли мир» Джона Рида»), но она не была бы успешной. Об 
этом говорит и умелый выбор даты восстания (известное высказывание 
В.И.Ленина: «сегодня рано, а завтра будет поздно»), ситуация с заключением 
Брестского мира (предотвращена угроза захвата немецкими войсками 
Петрограда), а также  введение  НЭПа. Кстати, не будем забывать и о том 
факте, что после того как Временной правительство приняло решение об аресте 
Ленина и ему пришлось, скрываясь от ареста, переходить по льду Финский 
залив, то он провалился под лед и мог утонуть.  

Если же говорить о наших современниках, то я бы выделил Эвальда 
Васильевича Ильенкова, которому удалось не только наиболее адекватно 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 57 



 Том 2. Выпуск 48                                                                                                                   Философия и филология 

уяснить для себя и творчески развить аутентичный марксизм, но и явить через 
свои дела и поступки образ несгибаемого борца за лучшее будущее для 
каждого из нас. Полагаю, что  он одновременно предполагал признание как 
эксклюзивности земного человека (применительно к любым иным формам 
жизни) вообще в связи с его предназначением выхода в Космос, так и 
эксклюзивность своего собственного предназначения, что, скорее всего,  он 
рассматривал не с позиций своего превосходства, а с позиций своей 
величайшей ответственности. Сам его уход из жизни, реализованным им в 
очень жесткой и беспощадной форме по отношению к самому себе, 
свидетельствует о том, что это был одновременно и вызов мещанской сути, 
окружающего его общества, ориентированного фактически на мечту об 
обществе потребления. Сам Эвальд Ильенков, как глубокий и яркий мыслитель 
и как Человек с большой буквы, мог появиться в нашем обществе 
исключительно в силу того, что великая энергия масс, вызванная 
необходимостью защищать свою страну против фашизма, одновременно 
способствовала и появлению (хотя и в очень ограниченном своем проявлении), 
«ансамблей свободных индивидуальностей»,  вне которых, и без которых 
никогда не было в истории и не могло быть великих личностей. Распад этих 
ансамблей, как свидетельство окончательного ухода из жизни России 
социализма, было для Эвальда Ильенкова катастрофой, ибо он почувствовал 
себя личностью, все связи  которой с окружающими людьми, с окружающим 
миром разорваны (см. «Что же такое личность» Э.В.Ильенков). 

Однако, спустимся с небес на Землю, перейдем от людей гениальных к 
обычным людям. Можно ли говорить об ответственности каждого из нас за 
свое пребывание на Земле? Можно ли говорить о том, что каждый из нас имеет 
свое космическое предназначение? Полагаю, что «да»! Полагаю, что это имеет 
место быть при условии, что индивид предварительно успеет родиться не 
просто в качестве биологического существа – кандидата в человека, а в 
качестве Человека. Полагаю, что самое общее предназначение каждого из нас, 
это успеть родиться в качестве Человека, в качестве такого индивида, в душе 
которого, говоря словами Максима Горького, «новый человек одержал победу 
над древним зверем». Именно тот, кто рожден в качестве Человека,  
оказывается и способен, и ответственен за реализацию своего космического 
предназначения, ибо космическое предназначение человека как родового 
существа не может реализовываться иначе как через реализацию космического 
предназначения большинства составляющих его индивидов,  то есть через 
реализацию сформулированной Эвальдом задачи – «строить, созидать, творить 
мир в соответствии с потребностями завтрашнего дня Космоса». 

Крайне важно для молодых людей, ориентированных на то, чтобы 
реализовать через свою жизнь высокое предназначение Человека, обратиться к 
творчеству Э.Ильенкова с тем, чтобы соприкоснуться с его «воспламененной 
душой». 

                            Не потрясенья и перевороты 
                           Для новой жизни очищают путь 
                           А откровенья, бури и щедроты 
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                           Души воспламененной чьей-нибудь. 
                            (Б. Л. Пастернак «После грозы»). 
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У статті розкриваються сутність методу глобалістики та особливості 
його використання у вивченні іноземних мов. Метод глобалістики широко 
використовувався у полікультурному середовищі Закарпаття міжвоєнного 
періоду (тогочасна назва – Підкарпатська Русь).  

Актуалізована сьогодні потреба у пошуку новітніх підходів до вивчення 
іноземних мов спонукала до вивчення досвіду новацій у освіті Підкарпатської 
Русі. Узагальнення досвіду дало можливість трансформувати і адаптувати 
його в освітньому середовищі сучасної вищої школи. 

Ключові слова: метод глобалістики, Підкарпатська Русь, досвід минулого, 
вивчення іноземних мов. 

Вступ.  
Реформи, які здійснюються в Україні сьогодні, пов’язані із орієнацією 

суспільства на європейські цінності. Це означає, що гуманізація та 
демократизація і надалі виступають базовими принципами розвитку 
вітчизняної освіти, але їх реалізація здійснюватиметься з урахуванням, крім 
іншого, індивідуальних потреб (запитів) учнів (студентів), доцільності, 
утилітаризму. Цілі і перспективи розвитку вітчизняної гуманітарної освіти 
спонукають до застосування новітніх методів організації навчальної діяльності 
студентів з вивчення іноземної мови. У зв’язку з цим особливе місце посідають 
інноваційні  технології навчання. 

Оскільки джерелом інновацій також є педагогічний досвід, що складався 
впродовж історико-культурного розвитку суспільства, то у контексті розвитку 
регіональної складової гуманітарної освіти особливо цінним є педагогічний 
досвід, що складався на Закарпатті у чехословацький період (тодішня назва 
Підкарпатська Русь). Творче використання ідей педагогів минулого, 
актуалізація цих ідей у контексті сучасних освітніх викликів слугують 
джерелом для пошуку новітніх форм і методів навчання. 

Йдеться, зокрема про глобальний метод навчання, який свого часу широко 
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використовувався у школах Підкарпатської Русі у вивченні іноземних мов.  
Навчання за глобальною методикою виникло в Америці на початку XX ст. 

Передумовою виникнення цієї методики більшість науковців пов’язує із 
творчістю великого педагога Я.-А. Коменського. Його книга “Світ чуттєвих 
речей у картинках” − перший в історії підручник, у якому ілюстрації 
використовувалися як дидактичний засіб, – стала поштовхом для апробації в 
більшості освітніх європейських системах перших десятиріч XX ст. 
глобального методу.  

Глобальний метод отримав теоретичне обґрунтування у Франції у Вищій 
педагогічній школі в Сен-Клу та інституті фонетики в Загребі. Група вчених під 
керівництвом відомих лінгвістів П. Рівана (Франція) і П. Губеріної (Югославія), 
творчо використавши положення американського структуралізму і роботи  Ж. 
Гугенейма про синтаксис французької мови, створили усний метод навчання  
французької мови [1]. Для лінгвістичного і психологічного обґрунтування 
методу була застосована концепція Ф. де Сосюра, який вперше описав і 
проаналізував структури живих мов, а також біхевіоризм і гештальтпсихологію 
[3, c.153-176]. Метод набув поширення в Англії, Канаді, Турції, Мексиці, 
Польщі. 

В другій половині 20-х рр. XX ст. метод набув поширення в школах 
Німеччини, Франції, Голландії, Швейцарії. У 30-х рр. XX ст. став надзвичайно 
популярним у багатьох інших європейських країнах, зокрема в Чехословаччині 
[8]. Входження краю до Чехословацької республіки (1919-1939) створило 
сприятливі умови для апробації глобального методу навчання в шкільництво 
Підкарпатської Русі. 

Глобальний метод навчання є цінним набутком чехословацького 
педагогічного реформізму. Здобутки чехословацького педагогічного 
реформізму досліджували зарубіжні вчені XIX − XX ст., зокрема чеські 
(Я. Ванєк (J. Vaněk), Р. Ванова (R. Vanova), С. Врана (S. Vrana), В. Ендік 
(V. Andic), В. Спєвачек (V. Spěvaček), Б. Угер (В. Uher), Е. Урбановська 
(E. Urbanovska), Е. Чапек (Е. Čapek) тощо). 

Окремі аспекти розвитку шкільництва і освіти Закарпаття міжвоєнного 
періоду висвітлено у роботах З.Ваколі, М.Кляп, М.Кухти, Л.Маляр, 
Н.Марфинець, Т.Надім’янової, Г.Розлуцької, Л.Стахів, П.Ходанича, О.Фізеші, 
О.Яцини, Г.Шикітки.  

Але вивчення досвіду використання глобального методу навчання у 
школах Підкарпатської Русі в цих та інших дослідженнях не відображено. Цим 
і обумовлюється актуальність досліджуваної нами проблеми.  

Мета роботи полягала у систематизації досвіду використання глобального 
методу навчання у школах підкарпатської Русі та його трансформації в 
сучасному освітньому середовищі вищої школи. 

Характерними рисами педагогічного реформізму початку ХХ століття 
були: альтернативний підхід до особистості дитини, демократизація школи як 
необхідна умова її реформування, орієнтація на позитивні здобутки зарубіжної 
реформаційно-педагогічної традиції, введення нових форм шкільної організації, 
впровадження в практику школи передових теорій і методик навчання, зокрема 
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навчання чеської та іноземних мов за глобальним методом. 
Основи глобального методу обґрунтував у 1928 р. найвідоміший 

представник реформістського руху в Чехословаччині В.Пршигода (V.Přihoda) у 
працях “Техніка читання на основі психології”, “Шкільні реформи”. У цих 
роботах на основі досліджень американських учених Г. Буссвелла та Х. Юдда 
він формулює основні принципи цього методу [10]. 

Глобалізація в школах Підкарпатської Русі, як свідчить аналіз джерельної 
бази,  мала різний характер на різних ступенях початкової школи. Від широкої 
глобалізації на нижчому ступені педагоги апробували перехід до глобалізації в 
певних групах предметів на середньому ступені і до глобалізації в окремих 
предметах на вищому ступені. 

У процесі навчання за глобальним методом учні набували комунікативної 
компетентності – здатності користуватися мовою залежно від конкретної 
ситуації [2, с. 108-109].  

В основу глобального методу в цей період було покладено функціонально-
комунікативний  підхід, який базувався на гуманістичній спрямованості та був 
скерований на розвиток та самовдосконалення особистості, на розкриття її 
резервних можливостей і творчого потенціалу. Метод активно 
використовувався на уроках іноземних мов при різних видах мовленнєвої 
діяльності: читанні, письмі, говорінні. Згідно аналізованої методики діти  
засвоювали не окремо взяті слова, а складніші синтаксичні конструкції – 
словосполучення і речення.  

Отже, в дидактиці міжвоєнного періоду під глобальним підходом розуміли 
навчання в цілісності, яке не виділяє окремі частини або елементи явища. Такий 
підхід повністю був узгоджений із розвитком дитини: відбувався не за 
принципом від частини до цілого, а навпаки – від цілого до частин, а потім 
знову від частин до нового цілого. 

Серед головних переваг глобального методу можна визначити такі: 
1. Методика глобального навчання базувалася на цілісності сприйняття і 

таким чином відповідала принципу природного навчання. 
2. Цей метод спрямовувався до цілісності окремих компонентів шкільного 

вивчення іноземної мови, а також до систематизованої єдності. 
Висновки. 
На основі викладеного вище можемо стверджувати, результатом 

впровадження у практику шкільництва Підкарпатської Русі глобальної 
методики, став суттєвий перелом у методиці навчання іноземних мов, 
покращився рівень їх викладання.  

Основні положення глобального методу можна сформулювати наступним 
чином: 

- головна мета навчання – формування мовленнєвих умінь, причому 
найбільша увага  приділяється аудіюванню і говорінню; 

- послідовність оволодіння видами мовної діяльності така: аудіювання, 
говоріння, читання, письмо; 

- рідна мова повністю виключається з навчального процесу;  
- перекладні вправи для розвитку мовлення не використовуються; 
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- граматика вивчається на матеріалі структур, які вводяться, 
повторюються, тренуються глобально, не поділяються, не розчленовуються на 
складові елементи; 

- ситуативний підхід до навчання реалізується через відбір кіно- та 
телевізійних фрагментів, в яких відображено основні ситуації спілкування.  

Застосування методу глобалізації пропонуємо для вивчення мов: 
української, угорської, чеської (які вивчаються на факультеті іноземних мов 
Ужгородського національного університету). 

По-перше, саме в такій тріаді глобальний метод використовувався у 
школах Підкарпатської Русі. По-друге, реалізація принципу мобільності згідно 
Болонських декларацій передбачає обмін студентами і викладачами, 
насамперед між вузами-партнерами із Угорщини, Словаччини, Чехії. 

Методику глобалістики було апробовано у групах студентів-філологів на 
угорському та словацькому відділеннях. Студенти об’єднувались у групи 
добровільно, спеціальні критерії відбору не використовувались.завдання 
апробації вбачалось у якісній оцінці студентами запропонованого підходу до 
вивчення мов. 

Апробація здійснювалась двома способами. Перший спосіб полягав у 
реалізації методики навчання мови у однорідних за мовною ознакою групах (5-
7чол.). Другий спосіб – у змішаних групах. 

За результатами апробації виявилось, що навчання за обома способами 
сприймається студентами позитивно, супроводжується інтересом та 
пізнавальною активністю, але із зовнішнього спостереження за поведінкою 
студентів, навчання за другим способом є більш ефективним. У засвоєнні 
лексичних одиниць і правильному вимовлянню слів сприяє присутність носіїв 
мов (наприклад, угорців у словацьих групах і навпаки). 

Таким чином, можемо стверджувати, що метод глобалістики є ефективним 
і перспективним для вивчення мов. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані із використанням методу 
глобалістики на фаховому рівні для студентів різних спеціальностей 
університету. 
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Abstract 
The article reveals the essence of the method of globalization and the 

peculiarities of its use in the study of foreign languages. The method of globalization 
was widely used in the multicultural environment of the Transcarpathian region of 
the interwar period (its previous name was Pidkarpatska Rus). 

Today's need to find the latest approaches of studying foreign languages has 
prompted the study of the experience of innovations in the education of Pidkarpatska 
Rus. The generalization of experience has made it possible to transform and adapt it 
in the educational environment of a modern high school. 

Key words: method of globalization, Subcarpathian Rus, experience of the past, 
studying of foreign languages. 
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Анотація. У роботі відображено констатувальне дослідження 
комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищого навчального 
закладу. Здійснено розподіл респондентів за рівнями комунікативної 
компетентності (низький, середній, високий). У ході експерименту було 
виявлено розуміння сутності комунікативної компетентності викладача, які 
комунікативні вміннями опитані вважають особливо важливими для педагога, 
які труднощі виникають у майбутнього викладача в процесі комунікації, чи 
впливає комунікативна компетентність педагога на досягнення студентів та 
ін. 

Ключові слова: комунікативна компетентність, викладач, комунікативні 
вміння, засоби вербального і невербального спілкування. 

Вступ. На початку нового тисячоліття в царині освіти та виховання 
відбуваються кардинальні зміни, детерміновані суспільно-історичним 
розвитком нашої держави, входженням України у світовий освітньо-
інформаційний простір.  

Оскільки головний напрям змін у освіті – це розвиток гуманістичної 
орієнтації, в контексті якого освіта розглядається як особистісно-зорієнтована, 
яка звернена до студента, то на перший план педагогічної діяльності виходить 
діалогічна взаємодія педагога та студентів [2]. На нашу думку, ці засади можуть 
бути зреалізовані лише за умови ефективного формування комунікативної 
компетентності майбутнього викладача вищого навчального закладу. 

Вивчення психолого-педагогічної наукової літератури підтвердило 
наявність ряду праць, присвячених різним аспектам проблеми розвитку та 
формування комунікативної компетентності (О. Аршавська, О. Балим, 
В. Введенський, І.Воробйова, Д. Годлевська, Т. Голованова, Є. Головаха, 
Р. Гришкова, Т. Дементьєва, Д. Ізаренко, Ю. Ємельянов, Ю.Жуков, 
М. Заброцький, М. Кенел, С. Козак, Б.Ломов, С. Максименко, І. Максимова, 
Р. Мільруд, В. Москаленко, Р.Мільруд,  Н. Назаренко, О. Павленко, 
Л. Петровська, С. Петрушин, Є. Проворова, Л. Савенкова, С. Савіньон, 
М. Свейн, І. Серьогіна, Е. Тароун, Ю. Федоренко, І. Чемерис, В. Черевко, R. 
Bales, S.Blum-Kylka, M.Canale, J.Coolahan, D.Hymes, M.Lakin, M.Sadker, 
S.Savignon, E.Short, E.Tarone) [3]. 

Основний текст. Констатувальний експеримент проводився у 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
(2016 р.) із магістрантами спеціальності «Науки про освіту» спеціалізації 
«Педагогіка вищої школи» (всього 40 осіб). Під час дослідження 
використовувалися методи аналізу та анкетування. Було досліджено загальну 
зорієнтованість майбутніх викладачів на формування комунікативної 
компетентності. Так, з метою з'ясування зорієнтованості студентів на 
формування комунікативної компетентності, розуміння ними сутності 
комунікативної компетентності викладача, було проведено анкетування. 

Питання анкети висвітлювали самоаналіз ставлення студентів до 
формування комунікативної компетентності, розуміння ними сутності 
комунікативної компетентності викладача, критичні судження про власні 
труднощі в процесі комунікації та причини їх існування тощо. Згідно оцінок 
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студентами власного володіння комунікативною компетентністю, які 
зафіксовані в анкетах, ми визначили їх активність та усвідомленість у даному 
процесі. Відповідно до отриманих нами даних ми поділили майбутніх 
викладачів на тих, хто не розуміє сутності комунікативної компетентності та її 
важливості в процесі розвитку студентів, володіє лише окремими вміннями та 
знаннями (низький рівень); на тих, хто розуміє важливість комунікативної 
компетентності для педагога, але не зовсім вірно усвідомлює саме поняття та, в 
той же час, частково володіє знаннями та вміннями (середній рівень); на тих, 
хто усвідомлює як сутність комунікативної компетентності викладача, так і її 
важливість в процесі навчання, володіє досить ґрунтовними відповідними 
знаннями та вміннями (високий рівень) [1; 4]. 

Узагальнені дані анкетування дозволили зробити висновок, що 56% 
майбутніх викладачів мають низький рівень комунікативної компетентності, 
адже вони не розуміють сутності даної категорії та майже не володіють 
комунікативними знаннями і навичками; 36% (середній рівень) – розуміють 
певною мірою сутність комунікативної компетентності та частково володіють 
комунікативними знаннями і навичками; до високого рівня віднесено лише 8% 
студентів, які розуміють сутність комунікативної компетентності, володіють 
знаннями й вміннями та прагнуть їх постійно вдосконалювати (рис.1). 

Рис. 1. Розподіл студентів за рівнями комунікативної компетентності на 
основі аналізу анкет. 

 
Висновки. Таким чином, у результаті констатувального дослідження було 

з’ясовано, що проблема комунікативної компетентності є актуальною для 
майбутніх викладачів. Адже 95% опитаних вважають, що викладач має бути 
комунікативно компетентним. Проте в ході аналізу анкет було з’ясовано, що у 
більшості респондентів виникають труднощі в процесі комунікації, вони не 
володіють, або лише частково володіють формами, методами та засобами 
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комунікації.  
Література: 
1. Теслюк В.М. Зміст та структура комунікативної компетентності 

майбутнього викладача ВНЗ / Теслюк В.М., Мітін А.А.  // Вісник 
Національного університету оборони України : зб-к наук. пр. ‒ Вип. №2 (39). ‒ 
2014. ‒ С.110-114. 

2. Теслюк В.М. Компетентнісний підхід у вищій професійній освіті / 
Теслюк В.М., Петрух Р.Б. // Науковий вісник Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. ‒ 2010. ‒ С. 153-158. 

3. Теслюк В.М. Психологічні засади формування індивідуального стилю 
професійно-педагогічного спілкування у майбутніх викладачів вищого 
аграрного навчального закладу : Автореф. дис…. канд. психол. наук : 19.00.07 / 
В.М. Теслюк ; Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН 
Ураїни. ‒ К., 2007. ‒ 20 с. 

4. Теслюк В.М. Поняття комунікативної компетентності : наукові 
підходи та визначення сутності /  Теслюк В.М., Мазур Г. С. // Науковий вісник 
Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 
«Педагогіка. Психологія, Філософія». – №192 : Частина 2. – 2013. – С. 166-175. 

Abstract 
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Анотація. В роботі розглядаються окремі аспекти впливу глобалізації на 

розвиток соціокультурної сфери. Простежується аналіз цього процесу в 
історії соціологічної думки кінця ХХ – початку ХХІ століть. Співставляються 
основні теоретико-методологічні позиції західних вчених з питань культурної 
глобалізації, глокалізації, макдональдизації тощо. 

Ключові слова: культура, глобалізація, глобалізм, культурна глобалізація, 
теоретико-методологічна криза.  

Вступ. В центрі нашої уваги – взаємодія двох ключових понять сучасної 
соціології: “культура” та “глобалізація”. Мета нашої статті полягає в 
наступному: на основі порівняння та співставлення найбільш поширених  
глобалізаційних концепцій виявити основні теми, теоретичні та методологічні 
позиції, що складають проблемне поле сучасного глобалізаційного дискурсу в 
соціології. 

Основна частина. Глобалізаційний дискурс в сучасній соціологічній 
літературі є однією з найбільш цікавих та актуальних наукових подій, яка 
дозволяє осмислити епоху, в якій ми живемо. Автором терміна “глобалізація” 
прийнято вважати британця Р. Робертсона (у 1983 році з’явилась його стаття 
“Обговорюючи глобальність”, а у 1992 р. ним було викладено концепцію 
глобалізації). За Р. Робертсоном, глобалізація є процесом постійно зростаючого 
впливу на соціальну дійсність окремих країн і народів факторів всесвітнього 
значення, причому фактори культурного та інформаційного впливу – із 
найголовніших. Р. Робертсон запропонував вживати слово “глокалізація” для 
позначення процесу втягування локальних культур у всесвітній культурний 
мегапростір. Впливові західні соціологи  кінця ХХ століття заговорили про нову 
соціокультурну реальність, яка формується на наших очах і прагне охопити 
весь світ: Ю. Хабермас пише про “нову незворотність”, а З. Бауман про “кінець 
однозначності”. Е. Гідденс, наголошуючи на “революційності” та 
непередбачуваності глобалізаційних тенденцій, вказує на одну з їхніх 
визначальних рис, а саме – нівелювання ідентичності, що загрожує як окремим 
особистостям, так і окремим культурам. У. Бек, коментуючи концепцію 
глокалізації Р. Робертсона, зауважує, що “глобалізація, окрім усього, означає 
також зіткнення локальних культур, які мають отримати нове визначення в 
цьому “clash of localities” (зіткненні локальностей)” [1, с. 91]. 

Плідні ідеї Р. Робертсона розвинув, зокрема, вже в ХХІ столітті Томас 
Фрідман (“The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century”, 2006), 
який показав, як інтернет актуалізує та заохочує глокалізаційні тенденції.  
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Дж. Рітцер запропонував концепцію “макдональдизації”, що випливає з 
веберівської ідеї інструментальної раціоналізації сучасного соціуму та культури 
(“The McDonaldization of Society”, 1993). 

Х. Хондкер, не погоджуючись з Дж. Рітцером,  розглядає глокалізацію як 
частковий прояв процесу гібридизації (“Glocalization as Globalization: Evolution 
of a Sociological Concept”, 2004). В. Рудометоф у своєму останньому 
дослідженні доводить методологічну обмеженість концепції глокалізації, 
вказуючи на три обмеження: глокальність не спроможна пояснити абсолютно 
всі аспекти взаємодії глобальних процесів і культури; не виявляється аспект 
відносин “глокальне проти локального”; існує нагальна потреба перегляду (або 
доопрацювання) самої концепції глобалізації, без чого неможливо визначити 
місце глокального в глобалізованому світі [2, с. 91]. Позиція В. Рудометофа є 
характерною для сучасних праць із даної проблематики; вона свідчить про 
наявність певної теоретико-методологічної кризи в дослідженнях взаємодії 
глобалізації і культури.  

Незважаючи на величезну кількість публікацій із проблем глобалізації і 
світового розвитку, в науковому дискурсі помітна певна теоретична й 
методологічна неузгодженість з багатьох питань, в тому числі тих, які 
стосуються культурних аспектів глобалізації. Недаремно У. Бек зауважив, що 
“поняття та дискурс глобалізації є досить розпливчастими”, тому “намагатись 
визначити їх – все одно що цвяхом прибивати до стінки пудинг” [1, с. 42].  

Як бачимо, праці з різних аспектів культурної глобалізації займають 
помітне місце в сучасному глобалізаційному дискурсі. Стосовно аналізу 
взаємовпливу глобалізаційних факторів і культурного розвитку людства, країни 
або регіону, можна виокремити такі основні позиції: 1) глобалізація 
концептується як процес об’єктивний, неминучий і необхідний (Е. Гідденс, З. 
Бауман); 2) глобалізація оцінюється негативно, як процес нав’язування народам 
західного, американізованого варіанту масової культури, що неминуче 
приводить до руйнування національних культурних цінностей    (Е. Азроянц, О. 
Панарін); 3) позиція “примирення”, що намагається узгодити крайні точки зору, 
стерти гострі кути, виявити як позитивні, так і негативні моменти глобального 
розвитку (У. Бек, П. Штомпка, Дж. Рітцер). 

Висновки. 
Було розглянуто основні сучасні теоретико-методологічні підходи до 

вивчення культурно-глобалізаційних процесів. 
Нами отримано висновки порівняльного аналізу, що свідчать про 

наступне: 1) вплив глобалізації на культурний розвиток соціуму є ключовою 
проблемою сучасного глобалізаційного дискурсу в соціології; 2) в сучасній 
глобалістиці співіснують три основні позиції: а) позитивного ставлення до 
глобальних процесів; б) виразно негативного трактування даних тенденцій;     
в) так звана «позиція примирення». 
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Abstract 
The object of our exploration is globalization processes in the modern world. The aim of the 

research article is to provide an up-to-date account for cultural globalization and its impact on the 
sociocultural sphere of society. The current interest in the problem is the all-encompassing 
influence of globalization processes, their impact on politics, economics, cultural development of 
countries, peoples, selected regions, as well as on people's daily lives. The author of this paper is 
aiming to reveal some of the features of the impacts of globalization on the system of values and the 
consciousness of the individual, which manifests itself in the stereotyped thinking and behavior, the 
leveling and blurring of value orientations, the constant dissatisfaction of the individual and the 
pursuit of instant pleasures, the loss of semantic reference points. The methodological approach 
used here is identification and comparative analysis of key sociological approaches to 
understanding the cultural and globalization trends in the modern world, contained in the concepts 
of a number of leading representatives of this area. One of the most promising problems seems to 
deal with detailed substantive methodological elaboration of the conceptual thesaurus of the 
sociology of globalization processes. 

Key words: culture, globalization, globalism, cultural globalization, theoretical and 
methodological crisis. 
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Аннотация. В работе рассматривается понятие толерантности. 

Показано, что процессы глобализации ориентированы на совместное 
сосуществования различных национальных государств. Регулятором данного 
процесса выступает принцип толерантности, который помимо уважения к 
различным культурам включает национальную безопасность. 

Ключевые слова: глобализация, толерантность, культура мира, 
безопасность, экстремизм. 

Вступление. 
В настоящее время процессы глобализации, с одной стороны, стерли 

границы между государствами, а с другой – нарастает тенденция к сохранению 
национального своеобразия. Глобализация конца ХХ – начала ХХI вв. привела 
к тесной интеграции государств в области экономической, политической, 
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культурной. Однако, современное геополитическое противостояние, несет в 
себе нестабильность и непредсказуемость мира. Возникает проблема, каким 
образом возможно мирное сосуществовании различных культур с непохожими 
и даже противоположными интересами?  

Основной текст  
Процессы глобализации своей причиной появления имеют экономическую 

деятельность рынка. Государства являются неоднородными в рыночной 
экономике – одни богатые, другие бедные. Отсюда возникает конфликт 
экономических интересов, который может привести (и приводит) к кризисам в 
самых разных областях общественной жизни. Для выживания государствам 
необходимы принципы решения проблем мирным путем. Принципом, который 
помогает преодолеть трудности межкультурного общения, разрешить 
противоречия между государствами, является принцип толерантности. 
Осмысление принципа толерантности имеет давнюю традицию изучения. 
Осмысление социокультурного феномена толерантности берет начало от эпохи 
античности. Однако изучение его имело в основном теоретическую ценность. В 
настоящее время толерантность выступает как условие прогресса современной 
цивилизации. В Декларации принципов толерантности, принятой Генеральной 
Конференцией ЮНЕСКО в 1995 г. указывается, что данный принцип ведет от 
культуры войны к культуре мира. В преамбуле Устава ООН толерантность 
определяется как проявление терпимости и способности жить в мире.  

В современной научной литературе понятие «толерантность» 
рассматривается Ю.В. Лопуховой, Д.Ж. Марковичем, Т.И. Пороховской, Г.А. 
Сагалаковой, Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой, О.Д. Шаровой и другими 
авторами. В основном понятие толерантности в научной литературе трактуется 
как терпимость. Хотя «терпеть» означает мириться с существованием чего-
либо. Можно согласиться с Д.Ж. Марковичем, который считает терпимость 
«одним из видов выражения толерантности» [2,158]. Терпимость не является 
ценностью, поскольку нельзя быть терпимым по отношению ко всему. 
Терпимость по отношению к нетерпимым означает самоуничтожение. 
Разрешить конфликты автор предлагает посредством диалога. При помощи 
толерантности как принципа люди могут мирным путем разрешить 
противоположные интересы [Там же]. В данной работе автор считает, что 
принцип толерантности и принцип культуры мира суть разные принципы. Но 
по нашему мнению, понятие толерантности входит в систему принципов 
культуры мира. Определить понятие «толерантность» возможно рассмотрев 
понятие «культура мира».  

В Декларации о Культуре Мира, принятой на 53-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 10 ноября 1998 г., культура мира определяется как сочетание 
ценностных установок, мировоззренческих взглядов, традиций, типов 
поведения, которые отражают уважение к жизни и ко всем правам человека, а 
также отказ от насилия, признание каждого на свободу выражения мнений. 
Таким образом, культура мира включает в себя ценности, поведенческие 
нормы, основанные на ненасилии и уважении к правам человека. Но культуру 
мира не следует отождествлять с пацифизмом. Когда речь идет о защите 
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Родины, допустимо применять насильственные средства. В настоящее время 
целесообразно применять невоенные средства обеспечения безопасности. Что 
они собой представляют? Во-первых, это совокупность политических, 
экономических, научно-технических, культурных, информационных 
возможностей страны для интегрирования ее в мирную жизнь. Во-вторых, к 
ним принадлежат миротворческие институты международной политической 
системы, политико-правовые и нравственные нормы. В-третьих, это 
международный авторитет государства в мировом сообществе. Толерантность 
всегда возникает в конфликтной ситуации, но не разрешает этого конфликта, а 
лишь переводит его в мирное русло.  

В конце ХХ – начале ХХI вв. глобальный мир столкнулся с экстремизмом, 
как противостоящему по своему смыслу толерантности. Крайней формой его 
проявления является терроризм. Главным инструментом решения проблем в 
социальной жизни для экстремизма является насилие. Под экстремизмом 
понимают идеологию, пропагандирующую насильственные меры отстаивания 
своих взглядов, нетерпимость и агрессии по отношению к инакомыслящим. 
Экстремизм является крайней формой интолерантности. Для экстремизма 
свойственна непримиримость к позиции оппонентов, отказ от диалога в 
спорных проблемах.  

Современный терроризм оказывает влияние не только на политику 
отдельных государств, но и на систему международной безопасности в целом. 
Разрушить экономическое, политическое, культурное благополучие страны, 
может информационный терроризм в форме кибертерроризма. Кибернападения 
затрагивают не только бизнес, но и национальные интересы (это духовная 
сфера жизни общества), социальную сферу, безопасность страны. 12 мая 2017 г. 
было атаковано свыше 200 тыс. компьютеров более чем в 150 странах мира. 
Для этого использовался вирус-шифровальщик, который уже получила 
название WannaCry. К этому добавляются риски информационных войн. В 
«виртуальном пространстве становятся возможными медленные войны, или 
«криптовойны» [1, 113]. Поэтому, учитывая угрозу экстремизма, терроризма, 
кибертерроризма, толерантность должна основываться не только на принятии 
факта разнообразия, уникальности цивилизаций, но и на обеспечении 
безопасности.  

Таким образом, понятие толерантности необходимо включает в себя 
понятие безопасности. Безопасность общества предполагает обеспеченную 
государством систему мер, предусматривающих контроль и прогнозирование 
военных опасностей, состояние защищенности от внешних и внутренних угроз. 
Толерантность предполагает активную позицию сторон. Она не сводится к 
конформизму, ущемлению собственных интересов, к индифферентности.  

Толерантность – это уважение к разным культурам, признание прав и 
основных свобод человека, допустимость применения невоенных средств, 
способствующих защите национальной безопасности 

Заключение и выводы. 
Были рассмотрены понятия толерантности, культуры мира, безопасности, 

экстремизма. Данные понятия отражают состояние глобального мира начала 
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ХХI в. Были получены следующие выводы: толерантность необходимо связана 
с понятием культуры мира и в своем содержании включает безопасность, 
противостоит экстремизму в различных его формах. 

 
Литература: 
1. Ахромеева Т.С., Малинецкий Г.Г., Посашков С.А. Смыслы и ценности 

цифровой реальности: Будущее. Войны. Синергетика. // Философские науки. – 
2017. – № 6. – С. 104-120.  

2. Маркович Д.Ж. Культура мира, толерантность и межэтнические 
отношения // Век глобализации. – 2008. – Вып. 2. – С. 155-163. 

Abstract  
The modern geopolitical confrontation carries instability and unpredictability of the world. 

The problem arises, how is it possible for peaceful coexistence of different cultures with dissimilar 
and even opposite interests? A principle that helps to overcome the difficulties of intercultural 
communication, to resolve contradictions between states, is the principle of tolerance. The concept 
of tolerance in the scientific literature is treated as tolerance. The article substantiates that the 
concept of tolerance is part of the system of principles of a culture of peace. Since the beginning of 
the XXI century. the global world is faced with the threat of extremism in various forms, then the 
notion of tolerance must necessarily include a sign of national security. Therefore, the author's 
definition of tolerance is the following: tolerance is respect for different cultures, recognition of 
human rights and fundamental freedoms, permissibility of using non-military means that promote 
national security. 
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Аннотация.  В статье рассмотрены результаты тестирования 

студентов высшего учебного заведения по физическому воспитанию, которые 
проводились на основе «Положения о государственных тестах и нормативах 
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оценки физической подготовленности населения Украины» и которые 
определяют дальнейшую программу действий по развитию физической 
культуры и спорта в Украине. В результате исследования выявлено, что 
значительное количество студентов имеют средний и недостаточный уровень 
физического развития. Высокий и достаточный уровень физической 
подготовленности присущ незначительному количеству парней и девушек. К 
тому же физические показатели студентов первого и четвертого курсов мало 
чем отличаются. Основной причиной этого является пропуски занятий 
студентами, отсутствие у них навыков здорового образа жизни, 
безответственное отношение отдельных студентов к физическому 
воспитанию. 

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, спорт, 
студенты, тесты, нормативы, состояние физического развития. 

Актуальность. Важным фактором дальнейшего развития физического 
воспитания является изучение состояния физического развития, в данном 
случае, студенческой молодежи. Физическая культура является частью общей 
культуры общества и направлена на укрепление здоровья, развитие физических 
способностей человека, спортивных достижений и др. (Большой Российский 
энциклопедический словарь). Целый ряд государственных документов (О 
государственных тестах и нормативах оценки физической подготовленности 
населения Украины, Национальная доктрина развития физической культуры и 
спорта, Национальная доктрина развития образования, Стратегия развития 
образования в Украине, Национальная доктрина развития образования в 
Украине в XXI веке, Национальная стратегия развития образования в Украине 
на 2012-2021 годы) направлены на дальнейшее развития физического 
воспитания и спорта в стране. Основным средством направленного воздействия 
на физическое развитие человека являются занятия спортом, регулярное 
выполнение физических упражнений, то есть постоянное наличие умеренной 
физической нагрузки. 

Физическое развитие оценивается наличием определенных физических 
качеств, антропометрических и динамометрических показателей, сложившегося 
телосложения. Высокий уровень физического развития сочетается с высокими 
результатами физической подготовленности, мышечной и умственной 
работоспособности (Большая советская энциклопедия). Для объективной 
оценки состояния физического развития целесообразно учитывать наличие у 
молодого человека Ростово-весовых характеристик, силы мышц, ловкости, 
скоростного выполнения тестовых заданий, гибкости, общей физической и 
анаэробной выносливости, эмоциональной устойчивости [11]. Регулярное и 
беспристрастное тестирование, проверка состояния физического развития 
студенческой молодежи позволит иметь целостную и достоверную картину 
состояния здоровья и уровня физической подготовленности студентов вузов, 
поэтому данная проблема является актуальной. 

Научное состояние разработки проблемы. Проблемам исследования 
состояния физического развития детей и молодежи посвятили свои работы 
Т.А. Нагаева (физическое развитие детей и подростков), И.В. Мудрик 
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(физическое развитие учащейся и студенческой молодежи в процессе 
физического воспитания), И.П. Грибан (методологические и психологические 
измерения физического воспитания студентов), Ю. Винник (рейтинговая 
система оценки физической подготовленности студентов высших учебных 
заведений), В.И. Марчик, В.Е. Андрианов, А.В. Порохненко (общественный 
запрос на физическую культуру), Л. Волков (методика определения 
индивидуальных способностей студентов при выборе спортивной 
специализации), И.А. Куроченко (государственные требования к учебным 
программам по физическому воспитанию в системе образования), М.Д. Зубаль 
(государственные тесты и нормативы оценки физической подготовленности 
населения Украины). Ученые акцентируют внимание на проблемах 
организации и методического обеспечения физического воспитания в учебных 
заведениях, предлагают систему проверки и оценки уровня физической 
подготовленности молодежи, тестовые задания, методику определения 
индивидуальных способностей студентов и доказывают, что с появлением 
возможности достижения социальной успешности через реализацию 
личностного потенциала, потребности и интерес к физической культуре 
увеличиваться. 

В то же время, несмотря на значительное количество научных работ 
направленных на изучение уровня общего физического развития молодежи, в 
том числе студентов высшего учебного заведения, данная проблема требует 
дальнейшей разработки и исследования. 

Научное исследование «состояние общего физического развития студентов 
высшего учебного заведения» выполнено в контексте научно-
исследовательской темы кафедры «Спортивные дисциплины» Черноморского 
национального университета им. Петра Могилы «оптимизация процесса 
физического воспитания оздоровительно-рекреационными средствами и их 
влияние на динамику показателей функционального состояния организма 
студенческой молодежи» (государственный регистрационный номер 
0115U000589 от 01.01.2015 г.). 

Объектом исследования выступает уровень общего физического развития 
студентов высшего учебного заведения. Предметом - состояние общего 
физического развития студентов. Целью - определение составляющих уровня 
общего физического развития студенческой молодежи. 
Изложение основного материала. Физическое развитие это, процесс 
изменения, преобразования, а также совокупность морфологических и 
функциональных свойств организма у человека обусловлен биологическими и 
социальными факторами и является одним из важнейших показателей 
социального здоровья населения. Физическое развитие напрямую связано с 
состоянием сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, опорно-
двигательной и других систем и представляет собой динамический процесс. В 
свою очередь от уровня физического развития зависит устойчивость организма 
к неблагоприятным воздействиям среды, сопротивление болезням [8]. По 
мнению И.В. Носко для большинства молодых людей студенческая пора - это 
время, когда приходится выдерживать довольно большие нагрузки - 
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физические, умственные, моральные, волевые. Но далеко не все молодые люди 
на первых порах умеют рассчитывать свои собственные силы [9]. 
Поэтому занятия физической культурой и спортом должны быть направлены на 
восстановление физических, моральных сил и формирования психологического 
равновесия. 

Общеизвестно, что составной частью физической культуры является 
комплексы физических упражнений, развивающих и укрепляющих организм 
человека (Новый словарь иностранных слов). Нормативы и тестовые задания 
имеют целью оценивать состояние физического развития организма: силу, 
ловкость, выносливость, скорость. Государственные тесты и нормативы оценки 
физической подготовленности населения Украины позволяют направлять 
деятельность учебных заведений, физкультурно-спортивных организаций на 
обеспечение надлежащего уровня физической подготовленности граждан, а 
также осуществлять государственный контроль за эффективностью 
физического воспитания, определить надлежащий уровень физической 
подготовленности всех групп и категорий населения, сформировать у 
населения потребность в физическом совершенствовании, активных занятиях 
физической культурой и спортом в течение всей жизни. Государственная 
система тестов и нормативов оценки физической подготовленности населения 
Украины является основой нормативных требований к физической 
подготовленности населения как критерия физического здоровья, 
жизнедеятельности, способности к высокопроизводительному труду и защите 
Родины [10]. 

По мнению В.М. Клочко выполнения государственных тестов и 
нормативов оценки физической подготовленности студенчества является 
главной составляющей системы контрольных мероприятий и аттестации по 
дисциплине «физическое воспитание» и является главным показателем системы 
контроля за состоянием физического развития и здоровья студентов в течение 
всего срока обучения [5, с.54]. 

П. Грибан также в своих исследованиях доказывает, что «в физическом 
воспитании студентов практикуются нормативные способы количественной 
оценки результатов поставленных задач» [3]. Термины «норма», «норматив» 
ученый определяет как некую меру (величину), принятую как 
унифицированный показатель того, что должно быть достигнуто в результате 
деятельности. Следовательно, делает вывод П. Грибан, «нормы имеют и 
контрольно-оценочное значение: при их выполнении или невыполнении можно 
рассуждать о том, как реализуются поставленные задачи; об эффективности 
применяемых в физическом воспитании средств и методов; о том, насколько 
средства, применяемые, могут влиять на динамику физического развития и 
физической подготовленности студентов » [3, с.30]. 

К выполнению государственных тестов и нормативов оценки физической 
подготовленности допускаются все студенты, которые после медицинского 
обследования  допущенные врачом к тестированию, знакомые с порядком и 
процессом прохождения тестирования, техникой и правилами безопасности при 
выполнении тестовых заданий. М.Д. Зубаль предлагает проводить тестирование 
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в течение двух дней в специально оборудованном месте в виде соревнований. 
То есть, в первый день проводится тестирование на скорость, силу ног (прыжок 
с места в длину или вверх) и выносливость; на второй день - на силу рук 
(сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание на перекладине, или 
вис на согнутых руках), ловкость (челночный бег), силу мышц туловища 
(подъем в сед за одну минуту из положения лежа), гибкость (наклон туловища 
вперед), плавание без учета времени (если оно не проводится в первый день как 
тест на выносливость) [4]. 

С целью выявления уровня физической подготовленности студентов 
высшего учебного заведения университете была проведена проверка состояния 
физического развития студентов I и IV курсов. В тестировании приняли 
участие 811 студентов. В том числе 354 юношей и 457 девушек. В результате 
тестирования было выявлено, что высокий уровень физического развития 
показали лишь 9% юношей и 5,8% девушек, что есть крайне недостаточным. 
Достаточный уровень имеют 28,9% юношей и 31,2% девушек.  Средний - 36,7% 
мужчин и 35,7% женщин. В то же время низкий уровень физического развития 
продемонстрировали 25,9% юношей и 27,2% девушек. 

С целью предметного анализа состояния физического развития студентов 
целесообразно привести результаты тестовых заданий отдельно студентов 
первого (171 юношей и 267 девушек) и четвертого (183 юношей и 190 девушек) 
курсов. Так, 12,3% юношей первокурсников имеют высокие показатели, а у 
женщин этот показатель равен 6%. Заметим, что 29,2% юношей и 28,1% имеют 
достаточный уровень физической подготовленности, средний - 28,7% мужчин и 
35,9% женщин. Таким образом, можно сделать вывод, что в целом у студентов 
первого курса общий уровень физического развития является посредственным. 

В процессе изучения результатов тестовых заданий составленных 
студентами ІV курса выявлено следующее: высокие показатели имеют только 
7,1% мужчин и 4,7% женщин. Следовательно, показатель уровня физической 
подготовленности уступает студентам первого курса, что является тревожным 
сигналом. Достаточный уровень показали 25,7% юношей и 32,1% женщин. 
Средний, соответственно имеют 42,1% мужчин и 32,6% женщин. Низкий 
уровень продемонстрировали 25,1% юношей и 36% девушек. 
Если же исследовать мотивационный аспект проведения занятий физической 
культурой и спортом студентами вузов, который тесно связан с результатами 
тестирования, то целесообразно заметить, что интерес студентов вуза к 
занятиям по физическому воспитанию со временем постепенно снижается. Так 
по исследованиям И. Г. Бондаренко удовольствие от занятий спортом получают 
студенты I курса - 57%, II курса - 50%, III курса - 13%, IV курса - 16% [1]. 
Безразличное отношение к урокам физкультуры проявляют 3,5% юношей и 
6,3% девушек. В школе регулярно пропускают уроки физической культуры 
девушки в 10-м и 11-м классах (7,4 ± 3% и 13,5 ± 3,4% соответственно) [2]. 
Всего в высшем учебном заведении 86% студентов положительно относятся к 
физическому воспитанию и считают, что спорт формирует навыки здорового 
образа жизни и укрепляет здоровье (70%). В то же время 17,5% молодых людей 
не считают физические упражнения полезными для здоровья, а спорт даже 
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вредным (1,5%) и всячески уклоняются от занятий физического воспитания. 
Отсутствие достаточного движения, физических упражнений, умеренной 
физической нагрузки порождают гиподинамию и малоподвижность, что 
приводит к ухудшению общего состояния здоровья [7]. Так в специальной 
медицинской группе университета учится 126 студентов (5% от их общего 
количества). Кроме того 25,5% студентов основной группы регулярно 
предоставляют медицинские справки в случае их отсутствия на занятиях по 
физическому воспитанию, что является тревожным сигналом [6]. Таким 
образом можно сделать вывод, что уровень физической подготовленности 
напрямую зависит от общего состояния здоровья, регулярных занятий 
физкультурой и спортом, здорового образа жизни. 

Выводы. Исследование уровня физической подготовленности студентов 
высшего учебного заведения показало, что незначительное количество ребят 
имеют высокий уровень физического развития. Основная же масса студентов 
продемонстрировали достаточный и средний уровень. В то же время 
значительное количество студентов имеют низкий уровень физического 
развития. Основными причинами низких показателей является малоподвижный 
образ жизни, гиподинамия, регулярные пропуски занятий по физическому 
воспитанию, вредные привычки, отсутствие навыков здорового образа жизни и 
безответственное отношение определенной части студентов к собственному 
здоровью. 
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Abstract. 
This article contains results of physical test of higher education students according to the 

Statue of public tests and evaluation standards for  the physical fitness of the Ukrainian population, 
which determine future courses of action aimed at developing physical culture and sport. The 
research brought out a good number of students have the average level or insufficient level of 
physical  fitness. The high level and adequate level of physical fitness are typical for small number 
of young men and women. In addition, physical indicators of first year and fourth year differ little. 
The main reasons are level of absenteeism among students, the absence of healthy lifestyle and 
irresponsible attitude of individual persons towards physical education.  

Key words: physical culture, physical education, sport, students, tests, evaluation standards, 
level of physical fitness. 
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
У ВІЙСЬКОВІЙ АКАДЕМІЇ 
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Анотація. У статті розглядаються методи фізичної підготовки 
курсантів вищих військових навчальних закладів. Визначено мету фізичної 
підготовки курсантів і її задачі. Зазначено основні фізичні якості курсантів, 
розвиток яких досягається в процесі фізичної їх підготовки. Описано методи 
удосконалювання цих якостей, які використовуються в процесі викладання 
фізичної підготовки у Військовій академії (м. Одеса). Відзначено, що на різних 
етапах фізичного розвитку військовослужбовців можуть використовуватися 
різні методи. Розмаїтість цих методів дозволяє успішно розвивати усі фізичні 
якості особового складу. 

Ключові слова. Фізична підготовка, курсанти, методи, швидкість, сила, 
витривалість, спритність. 

Вступ. Рада національної безпеки і оборони України Указом Президента 
України № 771/2012 від 29 грудня 2012 року «Про Стратегічний оборонний 
бюлетень України» [1] визначила необхідність удосконалення змісту 
підготовки військових фахівців із урахуванням сучасних та перспективних 
тенденцій розвитку збройної боротьби, вимагаючи від вищих військових 
навчальних закладів (ВВНЗ) забезпечення відповідного рівня готовності 
випускників до виконання завдань за професійним призначенням, покращення 
польової, повітряної і морської виправки курсантів. 

Згідно з Настановою з фізичної підготовки у Збройних Силах України 
(Наказ Міністра оборони України № 865 від 30.12.2009 р.) фізична підготовка є 
одним із основних предметів професійної та бойової підготовки, важливою та 
невід’ємною частиною військового навчання і виховання військовослужбовців 
Збройних Сил України [2].  

Фізична підготовка – це педагогічний процес фізичного вдосконалення 
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загальних та спеціальних фізичних якостей, формування військово-прикладних 
навичок та умінь, виховання психологічних якостей з метою забезпечення 
фізичної та психологічної готовності військовослужбовців до навчально-
бойової діяльності виконання функціональних обов’язків. Мета фізичної 
підготовки – забезпечити фізичну готовність військовослужбовців до 
навчально-бойової діяльності. Фізична готовність – це визначений рівень 
фізичної підготовленості військовослужбовців, який дозволяє їм виконувати 
завдання у відповідності із займаними посадами. Фізична готовність 
військовослужбовців є однією з головних умов успішного виконання ними 
функціональних обов’язків в бойових умовах та ефективного виконання 
службових завдань.  

Метою роботи з'явилося удосконалювання фізичної підготовки  курсантів 
Військової академії (м. Одеса) з урахуванням вихідного рівня фізичного стану і 
вимог, які визначаються їх майбутньою професійною військовою діяльністю. 

Методика й організація досліджень. У якості основних методів 
досліджень використовувались: теоретичний аналіз науково-методичної 
літератури; узагальнення практичного досвіду провідних викладачів; 
педагогічні спостереження; дослідження в умовах природного навчального 
процесу, що констатує педагогічний експеримент  (оцінка рівня розвитку 
рухових здібностей, оцінка рівня технічної підготовленості, оцінка 
функціональної підготовленості). 

Результати досліджень. Фізичною підготовкою передбачено обов’язкове 
оволодіння професійними руховими діями та військово-прикладними 
навичками, формування та вдосконалення в курсантів загальної та спеціальної 
фізичної підготовленості [3].  

Первісна фізична підготовка є найбільш відповідальним етапом навчання 
курсантів. Після проходження первісної підготовки курсант вже повинен мати 
відповідні знання, уміння і навички, які є необхідними для його подальшої 
служби. Викладачі здійснюють свою діяльність відповідно до  вимог 
нормативних документів, положень теорії і методики фізичного виховання, з 
використанням методичних посібників і рекомендацій. Однак, умови сучасної 
військової служби пред'являють усе більш зростаючі вимоги до рівня 
професійної підготовленості офіцерів [4].  

Боєздатність військовослужбовців може бути забезпечена тільки при 
достатньо високої їх підготовленості з усіх компонентів. Ніякі з компонентів, 
навіть при максимальній ступені їх розвитку не можуть в сучасних умовах 
компенсувати низький рівень інших складових бойової готовності. 

Заняття з фізичної підготовки необхідно проводити з високою 
інтенсивністю та концентрацією, щоб створити міцний динамічний стереотип 
формування рухових умінь і навичок, тобто професіоналізму. Створений 
динамічний стереотип у процесі систематичних, безперервних і 
цілеспрямованих навчальних занять сприяв виконанню курсантами головного 
завдання: у будь-який час доби й погоду, у кризових ситуаціях застосовувати 
свою майстерність. Однак у навчанні з курсантами є багато невирішених 
проблем. До їхнього числа варто віднести максимальне підвищення рівня 
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працездатності у складній обстановці [5].  
Засобами вдосконалення фізичних якостей є: фізичні вправи, теоретичні 

знання та методичні навички проведення фізичної підготовки, засоби стимулу 
та мотивації, навчально-спортивна база. Фізичні якості – це властивості 
організму, що забезпечують рухову активність військовослужбовців. Фізичні 
якості діляться на загальні та спеціальні. До загальних фізичних якостей 
належать спритність, швидкість, сила, витривалість. 

Спритність визначається здатністю військовослужбовців виконувати 
рухи координовано і точно, а також своєчасно і раціонально справлятися з 
новими завданнями, що раптово виникають. Методи розвитку спритності: 
повторний, сенсорний, асиметричний, виконання вправ в нестандартних 
умовах, змагальний. Основними елементами спритності військовослужбовців є 
координованість, точність, своєчасність і раціональність рухів і дій. 

Спритність – складна комплексна якість, що не має єдиного критерію 
оцінки. Методика її розвитку в процесі занять в основному припускає  розвиток 
у курсантів здібностей освоювати складні-координаційні рухові прийоми і дії, а 
також формування уміння вчасно і раціонально перебудовувати рухову 
діяльність відповідно до   обстановки, що змінюється. 

При підборі засобів доцільно дотримувати наступної основної вимоги: 
вправи і дії постійно обновляти новими елементами, а умови їхнього виконання  
поступово ускладнювати, наближаючи їх до професійної діяльності. 

Новизна в змісті вправ досягається виконанням одного прийому у різних 
сполученнях з іншими прийомами і діями в умовах і обстановці, що постійно 
змінюються, застосуванням раптових сигналів і команд, зміною розміщення 
перешкод і цілей та порядку їхнього подолання. 

Вправи, спрямовані на розвиток спритності, вимагають підвищеної уваги і 
точності рухів, тому їх також доцільно включати в першу половину основної 
частини заняття, а окремі (такі, як дії по раптових командах і сигналах) – і в 
підготовчу частину. Однак виконання великої кількості подібних вправ 
негативно впливає на ЦНС і викликає передчасне стомлення  [2]. 

Швидкість визначається здатністю військовослужбовців здійснювати 
рухові дії за мінімальний час. Методи розвитку швидкості: повторний, 
сенсорний, контрольний, змагальний. Особливе значення для розвитку 
швидкості в діях на заняттях по подоланню перешкод має змагальний метод. 
Емоційний підйом у ході змагань сприяє прояву швидкості в діях тих, кого 
навчають. 

Сила визначається здатністю військовослужбовця переборювати зовнішній 
опір чи протидіяти йому за рахунок м’язових зусиль. Методи розвитку сили: 
повторний; максимальних зусиль (до відказу), контрольний. 

Витривалість визначається здатністю організму протистояти стомленню в 
процесі військово-професійної діяльності. Розрізнюють загальну і швидкісну 
витривалість. Загальна витривалість визначається здатністю організму 
переносити тривалі фізичні навантаження. Вона характеризує працездатність та 
оптимальний рівень здоров’я. Методи розвитку загальної витривалості: 
рівномірний, змінний, круговий, контрольний, змагальний. 
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Швидкісна витривалість визначається здатністю переносити максимальні 
фізичні навантаження обумовленими можливостями організму у часі. Методи 
розвитку швидкісної витривалості: повторний; інтервальний; контрольний; 
змагальний. Для розвитку швидкості в діях важливою умовою є оптимальний 
стан збудливості центральної нервової системи, що, як правило, спостерігається 
відразу після підготовчої частини за умови, якщо курсанти не стомлені 
попередніми заняттями. Тому вправи, спрямовані на розвиток швидкості в діях, 
необхідно планувати на початку основної частини, а також у комплексному 
тренуванні. 

У залежності від кількості повторень вправ, особливостей їхнього 
чергування, потужності і довгострокової тренувальної роботи, величини 
інтервалів відпочинку між виконанням вправ, а також частоти, сили й 
тривалості впливу на організм інших засобів фізичної підготовки виділяються 
шість найбільш загальних методів фізичного розвитку військовослужбовців: 
рівномірний, перемінний, повторний, інтервальный, контрольний і змагальний.  

Рівномірний метод полягає в безупинному (від декількох секунд до 
декількох годин) виконанні фізичних вправ із відносно постійною 
інтенсивністю у використанні яких-небудь інших засобів фізичної підготовки, 
що роблять однаковий вплив на організм військовослужбовців протягом усього 
часу своєї дії. 

Перемінний метод виражається в безупинному (від декількох секунд до 
декількох годин) виконанні фізичних вправ з інтенсивністю, що змінюється, чи 
у використанні яких-небудь інших засобів фізичної підготовки, які по-різному 
впливають на організм військовослужбовців протягом усього часу тренування. 

Повторний метод характеризується кількаразовим застосуванням тих 
самих засобів фізичної підготовки через різні інтервали відпочинку, під час 
яких відбувається досить повне відновлення працездатності, виникає 
можливість повторного впливу на організм військовослужбовців. 

Інтервальний метод зовні схожий на повторний. Але якщо при 
повторному методі ступінь впливу фізичної підготовки на організм 
обумовлюється переважно характером самих цих засобів, то при інтервальному 
методі дуже велике значення має також сувора регламентація тривалості пауз 
відпочинку. 

Контрольний метод полягає у виконанні фізичних вправ і здійсненні 
інших дій з метою перевірки й оцінки рівня підготовленості 
військовослужбовців до тієї чи іншої роботи або ступеня їхньої витривалості до 
різних зовнішніх впливів. 

Змагальний метод полягає у виконанні фізичних вправ, а також у 
застосуванні інших засобів фізичної підготовки в умовах змагань. Цей метод 
пред'являє найбільш високі вимоги до різних можливостей організму 
військовослужбовців і тим самим сприяє найкращому їх розвитку. 

На різних етапах фізичного удосконалення військовослужбовців і навіть 
протягом одного заняття можуть застосовуватися різні методи. Розмаїтість їх 
дозволяє успішно розвивати всі якості особового складу. При цьому поряд із 
перерахованими вище загальними методами розвитку військовослужбовців  
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використовуються специфічні методи і методичні прийоми. 
Висновки. 
Під час реформування ЗС України змінюються вимоги до бойової (у тому 

числі і до фізичної) підготовки військовослужбовців. Тому знання методів 
фізичного удосконалення військовослужбовців допомагає вирішувати складні 
завдання, які пов’язані з досягненням високої працездатності та тривалої 
творчої активності і протидії хворобам. 
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Annotation. In the article methods of physical training of cadets of higher military 
educational institutions are considered. The goal of physical training of cadets and its tasks has 
been determined. 

The main physical qualities of cadets are indicated, the development of which is achieved in 
the process of their physical preparation. Methods for improving these qualities are described, 
which are used in the teaching of physical training at the Military Academy (Odessa). It is noted 
that different methods can be used at different stages of the physical development of servicemen. 
The variety of these methods makes it possible to successfully develop all the physical qualities of 
personnel. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТІЛЬНОСТІ, ОТЕЛЕННЯ, ТА 
ПІСЛЯОТЕЛЬНОГО ПЕРІОДУ У КОРІВ ЧОРНО-РЯБОЇ 

ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ В УМОВАХ ПрАТ «АГРО-СОЮЗ» 
СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

SPECIFICS FLOV PARTURATION OF IT GRAVIDITAS, PARTUS 
AND  POSTPARTUM PERIOD IN COWS  GOLSHTINSKA BREED 

UNDER ExAT "AGRO - UNION" SINELNIKOVSKIY DISTRICT OF 
DNIPROPETROVSKIY REGION 

к.вет.н., доцент Корейба Л.В. / 
candidate of veterinary sciences, associate professor Koreyba L.V. 
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 

 Dnipropetrovsk State Agro-Economical University 
 
Анотація. Наведено результати досліджень перебігу тільності, отелення 

та післяотельного періоду у корів голштинської чорно-рябої поріди.   
Установлено, що тривалість періодів тільності (284 дні) і сухостою (60 

днів) знаходилась у межах  фізіологічної норми, а тривалість сервіс-періоду в 
середньому складала 72 дні.  

Родові та післяродові ускладнення у корів в умовах молочно – товарної 
ферми мають значне поширення і складають 22,9% серед усього маточного 
поголів’я.  

Ключові слова: корова, тільність, період сухостою, передвісники родів, 
отелення, післяотельний період, патологічні роди. 

Abstract. The paper presents the results of research passing of calving and post 
calving period in cows golstinska breed. 

Set that the separately, the durability periods of gestation (283 days) and dry-
stall (172 days) are within the limits of physiological norm is determined.  The 
durability of service-period (171 days).  

Partum and postpartum complications for cows 
area have considerable distributionand fold 22,9 among all population of utricle of  
cows. 

Key words: cow, graviditas, obstetrics, “dry” period, vitamin-and-mineral 
admixture, partus, postpartum period. 

Вступ. Відтворна здатність високопродуктивних молочних корів – це 
важлива складова комплексної оцінки худоби. Регулярні, щорічні отелення 
забезпечують потужний фізіологічний стимул наступним лактаціям, а 
одержаний приплід дає можливість вести розширене відтворення стада, 
підвищити економічну ефективність виробництва молока за рахунок реалізації 
племінного молодняку тощо. 

Існує безліч причин, що призводять до неплідності або зниження 
відтворної здатності корів — це гіподинамія при цілорічному стійловому 
утриманні в поєднанні з іншими негативними факторами: температурою 
повітря, концентрацією тварин у приміщеннях, рівнем енергії та протеїну в 
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раціонах, якості сперми і техніки осіменіння [7].  
Перебіг отелень у корів залежить від багатьох факторів, серед яких 

найважливішими є фізіологічний стан організму, умови годівлі, утримання і 
підготовка до отелення. Відомо, що порушення відтворення може бути 
наслідком важких отелень [3, 5, 6], що у свою чергу, часто пояснюється 
незбалансованою годівлею у сухостійних період.  

Дослідження, про ведені у різних регіонах, свідчать, що перебіг отелення у 
корів має свої особливості, які мають відбиток на відновленні їх відтворної 
здатності. Контролюють відтворну здатність корів за багатьма чинниками, до 
яких відносять: тривалість тільності, перебіг родів, тривалість сервіс-періоду, 
тривалість та особливості перебігу сухостійного та післяродового періодів [1, 3, 
4].  

Голштинська худоба характеризується задовільною відтворною здатністю, 
що зумовлена фізіологічними особливостями високопродуктивних тварин. Із 
збільшенням рівня продуктивності, вище 7000 кг молока спостерігається і 
збільшення міжотельного періоду. Слід відмітити, що голштини вимогливі до 
якості годівлі та умов утримання і свої кращі властивості можуть проявити 
лише в оптимальних умовах [1-3, 7, 8].  

Тому мета роботи полягала у вивченні показників відтворної здатності 
високопродуктивних молочних корів голштинської чорно-рябої породи в 
умовах однотипної цілорічної годівлі та безприв’язного утримання. 

Вихідні дані і методи. Матеріалом для дослідження було маточне 
поголів’я чистопородної голштинської чорно-рябої худоби.  

Особливості відтворної здатності корів оцінювали за тривалість тільності, 
сервіс-періоду, сухостійного та післяотельного періодів.  

Перебіг отелення оцінювали за розробленою шкалою:  
1 бал – нормальні роди, самостійне отелення без втручання людини; 
2 бали – легке отелення з допомогою 1–2 осіб; 
3 бали – важке отелення, коли надавалася рододопомога силою 3–4 осіб; 
4 бали – важке отелення з допомогою 5 і більше осіб, або з втручанням 

спеціаліста ветеринарної медицини; 
5 балів – патологічне отелення –  застосування фетотомії або кесаревого 

розтину. 
Клінічний стан корів визначали проведенням акушерського дослідження і 

клінічного огляду.  
Матеріали досліджень опрацьовували на ПЕОМ методом варіаційної 

статистики з використанням програми «Statistica» для Windows. 
Результати. Обговорення і аналіз. Корови голштинської породи 

характеризується задовільною відтворною здатністю, що зумовлена 
фізіологічними особливостями високопродуктивних тварин. Із збільшенням 
рівня продуктивності, вище 7000 кг молока спостерігається і збільшення 
міжотельного періоду. Слід відмітити, що голштини вимогливі до якості годівлі 
та умов утримання [1, 2, 8].  

Отримані нами результати досліджень вказують, що середній показник 
тривалості тільності у корів господарства становив 284 (282–286) діб, а 
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сухостійний період тривав 60 діб. Відмічали зменшення періоду сухостою до 45 
діб. Нормальний перебіг тільності завершувався швидким отеленням.  

У період тільності у 10 % корів діагностували субклінічну остеодистрофію 
вагітних,  і у 5 % тварин після отелення реєстрували серозний набряк вим’я.  

Характерними ознаками родів у корів були набряк і гіперемія вульви за 
2,9±0,5 діб, розслаблення крижово-сідничих зв’язок – за 2,8±0,3 діб, 
розрідження і виділення цервікального слизового корка – за 8,9±0,7 діб, набряки 
вим’я – за 3±0,4 добу до очікуваного отелу. Появу молозива у молочній залозі 
корів відмічали за 12±2,8 годин до родів (табл. 1). 

 
Таблиця 1. 

Прояв ознак родів у корів 
Показники Діб до початку родів, M±m 
набряк і гіперемія вульви 2,9±0,5 
розслаблення крижово-сідничих 
зв’язок 

2,8±0,3 

розрідження і виділення цервікального 
слизового корка 

8,9±0,7 

набряки вим’я 3±0,4 
поява молозива  12±2,8 год 

 
Проведені нами дослідження, свідчать, що перебіг отелення у корів має 

свої особливості. Так, тривалість підготовчої стадії родів у корів становила 
298,7±10,54 хв, стадія виведення плода в середньому складала 67,6±9,43 хв. і 
тривалість послідової стадії досягала 300,9±14,9 хв, і середній показник 
загальної тривалості родів становив 667,2±34,87  хв. (табл.2). 

Встановлено, що у 80 % корів від числа загального маточного поголів’я 
господарства роди перебігали нормально на тлі добре виражених ознак. 

У 70,5 % тварин отелення проходили самостійно або з незначною 
рододопомогою (силою 1–2 чоловік), у 9,5 % – силою 3 осіб. 

 
Таблиця 2. 

Особливості перебігу отелень 
№ п/п Показники   дій, хв (M±m,) 

 
1 Перша стадія родів 298,7±10,54 
2 Друга стадія родів 67,6±9,43 
3 Третя стадія родів 300,9±14,9 
4 Тривалість родів 667,2±34,87 

 
У 9,9 % тварин спостерігалися важкі отелення, коли рододопомога 

надавалася силою більше 5 осіб чи з втручанням лікаря ветеринарної медицини. 
Причиною важких отелень були крупноплідність та ослаблена родова 
діяльність у корів. 

У післяродовий період визначали тривалість інволюції статевих органів та 
лохіального періоду, кількість та характер лохій, а також відновлення крижово-
сідничних зв’язок (табл.3). 
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Таблиця 3. 
Терміни інволюції статевих органів корів 

№ п/п Показники Тривалість, доби (M±m,) 
1 виділення лохій 17,8±0,6 
2 інволюція матки 23±0,9 
3 відновлення крижово-сідничих 

зв’язок 
6,7±0,2 

 
Фізіологічний перебіг післяродового періоду спостерігали у 65 % корів 

господарства. В 11,1 % тварин у період пуерперію реєстрували післяродову 
субінволюцію матки та ендометрити. 

 
Висновки.  
1. В умовах Пр-АТ «Агро-Союз» Синельниківського району 

Дніпропетровської області середній показник тривалості тільності і 
сухостійного періоду у корів голштинської чорно-рябої породи  становила 284 і 
60 діб відповідно. 

2.  Сервіс-період у корів в середньому складав 72 доби, що не перевищував 
максимально рекомендовану тривалість (90 діб). 

3.  У 80 % корів роди перебігали нормально на тлі добре виражених ознак. 
Причиною важких патологічних родів у 9,9 % тварин були крупноплідність та 
слабкі перейми і потуги. 

4. У 65 % корів тривалість післяродового періоду становила в середньому 
23±0,9 діб. У 45 % випадків у період пуерперію реєстрували післяродові 
ендометрити та субінволюцію матки. 
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Анотація. Для дослідження впливу віку першого отелення корів на основні 
показники їх продуктивності були використані дані виробничого та племінного 
обліку по 768 тваринах української м'ясної породи. Вік першого осіменіння 
значно вплинув на всі досліджувані ознаки, у тому числі: кількість відлучених 
телят, молочність, тривалість життя та продуктивного використання. 
Результати показали, що скорочення віку першого отелення корів до 25 місяців 
сприяє збільшенню на 26,3-51,7% кількості відлучених телят, на 7,0-48,6% 
загальної молочності та на 5,1-34,8% періоду продуктивного використання. 

Ключові слова: м’ясна худоба, вік першого отелення, молочність, 
тривалість життя, тривалість продуктивного використання. 

Вступ. У м’ясному скотарстві інтенсивне використання маточного 
поголів’я, своєчасне введення нетелей в стадо впливають на ефективність 
виробництва м’яса. У молочному скотарстві зменшення віку першого отелення 
до 24 місяців має позитивний вплив на молочну продуктивність і тривалість 
продуктивного життя корів [11], а також сприяє одержанню найбільшої різниці 
між виручкою від реалізації молока і загальними витратами [7].  

Вік першого осіменіння телиць та отелення нетелей у м’ясному скотарстві 
значно впливає на відтворювальну здатність [1], продуктивність [2] та 
тривалість господарського використання корів [4]. Однак, висновки, одержані 
авторами на інших породах неможливо застосовувати при розведенні тварин 
української м’ясної худоби, оскільки останні вирізняються одночасно тривалим 
періодом активного росту та зниженою швидкістю статевого дозрівання. 
Вважають [1], що плідне осіменіння телиць української м’ясної породи 
доцільно здійснювати у віці 18-20 місяців. З точки зору економічної 
ефективності найбільш доцільним є запліднення телиць цієї породи у віці до 22 
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місяців, а з метою збереження сезонності отелень в стадах, також і у віці до 27 
місяців [2]. Отже, залишається проблема комплексного вивчення впливу віку 
отелення нетелей на максимальну кількість ознак, що ним обумовлюються.  

Мета досліджень полягала в обґрунтуванні оптимального віку отелення 
нетелей української м’ясної породи. 

Вхідні дані і методи. Дослідження проведені за даними обліку племінного 
заводу СТОВ “Воля” Золотоніського району Черкаської області. Матеріалом 
для досліджень послужили показники продуктивності 768 корів української 
м’ясної породи. Молочність м’ясних корів визначали за еталонною живою 
масою молодняка у віці 8 місяців за формулою, наведеною в праці [2].  

Результати. Обговорення та аналіз. Встановлено, що найбільшу 
кількість живих телят до 8 місяців отримали від корів, які вперше отелилися у 
віці до 25 місяців (рис. 1). Лінія тренда свідчить про тенденцію щодо зниження 
кількості отриманих живих телят до 8 місяців від найвищого значення (2,9 
голів) у нетелей, які отелилися в ранньому віці, до найнижчого у тварин з 
найбільшим віком першого отелення (1,4 голів).  

У корів, що вперше отелилися в більш ранньому віці, загальна молочність 
на 7,0-48,6% була вищою, ніж у тих, які отелилися в інші вікові 
періоди (табл. 1).  

Всі показники молочності у корів, які вперше отелилися у віці до 30 
місяців вищі, ніж у тварин з більшим віком першого отелення. 

 

 
Рис. 1. Кількість живих телят за життя корів залежно від віку 

отелення нетелей  
 
Отелення нетелей після 30-місячного віку призводить до зниження як 

загальної молочності за продуктивний період, так і на 1 рік життя корів. Нижчу 
за середній показник по стаду молочність первісток та середню за життя корів 
відмічено у тварин, що вперше отелилися після 40-місячного віку. 
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Таблиця 1  
Вплив віку отелення нетелей на молочність корів, M±m 

Вік отелення 
первісток, 

міс. 
n Молочність 

первісток, кг 

Загальна 
молочність, 

кг 

На 1 рік 
життя, кг 

Середня 
молочність, 

кг 
До 25 59 265±38,2 659±54,6 127±6,1*** 233±3,7 

25,1-30 160 234±3,6 583±31,2 101±2,7*** 234±3,0 
30,1-35 196 226±3,1 613±28,9 94±2,3 241±5,3 
35,1-40 128 235±4,1 571±29,2 80±2,6*** 233±3,4 
40,1-45 66 225±4,8 447±29,5*** 69±3,6*** 233±4,9 
45,1-50 27 222±6,5 478±78,1 64±4,8*** 223±7,5 
50,1-55 21 218±9,6 435±59,3* 60±5,5*** 213±11,1 
55,1-60 7 236±16,4 454±110,0 65±9,4** 225±16,2 

60,1 і старше 9 227±13,0 339±72,3** 41±3,8*** 240±9,8 
По вибірці 673 233±4,1 570±14,4 90±1,4 234±2,0 

* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001 порівняно з середнім показником по вибірці 
 
Тривалість періоду до отелення нетелей у тварин, які отелилися у віці до 

25 місяців 36,9% тривалості їх життя (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Тривалість періоду до отелення нетелей в загальному житті 

самок, % 
 
У корів, що вперше отелилися у віці 25,1-30 місяців він становив 46,3, 

30,1-35 – 48,4, 35,1-40 – 49,1%. У нетелей, що отелилися пізніше 40 місяців цей 
період триває більшу частину життя і складає 56,9-81,0%.  
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Зі збільшенням віку першого отелення корів скорочується тривалість їх 
продуктивного використання (табл. 2).  

За тривалістю життя тварини, перше отелення яких відбулося у віці до 25 
місяців на 17,7-25,0% поступалися коровам, які мали більший вік першого 
отелення. 

Заключення і висновки. Вищої ефективності використання корів, які 
вперше отелилися у віці до 25 місяців, досягають, в основному, за рахунок 
скорочення на 9,4-44,1% часу непродуктивного утримання тварин до їх 
отелення. Тривалий період до отелення нетелей в загальному житті самок в 
меншій мірі дозволяє компенсувати витрати на їх вирощування надходженням 
коштів від реалізації одержаної від них продукції. 

Таблиця 2  
Вплив віку отелення нетелей на тривалість життя та період 

продуктивного використання корів, M±m 

Вік отелення нетелей, 
міс. n Тривалість 

життя, років 
Період продуктивного 

використання, міс. 

До 25 62 5,1±0,44* 58,7±5,86 
25,1-30 187 5,0±0,25** 55,5±3,30 
30,1-35 225 5,6±0,22 55,7±2,82 
35,1-40 142 6,3±0,24* 52,1±3,06 
40,1-45 76 6,2±0,66 45,4±4,00 
45,1-50 31 5,8±0,59 48,7±9,91 
50,1-55 26 6,3±0,51 44,2±6,75 
55,1-60 7 5,9±0,89 38,3±14,20 
60,1 і старші 12 6,8±0,85 45,1±12,34 

По стаду 768 6,0±0,11 53,4±1,50 
* P<0,05; ** P<0,01 порівняно з середніми показниками по вибірці 

 
Результати наших досліджень свідчать, що найбільшу (2,9 голів) кількість 

живих телят до 8 місяців та загальну молочність (659 кг) отримали від корів, які 
вперше отелилися у віці до 25 місяців. Далі спостерігається тенденція щодо 
зниження цих показників у нетелей, які отелилися в старші вікові періоди.  

За повідомленнями дослідників [6], перше отелення м’ясних корів у віці 2 
роки дозволяє підвищити економічну ефективність на 10% при вибракуванні їх 
у 6 років, та на 5% при їх використанні в стаді до 12-річного віку, порівняно з 
отеленнями нетелей у віці 3 роки.  

Отже, зменшення віку отелення нетелей до 25 місяців сприяє одержанню 
протягом життя корів більшої на 26,3-51,7% кількості живих телят 8 місячного 
віку, на 7,0-48,6% загальної молочності та подовжує на 5,1-34,8% період 
продуктивного використання корів. 

 
Література: 
1. Гончаренко, Л. В. Оптимальний вік першого плодотворного осіменіння 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 91 



 Том 2. Выпуск 48                                                                                                                             Сельское хозяйство 

телиць м’ясних порід [Текст] / Л.В. Гончаренко, М.Є. Ізвеков, Е. М. Доротюк, 
А. А Тманов., В.Г. Василець // Проблеми зооінженерії та ветеринарної 
медицини: Зб. наук. пр. / Харк. зоовет. ін-т. – Харків, 1998. – Вип. 3. – Ч. 1. – 
С. 80-82. 

2. Угнівенко, А.М. Вплив віку першого осіменіння і отелення телиць 
м’ясних типів на їх продуктивність [Текст] / А.М. Угнівенко // Молочно-м’ясне 
скотарство. – К.: Урожай. – 1991. – Вип. 79. – С. 30-34.  

3. Угнівенко А.М. Молочна продуктивність корів української м’ясної 
породи [Текст] / А.М. Угнівенко // Вісник аграрної науки. – 1999. – № 12. – С. 
36-38. 

4. Forabosco, F. Phenotypic relationships between longevity, type traits, and 
production in Chianina beef cattle [Text] / F. Forabosco, A.F. Groen, R. Bozzi, 
J.A. Van Arendonk, F. Filippini, P. Boettcher, P. Bijma. // J. Anim Sci. – 2004. – 
Vol. 82. – № 6. – P. 1572-1580. DOI:10.2527/2005.8392043x 

5. Nilforooshan, M. A. Effect of Age at First Calving on Some Productive and 
Longevity Traits in Iranian Holsteins of the Isfahan Province [Text] / 
M. A. Nilforooshan, M. A. Edriss // J. Dairy Sci. 2004. – Vol. 87. – № 7. – P. 2130-
2135. DOI:10.3168/jds.S0022-0302(04)70032-6 

6. Nunez-Dominguez, R. Lifetime production of beef heifers calving first at two 
vs three years of age [Text] / R. Nunez-Dominguez, G.E. Dickerson, L.V. Cundiff, 
K.E. Gregory, R.M. Koch // J. Anim. Sci. – 1991. – Vol. 69. – № 9. – P. 3467-3479. 
DOI:10.2527/1991.6993467x 

7. Pirlo, G. Effect of age at first calving on production traits and on difference 
between milk yield returns and rearing costs in Italian Holsteins [Text] / G. Pirlo, F. 
Miglior, M. Speroni // J. Dairy Sci. – 2000. – Vol. 83. – № 3. – P. 603 – 608. 
 DOI:10.3168/jds.S0022-0302(00)74919-8 
 

Abstract 
Production and pedigree data of 768 cows were used to investigate influence age at first 

calving on main productivity features in Ukrainian breed of beef cattle. Age at first calving 
significantly affected all the traits investigated, including: number of calves weaned, milking ability, 
lifetime, and productive life. Results indicated, that the reducing age at first calving to 25 mo 
contributes to an increase of 26.3-51.7% of the number of calves weaned by 7.0-48.6% of the total 
milking ability and by 5.1-34.8% of the period of productive life. 

Key words: beef cattle, age at first calving, milking ability, lifetime, productive life.  
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Аннотация. Животные абердин-ангусской породы славятся способностью 
хорошо откармливаться в условиях выпаса. Они имеют тушу исключительных 
пропорций и мраморное мясо, характеризуются лёгкими отёлами, добрыми 
материнскими свойствами и естественной устойчивостью к солнечным 
ожогам и инфекционному конъюнктивиту. 

Ключевые слова: абердин-ангусская мясная порода, крупный рогатый 
скот, генезис. 

Вступление. Абердин-ангусская порода выведена в Шотландии. В своё 
время она имела мировое значение и пользовалась популярностью благодаря 
скороспелости, большому убойному выходу, отличным вкусовым качествам 
мяса. Сейчас ареал породы охватывает около 40 стран мира. 

Цель работы – охарактеризовать животных абердин-ангусской породы. 
Основной текст. Абердин-ангуссы комолые, имеют преимущественно 

(около 90 %) чёрный цвет волосяного покрова (рис. 1), туловище с хорошо 
выраженными мясными формами, легким костяком. Черная масть и безрогость 
доминируют. Мускулатура у них объёмная за счет не только мышечной, но и 
жировой ткани, которая хорошо развита, на внутренних органах между 
мышцами и внутри их, под кожей. Тёмно пигментированная кожа вызывает 
определённую устойчивость к раку глаз и солнечному ожогу вымени.  

По росту они уступают другим мясным, а также молочно-мясным породам, 
что является их недостатком. У быков высота в холке составляет 128-130 см, 
косая длина туловища (палкой) - 160-162 см, у коров - соответственно 115-120 
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и 138-145 см. Производители в 5 лет и старше имеют живую массу до 1100 кг, 
коровы - до 518 кг. Этот скот имеет повышенную скороспелость - 
останавливается в росте и начинает жиреть при слишком низкой живой массе. 
При интенсивном кормлении у кастратов у 18-месячном возрасте внутреннего 
жира бывает до 5,3 %. По убойному выходу абердин-ангусы превосходят 
другие породы. У этого скота имеет низкая доля (от 12 до 15%) костей и 
высокий выход мякоти в туше. Скороспелость – основная причина их 
"измельчения". 

 

 
Рис. 1. Производитель абердин-ангусской породы чёрной масти 

 
Склонность к ожирению приводит и к другим недостаткам этого скота, 

потери ряда полезных свойств. Быки стают дряблыми, трудно передвигаются, 
неохотно дают садку, в них слабые бабки, наблюдается хромота. У самок 
неудовлетворительная молочность. После третьего и старше отелов она 
составляет от 190 до 200 кг. Снижению молочной продуктивности 
способствовала специализация в направлении скороспелости и мясности. 
Молозиво коров длительное время остаётся полноценным по содержанию 
сухого вещества, жира и особенно протеина. Оно содержит 24,9 % альбуминов 
и глобулинов – носителей имунных тел, которые имеют важное значение в 
укреплении здоровья новорожденных телят. 

Доля двоен у абердин-ангуссов не превышает 0,4-0,5 %. 
Продолжительность стельности у представителей классического шотландского 
типа составляет 273 дня. За плодовитостью и лёгкостью отёлов они 
превосходят другие мясные породы. Доля тяжёлых отелов у самок и гибели 
новорожденных телят составляет 0,7 и 0 %. Быки компактного типа улучшают 
течение отелов у маток почти всех пород, на которых их используют во время 
спаривания. Низкая живая масса новорождённых телят (25,2-26,9 кг 
отрицательно сказывается на последующей скорости их роста, является не 
преимуществом, а недостатком.  

Из чёрных абердин-ангусов выделены красные (рис. 2). Эта масть 
обусловлена наличием рецессивного красного гена, который сохранился в 
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популяции со времен создания породы. В 1954 году с целью создания 
отдельной породы организовали ассоциацию красного ангуса Америки 
(RAAA). Она работает на основе новых принципов испытания.  

 

 
Рис. 2. Производитель абердин-ангусской породы красной масти 

 
При чистопородном разведении применяют систему оценки и отбора 

животных, основанную на экономически значимых и хорошо наследуемых 
признаках. Помеси от красного ангуса, симменталов и лимузинов имеют 
преимущества перед европейскими породами при создании коммерческих стад.  

Абердин-ангусы хорошо акклиматизируются к умеренному и холодному 
климату, чуть хуже – к жаркому. Им свойственны неприхотливость к кормам, 
способность выпасаться в условиях сильно пересечённой местности и 
продуктивное долголетие. Характер животных хороший и более мягкий, чем у 
большинства крупных европейских мясных пород, но не настолько мирный, как 
у шортгорнов и герефордов. У коров очень развит материнский инстинкт. У 
некоторых случаях это приводит к проявлению агрессии.  

В 40-50-е годы ХХ столетия в породе возникла проблема карликовости, 
которая сейчас за границей устранена, а в ряде хозяйств нашей страны еще 
существует. Американские ангусы отличаются от отечественных (близких к 
классическому шотландскому типу) величиной и пропорциями телосложения. 
Они более высоконогие и имеют длинное туловище, у них присутствуют 
аллели, характерные для голштинской породы. В Украине абердин-ангусских 
производителей использовали в промышленном скрещивании с самками 
молочных и комбинированных пород. Увеличение предубойной живой массы 
отмечено у помесей от 63,6 до 100 % случаев, выхода туш - от 50 до 83,3 %, 
внутреннего жира - от 90,9 до 100 %. При скрещивании этот скот передает по 
наследству безрогость, плодовитость, скороспелость. 

Из-за высоких плодовитости, сохранности телят, выхода туш, а также 
мякоти на 1 кг костей, легкости отёлов этот скот ценен при выведении новых 
пород мясного скота. В Украине с его использованием вывели Знаменский тип, 
Волынскую и Полесскую мясные породы. Абердин-ангусов разводят в 20 
племенных заводах и 27 племрепродукторах. Наиболее численное поголовье 
коров сосредоточено в ООО «Баффало» Волынской, ГП ОХ «Тучинское» 
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РДСДС УААН Ровенской, ООО «Агрикор Ходдинг» Черниговской областей.  
Заключение и выводы. В дальнейшем в породе следует повысить массу 

туш, уменьшить их жирность, увеличить молочность коров и среднесуточные 
приросты молодняка, сохранить хорошую воспроизводительную способность, 
резистентность и отличные вкусовые свойства мяса. 
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Abstract 
Introduction. Area of breeding of the Aberdeen – Angus breed covers about 40 countries in 

the world. That is why the current state of this breed in Ukraine is described in the paper. 
The main text. Animals of this breed are polled, have black (ca. 90%) and red (ca. 10%) 

color patterns. Purebred sires at 5 years of age and over weigh up to 1100 kg, cows – up to 518 kg. 
Milk performance of females at the third calving and older averages from 190 to 200 kg. This cattle 
is characterized by early maturation, bone percentage in the carcass from 12 to 15% and high meat 
yield with excellent marbling of muscles. Under intensive finishing of steers the percentage of 
internal fat at 18 months of age reaches 5,3%.  

Percentage of twins and difficult calvings in Aberdeen- Angus females makes up 0,4-0,5 and 
0,7% respectfully, and mortality rate of the newborn calves equals to 0%. Aberdeen-Angus cattle is 
well adapted in the moderate and cold climates, and slightly less adapted to hot conditions. It is also 
noted by adaptability to various feeding conditions, including cross-country grazing, as well as 
longevity. The breed dwarfism problem that occurred in 40-50th of the XX century has been 
successfully solved abroad although present in some farms of our country. 

The use of Aberdeen – Angus sires in the crossbreeding programs with dairy and dual-
purpose females resulted in increased slaughter weight in crossbreds from 63,6 to 100%, dressing 
percentage – from 50 to 83,3%, internal fat – from 90,9 to 100%. Aberdeen – Angus breed has been 
used during creation of the Znamenskii type of Polisska Beef breed, Volynska Beef breed and 
Polisska Beef breed. Further selection of the breed should be focused on the increase of the carcass 
weight, reduction of fat percentage, improvement of the cows’ milk performance and average daily 
gain of calves while maintaining good reproductive traits, resistance and excellent taste of beef. 
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Аннотация. Животные шаролезской породы славятся хорошей молочной и 
мясной продуктивностью, приспособлением к условиям содержания на 
пастбищах, удовлетворительной воспроизводительной способностью. 
Благодаря этим качествам их широко используют для создания новых пород и 
типов мясного скота. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, шаролезская мясная порода, 
генезис 

Вступление. Породу вывели во Франции в графстве Шароль. Отбор 
животных в рабоче-мясо-молочном направлении в благоприятных 
климатических и кормовых условиях, способствовал получению у них развитой 
мускулатуры без склонности к отложению жира, с большой живой массой, 
крепким телосложением туловища и хорошим здоровьем. Шароле получила 
признание как самостоятельная порода в 1864 г. С этого периода рабочие 
функции скота потеряли значение и племенную работу ведут на улучшение 
мясных качеств. Характерной её чертой на совремённом этапе является 
использование производителей, сочетающих в себе признаки основного типа и 
ограниченность инбридинга. В 1965 г. создана Международная федерация 
породы шароле, включающая 22 страны на пяти континентах.  

Цель работы – охарактеризовать животных шаролезской породы. 
Основной текст. При оптимальных условиях кормления и содержания 

шаролезские коровы способны давать до 3800 кг молока в год с содержанием 
жира 4,7 %. Живая масса потомков во время отлучки в 8 месяцев составляет 
326 кг, что больше от 38,4 до 56,3 % по сравнению с другими мясными 
породами, которых разводили в странах СНГ. Среднесуточный прирост 
животных в возрасте от 9 до 12 месяцев при оптимальных условиях кормления 
и содержания составляет 1540 г, от 12 до 15 месяцев - 1228 г. В 24 месяца быки 
имеют живую массу 735 кг, телки - 515 кг. Живая масса взрослых быков, 
записанных в I том ГКПЖ, составляет 1000 кг, II - 1073, IV - 1129 кг. По живой 
массе они превосходят (от 125 до 255 кг) сверстников других пород мясного 
скота. Рекордистом (1647 кг) является бык Эхо. Коровы породы шароле, по 
данным IV тома ГКПЖ, в возрасте 5 лет и старше весят в среднем 678 кг, что 
больше от 20,4 до 38,1% по сравнению с другими породами. Характерным 
признаком скота шароле есть неплохие убойные показатели при 
незначительном и равномерном отложении внутреннего жира. 

По экстерьеру и конституции животных породы шароле дифференцируют 
на два типа: I – крупные с длинным туловищем и конечностями, высоким 
выходом убойным и чистого мяса при хорошем его качестве; II - компактные, с 
короткими конечностями, пропорциональные, с рельефной мускулатурой. 
Чрезмерная мускулатура бёдер предоставляет задней части туловища пожилой 
вид, хотя обусловлено это в основном контурами мышц, чем структурой таза. 
Животные породы шароле имеют широкое и округлое туловище, спину, как 
правило, провисшую (рис. 1). Это связано с большой массой тела, что и 
вызывает через длинное туловище мягкость верхней линии спины. У животных 
широкий, длинный, хорошо наполненный мускулатурой окорок. К недостаткам 
экстерьера, кроме провислости спины и рыхлости конституции, относят также 
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"доппелендеризм" (рис. 2). Это наследственная аномалия, которая 
характеризуется "гипертрофией" мышц всего тела, а особенно мускулатуры 
плечевого пояса и задних конечностей, причём сильнее у особей мужского 
пола. Она возникает вследствие увеличения содержания "белых" волокон, как 
результат гиперплазии, и сопровождается уменьшением поперечного сечения 
волокон. Зонами меньшего выражения признака являются шея и 
межпозвоночная мускулатура.  

 

 

 
Рис. 1. Бык породи шароле  Рис. 2. Бык с выраженными 

признаками "доппелендеризма" 
 
Средний выход телят составляет 75 %, оплодотворённость коров – 91 %, 

отёл двойнями – 3 %, интервал между отёлами 370 дней. Во Франции тёлок 
паруют в возрасте 24-26 месяцев. Фермеры объясняют это тем, что животные 
породы шароле имеют большие приросты и вместе с тем отличаются 
физиологической познеспелостью. Исходя из этого, тёлок покрывают тогда, 
когда заканчивается биологический рост костей и мышц. Живая масса 
ремонтных телок при первом осеменении в возрасте 23-25 мес. составляет от 
450 до 490 кг.  

Средний объём эякулята в шаролезских быков составляет 4,2 см3, 
оплодотворённость спермиев - 86,6 %. У коров значительным недостатком 
являются тяжёлые роды (28,01 %). По их количеству они уступают лишь 
породе мэн-анжу (24,12 %). При чистопородном разведении 25,4 % первотёлок 
в возрасте около 2 лет требуют акушерской помощи во время отёла, а в 19,9 % 
осуществляют кесарево сечение. У 54 % нетелей течение отёлов происходит без 
осложнений. 

У хозяйствах Украины количество мертворождённых телят составляет 
12,1 %, но у коров третьего отёла и старше оно снижается до 4 %. У шароле 
существует зависимость между количеством тяжёлых родов, числом 
мертворождённых и живой массой матерей. При тяжёлых отёлах живая масса 
коров на 6,4 % больше, при меньшем промере ширины в маклоках - на 3,7 % и в 
тазобедренных сочленениях - на 4,6 %. У коров шароле оптимальная 
продолжительность отёла в полтора-два раза больше, чем у животных других 
пород, поскольку требуется больше времени для того, чтобы кости таза 
разошлись. Поэтому во время отёлов шаролезских коров не следует спешить с 
родовспоможением. 

При большей массе в шаролезских тёлок тазовое отверствие по 
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отношению к массе меньше, чем у лимузинских. Развитие их мускулатуры 
приводит к уменьшению последнего и увеличению массы тела, 
сопровождающееся меньшим тазовым отверствием по отношению к массе. 
Исходя из этого, обоснованнее подходят к выбору пород для скрещивания. 
Шаролезский скот эффективно используют при багатопородном скрещивании с 
целью получения помесей с высоким потенциалом мясной продуктивности. В 
таком случае на первом этапе местных коров скрещивают с производителями 
герефордской, абердин-ангусской, лимузинской, салерской пород для 
получения двухпородных помесных самок с повышенными молочностью и 
воспроизводительной способностью. На втором этапе небольших, но молочных 
и плодовитых коров спаривают с быками породы шароле. 

Опыт скрещивания шароле с другими молочными и комбинированными 
породами достаточно большой. При скрещивании её с молочными и 
комбинированными породами наблюдают увеличение живой массы помесного 
приплода, изменение у него типа строения тела и повышение, в связи с этим, 
количества тяжёлых отёлов и мертворождённых телят. Шаролезский скот 
передаёт выдающиеся признаки мясной продуктивности во время скрещивания 
с молочными и мясными породами. Это является одним из главных факторов, 
обуславливающих её распространение. При участии шароле создано много 
новых пород (биффало, шарбрей, мандологонская, каншэм, американская 
мясная, аулиеконская, украинская мясная, полесская) и синтетических линий 
(Коопельсо-93, ИNRA-95) мясного скота.  

Сейчас в Украине шароле сосредоточено в опытном хозяйстве 
«Гонтаровка» Института животноводства НААН, ООО «Рачанское» 
Житомирской области, и ООО «Агрикор Холдинг» Черниговской областей. 

Заключение и выводы. Дальнейшую селекцию с животными породы 
следует проводить на уменьшение доли тяжёлых отелов, устранение 
недостатков экстерьера при сохранении хорошей молочной продуктивности 
коров и мясной молодняка. 
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Abstract 
Animals of the Charolais breed are well noted by their high milk and beef performance, 

adaptability to grazing conditions, sufficient reproductive performance. Because of these traits this 
breed is widely used for creation of new breeds and varieties of beef cattle. 

Further selection of the animals of this breed should be directed towards decrease of 
distocia, eliminating exterior defects while maintaining good milkability of cows and beef 
performance of youngstock. 
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В роботі розглянуто  результати дослідження впливу  мінеральних добрив 

та гумату калію, Гуміфілду Форте Аміно, Фульвіталу Плюс на реалізацію 
потенціалу продуктивності сої, рівня індивідуальної продуктивності рослин. 
Використання мінеральних добрив N112P 52K90  в поєднанні з  мікродобривами 
та гуматом калію (Сульфат Mg 5 кг/га+Моно Бор 1,5 л/га + гумат калію 
2л/га) оптимізувало проходження фізіологічних процесів, сприяло кращому 
споживання елементів живлення, що в результаті підвищило врожайність сої 
на 0,32 т/га (13,2%). Використання гумінових і фульвокислот в поєднанні з 
амінокислотами та макроелементами забезпечувало  приріст 0,25 т/га 
порівняно з використанням гумату калію та на 0,57 т/га (23,5%) порівняно з 
основним внесення мінеральних добрив. 

Ключеві слова: мінеральні  добрива, соя, гумати, гумат калію, Гуміфілд 
Форте Аміно, Фульвітал Плюс, продуктивність, урожайність. 

Вступ. Сучасні економічні виклики сільському господарству України 
небезпідставно спонукають виробників здійснювати пошук енергоощадних 
технологій вирощування сільськогосподарських рослин. Нестабільні ціни на 
продукцію рослинництва на фоні постійного їх зростання щодо ресурсів 
технологічного забезпечення змушує переглядати як окремі елементи та 
прийоми, так і в цілому технології. Резервом у цьому напрямі може бути лише 
перехід на нові засади вирощування, що на фоні використання досягнень науки 
й практики (нові сорти і гібриди, техніка, високоефективні добрива, засоби 
захисту рослин тощо.) забезпечує позитивний економічний ефект. Проте 
впровадження таких технологій повинне сприятливо впливати на родючість 
ґрунту та умови живлення, а відповідно й на ріст і розвиток рослин. 

Виробництво гумінових добрив пройшло досить великий шлях від високо 
баластних гуматів із низьким вмістом активних речовин до сучасних 
високотехнологічних продуктів нового покоління. Завдяки своїм унікальним 
властивостям нові природні гумінові добрива збільшують енергетику рослинної 
клітини, стимулюють процеси життєдіяльності, посилюють корисну дію інших 
речовин. Це продукти з мінімальним вмістом баласту, високим вмістом 
біологічно активних речовин, з гарантовано стабільними властивостями, що 
забезпечують точне дозування і прогнозовано високу ефективність дії. 

Найважливіша особливість біологічної активності гуматів полягає в 
підвищенні стійкості рослин до дії несприятливих чинників і стресів і 
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розширенні діапазону кліматичних та інших умов їх продуктивності. Ефект від 
застосування гуматів тим помітніше, чим більший вплив несприятливого 
фактора або чим більше відхилення від оптимальних умов розвитку рослини. 

Принциповою відмінністю гуматів від багатьох інших біологічно активних 
речовин є те, що вони підвищують опірність рослин не яким-небудь певним 
чинникам довкілля, а направлено піднімають опірність організму при дії будь-
якого конкретного несприятливого фактора, компенсуючи брак природних 
захисних ресурсів організму в даному напрямку. Це відбувається внаслідок 
того, що дія гуматів направлена на нормалізацію і стимуляцію тих же 
провідних процесів клітинного метаболізму; які гальмуються або блокуються 
інгібуючими факторами середовища. При цьому клітини набувають додаткову 
можливість швидко відновлювати свої життєво важливі структури і цим самим 
протистояти згубному впливу несприятливих умов. Можна сказати, що рослина 
використовує все багатство молекулярного складу, хімічного, біологічного та 
енергетичного потенціалу гуматів, і з усього різноманіття його поживних, 
захисних або стимулюючих властивостей вибирає саме ті його властивості, які 
на даний момент найбільш необхідні для підвищення стійкості і посилення 
опірності дії факторів, що перешкоджають розвитку рослин. А оскільки з 
безлічі несприятливих факторів в реальних умовах розвитку рослини 
обов'язково знайдеться частина діючих у розглянутий період часу, то корисний 
результат роботи компенсаційного механізму, закладеного в гумати природою, 
буде проявлятися практично завжди. 

Соя займає чинне місце, або ж профілююче в посівній структурі 
господарств усіх категорій. Незважаючи на постійно зростаючі площі посіву 
сої, попит на цю культуру тільки збільшувався а відповідно росла і ціна, тому 
рентабельність вирощування цієї культури в сучасних кризових умовах України 
є доволі вигідною. Та непотрібно забувати про головну місію цієї культури в 
сільському господарстві, адже ця унікальна культура поєднує в собі два 
найважливіших процеси: фотосинтез та азотфіксацію. Завдяки цьому вона не 
лише забезпечує власні потреби в азоті, а й підвищує родючість ґрунтів та 
поліпшує екологію. 

Культура сої досить вимоглива до поживного режиму ґрунту. Так, для 
формування 1 ц зерна сої необхідно 6,5-7,5кг азоту, 1,3-1,7кг фосфору, 1,8-2,2кг 
калію. Незважаючи на великі вимоги сої в елементах живлення, вона менше 
деяких культур (пшениці, кукурудзи, люцерни, конюшини) реагує на внесення 
добрив, разом з тим добре використовує їх післядію [1]. 

Поживні речовини надходять у рослини сої нерівномірно. На початку 
вегетації вона потребує невелику кількість елементів живлення. До фази 
цвітіння вимоги її до живлення значно зростають. Для сої критичний у 
відношення азотного живлення період - 2-3 тижні до i 2 тижні після цвітіння. 
До цвітіння соя споживає відносно багато калію, менше азоту i ще менше 
фосфору – відповідно 25-32%, 18-20%i 9-14% усієї ввібраної кількості кожного 
елементу. Найбільше азоту (59%), калію (62%) i фосфору (53%) засвоюється на 
початку наливання зерна. Потім засвоєння азоту i калію уповільнюється, але не 
припиняється до кінця вегетації. Надходження фосфору характеризується 
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більшою рівномірністю, тому що рослини потребують його в усі фази рості і 
розвитку. Найбільшу кількість азоту соя використовує у фази цвітіння та 
формування бобів, калію – через 87-95 діб після появи сходів, кальцію та 
магнію – на 70-80-ту добу після появи сходів, сірки – у фазу формування бобів. 

Система удобрення зернобобових культур повинна будуватися таким 
чином, щоб біологічні властивості рослин по фіксації атмосферного азоту були 
використані найбільш ефективно [2], тому що високий рівень мінерального 
азоту гальмує розвиток бульбочок cої, що призводить до зниження азот 
фіксуючої здатності рослин [3].  

За збільшення “cтaртової” дози азоту до 30-40 кг/га затримується 
утворення бульбочок i знижується їх нiтрогенaзнa активність та азот фіксуюча 
здатність [4]. При подальшому збільшенні дози азоту до 60-80 кг/га 
пригнiчуєтьcя утворення бульбочок i знижується активність cимбiозу [5]. 
Збiльшення дози азоту до 112-148 кг/гa не приводить до зростання урожaю cої, 
a при більш високих дозах спостерігалось нaвiть його зниження [6]. 

Найбільш сприятливі взaємовiдношення для cимбiотичної діяльності між 
бульбочковими бaктерiями i роcлинaми формуються при одночасному внесенні 
помірних норм азотних добрив на фонi фоcфорно-кaлiйних [6].  

Основний текст. Використання мікроелементів та препаратів на основі 
гуміно- та фульвокислот,  в системі удобрення сільськогосподарських культур і 
зокрема бобових є дійовим фактором оптимізації умов живлення в різні фази 
росту та розвитку і впливу на симбіотичну фіксацію азоту.  

Соя вирощувaлacя на темно-ciрому опідзоленому ґрунтi в умовах 
Західного Лicоcтепу України. 

Під основний обробіток грунту було внесено 112 кг/га азоту, 52 кг/га 
фосфору тa 90 кг/га кaлiю. Позакореневі підживлення проводились у фази : 
третього трійчастого лиска сульфатом магнію (5 кг/га), НАНОВІТ Моно Бор - ( 
0,5 л/га), гуматом  калію (1л/га), Гуміфілдом Аміно- 0,45л/га;  бутонізації: 
НАНОВІТ Моно Бор - 1 л/га;  формування бобів: гуматом калію - 1л/га, 
фульвітатом  Плюс - 0,4 л/га. 

Перед посівом для покращення симбіотичної фіксації азоту та формування 
більшої кількості бульбочкових бактерій, насіння сої обробляли інокулянтом  
Premium Inoculant (містить штам азотофіксуючих бактерій 532С, відрізняється 
від інших штамів своєю потужною дією при будь-яких погодних умовах). 

Для більш об’єктивної оцінки впливу факторів, які вивчалися, на 
реалізацію потенціалу продуктивності сої використовували  показник рівня 
індивідуальної продуктивності рослин. 

За використання Гуміфілду Форте Аміно та Фульвіталу Плюс в поєднанні 
з макроелементами та гумату калію рослини cої були висотою 117 cм. 
Використання гуматів та макродобрив були більш ефективним порівняно із 
використанням тільки основного внесення добрив. Висота рослин становила 82 
cм – основне внесення добрив (фон), 115 cм за внесення гумату калію та 117 cм 
за внесення Гуміфілду Форте Аміно та Фульвіталу Плюс (табл.1). Це 
обумовлено оптимізацією поживного режиму ґрунту за рахунок пролонгованої 
дії добрива та мікробіологічної активності ґрунту. Маcа зерна із однієї рослини 
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була мінімальною на контролі і становила 4,45 г. За використання гумату калію 
в поєднанні з макроелементами  вона зростала до 4,99г, що відповідним чином 
відображалося на рівні урожаю культури. 

 
Таблиця 1 

Вплив мінеральних добрив на структуру врожаю сої Медісон 

Варіант удобрення  
Висота 
роcлин, 

cм 

Маcа Кількість, 
шт./роcлина 

зерен з 
однієї 

рослини г 

1000 
зерен, 

 г 

струч
ків зерен 

N112P52K90 - Фон 82 4,45 165 13,45 26,9 

Фон+ Сульфат Mg 5 кг/га+ 
Моно Бор 1,5 л/га+ 
Гумат Калію 2л/га  

115 4,99 171 14,7 29,2 

Фон+ Сульфат Mg 5 кг/га+ 
Моно Бор 1,5 л/га+ 

Гуміфілд Аміно 0,45л/га+ 
Фульвітал Плюс 0,4л/га 

117 5,44 186 16,5 29,3 

 
За використання Гуміфілду Форте Аміно та Фульвіталу Плюс в поєднанні 

з макроелементами вона збільшувалася до максимального показника 5,44 
г/рослина. Високоефективний, водорозчинний препарат, що містить солі 
фульвокислот, мікроелементи, органічно зв’язану сірку природного 
походження в легкодоступній формі для рослин фульвокислоти сприяли 
швидкому наростанню вегетативної маси та відростанню листків, збільшують 
площу листкової поверхні, що підвищує активність накопичення сухої 
речовини, стимулюють виділення кореневою системою групи органічних 
кислот, а зокрема лимонної кислоти, що хелатує мікроелементи ґрунту і 
покращує їх засвоєння. 

За оптимального перебігу асиміляційних процесів збільшувалася маса 1000 
зерен  - мінімальною  вона була на контролі (165 г) тоді як за використання 
гумату калія в поєднанні з макроелементами цей показник зріс до рівня 171 г. 
Максимального значення набув за використання Гуміфілду Форте Аміно та 
Фульвіталу Плюс 186г, що на 15 г більше ніж за використання гумату калію, 
так як у фазу формування бобів були внесені ульво кислоти які транспортували 
макроелементи до метаболічних ділянок клітини, що підвищувало 
засвоюваність елементів та  вплинуло на крупність зерна сої. 

Мінімальна кількість стручків на рослині формувалася  за внесення 
N112P52K90 - 13,45 шт. За використання гумату калію в поєднанні з 
макроелементами цей показник збільшився до 14,7 шт./рослина. Максимальна 
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кількість стручків утворилася на 1 рослині за використання Гуміфілду Форте 
Аміно та Фульвіталу Плюс в поєднанні з основним внесенням мінеральних 
добрив - 16,5 шт, що вплинуло на рівень урожаю. 

Кількість зерен на одній рослині cої за внесення гумату калію, Гуміфілду 
Форте Аміно та Фульвіталу була практично на одному рівні і становила 29,2 
шт. та 29,3 шт. відповідно. На фоні  N112P52K90 кількість насінин на одній 
рослині була найменшою і становила 26,9  шт./рослина. 

Таким чином оптимізація умов живлення за внесення солей гумінових та 
фульвокислот (Гуміфілд Форте Аміно та Фульвітал Плюс) в поєднанні з 
макроелементами сприяла  збільшенню кількості генеративних органів рослин 
сої. Що в сою чергу впливало на розмір урожаю. 

Основне внесення мінеральних добрив N112P52K90 підвищувало 
продуктивність рослин сої та  формувало  урожайність на рівні 2,42 т/га (табл. 
2). 

Магній, що вносився у вигляді сульфату підвищував продуктивність 
вегетативної поверхні, активізував процеси  фотосинтезу, дихання, синтез 
вуглеводів та їх транспортування з листків до коренів, внаслідок чого 
формувалася потужна коренева система, зростала концентрація цукрів у точці 
росту, активізувалися процеси перетворення фосфору з мінеральних сполук в 
органічні. 

Висококонцентрований розчин бору  на основі біологічно-активного 
комплексу NANOACTIV, покращував засвоєння поживних речовин і 
транспортування вуглеводів з листків до коренів та репродуктивних органів. 
Надзвичайно важлива роль бору проявлялася у процесах цвітіння і запилення, 
що також впливало на величину урожаю. Високі  показники врожайності 
спостерігаються за використання Гуміфілду Форте Аміно та Фульвіталу Плюс і 
становили 2,99 т/га. За позакореневого підживлення  гуматом калію 
врожайність зростала до 2,74 т/га. 

Таблиця 2  
Вплив умов живлення   на урожайність зерна сої Медісон. 

Варiант удобрення  Урожайнicть, 
т/га 

Приріст до 
контролю 
т/га % 

N112P 52K90  - Фон 2,42 - - 

Фон+ Сульфат Mg 5 кг/га+ 
Моно Бор 1,5 л/га+ 
Гумат Калію 2л/га  

2,74 0,32 13,2 

Фон+ Сульфат Mg 5 кг/га+ 
Моно Бор 1,5 л/га+ 
Гуміфілд Аміно 0,45л/га+ 
Фульвітал Плюс 0,4л/га 

2,99 0,57 23,5 

НIР05, т/га: 0,23  
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Висновки: використання мінеральних добрив N112P 52K90  в поєднанні з  
мікродобривами та солями гумінової та фульвокислот (Сульфат Mg 5 кг/га+ 

Моно Бор 1,5 л/га + гумат калію 2л/га) оптимізувало проходження 
фізіологічних процесів, сприяло кращому споживання елементів живлення, що 
в результаті підвищило врожайність сої на 0,32 т/га (13,2%). Використання 
гумінових і фульвокислот в поєднанні з амінокислотами та макроелементами 
забезпечувало  приріст 0,25 т/га порівняно з використанням гумату калію та на 
0,57 т/га (23,5%) порівняно з основним внесення мінеральних добрив. 
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Abstract 
The effect of the mineral fertilizers and of the potash humat and of the Gumifild forte amino 

and of the Fulvital Pluss on level individual productivity of the soybean plants was researched. In 
the variant with potash humat application in combination with macronutrients the seeds weight was 
increased to 4.99 g her 1plant. it is caused increasing of the crop yield. The effect of the 
combination of the Gumifild forte amino and Fulvital Plusswith macronutrients this index was 
increased to 5.44 g her 1 plant. Humic acids and fulvic acids decreased effect of the stress and 
optimized macronutrients and micronutrients uptake by plants. It is increased plant height from 28 
cm to 35 cm and increased amount of the generative parts of the plants in the variant with basic 
fertilizers application in the rate N112P52K90.The using of the salts of the humic acid and fulvic acid 
the degree of soybean production was increased and the number of the beans on plant was 
increased too.  

The development of the plant accumulative processes in the variants with application of the 
Gumifild forte amino and Fulvital Pluss has positive effect on the whole soybean prodctivity. The 
bean yield was 2.99 t/ha. In the variant with potash humat on background of the macronutrients 
basic application with magnesium sulfate and mono B the bean yield was 2.74 t/ha. 

Combination of the macrofertilizers with potash humat optimized physiological processes into 
plants too and caused better nutrients uptake by plants from the soil. It is caused bean yield 
increasing on 0.32 t/ha (13.2%) in comparative to control. The bean yield edition was 23.5 5 to 
variant with basic fertilizers application in rate N112P 52K90in the variant with humic salts and fulvic 
salts.  

Key-words: mineral fertilizers, soybean, gumat, potash gumat, Gumifild forte amino, Fulvital 
Pluss, soybean productivity, bean yield  
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ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЛЬТЫ РЕКИ ЧОРОХИ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

CHANGES IN THE CHOROKHI RIVER DELTA UNDER THE IMPACT OF 
ECONOMIC ACTIVITY 
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Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев, 
Героев Обороны 15, 03041 

National University of Life and Environmental Sciencs of Ukraine, Kyiv,  
Heroiv Oborony st., 15, 03041 

 
Аннотация. На основе анализа космических снимков Ландсат 

рассматриваются процессы в дельте реки Чорохи в связи с экстремальным 
регулированием ее стока. Выявлены усиление дренирующей роли реки на 
ландшафты дельты, активизация размывания русла реки, эрозия наиболее 
выдвинутых в море устьевых участков дельты и территории между устьем и 
городом Батуми. В районе же самого города не подтвердилось существующее 
опасение об активизации эрозии берегов, сейчас здесь отмечено умеренное 
накопление наносов. 

Ключевые слова: дельта, река Чорохи, эрозия, аккумуляция наносов, 
космический снимок 

Введение. Изменения дельт рек под влиянием хозяйственной деятельности 
в их бассейнах давно уже стали глобальным процессом, привлекающим 
внимание ученых и практиков разных специальностей, а также широкой 
общественности. Особое внимание обращается на регулирование стока рек 
плотинами и водохранилищами, оказывающее глубокое влияние на ландшафты 
дельт и на условия жизни населения в зоне влияния этих гидротехнических и 
водохозяйственных сооружений. Со времени разрушительных для природы 
дельт изменений, проявившихся в первой половине прошлого столетия в дельте 
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Колорадо, а во второй половине ХХ-го века в дельтах Сырдарьи и Амударьи, 
для изучения этих процессов сформировались крупные научные школы 
Михайлова В.Н., Ковды В.А., Колемана Й.М. (Coleman J.M.), Воросмарти К.Й. 
(Vorosmarty C.J.), Сивитского Й.П.М. (Syvitski J.P.M.) и многих видных 
исследователей, чьи работы не представляется возможным детально 
рассмотреть в этом кратком сообщении. Нами же сделаны попытки 
систематизации процессов, происходящих в дельтах рек в зависимости от 
характера регулирования стока, климатических условий, геоморфологических 
особенностей, использования земель, оседания поверхности, повышения уровня 
моря и других факторов [3, 16-18]. 

В бассейне Черного моря, к которому принадлежит и бассейн реки Чорохи, 
сформировались дельты разного типа. Дельты Днепра и Днестра образовались в 
длинных неглубоких лиманах и относятся, по Михайлову В.Н., к так 
называемым «дельтам выполнения» (bay-head delta). Дельты Дона и Кубани 
располагаются на побережье мелководного Азовского моря и относятся, 
очевидно, к переходному типу от «дельт выполнения» до «дельт выдвижения» 
(protruding delta). Обширная дельта Дуная имеет сложную природу и сейчас 
развивается как дельта выдвижения, испытывая и новейшие изменения, 
обусловленные регулированием стока и хозяйственной деятельностью [16, 17]. 
А сравнительно небольшие дельты южного и западного побережья Чёрного 
моря формируются как дельты выдвижения в бесприливное море. Среди них 
особое место занимает дельта реки Чорохи, испытывающая влияние 
экстремально сильного регулирования речного стока в ее бассейне. 

Характеристика бассейна реки. 
Основная часть бассейна  реки Чорохи – это субтропики 

средиземноморского типа, которые севернее устья сменяются влажными 
субтропиками. Количество атмосферных осадков изменяется от 250 мм в 
горной части бассейна до 2650 мм – в прибрежной. Большая часть бассейна 
Чорохи используется как лесные угодья и пастбища. А пологие склоны в 
прирусловой части реки используются в сельском хозяйстве, хотя площади 
этих угодий небольшие. После сооружения всех запланированных плотин здесь 
предусматривают орошение около 30000 га земель преимущественно в верхней 
и средней частях бассейна. Здесь выращивают кукурузу, пшеницу, фундук, 
маслины, виноград, чай. В пределах Грузии орошение не играет существенной 
роли, а преобладает рыболовство. Но наиболее ценным в этом регионе является 
гидроэнергетический потенциал реки [1, 4, 9, 13, 19]. Долина Чорохи 
признается турецкими природоохранными организациями в качестве 
важнейшего региона биоразнообразия, заслуживающего всемерной защиты и 
сохранения. В долине богатая растительность, в том числе есть 104 вида, 
находящихся под угрозой исчезновения. Из них 67 видов являются эндемиками 
в Турции [19]. Всего в бассейне насчитывают около 2500 видов сосудистых 
растений, включая 160 эндемиков [7, 8, 9, 13 и др.]. 

Река Чорохи (Чорух) начинается в Армянском нагорье на востоке Турции  
а впадает в Черное море в Грузии у города Батуми. Площадь бассейна реки 
оценивается в 22100 км2, из них 91% - в Турции и 9% - в Грузии[6]. Длина 
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составляет, по данным [1], 438 км, из них в пределах Турции 412 км, а в Грузии 
– 26 км. Правда, после создания цепи водохранилищ протяженность реки 
несколько сократилась (по данным [6] – до 400 км). Годовой 
среднемноголетний сток воды Чорохи – 8,71 км3 [1]. А по более поздним 
данным (но за короткий период), учитывающим потери в водохранилищах и 
водопотребление [15] – 6,824 км3. Годовой сток реки до ее зарегулирования 
колебался от 3.3 км3/год (1955) до 11.2 км3/год  (1968), а среднемноголетний 
сток за 70 лет наблюдений, включая период зарегулированного стока (до 2015 
г.), оценивается даже в 6.3 км3/год [6]. Приток наносов к морскому краю реки 
Чорохи оценивался от  4 920 000 м3/год [1] до 5,8 млн м3, из них в береговой 
зоне аккумулировалось  2 310 000 м3/год, а 2 610 000 м3/год уносилось в море.  
В весовом выражении река Чорохи приносила ежегодно в среднем 8,44 млн. т. 
наносов, что составляло 11% стока наносов в Черное море [14]. Мутность воды 
в районе устья Чорохи достигала 1000-2000 г/м3. Наносы принимали участие в 
формировании дельты реки и шельфа. Однако значительное количество 
наносов поглощалось Чорохским подводным каньоном (до 1800000 м3/год [1]). 
На сток наносов заметно влияло изъятие наносов из русла рек бассейна для 
строительства, достигавшее около 600 тыс. м3[1, 2 и др.]. Но естественная 
динамика наносов резко нарушается в последние десятилетия регулированием 
стока реки плотинами и водохранилищами. В пределах Турции это плотины: 
Муратли - в 30 км от устья Чорохи с емкостью водохранилища 0,075 км3, (2005 
г.); Борчха - 40 км от устья, 0,419 км3, 2006 г.; Деринер - 67 км от устья,  1,97 
км3, 2013 г.; Аркун – 0,283 км3, 2014 г.; Артвин – 0,167 км3, 2016 г.; Гуллубаг – 
0,02 км3, 2012 г.; Лалели – 0,969 км3, 2017 г.; Тортум – 0,058 км3, 1972 г.; Аксу -  
0,184 км3, сооружается с 2010 г. Общая емкость водохранилищ оценивается в 
6,72 км3 [15]. После завершения в 2018 г., согласно с  Çoruh River Development 
Plan, строительства наивысшей в этом бассейне (273 м) плотины Юсуфели с 
емкостью водохранилища 2,13 км3 сток наносов может практически полностью  
прекратиться и возможно усиление размыва берегов на участке от устья Чорохи 
до города Батуми [1, 6, 10, 12 и др.]. В пределах Грузии на правом притоке 
Аджарисцкали функционирует с 1937 г. лишь одна деривационная ГЭС. В 
целом в бассейне Чорохи планируется соорудить 27 гидроэнергетических 
плотин, в т. ч. наиболее крупные – на главном русле (рис. 2). 

Результаты и обсуждение. 
Для южного и юго-восточного побережья Черного моря характерно 

развитие эрозии и отступление берегов под влиянием регулирования стока рек 
и аккумуляции наносов в водохранилищах [1, 5, 6, 11, 13 и др.]. Конкретное 
проявление этого процесса с учетом особенностей гидротехнического 
строительства в бассейне реки Чорохи и взаимодействия суши и моря в районе 
дельты Чорохи  и стало предметом исследования. Ведь строительство каскада 
водохранилищ началось еще в 70-е годы, и уже в 1979 г. было отмечено 
сокращение водного стока на 7%, а стока наносов из уже построенных 
водоемов – на 97%. В целом же по всему каскаду ожидается сокращение 
годового стока наносов, ранее определявших формирование дельты реки, на 
87% [9]. А уменьшение поступления с речным стоком песка и гравия в дельту 
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угрожает, по мнению специалистов [1, 11. 13 и др.] нe только экосистемам 
дельты и побережья, но и городу Батуми, где обострится проблема защиты 
берегов специальными сооружениями. 

Рис.1. Бассейн реки Чорохи зимой (слева, снимок спутника Terra) и 
геоморфологические черты дельты (справа, Google Earth) 

 
Рис. 2. Размещение плотин и гидростанций на реке Чорохи [6] 

 
Для оценки фактического влияния регулирования стока реки Чорохи на 

процессы в ее дельте методами дистанционного зондирования были 
использованы космические снимки Ландсат за период 1980-2015 гг. При этом 
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учитывалось, что снимки Ландсат-2 имеют невысокое качество. Поэтому в 
основном анализировались снимки Ландсат-5 и 8. Прежде всего 
проанализированы изменения ландшафтов дельты в границах территории по 
состоянию на 2015 г. из-за усиления дренирующей роли реки Чорохи после ее 
зарегулирования плотинами и водохранилищами. Для этого осуществлена 
визуализация космических снимков программой ERDAS imagine и проведена 
так называемая «неуправляемая» (“unsupervised”) классификация (рис. 3 и 
таблица). 

Таблица.  
Динамика угодий в дельте реки Чорохи, га 

Даты 

Угодья 

Всего, 
га 

Водная 
поверх-
ность 

Заболо-
ченные 
земли 

Луга и 
сады 

Леса и 
парки 

Неводо-
прони-
цаемые 

площади 
1987.08.16 303 594 487 897 1449 3730 
2015.04.07 261 425 907 867 1270 3730 
2015.05.25 276 400 940 863 1251 3730 
2015.07.28 251 237 921 955 1366 3730 

 

 
Рис.3. Дельта реки Чорохи на снимках Ландсат 5 (1987 г.) и Ландсат 8 

(2015 г.) и их классификация: 1- водная поверхность, 2 – здания, 
 3 – неводопроницаемые территории, 4 – заболоченные земли, 5 – леса и 

парки, 6 – луга и сады. 
Полученные результаты приближенно свидетельствуют о некотором 

осушении этой дельтовой территории и активизации ее хозяйственного 
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освоения. Для определения изменений береговой линии дельты применялось 
наложение шейп-файла этой дельты (.aoi-file) на снимке Ландсат-8 в 2015 году 
на снимок Ландсат-5 в 1987 г., а также на снимок Ландсат-2 в 1980 г., хотя 
качество этого снимка намного хуже (рис. 4). Результаты свидетельствуют об 
отступлении береговой линии, то есть об эрозии берегов, в районе устья реки и 
на участке между устьем и городом Батуми. Учитывая приближенный характер 
полученных таким способом величин, предполагаем, что в районе устья реки 
береговая линия сместилась на восток за период 1987-2015 гг. на 120-150 м, а за 
период 1980-2015 гг. – не более 180 м. А на территории между устьем реки и 
городом Батуми эти величины составили соответственно 60-90 м и не более 120 
м (рис.4). В пределах самого города Батуми смещение береговой линии 
составило в основном менее 1 пикселя (30 м), причем в западном направлении. 
То есть здесь проявилась слабая тенденция к аккумуляции наносов. Уточнение 
этой величины было сделано с помощью картографического сервиса «Планета 
Земля» (рис. 5). 

Для такой цели была использована функция этого сервиса «изменение 
изображения во времени», позволившая приближенно выявить смещение 
береговой линии в сторону моря за период 2004-2016 гг. И хотя этот период не 
совпадает с периодом нашего исследования, полученные данные 
свидетельствуют о расширении суши здесь на расстояние 10-35 м. 

 

 
Рис.4. Наложение береговой линии в 2015 г. (Ландсат 8) на снимки Ландсат 

5 и Ландсат 2 в устье реки Чорохи (слева) и на участке между устьем и 
городом Батуми (справа) 
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Рис.5. Изменение береговой линии в городе Батуми за период 2004-2016 гг. 

 
Рис.6. Эрозия и аккумуляция суши на побережье дельты и в русле 

реки Чорохи (1 – эрозия суши, 2 – аккумуляция наносов) 
 
С целью определения конкретных территорий, где произошли изменения, а 

также их площадей, была использована функция “change detection” 
специализированной программы (рис.6). В результате было выявлено, что 
наиболее масштабные процессы эрозии и аккумуляции происходят в русле реки 
в пределах Грузии. Здесь произошло размывание берегов и островов 
осветленными водами реки на площади 210 га и переотложение 
образовавшихся наносов на площади 107 га. Следовательно, эрозионные 
процессы проявились на почти вдвое большей площади, чем аккумулятивные. 
В районе устья реки Чорохи за период 1987-2015 гг. были эродированы 
наиболее выступавшие в море участки на площади 14 га, в то же время часть 
образовавшихся вследствие размыва русла отложений аккумулировалось и в 
устье. На участке от устья реки до города Батуми отмечен односторонне 
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направленный процесс эрозии берега на площади 16 га. В районе же самого 
города Батуми произошла аккумуляция наносов на площади 20,5 га и некоторое 
(на десятки метров) выдвижение берега в море. Аккумуляция наносов отмечена 
и севернее Батуми (в заливе) на площади 20,7 м. 

Заключение.  
Общие закономерности изменений южного и юго-восточного побережья 

Черного моря под влиянием регулирования стока рек и аккумуляции наносов в 
водохранилищах, а именно - развитие эрозии и отступление берегов, 
проявляются своеобразно в дельте реки Чорохи. Сооружение целого каскада 
водохранилищ и изменение режима стока воды и наносов обусловило, прежде 
всего, активизацию эрозионных процессов в нижнем течении реки в пределах 
Грузии. За период 1987-2015 гг. здесь площадь эродированных земель (210 га) 
превысила площадь намытых вдвое, дренирующее влияние русла на смежные 
территории дельты усилилось. В устье реки за это же время подверглись эрозии 
наиболее выдвинутые в море территории на площади 14 га. На участке от устья 
реки до города Батуми отмечен односторонне направленный процесс эрозии 
берега на площади 16 га. В районе же самого города Батуми произошла 
аккумуляция наносов на площади 20,5 га и некоторое (на десятки метров) 
выдвижение берега в море. 
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Аннотация. В работе работе рассматриваются вопросы эффективности 
использования медицинского оборудования в Травмоцентре первого уровня БУЗ 
ВО "Вологодская областная клиническая больница" за счет средств 
Федерального Бюджета, а также предложения по дополнительному 
оснащению медицинским оборудованием Травмоцентра первого уровня. 

Summary. In work to work questions of efficiency of use of the medical 
equipment in Travmocentr of the first VO BOUZAS level "Vologda regional hospital" 
at the expense of agents of the Federal Budget and also offer on additional equipping 
are considered by the medical equipment Travmocentra of the first level. 

Ключевые слова: оснащение травмоцентра, федеральный бюджет, 
«золотой час», сочетанная и комбинированная травма, летальность. 

Keywords: equipment of a travmocentre, the federal budget, "gold hour", the 
combined and combined trauma, lethality. 

Вступление  
Цель – определить эффективность использования медицинского 

оборудования, приобретённого за счёт средств федерального бюджета. 
В целях снижения летальности пациентов с тяжёлой сочетанной травмой в 

Российской Федерации введена система функционирования сети 
травматологических центров. Оснащение травмоцентров медицинским 
оборудованием, организация рабочего процесса направлены на оказание 
высококвалифицированной медицинской помощи пациентам с шокогенной 
травмой исходя из основного правила – правила «золотого часа».  

Нами проведён анализ использования медицинского оборудования 
травматологического центра, приобретённого за счёт средств Федерального 
бюджета: 64-срезовый спиральный компьютерный томограф, аппарат 
ультразвуковой диагностики экспертного класса, наркозно-дыхательные 
аппараты, аппараты искусственной вентиляции лёгких, мониторы слежения, 
Стойка эндоскопическая универсальная, комплекс рентгеновский для 
интраоперационного контроля (С-дуга).  Период исследования 2011-2015 годы.   

Необходимо отметить, что организация работы травматологического 
центра первого уровня осуществлялась из расчёта на 1 млн населения. В нашем 
случае травмоцентр открывался на «субъект Федерации» - индустриально 
развитый регион Северо-Запада РФ с населением 1 196  тыс. человек. Работа 
травматологического центра первого уровня организована на базе областной 
клинической больницы, с ориентировочным охватом населения 850 т. человек. 
При этом, в регионе 27 муниципальных образования, в четырёх из которых 
имеются врачи-травматологи. 

Основным критерием эффективности использования медицинского 
оборудования рассматривался показатель нагрузки на единицу медицинской 
техники при выполнении лечебно-диагностических мероприятий пациентам с 
шокогенной травмой в остром и отсроченном периоде, а так же пациентам при 
оказании плановой помощи.  

Основной задачей работы травматологического центра является спасение 
жизни пострадавшего с тяжёлой сочетанной травмой или изолированной 
шокогенной травмой. Главным условием достижения цели, несомненно, 
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является критерий наиболее раннего начала оказания медицинской помощи. 
Однако, в данной ситуации уместен и другой постулат: «правильный диагноз – 
правильное лечение». В том случае, когда при поступлении, коллегиальный 
врачебный осмотр пострадавшего, определяет возможность дополнительных 
методов диагностики, на первый план выходит  обследование пациента на 
спиральном компьютерном томографе. В настоящее время сложно переоценить 
эффективность данного метода исследования: при минимальных затратах 
времени – максимум необходимой диагностической информации. 

Исследование позволяет определить: 
- тяжесть черепно-мозговой травмы, наличие позвоночно-спинальных 

повреждений; 
- травму грудной клетки (гемопневоторакс, пневомедиастинум, 

гемоперикард); 
- повреждения брюшной полости, сопровождающиеся гемоперитонеумом; 
- переломы костей таза с забрюшинными гематомами, усугубляющими  

тяжесть травматического шока. 
Полученные данные позволяют оперативно определить лечебную тактику 

в отношении пострадавшего. Угрожающими состояниями для пациента 
являются повреждения, сопровождающиеся внутренним кровотечением. 
Несомненно, важная роль в данной ситуации принадлежит эндоскопическим 
методам диагностики и лечения. Важность данных методов не вызывает 
сомнений при лечении пострадавших с тяжёлым травматическим шоком и 
нестабильной гемодинамикой, когда выполнение пациенту компьютерной 
томографии, ультразвукового исследования невозможно. В данном случае 
пациент доставляется в противошоковую операционную и диагностические 
лапаро- и торакоскопия переходят в лечебные противошоковые мероприятия. 
Установление посредством лапароскопии диагноза повреждения 
паренхиматозного органа с последующим переходом на лапаротомию, 
занимает значительно меньше времени, чем использование метода 
ультразвуковой диагностики в установлении ургентной патологии. Безусловно, 
метод УЗ-диагностики имеет важное значение при лечении пациентов с 
сочетанной травмой, однако ценность метода определяется в отсроченном 
периоде при диагностике динамики развития гидроторакса, гидроперитонеума, 
забрюшинных гематом, сосудистого тромбоза. Причём метод актуален при 
обследовании пациента «на месте», когда транспортировка его затруднена или 
невозможна в силу тяжести травмы или нахождения пациента на аппарате 
искусственной вентиляции лёгких. 

В таблице № 1 представлена нагрузка на единицу оборудования за 
исследуемый период.  

Оценивания результаты, представленные в таблице, необходимо отметить, 
что травматологический центр является структурным подразделением 
многопрофильной больницы и его работа рассчитана на нагрузку оказания 
медицинской помощи при тяжёлой сочетанной и шокогенной травмы – 200 
пациентов в год. Этим объясняется наибольшая нагрузка на спиральный 
компьютерный томограф и аппарат ультразвуковой диагностики. Снижение 
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нагрузки на компьютерный томограф с 2014 года обусловлено введением в 
эксплуатацию второго аппарата и разделения потока плановых и экстренных 
пациентов. Нагрузка на аппарат ультразвуковой диагностики обусловлена в 
основном исследованиями при хирургической, урологической и акушерско-
гинекологической патологи. Причиной неравномерности распределения 
нагрузки за исследуемый период стала техническая неисправность аппарата. 
Остальное медицинское оборудование, представленное в таблице, 
использовалось в операционном отделении и отделении анестезиологии и 
реанимации травматологического центра и нагрузка на него в большей степени 
обусловлена оказанием медицинской помощи пациентам с сочетанной и 
изолированной  шокогенной травмой.   

 
Таблица 1 

Нагрузка на единицу оборудования 

 
В нозологической структуре пациентов отделения анестезиологии и 

реанимации травматологического центра превалировали пациенты с 
сочетанной травмой, далее пациенты с изолированной шокогенной скелетной 
травмой, изолированной нейротравмой и пациенты хирургического профиля 
(закрытая и открытая травма брюшной полости, грудной клетки, термическая 
травма). Данные за исследуемый период представлены  в таблице № 2. 

 
 

 
Наименование 
оборудования 

Кол-во 
единиц 

оборудова
ния 

год 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Томограф рентгеновский 
компьютерный 64-среза 1 2127 5720 5554 3256 3005 

2 
Комплекс рентгеновский 
для интраоперационного 
контроля 

1 119 132 119 133 186 

3 Аппарат искусственной 
вентиляции легких  6 37 37,6 39,3 43 48,7 

4 Аппарат наркозно-
дыхательный 2 127 130 155 143 158 

5 Монитор слежения 5 57,6 56,2 81,2 57,2 70,4 

6 Стойка эндоскопическая 
универсальная 1 59 78 103 88 123 

7 

Комплекс 
диагностический для 

ультразвуковых 
исследований 

1 1830 1330 670 472 2801 
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Таблица 2 
Нозологическая структура пациентов 

Год 
В

се
го

 б
ол

ьн
ы

х 

Л
ет

ал
ьн

ос
ть

 
аб

с.
/%

 

С
оч

ет
ан

на
я 

тр
ав

ма
 а

бс
./%

 

И
зо

ли
ро

ва
нн

ая
 

ск
ел

ет
на

я 
тр

ав
ма

 
аб

с.
/%

 

И
зо

ли
ро

ва
нн

ая
 

не
йр

от
ра

вм
а 

аб
с.

/%
 

Х
ир

ур
ги

че
ск

ие
 

бо
ль

ны
е 

аб
с.

/%
 

Д
ру

ги
е 

аб
с.

/%
 

2011 217 11 44 65 47 24 37 
5,1 20 31 22 11 17 

2012 237 7 85 56 37 31 28 
2,9 35,9 23,6 13,9 13,1 11 

2013 238 14 87 48 30 33 40 
5,8 36,5 20 12,6 13,9 16,8 

2014 285 13 68 90 32 35 60 
4,6 24 31,7 11,3 12 21 

2015 300 8 94 80 27 42 57 
2,6 31 26,6 9 14 19 

итого 1277 53 378 339 173 165 222 
4,2 29,6 26,5 13,5 12,9 17,4 

 
Представленные данные таблиц № 1 и № 2 показывают сопоставимость 

нагрузки на оборудование пролеченным больным. Необходимо отметить, что 
средний койко-день пациентов реанимационного отделения за исследуемый 
период составил 5,19, а летальность в структуре пациентов с сочетанной 
травмой – 4,8%.  Досуточная летальность в 100% случаев представлена 
пострадавшими с тяжёлой сочетанной травмой. Причиной неблагоприятного 
исхода у пациентов в период до 30 суток в 65% явилась тяжёлая черепно-
мозговая травма, как изолированная, так и в структуре сочетанной травмы. В 
общей сложности число пациентов с тяжёлой черепно-мозговой травмой, 
госпитализированных в отделение реанимации составило 355 за исследуемый 
период. В целях улучшения оказания медицинской помощи данной группе 
пациентов в оснащение реанимационного отделения должны быть включены 
аппараты для измерения внутричерепного давления.  

В структуре анестезиологических пособий за исследуемый период 
значительно возросла доля проводиниковых анестезий с 10,6% в 2011 году до 
65% в 2015 году – 120 пациентов. В целях улучшения качества проведения 
данных анестезий необходима ультразвуковая визуализация нервных и 
сосудистых стволов. Наиболее оптимальным будет использование в отделении 
реанимации и операционном отделении портативного УЗ-аппарата, что 
позволит улучшить и статистические показатели использования оборудования. 
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