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Анотація. Солона овочева продукція користується попитом у населення, 

має високу біологічну цінність та смакові якості. У роботі розглядаються 
удосконалені  рецептури соління коренеплодів буряка столового, що дозволить 
розширити сортимент солоної продукції та скоротить втрати під час 
зберігання.  Доведено, що додавання до рецептури свіжих і сухих листків 
селери, сухих листків смородини та коренів хрону значно покращує 
органолептичні показники та підвищує вміст біологічно-активних речовин у 
готовій продукції. Виділено оптимальні варіанти рецептур для виготовлення 
буряків солоних. 

Ключові слова: буряк столовий, коренеплоди, переробка, соління, якість 
Вступ. Коренеплоди буряка столового містять до 10 % цукрів, у складі 

яких переважає сахароза (більше 8 %), пектину – 1,1 %; клітковини – 0,9–1,0 %; 
геміцелюлози 0,7 %; мінеральних речовин – 1,0 %, білку – 1,5 %, а також –  
легкозасвоювані протеїни і  вуглеводи, необхідні  для організму  людини 
органічні кислоти, незамінні амінокислоти та інші біологічно активні  речовини 
[2]. 

З метою розширення асортименту консервів підвищеної біологічної 
цінності пропонується рецептури удосконалених видів солоної продукції 
буряка столового, при виробництві якого додають зелені черешки та сухі 
листки селери, сухі листки смородини та корені хрону [3]. 

Методика проведення досліджень. Дослідження проводили протягом 
2012–2014 рр у Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України (НУБіП України). Коренеплоди буряка столового вирощували в 
умовах північного Лісостепу. Біохімічні, товарні та органолептичні аналізи 
коренеплодів, дослідне соління проводили в науково-навчальній лабораторії 
кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції 
рослинництва ім. проф. Б.В.Лесика НУБіП України за загальноприйнятими 
методиками [1].  

Рецептуру виготовлення солоних буряків столових удосконалювали за 
рахунок додавання натуральних рослинних добавок, досліджували вміст 
біологічно-активних речовин, які підвищують біологічну цінність готового 
продукту.  У таблиці 1 наведено нормативні дані рецептур за відомим способом 
виробництва («Буряк столовий солоний») та рецептури за запропонованим 
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способом з додаванням прянощів. 
Таблиця 1 

 Рецептури підготовленої сировини і матеріалів для виготовлення солоної 
продукції буряка столового, % (кг на 100 кг готової продукції) 

Назва сировини і матеріалів 
Варіанти рецептури 

контроль досліджувані 
1 2 3 

Коренеплоди буряка столового 93,0 95,0 95,0 95,0 
Зелені листки селери 4,0 - 2,0 - 
Сухі листки селери - 2,0 - - 
Сухі листки смородини - - - 2,0 
Сухе коріння хрону - 1,0 1,0 1,0 
Кухонна сіль 3,0 2,0 2,0 2,0 

 
Перед солінням коренеплоди буряка мили, сортували за якістю, очищали, 

повторно мили, доочищали і знову ополіскували. Після миття та сортування 
очищали від шкірки вручну, мили. Крупні коренеплоди нарізали стовпчиками 
довжиною сторони  4–6 см. Листки селери мили, інспектували, різали на куски 
довжиною не більше 8 см. Сухі корені хрону мили і подрібнювали на куски 
довжиною 2–3 см. Підготовлені до соління коренеплоди буряка укладали у тару 
згідно рецептури, рівномірно перекладаючи підготовленими прянощами, 
заливали приготовленим розчином кухонної солі 2 %-ої концентрації. 

Для приготування 100 кг солоного буряка столового відомим способом 
потрібно використати 93 кг підготовлених коренеплодів, 4 кг зелених листків 
селери та 3 кг кухонної солі. Пропоновані способи соління передбачають 
додавання 1 % сухого коріння хрону та  2 % сухих чи свіжих листків селери (1 
та 2 рецептури) чи сухих листків смородини в такій же кількості (3 рецептура). 
У всіх варіантах способів соління підготовлену сировину заливали розсолом з          
2 %-го розчину кухонної солі та води. 

Ферментацію коренеплодів буряка столового здійснювали за температури 
18–24 0С протягом 12–14 діб.  За період ферментації коренеплоди втрачали у 
масі. Природні втрати у масі за цей період становили 6–7 % [3]. 

Результати досліджень. У солоних коренеплодах буряка столового 
зберігаються всі поживні речовини, за винятком цукрів, які зброджуються 
молочнокислими бактеріями і перетворюються в молочну кислоту.  

Вітамін С у солоній продукції буряка солового майже повністю зберігався. 
Частина його переходить у рідку фракцію. Високий відсоток збереженості 
вітаміну С у солоних коренеплодах буряка столового забезпечує значна 
концентрація у них Р-активних речовин – антоціанів, які є стабілізаторами 
вітаміну С [3]. Тому, солоні коренеплоди буряка столового можна 
рекомендувати вживати їх як ліки від гіпертонії, як джерело харчових волокон. 
А якщо врахувати їх цінність Р-активними речовинами, які потрібні будь-якому 
організму, буряки солоні без додаткової кулінарної обробки треба вживати як 
дорослим, так і дітям, як хворим, так і здоровим. 

Встановлено, що додавання під час соління коренеплодів буряка столового 
спецій підвищує  біологічну цінність продукції, оскільки  вміст вітаміну С 
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зростає у 1,7–2,2 раза. Найбільша кількість цього елементу була у буряках, 
виготовлених із додаванням сухих листків смородини. Щодо інших біохімічних 
компонентів, що визначали, істотної різниці між варіантами не встановлено. 

Встановлено, що додавання спецій покращує також й органолептичні 
показники солоної продукції (табл. 2). 

Таблиця 2  
Результати дегустаційної оцінки солоних буряків залежно від застосованої 

рецептури (гібрид Детройт F1)  
Показники 
дегустаційної оцінки, 
бал* 

Варіанти рецептури 

контроль досліджувані  
1 2 3 

Смак  4,4 4,4 4,8 4,6 
Зовнішній вигляд   5,0 5,0 5,0 5,0 
Консистенція 4,6 4,6 4,6 4,8 
Аромат 4,3 4,6 4,7 4,9 
Загальна оцінка 4,57 4,65 4,78 4,83 

*за 5-бальною шкалою 
 

Найбільшу кількість балів під час дегустації отримали буряки столові 
солоні, при виготовлені яких добавляли сухе коріння хрону та листки 
смородини. Вищі оцінки така продукція отримала за рахунок покращення 
смаку та аромату готової продукції. Завдяки додаванню сухих коренів хрону 
покращувалася консистенція солоних коренеплодів. За зовнішнім виглядом всі 
зразки отримали найвищі оцінки. Через сім місяців зберігання солоні буряка 
мали привабливий зовнішній вигляд,  яскраве забарвлення, ознак пліснявіння 
не виявлено.   

Ферментовані коренеплоди буряка столового (як рідка, так і тверда 
фракції) мають високі смакові властивості, можуть бути використані  як для 
вживання без додаткової кулінарної обробки, так і для виробництва різних 
кулінарних страв, консервів та дієтичних напоїв. 

Висновки. Таким чином, запропоновані рецептури дозволяють отримати 
солону продукцію буряка столового, яка характеризується високою 
біологічною цінністю та органолептичними властивостями є натуральним  
продуктом, що містять значну кількість нутрієнтів, і може бути віднесена до 
продуктів функціонального харчування. Найвищу біологічну цінність продукції 
забезпечує додавання до рецептури 2 % листя смородини.  Кращі 
органолептичні показники мають коренеплоди буряка столового із додаванням 
сухого коріння хрону (1 %)  та листків смородини (2 %). 

За результатами досліджень отримано патент на корисну модель № 89189 
«Спосіб соління буряка столового» (зареєстровано в Державному реєстрі 
патентів України на корисні моделі 10.04.2014 р., бюл. №7).  
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Abstract. Pickled vegetable products are in demand in the population, of high biological 

value and taste. The article presents improved recipe pickled beets root. It will expand the range of 
salt products and reduce losses during storage. It is proved that the addition of fresh and dry leaves 
of celery, dry leaves of currants and horseradish roots significantly improves organoleptic 
parameters and increases the content of biologically active substances in the finished product. The 
optimal variants of recipes for pickled beetroots have been identified. 
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ВПЛИВ ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ДОРОБКИ ТА СПОСОБУ ЗБЕРІГАННЯ 
НА ВМІСТ КРОХМАЛЮ В ЗЕРНІ КУКУРУДЗИ 

INFLUENCE OF POSTHARVEST HANDLING AND METHOD OF 
STORAGE ON CONTENT OF STARCH IN GRAIN OF MAIZE 

к. c.-х. н., доц. Ящук Н.О. / c.a.s., as. prof. Yashchuk N.А. 
студ. Кравченко А.В. / s. Kravchenko A.V.  

Національний університет біоресурсів і природокористування України,  
Київ, Героїв оборони 13, 03041 
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Kyiv, Heroyiv Oborony, 13, 03041 

  
Анотація. Досліджено динаміку вмісту крохмалю за різних технологій 

післязбиральної доробки зерна та качанів кукурудзи гібридів Голосіївський, 
Солонянський, Луіджі й Текні під час зберігання у зерносховищах, силосах та 
полімерних рукавах. Встановлено, що найбільші показники крохмалю після 
трьох місяців забезпечує зберігання зерна кукурудзи в силосах, а після шести – 
в звичайних складських приміщеннях. На кінець зберігання у гібридів кукурудзи 
Солонянський та Луіджі вищий вміст крохмалю був у звичайних складських 
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приміщеннях. У гібридів Голосіївського та Текні показники крохмалю за 
зберігання в полімерних рукавах та зерносховищах були майже однакові.  

Ключові слова: зерно, качани, кукурудза, гібриди, післязбиральна доробка, 
способи зберігання, вміст крохмалю. 

Цільове використання зерна кукурудзи визначається вмістом і якістю 
крохмалю, білка, жиру та інших хімічних складових. Найбільшою хімічною 
складовою зернівки кукурудзи є крохмаль, який більшою мірою може 
змінюватися як кількісно, так і якісно у процесі зберігання. 

У результаті сприятливого проходження біохімічних процесів відбувається 
збереження і навіть покращення природних якостей зерна, а за не сприятливого 
– втрата тої чи іншої частини органічної речовини і погіршення хімічного 
складу зерна. Характер та інтенсивність цих процесів залежить від умов 
зберігання кукурудзи та її якісного стану. Тому під час зберігання кукурудзи 
важливим завданням є контролювання умов, які сприяють розвитку 
несприятливих процесів [1-4]. 

Матеріал та методика досліджень. Дослідження проводилися на базі 
лабораторій кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації 
продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика НУБіП України. Для досліджень 
використовували зерно 4-ох гібридів кукурудзи: Голосіївський 260 СВ, 
Солонянський 298 СВ, Луіджі та Текні. Досліджували наступні технологій 
післязбиральної доробки кукурудзи: 1. Повітряно-решітне сепарування зерна + 
сушіння (контроль); 2. Аеродинамічне сепарування зерна + сушіння;                     3. 
Повітряно-решітне сепарування зерна + вентилювання; 4. Аеродинамічне 
сепарування зерна + вентилювання; 5. Сушіння качанів + обрушення + повітряно-
решітне сепарування; 6. Сушіння качанів + обрушення + аеродинамічне 
сепарування; 7. Вентилювання качанів + обрушення + повітряно-решітне 
сепарування; 8. Вентилювання качанів + обрушення + аеродинамічне 
сепарування. А також, наступні способи зберігання зерна: 1. У звичайних 
складських приміщеннях (зерносховищах) (контроль); 2. У силосах; 3. У 
полімерних рукавах. Проводилося визначення вмісту крохмалю 
поляриметричним методом (методом Еверса) після одного, трьох, шести та 
дев'яти місяців зберігання. 

Результати досліджень. Найвищими показниками вмісту крохмалю 
протягом усього періоду зберігання за всіх досліджуваних варіантів 
характеризувалося зерно кукурудзи гібридів Солонянський 298 СВ та Луіджі. 
Після трьох місяців зберігання у всіх досліджуваних варіантах відбулося 
зростання вмісту крохмалю, цьому сприяли позитивні чинники під час 
післязбиральної доробки та зберігання. Найбільше зростання показника 
відбулося за зберігання зерна кукурудзи в силосі – в межах 1,36-2,32 % і 
зокрема в гібридів Текні (2,32 %) та Луіджі (2,10 %). Дещо менше зростання 
було за зберігання в умовах звичайного сховища – в межах 1,30-2,26 % та 
найменше за зберігання в полімерних рукавах – в межах 1,18-2,03 %. 

Після шести місяців зберігання у порівняні із третім місяцем відбулося 
незначне зниження вмісту крохмалю за зберігання в полімерних рукавах на 
0,07-0,10 %, дещо вище в умовах звичайного сховища – на 0,13-0,15 % та 
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найбільш суттєвіше за зберігання в силосах – на 0,17-0,20 %.  
Після дев'яти місяців зберігання у порівняні із шостим місяцем 

спостерігали ще суттєвіше зниження вмісту крохмалю за зберігання в 
полімерних рукавах на 0,10-0,12 %, в умовах звичайного сховища – на 0,16- 
0,20 % та найбільші втрати крохмалю відмічали за зберігання в силосах – на 
0,40-0,50 %.  

Більші втрати вмісту крохмалю були встановлені за технологій збирання 
кукурудзи в зерні у порівнянні із збирання в качанах, особливо там де 
застосовували повітряно-решітне сепарування зерна. Більші втрати крохмалю у 
цих варіантів можна пояснити більшим травмуванням зерна, а отже більшим 
розвитком шкідливих мікроорганізмів, більшою ферментативною активністю та 
втратою крохмалю на дихання. 

Найбільші показники крохмалю за всіх технологій післязбиральної 
доробки та у всіх досліджуваних гібридів після трьох місяців забезпечує 
зберігання зерна кукурудзи в силосах, а після шести в звичайних складських 
приміщеннях. На кінець зберігання дещо вищий вміст крохмалю в гібридів 
Солонянський 298 СВ та Луіджі забезпечує зберігання зерна кукурудзи в 
звичайних складських приміщеннях. У гібридів Голосіївського 260 СВ та Текні 
показники крохмалю за зберігання в полімерних рукавах та зерносховищах 
були однакові, або дещо перевищували в полімерних рукавах залежно від 
технології післязбиральної доробки. 

Дисперсійний аналіз динаміки вмісту крохмалю в зерні кукурудзи показав, 
що після трьох місяців зберігання суттєвий вплив на вміст крохмалю мали 
способи зберігання у гібридів: Голосіївського 260 СВ, Солонянський 298 СВ та 
Луіджі та відсутній вплив у гібриду Текні. Одночасно найвищий вплив на 
динаміку вмісту крохмалю мали технологій післязбиральної доробки у гібрида 
Голосіївського 260 СВ – Fр = 691,22 > Fкрит = 2,76 і Луіджі – Fр = 557,90 > Fкрит = 
2,76 та значно менший у гібридів: Солонянський 298 СВ – Fр = 44,43 > Fкрит = 
2,76 і Текні – Fр = 13,31 > Fкрит = 2,76.  

Після дев'яти місяців зберігання суттєвий вплив на динаміку вмісту 
крохмалю мали способи зберігання у зерна гібридів: Луіджі – Fр = 53,95 > Fкрит 
= 3,74 і Солонянський 298 СВ – Fр = 37,73 > Fкрит = 3,74; та відсутній влив у 
гібридів: Голосіївського 260 СВ і Текні. Також на динаміку вмісту крохмалю у 
зерні гібрида Луіджі був більший вплив і технологій післязбиральної доробки. 

Висновки 
Під час зберігання найвищі втрати крохмалю були виявлені за технологій 

збирання кукурудзи в зерні із застосуванням повітряно-решітного сепарування.  
Найбільші показники крохмалю у всіх досліджуваних гібридів та 

технологій післязбиральної доробки після трьох місяців забезпечувало 
зберігання зерна кукурудзи в силосах, а після шести – в звичайних складських 
приміщеннях. На кінець зберігання дещо вищий вміст крохмалю в гібридів 
Солонянський 298 СВ та Луіджі забезпечувало зберігання зерна кукурудзи в 
звичайних складських приміщеннях. У гібридів Голосіївського 260 СВ та Текні 
показники крохмалю за зберігання в полімерних рукавах та зерносховищах 
були майже однакові. 
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Abstract 
The accumulation and keeping of starch in grain of maize depends on the quality and storage 

conditions of grain.  
The dynamics of starch content for different technologies of postharvest cultivation of grain 

and maize cobs of hybrids Holosiivskyi, Solonyansky, Luigi and Tekni during storage in storehouse, 
silos and polymer sleeves was researched.  

It was established, that the greatest rates of starch after three months of storage provides 
corn in silos, and after six - under normal storehouse. At the end of storage in maize hybrids 
Solonyansky and Luigi the higher content of starch was in ordinary storehouse. In hybrids of 
Holosiivskyi and Tekni indexes of starch for storage in polymer sleeves and granaries were almost 
identical. 

Key words: grain, cobs, corn, hybrids, postharvest handling, methods of storage, content of 
starch. 
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Анотація. При збиранні, транспортуванні та сортуванні бульби 

картоплі зазнають механічних ушкоджень, що може стати причиною 
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внутрішнього почорніння м'якуша. Воно пов'язано з незворотним 
ферментативним окисленням поліфенолів в результаті травмування. Ці 
процеси негативно впливають на товарні показники продукції, яка призначена 
для реалізації чи переробки Особливо травмуються бульби, які мають низьку 
температуру (2-4 ºС). Зростання температури бульб картоплі з 2  ºС до 14 ºС 
сприяє зниженню рівня їх травмованості з 18 до 4 %. Тому актуальним є 
дослідження впливу температури отеплення на якість бульб картоплі.  

Ключові слова: бульби картоплі, травмування, щільність м’якуша, 
температура отеплення, потемніння м’якуша, якість. 

Вступ. З поля до сховища картопля проходить складний шлях на якому 
відбуваються неминучі зіткнення бульб між собою та їх удари об робочі 
поверхні різних механізмів, що стає причиною механічних ушкоджень [1]. Ці 
пошкодження сприяють потемнінню м'якоті бульб. Слід відмітити, що 
особливо зазнають травмування бульби після зимового зберігання (температура 
бульб 2-4 ºС) та проведення на весні перед-реалізаційного сортування. Якщо 
таке сортування проводити без отеплення бульб, отримуємо велику кількість 
продукції із внутрішнім потемнінням м’якоті [2]. Отеплення робить м’якуш 
більш пластичним і тому рівень травмованості, і як результат, ступінь 
потемніння м’якуша, зменшуються. Як правило, на виробництві перед сор-
туванням бульб картоплі проводять їх кондиціювання за температури 10-12 ºС 
впродовж 3-4 діб [3]. Для бульб картоплі, які призначені для переробки режим 
дещо змінюють: температура обробки – 20-25 ºС, а тривалість витримки – 2-3 
тижні, залежно від сорту і температури основного зберігання; за нижчого 
температурного режиму обробку проводять при 15-18 ºС, однак тривалість 
витримки при цьому збільшується [5]. На нашу думку застосування однакової 
температури кондиціювання  для бульб картоплі різних сортів не враховує їх 
сортові особливості. Тому, метою наших досліджень було удосконалити 
елементи технології підготовки бульб картоплі до реалізації, зокрема,  
розробити об'єктивний спосіб визначення температури отеплення бульб 
картоплі, який базується на залежності щільності м’якуша від температури.  

Вихідні дані і методи. В дослідженнях використовували 5 сортів картоплі 
зарубіжної селекції компаній HZPC (Нідерланди) та  Solana (Німеччина), які 
належать до двох груп стиглості: середньоранні (Сатіна, Ред Леді, Моцарт) і 
середньостиглі (Ароза, Сіфра). Бульби картоплі дослідних сортів отеплювали 
від 4 ºС (температура зберігання) до температур 6-24 ºС (інтервал зміни 
температури – 2 ºС) та витримували за цієї температури протягом 3-4 днів і 
потім допомогою пенетрометра Wagner FT визначали щільність м’якуша. 
Значення температури за якої щільність м’якуша бульб картоплі практично 
переставала змінюватися, відмічали, як оптимальну. Стійкість м’якуша сирих 
бульб проти потемніння визначали розрізаючи їх навпіл та аналізуючи колір 
м’якуша через 10 хв, 1 год, 2 год та 3 год. Стійкість м’якуша варених бульб до 
потемніння проводили оцінюючи їх візуально після очищення: 5 балів – м’якуш 
не темніє протягом 2 год після варіння; 4 бали – слабе потемніння; 3 бали – 
середнє потемніння; 2 бали – значне потемніння; 1 бал – темніє дуже сильно. 
 Результати. Обговорення та аналіз. Результати досліджень зміни 
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щільності бульб картоплі за різних температур отеплення представлено на рис. 
Отримані результати вказують на суттєву різницю у температурах отеплення, 
яку необхідно застосовувати для бульб картоплі різних сортів.  
 Бульби картоплі відрізнялися за щільністю м’якуша, як у сортовому 
розрізі так і під дією температурного фактора.  За температури зберігання 4 ºС 
найменші значення цього показника – 9,31 кг/см2 отримали у сорту Сіфра, а 
найбільші (10,63 кг/см2) у сорту Моцарт. 
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Рис. Залежність щільності м’якуша бульб картоплі різних груп стиглості 
від температури отеплення, середнє 2013-2015 рр. 

 
Зі збільшенням температури отеплення щільність бульб усіх сортів 

зменшувалася. Однак, стабільні значення щільність отримували за різних 
температур. Із групи середньоранніх сортів найменшої температури отеплення 
(8 ºС) потребував сорт Ред Леді (щільність м’якуша 9,55 кг/см2). Однакової тем-
ператури отеплення (14 ºС) достатньо було для сортів Сатіна та Моцарт, хоча їх 
щільності м’якуша різнилися між собою 8,23 кг/см2 та 9,32 кг/см2, відповідно. У 
групі середньостиглих сортів Ароза (щільність м’якуша 9,12 кг/см2) та Сіфра 
(щільність 7,92 кг/см2) потребували температури отеплення – 18 ºС. 

Наступним етапом наших досліджень було встановлення впливу різної 
температури отеплення на стійкість м’якуша бульб картоплі до потемніння. 
Головним фактором, який збільшує величину потемнілих бульб є механічні 
травмування, які вони зазнають під час переміщення. Бульби картоплі на шляху 
із сховища до місця їх пакування та на переробні підприємства проходять 
складний шлях транспортування на якому вони зіштовхуться одна з одною, 
стикаються з елементами технологічного обладнання та зазнають падіння з 
різної висоти. Типова схема руху включає в себе підбирання бульб з підлоги за 
допомогою скутер-підбирача та транспортування їх через складну систему 
транспортерів, сортувальних столів та інше, аж до фасування в тару. В 
лабораторії ми відтворили цей шлях. Бульби дослідних сортів після 
проходження ними процесу отеплення за різних температур піддавали 
технологічній обробці сортування з дотриманням усіх висот падіння на 
прорезинену стрічку транспортера і потім проводили визначення стійкості 
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м’якуша до потемніння.  
Аналіз отриманих результатів вказує на те, що існує тісний зв’язок між 

температурою отеплення та ступенем потемніння бульб. Так, за температури 4 
ºС (без отеплення) після сортування бульби отримали досить низькі бали за 
стійкістю до потемніння: сирі – від 3 до 5 балів,  варені – 2-3 бали. Отеплення 
бульб до 8 ºС сприяло різкому зростанню стійкості до потемніння у  сирих  
бульбах (Сатіна до 5 балів, Моцарт, Ароза до 6 балів, Сіфра до 7 балів та Ред 
Леді до 9  балів), а у варених  до  5 балів (Ред Леді) та 4 балів (Сатіна, Ароза).  

Подальше збільшення температури отеплення до 12 та 16 ºС вплинуло на  
зростання стійкості до потемніння сирих та варених бульб лише у деяких 
сортів. Зокрема, за температури отеплення 12 °С свіжі бульби картоплі усіх 
сортів мали стійкість до потемніння 7-8 балів. Тобто зростання температури 
сприяло збільшенню цього показника для всіх сортів, крім сорту Ред Леді (його 
стійкість зменшилася на 1 бал). Така ж тенденція щодо стійкості була 
характерна для варених бульб. При цьому слід відмітити, що Сатіна та Ароза 
отримали максимальний бал стійкості – 5. 

За температури отеплення 16 °С максимальну стійкість у сирих бульбах 
отримали сорти Сатіна, Моцарт та Ароза, а у варених Сатіна, Ароза та Сіфра. 
Бульби сорту Ред Леді за цієї температури зменшили стійкість до потемніння, 
як у свіжих так і варених та отримали відповідно – 6 і 4 бали. 

Температура отеплення 20 °С була сприятливою, з точки зору стійкості до 
потемніння, лише для картоплі сорту Сіфра так як значення цього показника 
для сирих і варених бульб були відповідно – 9 та 4 бали. Інші сорти знизили 
стійкість до потемніння за цієї температури у сирих до 6-7 балів та у варених до 
3-4 балів. Тобто, збільшення температури отеплення вище значень, які ми 
встановили, як оптимальні, за результатами досліджень щільності м’якуша, 
обумовлювало зниження стійкості до потемніння. На нашу думку, це можна 
пояснити активізацією ферментів бульб, зокрема поліфенолоксидази, за вищих 
температур отеплення. 

Використання температури отеплення 24 °С сприяло суттєвій втраті у 
стійкості сирих бульб – майже всі сорти отримали 4-5 балів.  За цієї 
температури лише Сіфра мала досить високі показники стійкості: 8 балів  у 
сирих та 4 бали у варених.   

ВИСНОВКИ 
1. Удосконалення елементів технології підготовки картоплі до реалізації 

слід здійснювати за рахунок визначення оптимальних температур отеплення 
бульб перед їх сортуванням. Ці температури залежать від сортових 
особливостей і для кожного сорту їх необхідно визначати індивідуально.  

2. Оптимальними температурами кондиціювання для бульб картоплі є у 
групі середньоранніх є: 8 ºС (Ред Леді, щільність 9,55 кг/см2) та  14 ºС (Сатіна, 
щільність 8,23 кг/см2 і Моцарт, щільність 9,32 кг/см2), а у середньостиглих – 14 
ºС (Ароза, щільність 9,12 кг/см2) та 18 ºС (Сіфра,  щільність 7,92 кг/см2). 

2. Найкращі значення стійкості до потемніня у сирих  та варених бульбах 
забезпечували температури кондиціювання: 12 та 16 °С (Сатіна, Моцарт та 
Ароза); 8 та 12 °С (Ред Леді);  16 та 20 °С (Сіфра).  
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Abstract  

Harvest, transportation, loading-unloading and sorting of potato tubers can be causing of 
mechanical damage which affecting on the internal blackening of pulp. It connected with 
irreversible enzymatic oxidation of polyphenols as a result of potato injuries [1]. These processes 
have a negative influence on products with destinations for selling or processing. Tubers with low 
temperature (2-4 °C) injured especially. The increase temperatures potato’s tubers from 2 °C till 14 
°C reduces the level of potato’s injures from 18 to 4% [2]. Therefore, the study of the influence of 
the temperature of warming of potato tubers on they quality is actual. 

 Key words: potato tubers, injuries, pulp density, temperature of warming, pulp darkening, 
quality. 
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Анотація. Наведено результати досліджень з використання інсектицидів 

різних хімічних класів проти яблуневого плодового пильщика у насадженнях 
яблуні. Найвищий захисний ефект (96,1%) проти шкідника спостерігали у 
варіаті із застосуванням Моспілану 20% РП 0,2 кг/га. Серед інших пестицидів 
високу ефективність показали Енжіо 247 SC к.с. (95,0%) і Децис-ф-Люкс 2,5% 
к.е (93,8%). 

Ключові слова: яблуня, насадження, інсектициди, яблуневий плодовий 
пильщик, ефективність. 

Вступ. 
Аналiз структури плодових насаджень в Україні станом на кiнець 2011 

року показує, що в них переважають зернятковi культури, на якi припадає 
54,4%, в тому числі на яблуню - 47,7% площ, а у приватних господарствах -
79%. Як за цим показником, так i за виробництвом плодів за останні 15 років ця 
культура в нашій країні незмінно посідає перше місце (Кондратенко, 2013). 
Однак, значні втрати врожаю яблуні спричинюють комахи, які безпосередньо 
пошкоджують плоди. Одним з найбільш шкідливих спеціалізованих фітофагів 
цієї культури в зоні помірного клімату є яблуневий плодовий пильщик 
(Hoplocampa testudinea Klug.). 

Основний текст. 
Зимує в стадії діапазуючої оенімфи в сіро-коричневих шовковистих 

коконах на глибині 2-20 см, що залежить від способу утримання ґрунту в 
міжряддях саду. Навесні при досягненні температури ґрунту на глибині 10 см 5-
6 0С відбувається заляльковування шкідника і триває протягом 22-23 днів. 
Виліт імаго пильщика починається за 1-5 днів до початку цвітіння 
раноквітуючих сортів яблуні (Айдаред, Папіровка). У природних умовах виліт 
відбувається нерівномірно, і в різні роки тривалість його не однакова. Масовий 
літ імаго і відкладання яєць самицями збігається в часі з масовим цвітінням 
яблуні, (що ускладнює заходи захисту від нього), а закінчення -- в основному з 
опаданням пелюсток на пізніх сортах. Виплоджування личинок починається 
наприкінці цвітіння яблуні та триває до початку опадання збиткової зав’язі. На 
раноквітуючих сортах вони з’являються раніше, ніж на середньо- і 
пізноквітуючих, що має дуже важливе значення при встановленні строків 
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захисту яблуні проти фітофага. Личинка першого віку лише мінує зав’язь. Це 
затримує ріст у зоні міни і зумовлює зниження товарної якості плодів. Личинки 
старших віків (2-5) живляться м’якоттю, частково знищують насіннєву камеру, 
серцевину плода, заповнюючи її мокрими екскрементами іржаво-бурого 
кольору. Живлення триває 20-33 дні. Одна несправжня гусениця знищує 3-5 
плодів. У першій – другій декадах червня личинки, що закінчили живлення, 
мігрують у грунт на коконування. Цикл розвитку шкідника триває 65-76 днів і 
залежить від погодного режиму року.  

Необхідно відмітити стабільно високу чисельність яблуневого плодового 
пильщика в Лісостепу України, тому питання захисту проти нього на основі 
застосування інсектицидів нового покоління є актуальним. 

Для вдосконалення захисту інтенсивних садів проти цього шкідника в 
Плодоовочевому саду НУБіП України (Національний університет біоресурсів і 
природокористування) в насадженнях яблуні було проведено вивчення 
технічної ефективності сучасних інсектицидів. Досліджували інсектициди в 
оптимальні строки, враховуючи біологічні особливості розвитку фітофага, а 
саме під час масового переходу личинок з першого в другий плід, що є 
найбільш економічно доцільним. Досліди проводили на сорті яблуні Джонаголд 
при досягненні шкідником ЕПШ. Обробки дерев яблуні проводити ранцевим 
обприскувачем ОРР - 1А “Ера” препаратами з різних хімічних груп:  

• ФОС (фосфорорганічні сполуки) Акцент (д.р. диметоат) 40% к. е., з 
нормою витрати 0,8 л/га; 

• неонікотиноїди Актара (д.р. тіаметоксам) 240 SC к. с. – 0,14 л/га і 
Моспілан (д.р. ацетаміприд) 20% РП – 0,2 кг/га;  

• комбінований (неонікотиноїди, піретроїди) Енжіо (д.р.тіаметоксам + 
лямбда-цигалотрин) 247 SC к.с. – 0,18 л/га; 

• піретроїди Децис-ф-Люкс (дельтаметрин) 2,5% к.е. – 0,5 л/га.  
За еталон використали препарат Сумітіон, 50% к.е. (2,0 л/га). 
Повторність досліду п’ятикратна. В основному масиві насадження 

виділяли також контрольну ділянку, яку не обробляли. Обліки пошкоджених 
плодів проводили за загальноприйнятою методикою (Трибель, 2001). 

Обчислювали технічну ефективність препаратів за формулою:  
Е = 100 (

K
DK − ), 

де К – процент пошкоджених плодів у контролі; D – відсоток 
пошкоджених плодів після завершення періоду дії препарату в досліді. 

Господарську ефективність застосування інсектицидів встановлювали 
шляхом визначення прибавки врожаю з урахуванням якості в порівнянні з 
контролем. 

Проведені дослідження свідчать, що після одноразового обприскування 
яблуні, пошкодженість плодів становила від 8,6 до 4,0%, а технічна 
ефективність -- 90,8 - 96,1%. (табл.1). 

Найвищу технічну ефективність (96,1%) спостерігали у варіаті із 
застосуванням Моспілану 20% РП 0,2 кг/га. Найнижча відмічена при 
обприскуванні дерев Акцентом 40% к.е. Серед інших пестицидів високу 
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ефективність показали також комбінований пестицид Енжіо 247 SC к.с. (95,0%) 
і піретроїдний Децис-ф-Люкс 2,5% к.е. (93,8%). Препарат Сумітіон, 50% к.е. 2,0 
л/га дещо поступився Моспілану, Енжіо і Децису-ф-Люкс. На ділянках без 
обприскування пошкодженість плодів становила 24,0%. 

 
Таблиця 1 

Технічна ефективність інсектицидів проти яблуневого плодового 
пильщика (Плодоовочевий сад НУБіП України, 2016 р.) 

Варіант 

Враховано плодів у 
обліку, шт. 

Пошкодже-
ність 

плодів, 
% 
 

Технічна 
ефективність,  

% 

Урожай-
ність,  
т/га всього 

в т.ч. 
пошкоджених 

пильщиком 

Контроль (без 
обприскування 
інсектицидами)  

500 120,0 24,0 - 20,0 

Еталон 
Сумітіон, 50% 
к.е., 2,0 л/га 

500 40,0 8,0 92,0 23,0 

Акцент 40% 
к.е., 0,8 л/га 500 42,0 8,4 90,8 21,0 

Актара 240 SC 
к.с. 0,14 л/га 500 43,0 8,6 91,0 21,0 

Моспілан 20% 
РП 0,2 кг/га 500 20,0 4,0 96,1 25,4 

Енжіо 247 SC 
к.с. 0,18 л/га 500 25,0 5,0 95,0 24,5 

Децис-ф-Люкс 
2,5% к.е. 0,5 
л/га  

500 32,0 6,4 93,8 24,0 

НІР05    4,85  
 

Найвищу прибавку врожаю від проведених хімічних обробок досягнуто у 
варіанті з одноразовим використанням Моспілану, Енжіо і Децису-ф-Люкс. 
Порівняно з контролем цей показник у середньому становив 4,0-5,4 т/га. 

Висновки. 
Отже, яблуневий плодовий пильщик є розповсюдженим весняним 

шкідником у зоні помірного клімату. Він завдає значної шкоди промисловим і 
приватним насадженням яблуні. Застосування хімічних препаратів Моспілан, 
Енжіо і Децис-ф-Люкс виявило найвищий відсоток загибелі комах. 
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CONDITIONS OF PROTECTED GROUND    
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Анотація. В роботі розкрито результати досліджень з дорощування 
стеблових живців бегонії зимуючої сортів нідерландської селекції в умовах 
закритого грунту. Наведено результати фенологічних спостережень за 
ростом і розвитком чотирьох сортів бегонії, подано біометричні параметри 
рослин та показники урожайності.     

Ключові слова: бегонія зимуюча, сорт, стебловий живець, урожайність. 
Вступ. Одним із напрямів використання закритого ґрунту є вирощування 

горщечкових квітів – рослин, що реалізовують у горщиках, без зрізу. Вони 
мають значно більший період зберігання, оскільки у них обмін речовин не 
порушується при відповідному догляді (на відміну від квітів, які вирощують на 
зріз) [1]. Відтак їх можна реалізовувати по мірі попиту. Ще одна перевага – за 
потреби горщечкову продукцію можна переносити, ущільнювати виробничі 
площі, доріжки, проходи, що збільшує коефіцієнт використання корисної 
площі. І хоч багато квітів можна вирощувати в горщечках або контейнерах, до 
горщечкових відносять лише ті, що для зрізу непридатні [3]. 

Основний текст. Однією із найпоширеніших горщечкових квіткових 
культур є бегонія, яка служить окрасою інтер'єру впродовж цілого року. 
Важливим критерієм для вибору посадкового матеріалу є морфологічна 
характеристика сорту, якою зазвичай керується покупець [2]. Метою наших 
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досліджень було провести дорощування стеблових живців бегонії зимуючої, 
оцінити декоративні якості та визначити сорти, які мають найвищий попит у 
населення. Для досліджень було обрано чотири сорти бегонії зимуючої: Pink 
Blossom (контроль) – середньоросла рослина, квітка рожевого забарвлення, 
немахрова; Rum Punch – високорослий сорт, квітки махрові, лососевого 
забарвлення з білою облямівкою по краю пелюсток; Dragon Red – кущ 
середньорослий, квітка яскравого червоного кольору, махрова; Bada Boom 
Yellow – низькоросла рослина, квітки махрові жовто-яскравого забарвлення.  

Досліди закладали у теплицях фермерського господарства «Камелія-К», 
яке розташоване у Київській області. Стеблові живці нідерландської компанії 
Nord Lommerse у фазі двох справжніх листків висаджували в горщечки 
діаметром 10 см 21-го лютого.  

Укорінення живців бегонії тривало в середньому 7 тижнів і уже в середині 
квітня рослини вступили у фазу бутонізації. Через тиждень було зафіксовано 
початок цвітіння рослин, яке тривало до кінця жовтня. Найдовшим було 
цвітіння у сорту Bada Boom Yellow – 180 днів. 

На початку цвітіння визначали морфологічні характеристики сортів бегонії 
(табл. 1). Найвищими у досліді були рослини сорту Rum Punch – 38,4 см, що 
було істотно вище від контролю. Найнижчою була бегонія сорту Bada Boom 
Yellow, але її висота не суттєво відрізнялася від контролю і становила 24,6 см.  

 
Таблиця 1 

Морфологічні ознаки сортів бегонії на початку цвітіння, 2016 р. 

Сорт бегонії Висота рослини, 
см 

Діаметр 
рослини, см 

Довжина 
листкової 

пластини, см 
Pink Blossom (К) 29,3 26,2 6,4 
Rum Punch  38,4 21,8 5,8 
Dragon Red  31,7 18,7 6,6 
Bada Boom Yellow  24,6 24,1 8,2 

НІР05 3,4 4,3 0,8 
 

Діаметр куща був також різним у залежності від сорту бегонії, але, 
порівняно з контролем, показники були дещо нижчі. Найбільший діаметр мав 
сорт Bada Boom Yellow – 24,1 см, найменший – у сорту Dragon Red – 18,7 см.  

Довжина листкової пластини сортів, що використовували у досліді 
коливалася в межах 5,8-8,2 см. Найбільший показник був у сорту Bada Boom 
Yellow, довжина листкової пластини якого перевищувала контроль на 1,8 см, 
найменшу листкову пластину відмічали у  сорту Rum Punch.  

У кінці цвітіння рослин (1.10.16) визначали основні показники гілкування 
сортів (табл. 2). Показники утворених бічних пагонів були різні. Найнижчою 
гіллястістю відрізнявся сорт Dragon Red, найвищою – сорт Bada Boom Yellow. 
Показники сортів Pink Blossom і Rum Punch були майже однакові. 

Різнилися дані і за кількістю суцвіть на рослині. Істотну різницю з 
контролем відмічено в сорту Bada Boom Yellow. Рослини цього сорту утворили 
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32,6 суцвіть, що було більше від контролю на 5,3 шт., а найменшу кількість мав 
сорт Dragon Red – 19,5 шт., що на 7,8 шт менше від контролю. 

 
Таблиця 2 

Утворення пагонів та суцвіть бегонії за період цвітіння, 2016 р. 

Сорт бегонії 
Число бокових 

пагонів 1-го 
порядку, шт. 

Кількість 
суцвіть на 

рослині, шт. 

Кількість ярусів 
квітконосів, шт. 

Pink Blossom (К) 6,9 27,3 6,2 
Rum Punch  6,1 24,8 5,3 
Dragon Red  4,7 19,5 4,8 
Bada Boom Yellow  8,2 32,6 7,6 

НІР05 1,2 5,1 1,1 
 
Квітки бегонії розміщені у кілька ярусів. Найбільша ярусність була 

притаманна сорту Bada Boom Yellow, найменша – сорту Dragon Red.  
У результаті наших експериментальних досліджень встановлено, що 

найбільш рентабельним серед сортів бегонії зимуючої був сорт Dragon Red. 
Середня реалізаційна ціна бегоній становила 62 грн. за 1 шт. За даних умов 
вирощування рівень рентабельності його становив 132 %.  

Висновки. Сорт бегонії Bada Boom Yellow відзначився найтривалішим 
періодом цвітіння, найбільшими розміром листка і ярусністю. Найрозлогішими 
були рослини сорту Pink Blossom. Найвищий економічний ефект отримано за 
вирощування сорту бегонії Dragon Red. 
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Abstract  
The paper deals with the completion growing of propagules of Hiemalis Begonia 

(Netherlands selection) under conditions of protected ground. The phenological observations 
results of growth and development of four varietis of Hiemalis Begonia are presented in the article. 
The peculiarities of morphological, biometrical parameters and crop-producing power are 
determined.   
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Анотація. У статті наведено результати визначення декоративних 

якостей сенполії зарубіжної та вітчизняної селекції та виявлено сорт з 
найвищим економічним ефектом. Встановлено найбільш оптимальний 
субстрат для швидкості укорінення та розвитку листкових живців сорту 
Проліски.  

Ключові слова: сенполія, сорт, субстрат, укорінення, живці. 
Вступ. Сенполії відзначаються красою листків, різною тривалістю 

квітування та надзвичайною різноманітністю забарвлення квіток. До 
теперішнього часу виведено безліч сортів. Проте, питання особливостей 
вирощування різноманітних сортів та способів укорінення живців досі 
лишається малодослідженим, а тому – актуальним.  

Щоб зберегти всі важливі ознаки сорту сенполії розмножують листковими 
живцями, з яких розвиваються розетки-дітки. Такий спосіб дозволяє за 
невеликий проміжок часу отримати з однієї рослини велику кількість рослин-
діток, які будуть точною копією материнської [1, 3]. 

Одним із факторів, що впливають на динаміку укорінення листових живців 
кімнатних рослин, є склад субстрату, в якому їх укорінюють. У квітникарстві 
субстрат складають з різних компонентів у відповідності з потребами та 
особливостями конкретного виду рослини. Незалежно від співвідношення 
компонентів суміші, вона повинна бути легкою, пухкою; містити достатню 
кількість поживних речовин; проводити тепло і утримувати вологу; мати 
потрібну кислотність [2]. 

Основний текст. Метою наших досліджень було провести порівняльну 
характеристику сортів сенполії, визначити склад субстрату, оптимальний для 
укорінення живців та виявити сорт з найвищим економічним ефектом. Об'єктом 
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дослідження були сорти Скутер (К), Єленіка, Проліски, Арт-Гейша та Фрея. У 
другому досліді визначали оптимальний склад субстратів для укорінення 
листкових живців. Варіантами яких є: вода, торфопігулки «Jiffy», субстрат 
«Поліський» та субстрат «Фіалка». Для живцювання з маточних рослин 
відбирали розвинуті листки нижнього ярусу. Дослід проводили у трикратній 
повторності на рослинах сорту Проліски. Експериментальну роботу проводили 
у спеціально облаштованому приміщенні колекціонера фіалок М. Монахової 
(м.Київ) у 2016 р. 

При спостереженні за розвитком рослин сенполій відмічали різні морфо-
біологічні особливості (табл. 1). Найбільшу розетку листків відмічали у сорту 
Проліски – 34 см. Найменшим діаметром розетки відзначився сорт Скутер – 
18 см. Він класифікується як сорт напівміні. Решта сортів займали проміжне 
значення. діаметр розеток коливався у межах 24-31 см.  

Таблиця 1 
Морфобіологічні ознаки сортів сенполії, 2016 р. 

Варіант Діаметр 
розетки, см 

Кількість 
листків у 

розетці, шт. 

Довжина 
листкової 

пластини, см 

Кількість 
квітконосів,  

шт. 
Арт-Гейша 18 18,2 7,3 5,3 
Єленіка 26 31,0 10,1 7,1 
Скутер (К) 23 16,4 4,4 7,2 
Проліски 34 23,2 9,6 18,6 
Фрейя 39 18,5 8,4 8,2 

НІР05 3,8 5,2 2,2 2,3 
 
Виміри показали, що сорт Єленіка утворив найбільшу кількість листків у 

розетці та відзначився найдовшими листковими пластинками. Найкрупніша 
квітка була у сорту Фрейа. Кількість квітконосів була найбільшою у сорту 
Проліски. 

Спостереження за фенофазами рослин виявило вплив складу субстрату на 
розвиток живців (табл. 2, рис. 1).  

Таблиця 2 
Фенологічні спостереження за розвитком рослин сенполії,  

залежно від субстрату, 2016 р. 

Субстрат 
Дата 

закладання 
досліду появи корінців появи діток 

Вода + торфяна суміш 
(контроль) 

22.06.16 

9.08.16 05.09.16 

Субстрат «Поліський» 29.07.16 18.09.16 
Субстрат «Фіалка» 23.07.16 16.08.16 
Торфопігулки «Jiffy» 23.07.16 11.08.16 
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Рис. 1 – Поява «діток» сенполій, залежно від субстрату. 

Зліва на право: торфопігулка «Jiffy», субстрат «Поліський», 
субстрат «Фіалка», вода+ торфяна суміш (контроль) 

 
Так, найшвидше утворювалися корінці за використання торфопігулки 

«Jiffy» та субстрату «Фіалка» – на 16 днів раніше від контролю, а утворення 
діток було найактивнішим за використання торфотаблетки – на 25 днів раніше, 
ніж у контролю. У субстраті «Поліський» появу перших листочків спостерігали 
аж на 13 днів пізніше, ніж у контролю.  

У результаті наших експериментальних досліджень встановлено, що 
найбільш рентабельним серед досліджуваних варіантів був сорт  
Арт-Гейша – 119 % (табл. 3). Собівартість вказаного варіанту становила 77,4 
грн./шт.  

Таблиця 3 
Економічна ефективність вирощування сенполії у закритому ґрунті 
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Арт-Гейша 17,3 170 2941 1340 1601 77,4 119 

ПТ-Єленіка 14,7 150 2058 1226 832 83,4 68 

Скутер (К) 30,8 100 3080 1480 1600 48,1 108 

РС-Проліски 8,6 190 1634 1080 554 125,5 51 

Фрейя 10,4 200 2080 1160 920 111,5 79 

ISSN 2227-6920                                                                                                                                                            24 



 ScientificWorldJournal                                                                                                                  Issue 14, Vol.2 

Контрольний сорт Скутер теж забезпечив високий рівень  
рентабельності – 108 %. Серед досліджуваних сортів найменшими 
економічними показниками характеризувався сорт Проліски. Рівень 
рентабельності його був на рівні 51 % при урожайності 8,6 шт./м².  

Висновки. Сорт Проліски характеризувався найбільшими розміром 
розетки листків, кількістю квітконосів і розміром квітки. Сорт Єленіка 
утворював найбільшу кількість листків у розетці та відзначився найдовшими 
листковими пластинками. Найшвидше укорінювалися листкові живці сенполії 
за використання торфолігулок «Jiffy», які прискорювали розвиток корінців і 
появу перших листків. Найвищий економічний ефект отримано за вирощування 
сорту сенполії Арт-Гейша, рівень рентабельності якого склав 119 %. 
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Аннотация. Лимузинская мясная порода славится отличными скоростью 
роста, мясной продуктивностью, воспроизводительной способностью, а 
также умеренной молочностью. Показывает хорошие результаты при 
скрещивании и создании новых пород и типов. 

Ключевые слова. Лимузинская мясная порода, крупный рогатый скот. 
Введение. Лимузинская мясная порода выведена во Франции в провинции 

Лимузэн. Относится к европейскому крупнорослому скоту. Получила широкое 
распространение во всем мире. Поэтому, цель статьи состоит в раскрытии 
совремённого состояния породы. 

Основной текст. Живая масса быков составляет от 1000 до 1100 кг, коров 
от 600 до 650 кг. Среднегодовой надой последних составляет 1200 кг. 
Лимузины имеют скорость роста около 1300 г и занимают промежуточное 
положение между британскими скороспелыми и европейскими крупнорослыми 
породами. От них получают тяжёлые туши с хорошими вкусовыми качествами 
мяса. По убойному выходу лимузины - одни из лучших среди мясного скота.  

Несмотря на неплохое развитие мускулатуры (рис. 1) сравнительно с 
шароле, новорождённые телята от лимузинских быков имеют меньшую (на 3,3 
кг) живую массу и лучшее строение тела, что увеличивает долю лёгких отёлов 
на 4,5 %.  

 
Рис. 1. Бык лимузинкой породы 

 
От 100 коров получают 89-95 телят, а от 100 первотёлок – практически 

100. Интервал между отёлами составляет менее 375 дней. Продолжительность 
использования  коров около – 10 лет. Это снижает процент выбраковки 
животных и создаёт благоприятные условия для более интенсивной селекции. 
Лимузины неприхотливы к условиям содержания и кормления, эффективно 
используют пастбища, грубые и сочные корма. Они имеют золотисто-красную 
масть. Вокруг носового зеркала и глаз шерсть светлая. Рога тонкие, несколько 
заокругленные в верхней части. Голова короткая, с широким лбом и мордой. 
Животные имеют глубокие грудь, очень широкую и с развитыми мышцами 
спину, широкие в седалищных буграх. Плечевой пояс у них очень 
мускулистый. 

Лимузинскую породу используют в скрещивании как материнскую для 
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создания маточных стад, особенно в тех случаях, когда необходимо быстро 
улучшить выраженность мясных форм и предотвратить затруднённые отёлы. 
Помесные бычки, полученные от скрещивания лимузинов с местным скотом, 
имеют предубойную живую массу большую на 2,4-17,5%, а выход туши - на 
0,7-6,1%. При скрещивании лимузинских быков с самками красной степной и 
казахской белоголовой пород лучшими по результатам осеменения являются 
тёлки лимузинская × казахская белоголовая. У них оплодотворённость от 
первого осеменения выше, чем у помесей казахская белоголовая × красная 
степная и кианская × казахская белоголовая × красная степная на 11,4 и 14,7%. 
Лимузинские помеси имеют преимущество по скорости восстановления 
функций матки и яичников после отела. В последние годы породу лимузин во 
многих странах мира используют при чистопородном разведении, а также в 
воспроизводительном скрещивании. В США с использованием лимузинов и 
браманов вывели брамузинскую мясную породу, животные которой содержат в 
своём генотипе 20-25% крови лимузинов. В США также получили 
симбразинскую породу в результате скрещивания коров симентал х браман с 
быками породы лимузин. 

В племзаводе "Заря" Ковельского района Волынской области 
воспроизводительным скрещиванием лимузинов и абердин-ангуссов с чёрно-
пестрым и красным польским скотом создана волынская мясная порода. В 
Украине лимузинскую породу разводят в одном племенном заводе и 4-х 
племенных репродукторах. Наибольшее количёство коров сосредоточено в 
ЧСП «Колос» Одесской области.  

Заключение и выводы. В дальнейшем в породе следует повышать 
молочность коров и сохранность телят до отъёма, не теряя хорошей 
воспроизводительной способности и отличных вкусовых свойств мяса [1]. 
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Abstract. Limousin cattle breed is a famous for its excellent growth rate, meat productivity, 
reproductive ability, moderate milking ability. These cattle is good for crossing and creating new 
breeds and types of cattle. 
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Аннотация. Светлая аквитанская мясная порода славится отличными 

скоростью роста, мясной и молочной продуктивностью, хорошим нравом, 
воспроизводительной способностью и улучшенными материнскими 
качествами. Животных породы с успехом используют как при чистопородном 
разведении, так и скрещивании.  

Ключевые слова. Светлая аквитанская порода, крупный рогатый скот, 
генезис. 

Введение. Светлая аквитанская порода происходит из юго-западной 
Франции. Относится к европейскому крупнорослому скоту. Своё 
распространение в мире получила за последние 50 лет. Поэтому целью статьи 
есть охарактеризовать совремённое состояние породы. 

Основной текст. С конца XIX века в юго-западной Франции провели 
углублённую племенную работу с тремя разными отродьями светлого скота. 
Как результат в 1898 году была основана Племенная книга гарронейского 
скота, в 1920 году - скота Кверси и в 1921 году - пиренейского светлого скота. 
Эти три отродья, близкие по происхождению, соединили вместе и в 1962 году 
образовали светлую аквитанскую породу. В 1972 году животных этой породы 
впервые импортировали у Великобританию, где их успешно разводят 
чистопородным методом. 

Британские селекционеры из оригинального ввезённого классического 
скота создали животных первоклассного мясного родительского типа 
британской светлой. В Великобритании её считают мясной породой со 
значительно улучшенными материнскими качествами. Живая масса 
полновозрастных быков составляет от 1100 до 1250 кг, коров - от 817 до 850 кг, 
высота в холке - соответственно 155 и 145 см. Животные светлой аквитанской 
породы характеризуются быстрым ростом (начиная от рождения), 
локализацией максимально развитых мышц в необходимых местах (особенно 
на рёбрах, бёдрах, ягодицах и пояснице; рис. 1) высоким выходом мяса, низким 
содержанием костей, хорошим темпераментом, незначительными проблемами 
при отёлах, гарантированно лучшим здоровьём сравнительно с животными 
других стран Европы.  
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Рис. 1. Бык светлой аквитанской породы 

 
Светлую аквитанскую породу используют как при чистопородном 

разведении, так и скрещивании. Существуют программы, направленные на 
селекцию быков, предназначенных для производства чистопородных животных 
(контроль индивидуальной продуктивности потомков по мясности и 
материнским качествам телочек) и селекцию быков, предназначенных для 
промышленного скрещивания с самками молочных пород. 

Благодаря высокой продуктивности при чистопородном разведении 
светлая аквитанская порода распространяется по всему миру, в основном в 
Великобритании, Аргентине, Австралии, Бразилии, Канаде, Испании, США, 
Франции, Ирландии и Новой Зеландии. Её скрещивают с англо-саксонскими 
породами или зебу. Этот скот хорошо прижился и в Украине. Наибольшее 
количество коров этой породы находится в Ивановской опытной станции 
НААН Охтырского района Сумской области. 

Заключение и выводы. В дальнейшем в породе следует повышать 
воспроизводительную способность коров и приспособленность к 
климатическим условиям Украины [1]. 
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Abstract. Blonde d'Aquitaine Cattle is famous for its excellent growth rate, meat 
and milk productivity, good temper, reproductive ability and mothering ability. 
Animal of these breed used successfully for both purebred breeding and 
crossbreeding. 
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Анотація. В роботі розглядається зарубіжна практика дослідження 
методів і зведення шляхів сполучення. Вивчено і проаналізовано перспективи 
розвитку дорожнього будівництва в Україні і впровадження цих технологій у 
спорудження сучасних лісотранспортних. 

Ключові слова: лісотранспорт, автодорога, лісозаготівлі, дорожнє 
будівництво.  

Вступ. В Україні найбільш розвиненим видом транспорту є автомобільний 
транспорт, за допомогою якого транспортується близько 80% вантажів. У 
лісозаготівельному секторі транспортування деревини є основою, на якій 
базується весь технологічний процес, і вирішальною ланкою, яка визначає 
оперативність роботи підприємства. Найвищу ефективність праці мають 
державні підприємства з добре розвинутою мережею лісовозних доріг і 
сучасними транспортними засобами [1]. 

Напряду з іншими видами транспорту, лісова інфраструктура має велике 
значення і для розвитку регіональної економіки, забезпечуючи транспортні 
зв'язки основних підприємств і населених пунктів з адміністративним центром. 

Водночас з удосконаленням технологій лісозаготівель і спеціалізованої 
техніки слід модернізувати та розвивати лісотранспортні системи, зокрема: 
дорожні мережі, рухомий склад і систему управління транспортними 
процесами. 

Основний текст. Зараз передовиками у розробці і впровадженні 
прогресивних технологій, зокрема і в дорожньому будівництві, є 
північноамериканські і західноєвропейські країни.  

Компанії європейських країн опанували технологію будівництва 
автомобільних доріг із суцільних пластикових блоків. Такі дороги складаються 
як конструктор на підготовлену основу земляного полотна. Вони витримують 
температуру від -40 до +80° С і підходять для укладання на будь-якому типі 
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ґрунту. Крім того, пластикові траси менш чутливі до корозії і пошкоджень, не 
бояться ні пального чи інших технічних рідин. Конструктивні порожнини у 
середині цих доріг дозволяють розміщувати водовідвідні і водопропускні 
елементи або комунікації [4]. 

Укладання таких дорожніх блоків не вимагає складної основи, для якої 
достатньо лише піщаного шару. Це дозволить повністю відмовитися від 
насипного способу будівництва і значно спростить подальшу експлуатацію і 
ремонт цих доріг. 

За рахунок виготовлення модулів з відповідними вимогами шорсткості 
зчіпні властивості шин автомобілів, на пластикових дорогах, майже не 
відрізняються від зчеплення на асфальтобетоні чи цементобетонні [2, 4].  

Дорожнє полотно таких шляхів складається з однакових збірних панелей, 
які можна виготовляти відразу з розміткою і можуть бути забарвлені в будь-
який колір чи змінювати колір залежно від температури повітря, звертаючи 
увагу водіїв на зміну зчіпних властивостей дороги. 

Однією з переваг цієї технології є те, що виготовляти дорожні плити 
можливо з перероблених пластикових відходів і матеріалів зі звалищ. Це 
дозволить частково вирішити питання з нагромадженням великої кількості 
побутового сміття навколо населених пунктів і поліпшити екологічну ситуацію 
регіону. 

Слід відмітити, що у Шотландії почали додавати гранули з переробленого 
пластику до асфальтової суміші, які в її складі замінюють бітум. Науковці 
стверджують, що така технологія підвищує міцність доріг на 60%, і на порядок 
– термін її експлуатації [3, 4].  

Також, значно поширилась практика створення автомобільних доріг з 
додаванням у склад дорожнього одягу гуми для зниження рівню шуму.  

Європейські виробники асфальту розробили спосіб виготовлення бітуму з 
додаванням гуми. За цією технологією, до цього матеріалу, додаються гумові 
гранули, які отримуються при переробці відпрацьованих автомобільних шин. 
Вони подрібнюють, і в сипучому стані додають до будівельної суміші, в 
результаті чого утворюється пластична в’яжуча речовина.  

Така технологія дозволяє переробити надмірну кількість гумових відходів 
без шкоди для довкілля, оскільки вони не спалюються. Крім того, завдяки 
більшої пластичності бітуму покриття стає стійким до розтріскування, старіння 
і низьких температур, що подовжує термін експлуатації доріг і знижує затрати 
на їх утримання і ремонт. Додавання 15% крихти до асфальту збільшує 
довговічність покриття на 15-20 років [3]. 

Також дослідженнями встановлено, що гума у складі дорожнього покриття 
зменшує шум від руху автомобілів на 3-6 децибел в порівнянні з традиційними 
шляхами, що створює комфортніші умови для людей в населених пунктах, 
розташованих вздовж трас. 

Висновки.  
В результаті вивчення досвіду передових країн світу в галузі розробки і 

спорудження автошляхів, було встановлено і проаналізовано ряд 
перспективних напрямків розвитку та інноваційних технологій для 
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впровадження у вітчизняне дорожнього будівництва і застосуванні їх для 
модернізації лісотранспортних мереж. 
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Abstract  
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communication paths. The prospects of the development of road construction in Ukraine and the 
implementation of these technologies in the construction of modern forest transport have been 
studied and analyzed. 

Key words: forestry, road, logging, road construction. 
 
References:  
1. Bilous M.M. Dosvid zastosuvannya armogruntovikh sintetichnikh materialiv at skladi 

lisotransportnikh konstrukciy [Experience in the use of reinforced ground synthetic materials as part 
of the transport forest constructions] in Myr nauky y ynnovatsyy [Scientific works SWorld], issue 1, 
vol.12, pp. 46-48.  

2. Bilous M.M. Perspektivi vikoristannya modulnogo pokrittya dla ukriplennya lisovikh dorig 
[Prospects of using module cover for strengthening forest roads] in Nauchny vzglad v buduschee 
[Scientific works SWorld], issue 4, vol.9, pp. 4-6. 

3. Mironova V. Dorogi iz reziny, plastica arts i betona. Kakoe buduschee voditelyam gotovyat 
novye tekhnologii [Roads made of rubber, plastic and concrete. What future drivers prepare for new 
technologies] in finance.ua, rezym dostupu: http://news.finance.ua/ru/news/-/374369/dorogi-iz-
reziny-plastika-i-betona-kakoe-budushhee-voditelyam-gotovyat-novye-tehnologii. 

4. Pimenov I. Musornyy khayvey: iz chego luchshe  stroit djrogy [Trash khayvey: from what 
it is better to build roads] in Za rulem, rezym dostupu: https://www.zr.ru/content/articles/848428-
musornyj-xajvej-iz-chego-luchshe-stroit-dorogi.  

 

Науковий керівник: к. с.-г. н. доц. Білоус М.М. 
Стаття відправлена: 20.10.2017 р. 

© Білоус М.М., Виговський А.Ю., Шовковий О.В. 
 
 

ISSN 2227-6920                                                                                                                                                            32 



 ScientificWorldJournal                                                                                                                  Issue 14, Vol.2 

swj14-046 
УДК: 630*114: 624.137.2 

АНАЛІЗ ЛІСОТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В УМОВАХ ВП НУБіП 
УКРАЇНИ «БОЯРСЬКА ЛІСОВА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» 

ANALYSIS OF FORESTRY TRANSPORT LOGISTICS IN CONDITIONS OF 
OPPORTUNITY OF NUBIP OF UKRAINE «BOYARSKA FOREST 

RESEARCH STATION» 
к.с.-г.н., доц. Білоус М.М. / c.a.s., as.prof. Bilous M.M. 

ORCID: 0000-0002-1413-526X  
к.т.н., доц. Виговський А.Ю. / c.t.s., as.prof. VygovskyA.U. 

ст. Шовковий О.В. / st. Shovkovy O.V. 
Національний університет біоресурсів і природокористування України,  

Київ, Героїв Оборони, 19, 03041 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,  

Kyiv, Heroes of Defense, 19 03041 
 

Анотація. У статті вивчається актуальність проблеми удосконалення 
технології перевезення лісоматеріалів, аналізуються способи оптимізації 
процесу транспортування на всіх його стадіях. Наведено результати вивчення 
досвіду роботи лісовозного транспорту на прикладі ВП НУБіП України 
«Боярська лісова дослідна станція». Аналіз існуючих технологій і технічних 
засобів на лісотранспортних. 

Ключові слова: лісозаготівлі, лісовозний транспорт, автопоїзд. 
Вступ. Лісовозний транспорт займає одне з основних місць у 

технологічному процесі лісозаготівельного виробництва. Він є сполучною 
ланкою між лісосікою і нижнім складом. Ритмічна робота лісовозного 
транспорту забезпечує стабільність всіх робіт на нижньому складі чи 
деревообробних пунктах. В наш час на вивезенні лісу найпоширенішим є – 
сухопутний транспорт, який відіграє значну роль не лише в освоєнні лісових 
території лісогосподарськими підприємствами, але і в регіональних 
перевезеннях.  

Великий попит на перевезення лісопродукції обумовлений тим, що 
лісоматеріали по праву можна вважати універсальними матеріалами, які 
широко використовуються в будівництві і для виробництва меблів, а також в 
інших видах життєдіяльності людини. Тому транспортування лісу – це одна з 
найбільш затребуваних послуг на сьогоднішній день, яку надають 
лісогосподарські підприємства і транспортні компанії [1].  

Крім того, транспорт є важливим чинником формування територіальної 
структури господарства. Він може прискорювати або ж затримувати процес 
територіальної концентрації промислових підприємств у певних господарських 
центрах, забезпечувати нормальне функціонування різних елементів їх 
територіальної організації в промислових комплексах. 

Лісотранспортні процеси базуються на нерозривному зв’язку технічних, 
технологічних і економічних факторів, об'єднаних у єдину виробничу систему, 
яка потребує постійних досліджень і оптимізації їх роботи [3]. 

Основний текст. Ефективність роботи лісовозного транспорту в значній 
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мірі залежить від правильної організації його руху і ефективного управління 
всіма службами. Важливе значення при цьому має його організаційна 
структура. 

Найбільш розповсюдженою організаційною структурою є структура на 
основі лісотранспортного цеху, який обслуговує декілька лісопунктів або 
майстерських ділянок. В окремих випадках може бути організовано 
транспортне підприємство, яке обслуговує кілька лісогосподарських 
підприємств в межах території певного регіону. Лісотранспортна система 
можуть безпосередньо підпорядковуватися директору підприємства [2]. 

При вивезенні заготовленої лісопродукції можуть застосовуватися різні 
організаційні форми в залежності від конкретних виробничих умов, наявності 
транспортних засобів та кількісного співвідношення транспортних засобів та 
водіїв. 

На основі вивченого виробничого досвіду ВП НУБіП України «Боярська 
лісова дослідна станція» та експериментального матеріалу встановлено, що 
підприємством за останній рік було заготовлено близько 145 тис. м3 і вся 
лісопродукція вивозиться у вигляді сортиментів довжиною від 2 до 6 м.  

Переважно застосовується одноступінчаста транспортна схема. Вона 
передбачає транспортування деревини високопрохідними автопоїздами з 
лісосік, до споживача. Так на підприємстві, транспортується левова частка 
заготовленої деревини. Основний лісовозний автопоїзд є сортиментовоз на базі 
КрАЗ 6133 з гідравлічним крановим навантажувачем DL-100L-7,5m. 

Також, крім одноступінчастого перевезення лісопродукції застосовується 
багатоступінчаста транспортна схема. Вона передбачає підвезення деревини 
високопрохідними лісовозами з лісосік, до перевалочних пунктів, які 
організовані біля доріг загального призначення з твердим покриттям, і 
перевантаження її на вантажопід’ємні автопоїзди на базі тягача Scania R-500 і 
лісовозного напівпричепа Trailor-S323E). 

Висновки: Аналізуючи технології лісозаготівель, було встановлено, що 
для перевезення близько 80% продукції застосовується одноступінчаста 
транспортна схема. Ця схема актуальна при незначній відстані вивезення 
продукції. Також, близько 20% лісоматеріалів вивозиться за багатоступеневою 
транспортною схемою.  

Загалом при багатоступеневому вивезенні витрати на вивезення 1 м3 
деревини знижуються на 28%. Економічний ефект досягається за рахунок 
зменшення середньої відстані вивезення для лісотранспорту підприємства і 
перенесення основних витрат на зовнішніх перевізників. 

 
Література: 
1. Виговський А. Ю. Автоматизовані способи оптимізації системи машин 

для лісозаготівель / А. Ю. Виговський, М. М. Білоус // Мир науки и инноваций. 
– Иваново, 2015. – Вип. 2, Т.11 – С 23-26.   

2. Гришкова Д.Ю. Логистика транспортировки лесных грузив / Д. Ю. 
Гришкова, Ю. В. Шевченко // Актуальные вопросы экономики и управления: 
материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Москва, апрель 2011 г.). / Под общ. 

ISSN 2227-6920                                                                                                                                                            34 



 ScientificWorldJournal                                                                                                                  Issue 14, Vol.2 

ред. Г.Д. Ахметовой. – М. : РИОР, 2011. Т. 2. –С 227-229. 
3. Шаин В. А. Пути повышения эффективности трансграничного 

транспорта продукции лесозаготовок / В. А. Шаин, А. П. Соколов // Системы. 
Методы. Технологии. – Братск, 2016. –Вип. 2 (30) – С 159-163. 

Abstract  
Increasing the economic efficiency of transportation is an important problem, the solution of 

which requires a deep and comprehensive approach. The article studies the urgency of the problem 
of improving the transportation of timber, analyzing ways to optimize the process of transportation 
at all its stages. The results of the study of the experience of forest transportation on the example of 
"Boyarsky Forest Research Station" are presented. Analysis of existing technologies and technical 
equipment in forestry works and the choice of the optimal option for the enterprise. 
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Зважаючи на процеси децентралізації системи управління держави 
загалом, які стосується і управління природними ресурсами зокрема, в роботі 
розглядається історія формування в Україні комунальної власності на ліси з 
моменту незалежності до сучасного періоду з врахуванням змін земельного, 
лісового законодавства та інших нормативно-правових документів. 
Проаналізовано перспективи діяльності комунальних лісогосподарських 
підприємств. 

Ключові слова: децентралізація, законодавство, власність на ліси, 
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комунальні підприємства.  
Децентралізація управління природними ресурсами є складовою цього 

процесу в системі управління держави загалом. Розвиток публічної 
комунальної форми власності на ліси в Україні узгоджується із 
загальносвітовою тенденцією до децентралізації та підвищення ролі 
територіальних громад у лісовому господарстві. Однак, правове регулювання 
відносин комунальної власності на ліси в Україні потребує вдосконалення, 
оскільки законодавчо такі відносини легалізовано недавно [11, 12, 13].  

Різними законодавчими документами визначаються форми власності на 
землю та розпорядження землею (Земельний кодекс України), форми власності 
на ліси та право користування ними (Лісовий кодекс України). Окрім того, на 
формування та розвиток комунальних лісогосподарських підприємств мають 
вплив інші законодавчі документи, що стосуються прав власності, здійснення 
самоврядування, управлінських і контрольних функцій. Метою цього 
дослідження є аналіз історичних передумов формування колективної власності 
на ліси в Україні та перспектив її розвитку. 

Результати дослідження. Відповідно до Земельного кодексу Української 
РСР [2], який діяв до 2001 року, не передбачалася комунальна власність на 
землю.  

За Лісовим кодексом Української РСР [6], який діяв до 1994 року, ліси 
перебували винятково у власності держави і передавалися тільки у 
користування. Разом з тим, значна частина лісів розташовувалася на землях, 
наданих колгоспам у безстрокове користування та перебувала у користуванні 
радгоспів (закріплені ліси). Часто ці лісові масиви були створені селянами на 
деградованих чи непридатних для користування сільськогосподарських землях. 

Першою редакцією Лісового кодексу України [7] підтверджувалася 
винятково державна власність на ліси. У постійне користування ліси могли 
передаватися юридичним особам незалежно від форми власності, за умови 
створення спеціалізованих підрозділів (таких, наприклад, як міжколгоспні і 
колгоспні лісгоспи) та виготовлення державного акта на право постійного 
користування. Однак, остання вимога мала суто декларативний характер, 
оскільки на той час державних актів на право постійного користування не було 
і в значної частини державних лісогосподарських підприємств. Через тогочасне 
нечітке формулювання у Лісовому кодексі досі існує єдине на теперішній час 
крупне (близько 32 тис. га земель лісогосподарського призначення) приватне 
лісогосподарське підприємство, якому передані у постійне користування ліси 
державної форми власності. СЛАТ (спеціалізоване лісогосподарське акціонерне 
товариство) «Ковельський «ТУР» функціонує у Волинській області і в судах 
різних інстанцій поки що успішно відстоює свої права, оскільки має 100% 
державних актів на право постійного користування земельними ділянками 
лісового фонду, які виготовлені у 1996 році у повній відповідності з тогочасним 
законодавством, а теперішнє, як відомо, не має зворотної дії. 

Відправною точкою існування теперішніх комунальних лісогосподарських 
підприємств став 1999 рік, коли було видано революційний Указ президента 
Л. Кучми «Про невідкладні заходи щодо реформування аграрного сектора 
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економіки» [14], за яким почалося розпаювання сільськогосподарських земель. 
Лісові землі розпаюванню не підлягали.  

У доповнення до цього закону було видано два накази Мінагрополітики: 
«Про ліси сільськогосподарських підприємств» [9] (спільно з 
Держкомлісгоспом) та «Про прискорення передачі земель лісового фонду, що 
перебували у користуванні реформованих КСП» [10]. 

У відповідності з цими документами протягом 2000-2001 років, залежно 
від позиції обласних і районних рад, створювалися комунальні чи державні 
підприємства, яким передавалися у постійне користування ліси державної (на 
той час) власності. 

Паралельно зі створенням комунальних лісогосподарських підприємств 
статтею 56 Земельного кодексу України 2001 року (перша редакція) [5] вперше 
було передбачено, що землі лісового фонду можуть перебувати у комунальній 
власності і передаватися у постійне користування комунальним 
лісогосподарським підприємствам. 

Таке положення суперечило чинному на той час Лісовому кодексу, за яким 
ліси були винятково державними.  

Законом «Про розмежування земель державної та комунальної 
власності» [3] 2004 року було зроблено крок назад у розвитку комунальної 
власності на ліси: заборонено передавати у комунальну власність землі лісового 
фонду поза межами населених пунктів. Разом із тим, лісосмуги, розташовані на 
землях запасу, переходили у комунальну власність. 

Лісовим кодексом України у редакції 2006 [8] року узгоджено із 
Земельним кодексом право власності на ліси: державна, комунальна, приватна. 
Передбачено, що у комунальній власності можуть перебувати ліси і поза 
межами населених пунктів, але за умови розмежування земель державної і 
комунальної власності. У постійне користування комунальних 
лісогосподарських підприємств передаються тільки ліси на землях комунальної 
власності. Але ліси на землях державної форми власності, передані 
комунальним підприємствам за попереднім законодавством, залишалися у 
їхньому користуванні. Загалом, на момент проведення останнього державного 
обліку лісів залишалося неврегульованим питання розмежування земель 
державної і комунальної форм власності. Станом на 1 січня 2011 року понад 
12% земельних ділянок лісового фонду державної форми власності перебували 
у користуванні комунальних лісогосподарських підприємств (рис. 1, табл. 1). 

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності» [1] набув чинності 
лише з 1 січня 2013 року. З дня набрання чинності цього закону, землями 
комунальної власності відповідних територіальних громад вважаються земельні 
ділянки на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна 
комунальної власності відповідної територіальної громади; які перебувають у 
постійному користуванні органів місцевого самоврядування, комунальних 
підприємств, установ, організацій, у тому числі і землі лісового фонду. Землі 
державної і комунальної форми власності вважаються розмежованими по факту 
закону. 
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Рис. 1. Розподіл території лісів України за підпорядкуванням та 

правом власності станом на 1 січня 2011 року [30] 
 

Таблиця 1 
Найбільші частки лісів, що використовують лісогосподарські 

підприємства комунальної форми власності у загальній їх структурі в 
розрізі адміністративно-територіальних одиниць та загалом по Україні 

станом на 1 січня 2011 року, % 
Область Частка лісів, % 

Сумська 34,2 
Чернігівська 32,6 
Вінницька 29,8 
Житомирська 27,2 
Хмельницька 25,9 
Львівська 21,0 
Тернопільська 13,5 
Івано-Франківська 13,4 
Черкаська 6,5 
Показник для всієї України 12,95 

 

Такі положення закону з юридичної точки зору спростили врегулювання 
діяльності комунальних лісогосподарських підприємств. Однак, органам 
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місцевого самоврядування протягом року з дня опублікування цього закону 
необхідно було забезпечити оформлення комунальними підприємствами права 
постійного користування земельними ділянками, які використовують земельні 
ділянки комунальної власності без документів, що посвідчують право 
користування ними, тобто, знову ж таки до 1 січня 2014 року усі комунальні 
підприємства повинні були мати державні акти на право постійного 
користування. Але і станом на 1 січня 2017 року частка площ, на які 
виготовлені державні акти, загалом по Україні не перевищує 50%. Для частини 
комунальних підприємств за відсутності бюджетного фінансування такі 
витрати виявилися непідйомними. Фактично діяльність цих підприємств 
перебуває поза правовим полем, не зважаючи на дотримання ними усіх інших 
законодавчих актів. Зміни земельного і лісового законодавства були враховані у 
законі «Про місцеве самоврядування в Україні» [4], але загалом цей закон не 
містить конкретних положень, що стосуються комунальних лісогосподарських 
підприємств.  

Отже, з формальної точки зору в Україні на законодавчому рівні 
закріплене право комунальної власності на ліси. Частка лісів, що перебувають у 
користуванні комунальних лісогосподарських підприємств є досить суттєвою. 
Однак, повним підтвердженням комунальної власності на ліси є 
правовстановлюючі документи, які виготовили не всі комунальні підприємства. 
Згідно Лісового Кодексу, усі ліси на території України, незалежно від того, на 
землях яких категорій за основним цільовим призначенням вони зростають, та 
незалежно від права власності на них, становлять лісовий фонд України і 
перебувають під охороною держави. Фактично у державі відсутня стратегія 
розвитку комунальних лісогосподарських підприємств. Зважаючи на 
задекларований шлях децентралізації, комунальні ліси потребують належної 
уваги і підтримки як на державному, так і, насамперед, на місцевому рівні.    
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Abstract  

In this scientific work considers the history of the formation of communal ownership of forests 
in Ukraine from the moment of independence to the present period, taking into account changes in 
land, forest legislation and other regulatory documents. The prospects of activity of communal 
forest enterprises are analyzed. from the formal point of view in Ukraine at legislative level the 
vested right of community property on the forests. Part of the forests that are in the use of 
communal лісогосподарських enterprises is substantial enough. However, complete confirmation 
of community property on the forests are rightsetting documents that made not all communal 
enterprises. Having regard to the declared way of decentralization, the communal forests need the 
proper attention and support first of all at local level. 
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Abstract. The article is devoted to the definition of the main scientific and 

pedagogical approaches in the professional training of computer science teachers 
and substantiation of the expediency of their use. The influence of the considered 
approaches on vocational training of computer science teachers of creative type 
during their training in the system of continuous pedagogical education has been 
outlined. The peculiarities of application of each of the approaches during the 
professional and pedagogical preparation of teachers have been highlighted. 

Key words: scientific and pedagogical approaches, creativity, professional 
training of computer science teachers. 

Introduction 
Socio-economic transformations that take place in all spheres of our society 

have radically changed the situation in the system of secondary and higher education. 
Today, schools are moving away from uniformity, there are secondary schools of a 
new type: gymnasiums and lyceums, innovative and author schools, which raise 
higher requirements for the level of vocational and pedagogical training of teachers. 

That is why the National Doctrine of the Development of Higher Education in 
Ukraine emphasizes the need to apply new scientific and pedagogical approaches and 
technologies oriented to the development of a creative person, ready for scientific and 
creative search. 

The main text 
Let us consider the main scientific and pedagogical approaches, which, in our 

opinion, the professional training of teachers, including computer science teachers, 
should be based on. 

First of all, this is an axiological approach that allows actualizing the 
motivational-value sphere of the individual as a driving force of the teacher's 
development in the system of continuous professional education. 

Axiology (from the Greek word for value) is a study of values, a theory of 
values. General axiology studies values, their hierarchy and systems. Special 
axiology, as a sphere of interest in various sciences, looks into values inherent in 
these sciences: moral, aesthetic, economic, cognitive, etc. [2, p. 21]. With regard to 
pedagogy, axiology is a science about the values of education, which presents a 
system of values, principles, norms, canons, ideals that regulate interaction in the 
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educational sphere and form a component of relations in the structure of an 
individual. 

Basing on this, we can formulate the essence of the axiological approach in the 
professional training of teachers, in particular, computer science teachers. Instead of 
the need to "break" and "adjust" the personality of a student by means of upbringing 
to the perfect model of personality, the need for gradual, cautious development of 
man is coming. At the same time, the educational process is not penetrated by the 
dictatorship of "objective requirements", but by the idea of finding a compromise that 
combines the opposites of society and personality; pedagogical influence is inferior to 
interaction, collaboration, partnership, orientation towards the real freedom of the 
developing creative person, and an open dialogue with them. 

Secondly, a synergetic approach that determines the idea of openness and 
creative nature of the educational and professional activities of future teachers, in 
particular computer science teachers, actualization of interdisciplinary and inter-cycle 
links in the system of continuous pedagogical education. 

Synergetics is a science that studies the processes of transitioning complex 
systems from an unregulated state to order, reveals such relationss between these 
elements, the total effect of which within the system exceeds the effect of simple 
compiling the effects of each element separately. As an independent science 
synergetics arose in the mid 70's of the last century. For pedagogy, it has become one 
of the leading methodological principles, since within the framework of purposeful 
interaction in the pedagogical process there are observed effects that are studied by 
synergetics [4, p. 54]. 

Thus, the synergetic approach in general allows considering the interaction of 
processes of professional education of future teachers and the development of their 
creative potential. 

Thirdly, a competent approach, which reflects the integral manifestation of 
professionalism, plays an important role in the professional training of teachers. It 
combines the elements of professional and general culture, the experience of 
pedagogical activity and pedagogical creativity, which is specified in a certain system 
of knowledge, skills and abilities, readiness for the professional activity of the future 
teacher, in particular, computer science teachers. 

Competence (from the Latin competens - capable) is interpreted as mastering 
knowledge that ensures the readiness of a specialist to perform his duties at a high 
professional level, close to world standards and standards. In general, competence 
can be understood as the degree of socio-psychological, personality maturity of a 
person, which means a certain level of their mental development, psychological 
readiness to perform a particular type of activity. This allows a person to successfully 
function in society through adequate social adaptation [1, p. 34]. 

It’s essential that the interrelation of knowledge, skills and abilities, their 
integration in the plane of experience and practical actions, as well as the system of 
value orientations, professional intentions and qualities, are important in the structure 
of competence. 

By saying "competent approach" we mean the focus of the educational process 
on the formation and development of basic and substantive professional 
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competencies of an individual, namely: professional knowledge, abilities and skills 
that should be mastered by future educators. It moves the emphasis from the process 
of accumulating normatively defined knowledge into the plane of formation and 
development of teachers' ability to act practically and apply creatively the acquired 
knowledge and experience in different situations. At the same time, teachers get 
prepared for a successful professional activity in real life, the ability to adjust non-
standard skills to their professional duties. 

Finally, at least as important in the professional training of teachers is the 
individual-creative approach, which is understood as the methodological focus of the 
educational process on the development of personal needs of teachers to look for 
new, non-standard solutions to educational tasks. This is precisely what makes it 
possible, through the enhancement of the creative abilities of each teacher, to 
stimulate assimilation of the educational information and its reproduction. The 
defined approach contributes to the harmonization of pedagogical influence and 
active actions of teachers in the system of continuous pedagogical education, the 
development of their creative abilities and, at the same time, the acquisition of 
pedagogical experience. Individually-creative approach to the organization of 
professional training of computer science teachers reorients it from the subject-
content aspect to the creative personality of a specialist and manifests itself in the 
formation of the educational goal in the form of mental tasks; non-standard ways and 
actions as for meeting creative individual needs; creating author's programs, projects, 
competitive creative works, etc. 

The creative orientation of the educational process promotes the development of 
personal orientation in the system of professional and moral values, formation of 
teachers of autonomy, activity and initiative. The strategy of a creative approach to 
organizing an educational process in higher school involves: awareness of future 
teachers of their personal and professional capabilities; development of pedagogical 
abilities to the level of creative ones; satisfaction of the need for novelty and non-
standard methods of solving professional problems; setting on creativity and 
overcoming stereotypical ways and formalism in professional activities; foreseeing 
ways and improving creative potential of a specialist’s personality [3, p. 25]. 

Summary and Conclusions. 
Consequently, the professional training of modern computer science teachers, in 

our opinion, should be based on the following scientific and pedagogical approaches: 
axiological, synergetic, competent and individually-creative. The problems of finding 
innovative technologies and ways to improve the continuous professional training of 
teachers need further research. 
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Анотація 
Вступ. Стаття присвячена опису основних науково-педагогічних підходів у 

професійній підготовці вчителів інформатики та обґрунтуванню доцільності їх 
використання. 

Основний текст. Розглянемо основні науково-педагогічні підходи, на яких, на наш 
погляд, має ґрунтуватися професійна підготовка педагогів, у тому числі вчителів 
інформатики. 

Насамперед, це аксіологічний підхід, який дозволяє актуалізувати мотиваційно-
ціннісну сферу особистості як рушійну сили розвитку педагога в системі неперервної 
професійної освіти. Його сутність полягає у наступному. Навчально-виховний процес 
пронизує не диктатура «об’єктивних вимог», а ідея пошуку компромісу, який поєднує 
протилежності суспільства та особистості; педагогічний вплив поступається взаємодії, 
співробітництву, партнерству. 

По-друге, синергетичний підхід, який детермінує ідею відкритості й творчого 
характеру навчально-професійної діяльності майбутніх учителів, зокрема інформатики, 
актуалізацію міжпредметних і міжциклових зв’язків у системі неперервної педагогічної 
освіти. Він дозволяє в цілому розглядати взаємодію процесів професійної освіти майбутніх 
педагогів і розвитку їхнього творчого потенціалу. 

По-третє, важливу роль у професійній підготовці педагогів відіграє компетентнісний 
підхід, який відображає інтегральний прояв професіоналізму. У ньому поєднуються 
елементи професійної й загальної культури, досвіду педагогічної діяльності та педагогічної 
творчості, що конкретизується в певній системі знань, умінь і навичок, готовності до 
професійної діяльності майбутнього вчителя, зокрема інформатики. 

Насамкінець, не менш важливим у професійній підготовці педагогів є індивідуально-
креативний підхід, під яким розуміють методологічну спрямованість навчального процесу 
на розвиток особистісних потреб педагогів шукати нові, нестандартні розв’язання 
навчальних задач. Визначений підхід сприяє гармонізації педагогічного впливу та активних 
дій вчителів у системі неперервної педагогічної освіти, розвиток їхніх креативних 
здібностей і, разом з тим, набуття педагогічного досвіду. 

Висновки. З метою забезпечення якісної професійної підготовки сучасних учителів, 
зокрема інформатики, вона має ґрунтуватися на таких науково-педагогічних підходах: 
аксіологічному, синергетичному, компетентнісному та індивідуально-креативному. 

Ключові слова: науково-педагогічні підходи, креативність, професійна підготовка 
вчителів інформатики. 
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Анотація. В роботі узагальнюються  підходи до вивчення професії 

педагога (функціональний, особистісний, комплексний), розглядаються 
особливості педагогічної діяльності у контексті сучасних вимог до викладача 
вищих навчальних закладів. 

Ключові слова: педагог, педагогічна діяльність, вищий навчальний заклад. 
Вступ. 
Сучасна система вищої освіти висуває нові вимоги до викладача вищої 

школи у зв'язку з переходом до нової моделі вищої освіти, яка характеризується 
активізацією інноваційних та інтеграційних процесів. Вони орієнтовані на 
індивідуалізацію навчання, диверсифікацію освітніх програм вищої школи 
відповідно до запитів ринку праці з урахуванням підвищеного технологічного 
забезпечення освітнього процесу. У зв’язку з цим  професійна діяльність 
викладача вимагає подолання суперечності між динамікою професійних 
завдань і готовністю педагога до їх виконання.  

Діяльність педагога стала предметом наукового пошуку багатьох 
дослідників. Структуру педагогічної діяльності досліджували такі учені, як 
Н. Кузьміна, А. Маркова, В. Сластьонін та ін. Педагогічній майстерності 
присвячені наукові доробки Б. Жебровського, І. Зязюна, С. Сисоєвої та ін. 
Підходи щодо класифікації та формування професійно-значущих якостей 
педагога висвітлені в роботах Б. Ананьєва, Ю. Бабанського, Ф. Гоноболіна, 
В. Гриньової, Т. Іванова, В. Симонова та ін. 

Основний текст. 
У психолого-педагогічній літературі професію педагога розглядають з 

різних підходів: функціонального (розвиток професії педагога з позиції 
здобуття досвіду, необхідного для виконання професійної діяльності, 
формування професіоналізму відповідно до вимог конкретної діяльності); 
особистісного (розвиток  і саморозвиток особистості педагога); комплексного 
(поєднання соціальних і психофізіологічних вимог до педагога з індивідуально-
психологічними тенденціями у розвитку особистості, її саморозвитком і 
самореалізацією в професії) [1, с. 230-231]. Об’єднує зазначені підходи 
дослідження особливостей професійної діяльності педагога, зокрема викладача 
вищого навчального закладу. 

В. Гринько зазначає, що специфіка педагогічної діяльності викладача 
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вищої школи, яка вирізняє її з-поміж інших видів діяльності, полягає в тому, що 
це: 1) особливий вид діяльності, об’єктом якого виступає людина з 
притаманними їй якостями, при цьому об’єкт виступає суб’єктом своєї власної 
діяльності з саморозвитку, самовдосконалення, самонавчання; 2) для неї 
характерна висока автономність професії; підвищений ступінь професійної 
відповідальності (від рівня професійної підготовки фахівців залежить розвиток 
економіки країни, особистісне зростання людини); 3) поліфункціональна за 
характером діяльність (викладач постійно виконує декілька функцій – 
викладача, вихователя, дослідника, менеджера тощо); 4) діяльність, яка 
потребує неперервного саморозвитку на основі педагогічної діяльності й 
наукових досліджень; 5) залежність ефективності освітньої діяльності як від 
тих, хто вчить, так і від тих, кого вчать; 6) неоднозначність критеріїв 
ефективності педагогічної діяльності; 7) підвищені соціальні вимоги до 
суб’єкту діяльності та його особистісних якостей; 8) виконання нескінченної 
кількості педагогічних завдань, кожне з яких передбачає усвідомлення кінцевої 
мети діяльності, способів її досягнення шляхом вирішення багатьох 
стратегічних і тактичних завдань професійного навчання, виховання й 
розвитку, що співвідносяться між собою й розв’язуються під час навчально-
виховного процесу студентів [2]. 

Л. М. Шовкун, виділяє такі особливості педагогічної діяльності: об’єктом 
педагогічної діяльності є учень, студент, який у процесі розгортання 
педагогічної діяльності поступово трансформується у суб’єкт; педагогічна 
діяльність розрахована «на порівняно тривалий проміжок часу»; результати 
педагогічної діяльності на кожному етапі важко фіксувати; наявність великої 
кількості засобів педагогічної діяльності, відповідно постає проблема 
оптимізації їх вибору; численність функцій, які виконує викладач [4]. 

Досліджуючи психологію педагогічної діяльності В. Семиченко виділяє 
такі її характеристики: поліфункціональність; варіативність; інтегративність; 
багаторівнева взаємодія; педагог постійно має діяти водночас у кількох 
”вимірах” і постійно пізнавати [3]. 

Висновки. 
Отже, професія викладача вищої школи має такі особливості: висока 

автономність й соціальна значимість професії, що вимагає напруженої 
розумової праці; підвищений ступінь професійної відповідальності; творчий 
характер діяльності з оптимальним поєднанням функцій викладача, вихователя, 
дослідника і менеджера; потреба безперервного саморозвитку на основі 
педагогічної діяльності і наукових досліджень; залежність ефективності 
освітньої діяльності як від суб’єкта викладання, так і від суб’єктів учіння.  
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Abstract  
The modern system of higher education put forward new requirements for a teacher of higher 

education in connection with the transition to a new model of higher education, characterized by 
the activation of innovation and integration processes. In this regard, the professional activity of 
the teacher requires overcoming the contradiction between the dynamics of professional tasks and 
the willingness of the teacher to implement them. In psychological and pedagogical literature, the 
profession of a teacher is considered from a variety of approaches: functional (the development of 
the profession of a teacher from the point of view of obtaining the experience necessary for the 
performance of professional activities, the formation of professionalism in accordance with the 
requirements of a particular activity); personal (development and self-development of the 
personality of the teacher); complex (a combination of social and psycho-physiological 
requirements for a teacher with individual psychological tendencies in the development of 
personality, self-development and self-realization in the profession). Combines these approaches 
with the study of the peculiarities of the professional activity of a teacher, in particular a teacher of 
a higher educational institution. The profession of a teacher of higher education has the following 
features: high autonomy and social significance of the profession, which requires intense mental 
work; increased level of professional responsibility; creative character of activity with the optimal 
combination of functions of the teacher, educator, researcher and manager; the need for continuous 
self-development on the basis of pedagogical activity and scientific research; the dependence of the 
effectiveness of educational activity both on the subject of teaching, and on subjects of study. 

Key words: teacher, pedagogical activity, higher educational institution. 
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Аннотация. В данной статье кратко излагается о феномене 
дистанционного психологического сопровождения подростков, описывается 
контингент подростков наносящих себе повреждения и обращающихся за 
помощью к психологу через Интернет. Рассказывается о трудностях, 
которые возникают при виртуальном общении психолога с подростком с 
самоповреждающим поведением и принципах дистанционного сопровождения. 
Так же обозначены некоторые условия эффективного дистанционного 
психологического сопровождения подростков с самоповреждающим 
поведением.  

Ключевые слова: самоповреждающее поведение, парасуицидальное 
поведение, подростки, онлайн консультация, психологическое сопровождение, 
дистанционное сопровождение.  

Во все времена проблема аутоагрессивного поведения среди подростков 
стояла особенно остро. В ситуации чрезмерного социального напряжения 
современного общества данная проблема усугубилась, о чем свидетельствуют 
статистические данные. Аутоагрессивное поведение разделяют на 
суицидальное и самоввреждающее (парасуицидальное) поведение. Обсуждая 
парасуицидальное поведение подростков, мы не можем обойти проблему 
суицидального поведения, т.к. в большинстве случаев самоповреждающее 
поведение хоть и не несет цели лишить себя жизни, но часто становится 
предвестником суицидального поведения в будущем. Частота подростковых 
суицидов например в России составляет 19-20 случаев на 100 тыс. 
подросткового населения. Существующие объяснения увеличение числа 
аутодеструктивного поведения только социально-экономическими трудностями 
не всегда оправданы. Жизнь демонстрирует, что высокий уровень суицидов 
отмечается в экономически благополучных странах, а в странах с относительно 
невысоким уровнем экономического развития – низкий уровень. По данным 
ЮНЕСКО за 1990-2015 годы, в Финляндии происходит 23 самоубийство на 100 
тысяч населения, в Японии - 20,7 самоубийств, в Швеции - 12, в Гватемале и 
Египте - по 0,5. Самый высокий уровень самоубийств за последние десятилетия 
был отмечен в 1983 году в Венгрии - 45,3 на 100 тысяч населения, однако за 
последние годы в этой стране уровень самоубийств снизился до 24,8. Весьма 
различен уровень самоубийств в бывших странах Союза. Самым низким этот 
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показатель является в государствах Средней Азии и Закавказья (в Армении, 
например, около 2,1 на 100 тысяч населения), самый высокий - в бывших 
Прибалтийских республиках (более 20, в Литве - более 30).  

В дальнейшем исследователи развивали концепцию влияния факторов 
окружающей среды. Особое внимание уделялось импульсивности и 
агрессивности, связь которых с суицидальным поведением была обнаружена в 
исследованиях и подтверждена на практике. Работы Дж. Манна и ряда других 
авторов позволили выявить биохимические корреляты депрессии и 
суицидального поведения, связанные с нарушением серотонинергической 
системы мозга. Была показана также определенная связь этих нарушений с 
агрессивностью, импульсивностью и высокой чувствительностью к стрессорам. 
Показано влияние ранее перенесенных негативных жизненных событий, 
хронических заболеваний, злоупотребления психоактивными веществами и др. 
Стресс формируется в связи с негативными взаимоотношениями, перенесенной 
психической травмой и насилием над личностью, социальными стрессорами в 
виде бедности, безработицы, психическими или соматическими заболеваниями, 
болевым синдромом, алкоголизацией и наркоманией. К актуальным факторам 
возникновения аутодеструктивного поведения относится разрыв с другом, 
смерть близких, межличностные конфликты, издевательство над подростком, 
запугивание, различные негативные и травматические жизненные события. 
Часто большинство этих факторов становятся причиной и самоповреждающего 
поведения, которое хоть и не является причиной суицидов, но в последнее 
время все чаще встречается в обществе современных подростков, что 
свидетельствует о психологическом неблагополучии нашего будущего 
поколения.  

Самоповреждающее поведение выступает следствием  эмоционально-
физических перегрузок со снижением сопротивляемости к стрессовым 
давлениям и эмоциональным нагрузкам, неблагополучием в коммуникативных 
сферах, слабостью психологической защиты личности, снижением или утратой 
ценности жизни при дефектах нравственного воспитания личности. В таких 
ситуациях остро возникает необходимость оценивания влияние отношений в 
семье и школе на психику ребенка, его реакции на конфликты, ссоры, 
особенности его поведения при желании чего-то добиться. Это зачастую  
достигается путем нанесение себе ущерба (бьется головой, демонстрирует 
кровавые порезы, падает на пол и пр.). Информативным показателем выступает  
поведение ребенка во время игр, особенно в плане разрушающей или 
созидательной деятельности, так же и  повышенная раздражительность, 
впечатлительность, чувство неполноценности могут свидетельствовать о 
мрачном настроении и возможности аутодеструктивного поведения. 

Говоря о проблеме именно психологического сопровождения подростка, 
необходимо вспомнить, что данный термин близок к таким понятиям, как 
содействие, совместное передвижение, помощь одного человека другому в 
преодолении трудностей. Психолог, прежде всего, осуществляет поиск тех 
скрытых ресурсов и возможностей личности подростка, которые станут 
условием преодоления психологической травмы и восстановления связей с 

ISSN 2227-6920                                                                                                                                                            50 



 ScientificWorldJournal                                                                                                                  Issue 14, Vol.2 

миром людей. Т.е. сущностной характеристикой психологического 
сопровождения является создание условий для перехода личности к 
самопомощи. Условно можно говорить о том, что в процессе психологического 
сопровождения подростка с самоповреждающим поведением психолог не 
только создает условия, но и оказывает необходимую и достаточную 
поддержку для перехода от позиции «Я не могу» к позиции «Я могу сам 
справляться со своими жизненными трудностями».  

Когда мы говорим о дистанционном психологическом сопровождении, мы 
имеем в виду, прежде всего, поддержку ребенка через так называемое Интернет 
общение или телефонные беседы. Но в данной статье мы хотим остановиться 
именно на проблемах поддержки подростка с самоповреждающим поведением 
через так называемое текстовое Интернет общение. Сюда мы относим 
использование различных программ мессенджероов, а так же выстраивание 
общения подростка с психологом через социальные сети.  

Ситуации самоповреждающего поведения, такие например, как нанесение 
себе порезов, ожогов, как правило, не сразу замечаются взрослыми, живущими 
с ребенком, а если и замечаются, то трактуются во многих случаях неадекватно. 
Т.е. родители или заменяющие их лица, а так же недостаточно 
информированные в данном вопросе взрослые, считая данное поведение 
глупым, инфантильным, демонстративным, могут кричать, угрожать, плакать, 
впадать в панику и совершать другие действия, которые не будут 
способствовать улучшению душевного состояния подростка, а во многих 
случаях лишь усугублять его. Мы опираемся на положение о том, что 
самоповреждающие поведение является своеобразным молчаливым криком о 
помощи, и необходимо чтобы данный сигнал «SOS» был услышан. В условиях 
современных технических инноваций, подростку легче всего обратиться к 
незнакомому человеку на «другом конце чата», чем обратиться за помощью к 
реальному человеку и психологу, например в школе. Этому способствует 
целый комплекс причин, о которых следует написать отдельную статью. 
Именно поэтому поле деятельности современного психолога расширяется и 
психологическое сопровождение переходит в дистанционную форму, которая 
имеет ряд преимуществ. Однако данное обстоятельство влечет за собой и ряд 
трудностей, с которыми сталкивается психолог при онлайн общении с 
подростком с парасуицидальным поведением. 

Большинство подростков (77% из 65 человек), наносящих себе 
повреждения, с которыми мы общаемся, делают это под воздействием 
определенного вида стресса (например, после ссоры с любимым человеком или 
родителями). Так же существует и небольшая часть подростков, у которых 
поводом к самоповреждению является любая ситуация, вызывающая волнение 
или напряжение. У многих из них слишком много эмоций, с которыми они не 
могут справиться, а другие, наоборот ощущают себя бесчувственным и 
нанесение себе ран дает им возможность почувствовать себя живыми (6%). При 
онлайн общении подростки охотно делятся с психологом своими 
переживаниями и чувством эйфории от ран, нанесенных себе, при том, что в 
реальной жизни они чаще всего стесняются об этом говорить и показывать 
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шрамы. Это конечно большой плюс при психологическом сопровождении 
подростка в режиме онлайн, так как мы можем проработать, т.е. сразу обсудить 
ситуацию, повлекшую за собой самоповреждение и вынести из данной 
ситуации максимум конструктивного опыта. При дистанционном 
сопровождении эффективнее всего удается прорабатывать такие внешние 
причины, как «влияние друзей» и «информация в СМИ». В таких случаях 
обычно бывает достаточно Интернет общения, особенно в случаях, когда 
подросток еще не слишком увлекся самоповреждением. Однако это общение 
должно быть достаточно систематичным и долгим (минимум в течение 
полугода и больше). В случаях, когда внешними причинами самоповреждений 
является дисфункциональная семья, перфекционизм подростка или его 
окружения, пережитое сексуальное насилие онлайн консультирование и 
дистанционная ежедневная психологическая поддержка дает лишь временный 
эффект, т.к. является своего рода временной «отдушиной» для подростка 
используемой для выхода сильных эмоций. Для закрепления конструктивного 
поведения, которому подросток обучается при общении с психологом в чате, а 
так же для изменения привычки решать проблемы через самоповреждающее 
поведение, в обязательном порядке необходимо к виртуальному подключать 
реальное общение психолога (а в некоторых случаях психотерапевта и 
психиатра) как с самим подростком, так и с его семьей. При этом мы, конечно, 
уверены, что в случаях самоповреждающего поведения по причине 
психических или соматических расстройств следует сразу обращаться к 
психиатру и психотерапевту, т.к. дистанционное психологическое 
сопровождение практически неэффективно. При онлайн общении, подростков с 
психическими расстройствами отличают некоторые особенности: излишняя 
развязность, назойливость, агрессивность в ответах и вопросах, 
немотивированная злоба, отправление большого количества фотографий своих 
повреждений психологу с грубыми комментариями, бравированием и 
смакованием своих саморазрушающих идей и нигилистических ценностных 
ориентаций на своей странице. 

Так же, существует и другая трудность дистанционного психологического 
сопровождения подростков с парасуицидальным поведением. Как отмечалось 
выше, дистанционное психологическое сопровождение, т.е. общение с 
подростком онлайн дает нам более или менее эффективный результат обычно в 
случае систематического общения (чаще всего ежедневного) и в случае, если 
оно является довольно продолжительным. Психологу в таких условиях 
приходится все время выстраивать защиту от разрушительного влияния, часто 
необходимо проявить выдержку, самообладание, умение противостоять 
манипуляции. При этом психолог должен уметь искренне выразить 
собственные чувства, сохраняя при этом спокойствие. Это перегружает 
специалиста как эмоционально, так и умственно. Так же психолог лишён 
возможности оценить последствия консультативной беседы, т.к. ограничен 
лишь текстовыми сообщениями «разбавленными» смайлами и стикерами. При 
этом зачастую все усилия психолога низводятся до минимума, когда на 
подростка продолжают в той же мере влиять окружающие его жизненные 
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обстоятельства (дисгармоничные семейные отношения, манипулятивное 
общение, насильственные действия и т.д.), на которые психолог не может никак 
повлиять дистанционно. Это порождает некоторую неуверенность в 
собственной профессиональной компетентности. При этом необходимо 
помнить что психолог, обычно женщина, и работает с ребенком, что может 
усугубить чрезмерное погружение специалиста в проблемы подростка. 
Принимая во внимание совокупность всех этих факторов, допускаем, что 
длительное пребывание психолога в таких условиях может вызвать 
психоэмоциональный стресс.  

Мы опросили 14 специалистов, которые оказывают поддержку подросткам 
онлайн. У каждого из них есть контакт с минимум 2мя (до 4ех) подростков с 
самоповреждающим поведением, с которыми большинство из них общаются 
практически ежедневно, по нескольку часов, и по продолжительности данное 
общение длится от нескольких недель до 5-6 месяцев. И именно эти подростки, 
по словам специалистов вызывают наибольшее психоэмоциональное и 
интеллектуальное напряжение при общении. 71% психологов уже начали 
замечать у себя признаки психоэмоционального стресса, такие как упадок 
физических сил, «аварийный режим» работы организма, истощение физических 
и душевных сил. Не испытывают таких симптомов лишь те специалисты, 
которые свели общение с данными подростками к минимуму (не больше часа и 
1-2 раза в неделю).  

Таким образом, мы можем говорить о том, что периодично есть 
вероятность, что помощь не будет достаточна из-за собственных ограничений 
консультанта, названных осложняющими эмоциональными реакциями. Во 
время и после беседы с подростком необходимо отслеживать эти реакции и 
контролировать их. 

В своих работах А.Н. Моховиков говорил о видах осложняющих 
эмоциональных реакций и что мы можем им противопоставить.  Самый часто 
встречающийся вид – это паника и страх. Паника представляет собой 
следующее: «Я беспомощен помочь этому человеку..». В качестве средства 
рекомендуется сказать себе: «Это паника» и погасить ее прежде, чем она 
охватит поток сознания целиком. Не забывать о “контролируемом безумии” - 
безумие сидит в каждом человек, но мы отличаемся от больных тем, что 
выбираем не поддаваться ему, так что различие это количественное, а не 
качественное. Осознание паники уменьшит степень подверженности ей и 
поставит ее под контроль. 

Второй вид - страх («Если я и поговорю с ним, он все равно будет это 
делать…»), продиктованный подсознательным желанием избежать разговора и 
связанных с ним неприятных эмоций. Именно в этом случае особенно 
первичны, конечно же, практические навыки дистанционного 
консультирования. Во – вторых, следует на секунду мысленно отделиться от 
подопечного и приведите свои мысли в порядок. Озвучить  себе: «что он 
совершает  - это его выбор. А мой выбор - помочь ему здесь и сейчас.” 
Беседуйте не с парасуицидентом, а с личностью, которая вправе сделать то, что 
она хочет.  
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Третий вид - фрустрация ( «вот еще один длинный разговор, которого я 
хотел бы избежать…»).   Как показывает практика, часто ей подвержены те, кто 
привык давать готовые советы и рекомендации. Минимизировать это 
проявление позволяет – осознание  необходимости быть рядом с этим 
человеком, не торопясь. 

Далее реакция гнева или обида («он меня разыгрывает, использует, 
манипулирует»). Проявляется, когда суицидальная или парасуицидальная 
угроза не воспринимается всерьез. Противостоять этому возможно, если  
успокоиться и не торопиться с выводами, стимулировать беседу стараясь 
накопить больше информации. 

Пятый вид - чувство безысходности («как я могу заставить его жить?»). 
Рекомендуется - вспомнить о внутренних ресурсах и системах поддержки, 
которые существуют в каждом обратившемся за помощью и постараться 
отыскать их. Само обращение свидетельствует о том, что его решение себе 
причинять боль не тотально - можно хотеть тотально жить, но умереть - 
никогда. А яркое фатальное самоповреждающее поведение единственный 
способ заявить об этом. В практической работе психологов особенности 
подростковой аутодеструктивности имеют важное значение, поскольку дети не 
ищут смерти как таковой и не стремятся к сознательному нанесению вреда 
себе. 

Такой вид осложняющей эмоциональной реакции как спешка, может 
первоначально ускользнуть от внимания. Поэтому в качестве средства  при 
реальном, а не виртуальном сопровождении, следует - применяя готовые 
приемы и вопросы, не забывать о паузах, эмпатии к собеседнику и оставляйте 
ему возможность для обратной связи. Уделять внимание невербальным 
сообщениям (интонациям, вздохам и пр.), свидетельствующих об 
эмоциональном состоянии абонента, которые могут быть очень важны для 
прояснения ситуации. В случае дистанционного сопрвождения через чаты и 
программы мессенджеры, следует обращать внимание на количество и качество 
стикеров, смайлов, запятых, точек и качество написания текста (например, если 
подросток возбужден, то буквы могут меняться местами, слова недописываться 
и т.д.). Научно доказано, что реакции человека в состоянии стресса замедлены. 
Необходимо вести беседу так, словно обладаете нескончаемым временем. А 
главное, всегда работать с надеждой и продолжать поиск альтернатив. При 
появлении надежды сразу исчезнет и ропот, и страдания.  

Здесь уместно напомнить еще об одном правиле дистанционного 
консультирования - почаще переводить существительные в глаголы. Следует 
также помнить о том, что клиент должен поощряться к проявлению всех 
чувств, которые он способен испытывать, включая жалость. 

При любых обстоятельствах, само онлайн-послание рассматривается, как 
просьба о помощи, а фразы типа «я только что принял таблетки (включил газ, 
перерезал вены, и пр.)», как просьба о немедленной помощи. В таком  случае 
лучше заранее выяснить место нахождения и поинтересоваться: «Как ты 
смотришь, если к тебе сейчас приедут, если я вызову скорую помощь,…» и т.п.,  
давая понять абоненту, что право выбора остается за ним и вместе с тем, не 
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упуская инициативу в разговоре. 
Важным правилом работы сопровождения лиц с самоповреждающим 

поведением, является то, что все они без исключения подлежат анализу и 
обсуждению в группе консультантов, для того, чтобы не носить в себе 
разрушающие эмоциональные последствия таких бесед. Данный аспект в силу 
разных обстоятельств может упускаться из виду, что соответственно   может 
привести к проявлению феномена сгорания.  

Учитывая дистанционный формат взаимодействия консультанту  стоит 
воздержаться от следующих моментов в работе: 

- избегать неисполнимых обещаний, не принимать просьбы, которые вы не 
сможете выполнить - это подорвет доверие лично к вам и  линии онлайн-
доверия в целом; - не рационализировать события - говорить о чувствах, а не по 
поводу чувств. Искусство консультанта и в том, чтобы держать паузу, уметь 
слушать, побуждая собеседника излить свой гнев, обиду и т.п.; -. не уходить от 
проблем, волнующих абонента из-за собственных страхов; - избегать 
неличностных утешений . 

Таким образом, мы считаем, что более эффективным и безопасным для 
душевного здоровья специалиста, дистанционное психологическое 
сопровождение подростков с самоповреждающим поведением может быть в 
следующих случаях: 

 когда самоповреждающее поведение не приобрело еще характер 
привычки, или только недавно появилось; 

 когда самоповреждающее поведение не вызвано психическими или 
соматическими нарушениями; 

 когда самоповреждающее поведение носит импульсивный характер, и 
самоповреждения являются легкими по силе тяжести; 

 если психолог организует систематические часовые консультации 
подростка (до 2ух, максимум 3ех раз в неделю); 

 если в тяжелых случаях кроме виртуальной поддержки психолога будет 
осуществляться реальная поддержка в рамках психотерапии или др. 
квалифицированной помощи; 

 если к текстовому Интернет общению будут добавлены другие виды 
дистанционного общения (видео, аудио). 

Так или иначе, психологическое сопровождение будет малоуспешным, 
если психолог не сможет наладить виртуальный или реальный конструктивный 
диалог с семьёй или близким окружением подростка, если у подростка не будет 
поддержки семьи, если на него будут смотреть как на манипулятора или 
считать его поведение глупостью. Мы надеемся, что некоторые наши 
рекомендации помогут специалистам, особенно начинающим психологическую 
деятельность, осуществлять психологическое сопровождение подростков с 
самоповреждающим поведением через онлайн общение более эффективно, а 
родителям даст возможность предпринять шаги к изменениям внутри семьи. 
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Abstract  
The article highlights the statistical data of the last years of autodestructive behavior of 

adolescents, as well as some causes of suicidal and parasuial behavior of adolescents. This article 
briefly describes the phenomenon of remote psychological support for adolescents. This 
phenomenon has a number of advantages, as with online communication, adolescents willingly 
share their experiences with the psychologist. The external causes of parasuicidal behavior are 
listed, which are easiest to work out with online counseling.  

A contingent of adolescents who injure themselves and seek help from a psychologist via the 
Internet is described. Article tells about some of the difficulties that arise in the virtual 
communication of a psychologist with a teenager with self-damaging behavior. It is talked about the 
possible causes of psychoemotional stress in a psychologist. Some conditions for the effective 
remote psychological support of adolescents with self-damaging behavior are also indicated. 

 Conclusions are drawn that remote psychological support of adolescents with self-damaging 
behavior can be effective and safe for the mental health of a specialist in the following cases: when 
self-damaging behavior has not yet acquired the character of a habit, or has only recently 
appeared; when self-damaging behavior is not caused by mental or physical disorders; when self-
damaging behavior is impulsive, and self-harm is light in gravity; if the psychologist organizes 
systematic hours of adolescent counseling (up to 2, maximum 3 times a week); if in severe cases, in 
addition to virtual support of the psychologist, real support will be provided within the framework 
of psychotherapy or other qualified care; if the psychologist can establish a virtual or real 
constructive dialogue with the family or the surrounding environment of the teenager. 
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Аннотация. На примере спортивного плавания показано, что важным 

компонентом в совершенствовании сокращения и расслабления мышц  в 
процессе развития мощности гребкового движения является сочетание 
упражнений аэробной направленности с короткими по времени сериями 
упражнений, выполняемых в максимально доступном темпе в структуре 
соревновательного упражнения.  

Ключевые слова:  плавание, мощность, гребковые движения, скоростно-
силовой потенциал.  

Введение.  Эффективность продвижения пловца во многом 
предопределяется уровнем мощности, развиваемой им в гребковых движениях, 
причем скоростно-силовая подготовленность пловца должна обеспечивать 
максимальное развитие мощности при скорости гребкового движения, равной 
максимально доступной для него при плавании с соревновательной скоростью 
[1 и др.]. Предположение, что скоростно-силовая подготовка пловца  на суше 
позволит быстро повысить мощность гребков и соответственно скорость 
плавания, далеко не оправдывается.  Причины негативного влияния на 
результативность пловца интенсивного развития скоростно-силового 
потенциала на этапе высшего спортивного мастерства специалисты 
обосновывают в основном в двух направлениях. С позиции изменения 
биомеханических параметров выполнения гребковых движений пловца и  
биоэнергетического обеспечения его двигательных действий под воздействием 
упражнений скоростно-силовой  направленности.       

Методы.  В работе использовался комплекс методов исследования 
тренировочной и соревновательной деятельности, в том числе: теоретический 
анализ научно-методической литературы, педагогические наблюдения, анализ и 
обобщение практического опыта и тренировочных программ подготовки 
сильнейших отечественных и зарубежных спортсменов высокой квалификации, 
лабораторные и педагогические эксперименты с использованием 
инструментальных, физиологических, биомеханических, биохимических 
методов.  
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Результаты. Главной причиной привнесения сбивающих факторов в 
биомеханические характеристики гребковых движений пловца, как показали  
результаты исследований, является различие внутримышечных 
координационных структур при выполнении силовых или скоростно-силовых 
упражнений на суше или в воде и двигательных действий пловца при 
преодолении соревновательной дистанции [2 и др.]. В то же время, результатом 
тренировочных нагрузок, направленных на повышение силовых или скоростно-
силовых возможностей,  является повышение, как правило, интенсивности 
ресинтеза АТФ за счет анаэробных процессов, продуцирующих выброс 
молочной кислоты в кровь, что отрицательно влияет на показатели 
выносливости пловца, ухудшая в подавляющем большинстве случаев 
результативность проплывания соревновательной дистанции. 

Для нейтрализации смещения реакции организма в сторону 
гликолитического энергообеспечения сокращения мышц, т.е. большему 
«закислению» организма, специалисты плавания в период интенсивного 
использования силовых упражнений на суше при планировании тренировок в 
воде делают значительный акцент на их аэробную направленность. 

Если исходить из концепции, что повышение мощности гребкового 
движения в основном заключается в совершенствовании мобилизационных 
способностей мышц, т.е. развитии наибольшего импульса силы за меньший 
промежуток времени за счет совершенствования межмышечных 
координационных механизмов, то, как показала практика ведущих тренеров по 
плаванию и результаты наших исследований, заслуживает внимания методика, 
предусматривающая использование кратковременных  (алактатной 
направленности) серий   скоростно-силовых упражнений на фоне выполнения 
движений средней и малой (аэробной) мощности. 

При высокоинтенсивных силовых или скоростно-силовых 
кратковременных проявлениях мышечный аппарат функционирует с 
максимальной мощностью с преимущественной мобилизацией быстрых 
мышечных волокон без значительного «закисления» организма. 
Систематическое включение в тренировку кратковременных упражнений 
предельной или около предельной мощности на фоне экстенсивной нагрузки, 
как показали полученные нами результаты, приводит к существенному 
улучшению метаболизма мышечного сокращения, что выражается в 
увеличении скорости сокращения и большей величины напряжения мышц, а 
также в уменьшении времени их расслабления при качественном улучшении 
эластических свойств мышц. 

Проведенные нами исследования показали, что использование 
кратковременных упражнений высокой интенсивности скоростно-силового 
плана  на фоне выполнения движений в аэробной зоне интенсивности приводит  
к повышению мощности и емкости анаэробного алактатного  источника 
энергообеспечения, совершенствованию энерготранспортной функции 
креатинфосфата, активизации аэробного источника ресинтеза АТФ и 
повышению интенсивности утилизации лактата как в процессе выполнения 
работы, так после ее выполнения. Причем причиной снижения концентрации 
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лактата при выполнении высокоинтенсивных упражнений в результате 
тренировок определенной направленности является не уменьшение продукции 
лактата мышцами, а увеличение интенсивности окислительных процессов, 
устраняющих продукты «закисления» в самих мышцах.  Уменьшение 
концентрации молочной кислоты в крови под воздействием сочетания этих 
упражнений неразрывно связано с повышением мощности и емкости аэробной 
производительности организма и ее ролью в восстановительных процессах во 
время работы и по ее окончанию. 

Полученные нами результаты показывают, что важным компонентом в 
совершенствовании процесса сокращения и расслабления мышц  при развитии 
мощности гребковых движений является чередование упражнений аэробной 
направленности с короткими по времени сериями упражнений, выполняемых в 
максимально доступном темпе в координационной структуре 
соревновательного упражнения. При этом величину преодолеваемого 
сопротивления следует подбирать с таким расчетом, чтобы обеспечить 
параллельное формирование и совершенствование силовой и скоростной 
структуры движения. При соблюдении этих условий наблюдается 
упорядочение межмышечных координационных связей, повышение 
концентрации возбуждения мышц, выражающейся в увеличении частотно-
амплитудных характеристик электроактивности (ЭА) и сжатости их по 
времени. С ростом мощности выполнения гребковых движений рук это 
приводит к упорядоченности и перераспределению ЭА на ведущие в данной 
фазе движения мышцы или мышечные группы, сокращению времени 
возбуждения каждой мышцы в цикле движения, росту скорости сокращения и 
расслабления мышц в двигательном акте. 
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Summary. On the example of sports swimming it is shown that an important component in 
improvement of reduction and relaxation of muscles in development of power of the fungal 
movement is the combination of exercises of an aerobic orientation to series of the exercises, short 
on time, which are carried out at the most available speed in structure of competitive exercise. 
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Минц Н.А., Бойченко О.В., Конопляник О.В., Шуст О.Н. / Mints N., BoichenкoО., 

Konoplanyk O., Shyst О. 
Черноморский национальный университет им. Петра Могилы, Николаев, 68 Десантников, 10 

Petro Mohyla Black Sea National University,Mykolaiv, 68 
Desantnykiv, 10 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема наличия интереса к 

занятиям физической культурой и спортом у студентов университета. В 
результате исследования установлено, что определенное количество 
студентов имеют сформированный устойчивый интерес к занятиям 
физкультурой и спортом. Это проявляется в виде регулярного посещения 
студентами занятий спортивных секций, спортивных клубов, участия в 
спортивных соревнованиях, самостоятельных и индивидуальных занятий 
физическими упражнениями, бодибилдингом, бегом, спортивными играми. 
Также выявлено, что интерес к физкультуре и спорту тесно связан с наличием 
мотивации к занятиям. Умеренная физическая нагрузка, теоретическая 
осведомленность в области спорта и физкультуры и т.д. способствуют 
формированию интереса к занятиям. В то же время значительные и 
непомерные физические нагрузки вызывают обратную реакцию на спорт. Цель 
статьи – исследовать наличие интереса у студентов вуза к занятиям 
физической культурой и спортом. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, студенты, интерес, 
мотивация, физическая нагрузка.  

Актуальность. Физическая культура и спорт являются составной частью 
учебного процесса в высшем учебном заведении. Сформированные знания в 
области физического воспитания, умения и навыки в дальнейшем 
положительно влияют на физическое развитие юношей и девушек, укрепления 
здоровья, воспитания навыков здорового образа жизни. Исследования 
показывают, что недостаточная двигательная активность современной 
молодежи значительно снизилась, что в свою очередь порождает гиподинамию 
и целый ряд болезней опорно-двигательного аппарата человека, сердца и т.д. 
Поэтому чрезвычайно важно сформировать у студентов университета интерес и 
мотивацию к занятиям физической культурой и спортом. Целесообразно учесть 
тот факт, что эта проблема не является новой и ей посвятили свои труды 
Я. Кравчук (формирование у школьников интереса к выполнению физических 
упражнений), И. Васкан, Ю. Цюпак (интерес к воспитанию у учащихся 
среднего школьного возраста), Е.В. Кравчук, С.М. Кривич (воспитание у 
студентов интереса к занятиям физической культурой), М.С. Буренко 
(отношение учащихся к процессу физического воспитания в школе), 
В.К. Макаренко (Формирование мотивации к занятиям физической культурой и 
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спортом) и другие. По мнению ученых чрезвычайно важно вовремя правильно 
сформировать у детей мотивационный аспект к занятиям физической культурой 
и спортом, поставить перед ними реальные, достижимые цели соответственно 
их возраста и возможности, правильно выбрать для них вид спорта в котором 
они смогут достичь высоких результатов и получить удовольствие от занятий 
физическими упражнениями.  

Но несмотря на значительное количество работ, направленных на изучение 
процесса формирования устойчивого интереса у молодых людей к занятиям 
физической культурой и спортом, данная проблема требует дальнейшей 
научной разработки, поэтому есть актуальной. 

Научное исследование «интерес к занятиям физической культурой и 
спортом у студентов вуза» выполнено в контексте научно-исследовательской 
темы кафедры спортивных дисциплин 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 интерес студентов высшего 
учебного заведения к занятиям физической культурой и спортом. Предметом – 
наличие интереса к занятиям физической культурой и спортом студентов 
высшего учебного заведения. Целью является определение составляющих 
процесса формирования интереса у студентов университета к занятиям 
физической культурой и спортом.  

Изложение основного материала. Исследования последних лет показало, 
что интерес и заинтересованность студентов высших учебных заведений к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом постепенно 
снижается. Для этого у студентов есть ряд причин: значительное теоретическое 
нагрузки, увлечение киберспортом (1,5%) и компьютерными играми (12%), 
углубление в виртуальный мир цифровых технологий. Кроме того, в 
значительной степени меняются приоритетные направления у молодежи. 
Исследователи И. Васкан и Ю. Цюпак ссылаясь на Т. Круцевича указывают, 
что ученики общеобразовательных школ на занятиях по физической культуре 
имеют «двигательный голод» [3], [7]. Так, согласно исследованиям Я. Кравчука 
еще в среднем и старшем школьном возрасте у учащихся наблюдается 
равнодушное отношение к физической культуре (в среднем школьном возрасте 
таких ребят 2%, девочек 5%; старшем - соответственно, 22% и 43%). У 
некоторых детей старшего школьного возраста сформировано даже негативное 
отношение к физическим упражнениям (4% юношей и 7% девушек) [5]. 
Исследователь указывает, что среди причин снижения интереса к физической 
культуре являются недостаточные: профессиональная подготовка учителей 
физической культуры; общественная и профессиональная активность учителей 
и всего педагогического коллектива; внимание к развитию познавательного 
интереса к физическим упражнениям во внеурочное время; недостатки в 
содержании и методике уроков физической культуры; низкий уровень 
материально-технической базы школ [5]. Только 23% студентов-
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первокурсников в школьные годы принимали участие в работе спортивных 
секций. И так, интерес у детей к занятиям физической культурой и спортом в 
значительной степени закладывается еще в школе.  

Соответственно зеркальные процессы имеют место и у вузах. По 
исследованию И.Г. Бондаренко удовольствие от занятий спортом получают 
студенты I курса - 57%, II курса - 50%, III курса - 13%, IV курса - 16% [1].Одной 
из причин такого положения вещей является недостаточно сформированный 
интерес к занятиям физической культурой и спортом у детей, который является 
абсолютно индивидуальным и относится к мотивационной сферы личности. 
Его психологической основой является внутренняя мотивация, которая 
возникает в условиях внешней мотивации: требований преподавателя, значение 
цели занятий, под воздействием физических упражнений, необходимости 
подготовиться к занятиям и т.п. [6]. Таким образом, важно сформировать мотив 
у молодого человека к занятиям спортом. Мотивация - это состояние психики, 
которое побуждает человека совершать определенные виды действий. 
Основные характеристики мотивации – интенсивность и устойчивость [4]. 
Интерес формируется только в результате внутренней мотивации, возникает 
только тогда, когда внешние мотивы и цели соответствуют возможностям 
молодого человека, то есть для него не очень сложными, но и не легкими [3], 
[9]. Также важная роль в формировании интереса к занятиям физкультурой 
принадлежит тренеру, преподавателю, учителю физического воспитания. 
Тщательная организация проведения занятий, тренировок, спортивных 
соревнований требуют от преподавателя высокой внутренней организации, 
высокого уровня профессиональной подготовки. Личный пример 
преподавателя играет решающую роль в формировании мотивации к занятиям 
физической культурой. Так, 7% опрошенных  студентов указали, что 
решающую роль у выборе спортивной дисциплины, у которой они достигли 
высоких результатов, для них сыграл школьный учитель физкультуры, а 12% 
сказали, что тренер для них всегда был образцом настоящего спортсмена и 
наставника, 15% отметили высокий профессионализм и педагогическое 
мастерство преподавателей университета.  

Последние исследования показали, что высокий уровень физического 
развития имеют лишь 10% юношей и 6% девушек, средний соответственно - 
37% и 36%, низкий - у 26% юношей и 27% девушек, а 5% студентов посещают 
занятия по физическому воспитанию в специальной медицинской группе. 
Исследуя мотивационные аспекты через призму интереса к занятиям 
физкультурой и спортом было выявлено, что 86% студентов положительно 
относятся к физическому воспитанию и спорту, 70% считают, что занятия 
спортом укрепляют здоровье, из них 40% доказывают, что спорт нужен им для 
дальнейшей успешной профессиональной карьеры, 43% - для обучения в 
университете, 16% - для создания прочных семейных отношений. На вопрос 
«что означает термин здоровья» ответили, что это наличие большой 
физической силы (38%), постоянный хорошее настроение (28%) и отсутствие 
болезней (30%), 45% имеют целью сформировать красивую спортивную 
фигуру. Но 17% студентов не считают занятия спортом полезным, некоторые 

ISSN 2227-6920                                                                                                                                                            62 



 ScientificWorldJournal                                                                                                                  Issue 14, Vol.2 

(1,5%) даже вредным, а 5% студентов вообще не хотят в дальнейшем 
заниматься физической культурой и спортом [11]. По мнению М.П. Кулика 
важно воспитать у детей устойчивый интерес к занятиям физической 
культурой, спортом, направленный на укрепление здоровья, формирование 
необходимых двигательных качеств, желание и умение самостоятельно 
заниматься физическими упражнениями. Исследование показало, что 25% 
студентов любят заниматься физическими упражнениями самостоятельно, а 
30% в группе [8]. В то же время регулярные пропуски занятий студентами по 
физкультуре свидетельствуют об отсутствии у них интереса к спорту. Так на 
занятия по физическому воспитанию регулярно опаздывает до 30% студентов 
[11], а 26% предоставляют ложные документы в случае их отсутствия на 
занятиях. Исследуя данную проблематику авторами было установлено, что 10% 
тех студентов, которые достаточно активно занимался спортом, имели 
значительные спортивные достижения и имели целью посвятить часть своей 
жизни спорту потеряли интерес к спорту и перестали заниматься спортом из-за 
внутреннего выгорания, связаного со значительными физическими нагрузками, 
жестким регламентом спортивных соревнований, проблемами в учебе и т.п. 
Кроме того 5% из них жаловались на ухудшение состояния здоровья, 
переутомление, что стало причиной потери интереса к спорту. Так 10% 
студентов считают, что физическое воспитание отнимает много сил, 18% 
испытывают сильную усталость, а 3% студентов вообще не занимаются 
двигательной деятельностью [10]. 

Вывод. Процесс формирования интереса к физическому воспитанию и 
спорту является длительным и многогранным и начинается еще в школьные 
годы. Физическое воспитание в системе обучения вузов направлено на 
формирование устойчивого интереса к занятиям физкультурой и спортом. 
Наличие мотивации укрепляет интерес к спорту. В то же время, значительное 
теоретическое нагрузки не позволяет студентам много времени заниматься 
физкультурой, на это есть объективные причины. Важная роль в формировании 
мотивационных аспектов, интереса к занятиям физической культурой и 
спортом принадлежит преподавателю физического воспитания, на которого 
государством возлагается ответственность за физическое развитие 
подрастающего поколения. 
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Annotation. In this article the problem of interest to the physical trainings and sports for 

students of universities is considered. As the result of the investigation is found that some amount of 
students have formed sustained interest to the physical trainings and sports. It is manifested in the 
form of regular visiting of sports classes, sport clubs, participation in sport events, independent and 
individual physical trainings, bodybuilding classes, running, sport games by students. Also it is 
manifested that the interest to the physical trainings and sports is closely connected with the 
motivation for doing classes. Moderate exercises, theoretical awareness in the sport theme ets. 
contribute to the interest to the trainings. In the same time significant and exorbitant physical 
activity cause a backlash on sports. The purpose of the article is to investigate the interest to the 
physical trainings and sports for students of universities. 

Keywords: physical trainings, sport, students, interest, motivation, physical activity. 
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Abstract. The article raised the problem of the role of the Ukrainian cultural 
nests in the formation of the Russian culture of the Enlightenment. The 
Ekaterinoslav's page at the process of the formation of the XVIII century Russian 
culture is analyzed. The "Notes" of G.R. Derzhavin where is selected the Ukrainian 
plot, its main components and the role of its Ekaterinoslav's pages became the object 
of study.  

Keywords: Ukrainian cultural nests, Enlightenment, memoirs and 
autobiographical literature, notes. 

Introduction. 
There is a large amount of Ukrainian cultural nests on the map of the Russian 

culture of the 18th century, but they are unexplored by the science so far. The research 
team of the 18th century of the Institute of Russian Literature (Pushkin House), where, 
since 1935, regularly the Scientific publication "18th Century" is being issued, a lot is 
done for the exploration, study and input into scientific circulation of many cultural 
and artistic events of the age of Enlightenment. But the Russian culture of 18th 
century is not limited by its "Petersburg editorship": the processes taking place within 
the court life of the Russian Empire, by those works that have been created in St. 
Petersburg – the cultural center of the state at the time, as well as by those which 
have appeared in the St. Petersburg archives and collections of manuscripts. 

It is well known that the orientation of Peter the Great on the active involvement 
of Russia into European and world political and cultural processes have attracted to 
St. Petersburg not only a lot of foreigners which became Russified and have 
composited a part of Russian culture, but also a many representatives of the provinces 
of the Russian Empire which were ambitious, talented, but often not so rich, who 
pretend to be adequately evaluated. Ukraine and the Ukrainians destined to play a 
prominent role in the construction phase of the Russian culture of modern times. 

The Primary map of the Ukrainian cultural nests that played a significant role in 
the formation of the Russian culture of the age of Enlightenment was marked in 
another article, which discussed also the necessity and relevance of scientific research 
of the "Ukrainian phenomenon" in the Russian culture of 18th century [1]. For a more 
detailed analysis in this article we have chosen the material related to Ekaterinoslav's 
province as one of the points on the Ukrainian map of the Russian culture of the 18th 
century. 

The main text.  
Ekaterinoslav is chosen due to several reasons. First of all, we know that the 

new city founded in 1776 was intended by Catherine the Great and Potemkin as the 
third (southern) capital of the Russian Empire, as the "Southern Palmyra". This, not 
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implemented, metropolitan status of Ekaterinoslav founded once more already in 
1787,  at the new place up the river Dnieper,  where the city is situated now, attracts 
our attention in the context of the major global problem: the study of the Ukrainian 
cultural nests and their role in the development of the Russian culture. Secondly, in 
the context of this task Ekaterinoslav is practically not studied by the science. 
Thirdly, it is the author's hometown, which also explains the interest to this page of 
the Russian culture history connected with Ukraine. 

It was tempting to find something new about the stay in Ekaterinoslav of  
Catherine II, earl Potemkin, Austrian Emperor Joseph II, who with the Russian 
Empress the 9 (20) May 1787 laid the foundation of the Cathedral of Transfiguration 
as the central building of the future southern capital. But let's leave this job for 
historians, taking into account that in the study of the issue it have been made a lot, 
and let's turn to literary names. Here in the first place is Gavrila Romanovich 
Derzhavin, whose relations with Ekaterinoslav were long but remain unstudied. 

The main source of information for us were not some remarks on this subject in 
the different works (D. I. Evarnitsky (Yavornitsky) – 1887 .; V. P.  Ostrogorsky – 
1895 ; A. Ohlobin –1959; N. P. Tchaban – 2001; L.V. Pashuk – 2002; S. Abrosimova 
and V. Sinelnikov – 2003), which are often contradictory, but   the autobiographical 
"Notes" of G. R. Derzhavin, that really have not been studied and are generally only 
mentioned in the context of the determination of the main trends in formation and 
development of the Russian memoirs (A. G.  Tartakovsky), or even drop out of 
researchers sight (G. Yelizavetina). Meanwhile, "Notes" of Derzhavin have a vast 
cultural, historical and literary interest and deserve the special attention. 

The Objective of the article – to study the "Notes" of Derzhavin as unexplored 
source of information about the role of the Ukrainians  in the development of the 
Russian Empire of the age of Enlightenment. 

The Genre of notes was very popular in the 18th century, when according to the 
remark of G.G. Yelizavetina, in Russia the preconditions for the growth of the 
memoirs and autobiographical prose were formed [2, p. 237]. The term "notes" was 
the equivalent of the French " mémoires" as evidenced by the fact that even in 1835 
V. G. Belinsky takes these two concepts as identical: "Notes or memoirs are among 
the most unusual and the most interesting phenomena in the mental world of our 
time" ("К числу самых необыкновенных и самых интересных явлений в 
умственном мире нашего времени принадлежат записки или mémoires ") [3, p. 
159]. 

"Notes from all known incidents and genuine cases enclosing a life of Gavrila 
Romanovich Derzhavin"("Записки из известных всем происшествиев и 
подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина") 
were written between 1808-1812, and were published for the first time in 1860 by the 
"Russian conversation " ("Русская беседа"). The story of publication of the memoirs 
is reported by the author of preface and comments to the first edition Pyotr Barténev: 
"The Genuine manuscript of Derzhavin's notes on a thick blue paper, into a sheet, in 
1843 after his wife's death and his sole heir were came to the ex-trustee of the St. 
Petersburg University, the famous archaeologist Konstantin Michailovic Borozdin, 
and from this last to his daughter, from whom through the mediation of D. V. 
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Polenov they were acquired by the " Русская беседа " ("Подлинная рукопись 
Записок Державина, в лист, на толстой синей бумаге, в 1843 г. досталась по 
смерти жены и единственной наследницы его, бывшему попечителю С-
Петербургского университета, известному археологу Константину 
Михайловичу Бороздину, а от сего последнего его дочери, от которой и 
приобретены Русскою Беседою через посредничество Д.В.Поленова") [4, p. V]. 

But in spite of such a long and difficult path to the reader, "Notes" remained 
intact and were published without any changes. Placing Derzhavin's piece among 
other phenomena of Russian memoirs P. I. Bartenev equates it "according to the 
entertaining and an abundance of news" "(по занимательности и обилию 
сообщаемых известий) [4, p. III] to  such outstanding monuments of memoirs as the 
notes of  the prince Shakhovskoy, prince Scherbatov, Princess Dashkova and 
Catherine II, and underlining the tuning on the strict documentary narrative about, 
first of all,  the state activity of the notes author, calls the  memoirs of Derzhavin a 
sort of  " the Senate Memoria or business report" ("сенатской мемории или 
делового отчета" ) [4, p. IV]. 

The story in the "Notes" begins by the author's birth and ends in 1812. If we take 
into consideration that Derzhavin did not keep any diary, like the most of the Russian 
writers of the 18th century [5, p. 35] and described his life from memory, when he 
was already in the seventh decade of life, become clear some inaccuracies, 
commented by P. Bartenev. However, in general, the "Notes" provides a very 
important material to the history of Russian culture and literature, and of Russian 
history of the second half of 18th - first quarter of 19th century, and to the story of 
Derzhavin's life. It is a source we try to use as the main source for the solution of the 
problem of our interest. 

In the tuning on the strict documentary nature of the life events fixation for 
descendants some Ukrainian plot is reading in the memoirs of Derzhavin. It is 
deployed by the three lines: 1) The story of Derzhavin's participation in the events 
related to Ukrainians; 2) The story of the Little Russians activities in the field of their 
service to the Russian State; 3) Ekaterinoslav in the destiny of Derzhavin. Each 
storyline is important if we take into consideration a global problem of creating a 
Ukrainian map of the Russian culture of the18th century. 

Working on the different positions as a loyal servant of the state, Derzhavin a lot 
of time was involved in solving problems of the Little Russians. In the "Notes" the 
events when Derzhavin acted as a just arbiter in controversial circumstances are 
described. Thus, during the suppression of Pugachev's rebellion Gavrila Romanovitch 
was sent for intelligence mission in the area adjacent to the area ruled by Pugachev. 
This is where in the summer of 1774 Derzhavin defended the Little Russians 
colonists against false hex about their allegedly existed collusion with  the rebels. The 
author of  the delation, palace Malinowski peasant Vasily Ivanovitch Popov during 
the investigation of the affaire of Little Russians from Saratov, had received a 
subordinate squad from colonel Boshnyak and had robbed the  homes of Little 
Russians, and had arrested them. As the result of the patronage of Derzhavin before 
the prince Scherbatov, who led the military operation against Pugachev the Little 
Russians had been justified, Popov himself had been put in custody at the Office of 
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the Military Governor [4, p. 76-77]. 
Another episode narrated by Derzhavin refers to the period of the reign of 

Alexander I. Senator Derzhavin have not been afraid that his position did not 
coincide with the position of the powerful Count Valerian Alexandrovich Zubov, the 
Emperor's favorite, the brother of Platon Zubov, the last favorite of Catherine II, took 
the side of landowner Nadarzhinskaya who the request for recognition of the rights of 
inheritance for her illegal daughter. Referring to rule of "privenchanie" 
("привeнчаниe ") (recognition  as lawful a child born out of wedlock) and to the 
historical precedent (recognition by Peter I as lawful his daughter Elizabeth, who was 
born two months after the marriage of Peter with Martha Skavronskaya), Derzhavin 
got a court decision in favor of  Nadarzhinskaya and her thirteen-year daughter[4, p. 
452-454]. 

The history of the Little Russians activities in the field of their service to the 
Russian State is one of the through storylines of the "Notes". It is marked by the 
names of Ukrainians, who had played a significant role in the life of the Russian state 
and in the destiny of G .R. Derzhavin. A simple list of names of those who are 
mentioned in the "Notes" can serve as a guide in drawing up the Ukrainian map of the 
Russian culture of 18th century. This mosaic of personal and social relations of the 
poet with his contemporaries folds the picture of the era and of the culture of that 
time. Here is the Secretary of State of Catherine II, Alexander A. Bezborodko who 
promoted to the rapprochement of Derzhavin with the Empress and to the receiving 
from her a reward for faithful service during the suppression of Pugachev revolt. It is 
here also one of the favorites of the Empress Petro Zavadovsky who have a difficult 
relationship with the author of "Felitsa"("Фелицa"). In this storyline appears also 
Mikhail Kovalinsky (Kovalensky) – State Secretary of G. Potemkin, who tried to 
support Derzhavin in his desire to get the rank of colonel, in which Potemkin still 
refused to the petitioner. Usually memoirist tells about these names in connection 
with the events of his private life. But this life is so closely intertwined with the life 
of the State and of the development of Russian culture that the private focus is almost 
removed. 

In this Ukrainian list there are those who, as Derzhavin are famous not only for 
their public service, but also for their literary talent. Thus, during G. Derzhavin 
governorship in Olonets (1784-1786), Adrian Moiseevich Gribovsky (1767-1834), 
author of memoirs, published in part in the "Moskvityanin"("Москвитянин") (№2, 
1847? p. 65-129), and translator of  Tobias Smollett "The Adventures of Peregrine 
Pickle" (in 1788 was published only the First Part  of the translation "Веселая книга, 
или Шалости человеческие") was the secretary of Derzhavin.  

At the same time Nicholas F. Emin the future author of "Розa, 
полусправедливая оригинальная повесть"  (1788) and of other novels, the son of 
the founder of the Russian novel Fyodor Alexandrovich Emin, who, according to one 
of the versions of his biography, was also Ukrainian, works as executioner of Olonets 
governor Derzhavin.  

Derzhavin recalls also Kirill Razumovsky as patron of many Little Russians 
who came to St. Petersburg in search of ranks and fame [4, p. 249-281] and about 
Dmitry Prokopovich Troshchinsky (1754-1829), the Minister of the Department of 
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grounds of Alexander I, the Minister of Justice in the 1814-1817 known, first of all, 
as the guardian of the young Gogol, for whose studies in the Nezhin gymnasium he 
paid annually 1200 rubles in silver. 

The Ekaterinoslav pages of  Gavrila Derzhavin memoirs are linked to this 
storyline of the "Notes", where there were two names that have played a significant 
role in the history of Ekaterinoslav as southern capital of the Russian Empire, a status 
which did not materialize: Ivan Maximovich Sinelnikov – the first governor of 
Ekaterinoslav province (1784-1788) [6, p. 213] and Timothy Ivanovich Tutolmin 
(1740-1809), Governor of Ekaterinoslav in 1783-1784.  

With I. M. Sinelnikov, who led the work of the foundation and construction of 
the third capital, developed the itinerary of Catherine travel to the south, took part in 
bookmarking of the Preobrazhensky Cathedral of Transfiguration – the center of the 
future Ekaterinoslav, and received Empress in his manor [7] Derzhavin was linked 
not only by the Friendship originated in 1774, when Ivan Maksimovich with Donetsk 
pikemen regiment chased Pugachev in Kazan gubernia. It was there, that in January 
1775 I. M. Sinelnikov married Avdotya Vasilyevna Strahova, the daughter of 
landlord Strahov, whose family hid from rebels and was saved by I.Sinelnikov. 
Avdotya Vasilievna was the daughter of Derzhavin's cousin (in the "Notes" 
I.M.Sinelnikov was called brother-in-law ("свойственник") – [4, p. 132]), that also 
determined the specific relations of the future ruler of  Ekaterinoslav province with 
the Russian poet. Derzhavin counseled to his niece who early became a widow, to 
bring the children to St. Petersburg for military service. In 1803 at the request of the 
Ekaterinoslav Governor Ivan Yakovlevich Seletsky, father-in-law of Ivan 
Maksimovich Sinelnikov the eldest son – Vasily Ivanovich (1777-1846), Derzhavin 
was forced to,  «устыдить Авдотью Васильевну и привести в должный порядок, 
обуздать расстройку имению, принадлежащему детям по завещанию». Being 
the Minister of Justice back then, Gavrila Romanovich has achieved the 
establishment of the  noble guardianship of the Ekaterynoslav governor's widow and 
his niece's mansion, that had protected the children of Ivan Maksimovich from 
bankruptcy [8]. In 1779, with the assistance of I.M.Sinelnikov Gavrila Romanovich 
Derzhavin received allotment and serfs, becoming the owner of the Havrylivka 
mansion in Ekaterynoslav governorship. This event have been fixed and described in 
the "Notes":  "And the next year the governor of Ekaterynoslav and his brother-in-law 
Ivan Maksimovich Sinelnikov presented him the 6000 acres of land on the Dnieper  
tithes, populated by  Zaporozhets 130 souls; since then in accordance with the power 
given by Empress to Prince Potemkin, and from him to the governors to distribute 
without payment the newly acquired land in Crimea and Dnieper with their 
population; which soon after the ensuing new revision he obtained during  two years 
about 1,200 souls ..." (" ...а на другой год доставил ему свойственник его, 
бывший в Екатеринославе губернатором Иван Максимович Синельников на 
Днепре землю 6 тысяч десятин с населенными на ней Запорожцами 130 душ; 
ибо тогда по данной власти Государынею князю Потемкину, а от него 
губернаторам раздавать Крымские и Днепровские новоприбретенные земли из 
населения их безденежно; с которыми при наступившей тогда скоро новой 
ревизии и очутилось за ним в течение двух годов около 1200 душ..." [4, p. 132]). 
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So the poet became landowner in Ekaterinoslav. However, there is some 
chronological confusion, because I.M. Sinelnikov was the governor of Ekaterinoslav 
viceroyalty in 1784-1788 [6], this viceroyalty had been created by decree of 
Catherine in 1783, and Derzhavin indicated in the "Notes" that it was in 1779. 
Perhaps it should be attributed to one of those inaccuracies that are explained by the 
temporal distance between the events and the time of their description in the 
memoirs. However, after Derzhavin left the public service (1803), his beloved home 
and abode of inspiration became another of his mansion – Zvanka in the Novgorod 
province on the left bank of the Volkhov, described, in his poetic epistle "Евгению. 
Жизнь званская" (1807). (" To Evgene. Life in Zvanska"). Gavrila Romanovich 
visited Ekaterinoslav again in 1813 when he arrived in Lyubimovka, the mansion of 
Alexei Maksimovich Sinelnikov, which after his death passed to his brother I.M. 
Sinelnikov [8]. 

The life of Gavrila Romanovich crossed paths with another governor of 
Ekaterinoslav T. I .Tutolmin, about which there are written a lot in the "Notes" of 
"Felitsa" author  as about a negligent officials, vicegerent of Olonets who had a 
conflict with Derzhavin appointed the governor of the land. Just repeating his orders 
of the period of his governorship in Ekaterinoslav for  Olonetsk province, Tutolmin 
gave absolutely absurd decrees that contradict the laws of the empire, against which 
the Governor Derzhavin rebelled [4, p. 254].The  overt confrontation between the two 
statesmen was ended by a victory of Tutolmin and by the demotion of Derzhavin, 
although almost immediately the poet received a new appointment and became the 
governor of Tambov. 

So at the documentary memoirs the first poet of the 18th century in Russia 
presents itself to the descendants, first of all, as a statesman: as Senator, Governor, 
the military, the Minister of Justice. And this position is very typical for the 18th 
century. In the necropolis of the Alexander Nevsky Lavra in St. Petersburg on the 
gravestone of Lomonosov, Fonvizin and others we do not see mention of their poetic 
or literary activities. It was only in 1830 that at the A. Delvig's  gravestone was 
proudly written only one word – "Poet," which becomes the definition of the public 
role of this man. 

But hadn't Derzhavin realized that he was first of all a poet? It seems that in his 
memoirs he is somewhat insincere, because at the same period of time, in 1807 in the 
epistle "Eugene. Life in Zvanska" addressed to his friend and the first biographer of 
Derzhavin the priest Eugene Bolhovitinov, the author of "Felitsa" paints a picture of 
the poet domestic life describing the daily prosaic life with a card game, instructions 
in the estate, some simple rustic amusements and the feasts.  Ordinary daily life 
becomes a matter of poetic life of the poet, shown as a private person. Though the 
description of the poetic pastime appears along with the card game, the poet, 
addressing at the end of the letter to his biographer Eugene, asks him to report his 
descendants the words of Clio about his songs:   

"Ты слышал их, и ты, будя твоим пером 
Потомков ото сна, близ севера столицы, 
Шепнешь в слух страннику, в дали как тихий гром: 
"Здесь бога жил певец, – Фелицы". 
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And the documentary notes regarding the state activity of one of the most 
significant Russian poets of the age of the Enlightenment appear to be both an 
important historical document and an interesting phenomenon of the formation and 
development of the Russian memoirs and autobiographical literature of the 18th 
century, the have been shaping in an active interaction with the belles-lettres and the 
peculiar research road map of the role and place of the Ukrainians in the development 
of the Russian culture of the 18th century.  

Summary and Conclusions.  
The analysis of the “Ukrainian plot” in the "Notes" by G.R. Derzhavin allows to 

describe  the perspectives of the comprehension of the role and place of the Ukrainian 
artists in the history of the Russian artistic culture of the age of the Enlightenment, 
that have never been appreciated  by the science properly before.  
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Анотація. 
В статті поставлено проблему дослідження ролі українських культурних гнізд у 

формуванні російської культури доби Просвітництва. Проаналізовано катеринославську 
сторінку становлення російської культури XVIII ст. Матеріалом дослідження стали 
"Записки из известных всем происшествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь 
Гаврилы Романовича Державина", в яких  виокремлено український сюжет, його основні 
складові та місце катеринославських сторінок в цьому сюжеті. Установка  автора 
«Записок» на документальний характер мемуарів, написаних для нащадків, що дозволило П. 
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Бартенєву назвати книгу Г. Державіна «сенатською меморією або діловим звітом» , не 
виключає можливості аналізу книги Державіна як важливої сторінки в історії російської 
мемуарно-автобіографічної літератури.  

Український сюжет в «Записках» розгортається за трьома сюжетними лініями: 1) 
історія участі Державіна у подіях, пов'язаних з українцями; 2) історія діяльності малоросів 
на терені їх служби Російській державі; 3) Катеринослав у долі Державіна. Простий 
перелік імен тих з них, кого згадує росі1ський поет, може бути путівником в складанні 
української мапи російської культури XVIII ст. 

На українській мапі російської культурі 18 століття «Записки» дозволяють позначити 
і катеринославський вектор, маркований двома іменами, які відіграли значну роль в історії 
міста, що так і не стало південною столицею Російської імперії, а також в житті і 
творчості Г. Державіна: Іван Максимович Синельников - перший правитель 
Катеринославського намісництва (1784-1788) і Тимофій Іванович Тутолмін (1740-1809), 
губернатор Катеринослава в 1783-1784 рр. 

Документальні записки про державне служіння одного з найзначніших російських 
поетів доби  Просвітництва виявляються і важливим історичним документом, і цікавим 
явищем становлення і розвитку російської мемуарно-автобіографічної літератури XVIII 
ст., що формувалася у взаємодії з белетристикою. Аналіз "українського сюжету" в 
"Записках" Державіна дозволяє окреслити перспективи осмислення ролі і місця українських 
культурних гнізд в історії російської літератури і художньої культури XVIII  ст., що до сих 
пір по-справжньому не оцінено наукою. 

Ключові слова: культурні гнізда України, Просвітництво, мемуарно-автобіографічна 
література, записки. 

 
Література: 
1. Калашникова О.Л. Украинская карта русской культуры 18 века // Информационный 

вестник Форума русистов Украины «Русистика: синтетическая наука или форма 
идеологии?». Вып. 16. – Симферополь, 2013. – С. 137-143 

2. Елизаветина Г. Г. Становление жанров автобиографии и мемуаров //Русский и 
западноевропейский классицизм. Проза. – М.: Наука, 1982. С.235-263. 

3. Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13-Т. – М., 1953. Т.1. 
4. "Записки из известных всем происшествиев и подлинных дел, заключающие в себе 

жизнь Гаврилы Романовича Державина" c литературными и историческими примечаниями 
П.И.Бартенева.– М.: Тип. А. Сомова на Мясницкой улице, 1860.  – 502 с. 

5. Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII - первой половины XIX в.– М.: 
Наука, 1991. – 288 с. 

6. Яворницький Д. Нариси з історії запорозьких козаків та Південної України// 
Яворницький Д. Твори у 20 томах. – Київ; Запоріжжя: Тандем-У, 2004. Т. 1.– С. 213-242. 

7. Синельникова Л. Г. Предки и потомки Екатеринославского губернатора Ивана 
Максимовича Синельникова (генеалогическое исследование)// Видатні особистості. Музейна 
персоналістика (Матеріали обласної музейної конференції до Міжнародного дня музеїв та 
75-річчя Дніпропетровської області. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2008. Вип. 10. – 338 с. 

8. Абросимова С. В. Родина Синельникових в житті та творчості Д.І. Яворницького// 
Видатні особистості Музейна персоналістика (Матеріали обласної музейної конференції до 
Міжнародного дня музеїв та 75-річчя Дніпропетровської області — Дніпропетровськ: АРТ-
ПРЕС, 2008. Вип. 10. — 338 с. 

Article sent: 27/09/2017 of 
© Kalashnikova Olga 

 
 
swj14-022 

ISSN 2227-6920                                                                                                                                                            73 



 ScientificWorldJournal                                                                                                                  Issue 14, Vol.2 

УДК 81'373.2:82-3 
СТИЛИСТИЧЕСКИ-МАРКИРОВАНЫЕ  ТОПОНИМЫ В РОМАНЕ 
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Аннотация. В работе рассматривается функционирование 

стилистически-маркированных топонимов в сатирическом романе классика 
американской литературы  20  века С. Льюиса «Бэббит». Отмечается, что 
стилистически-маркированные топонимы выполняют в художественном 
тексте  стилистическую функцию, которая проявляться  в двух 
разновидностях: информационно-стилистической, связанной с  
этимологическим значением  топонима,  и эмоционально-стилистической, 
которая  проявляется  через  фонетико-орфографическую  форму топонима. 
Богатый иллюстративный материал показывает, что стилистически-
маркированные топонимы ассоциативно вплетаются в стилистическое 
решение авторских задач, выступая дополнительным средством текстовой  
импликации. 

Ключевые слова: стилистически-маркированные топонимы, 
стилистическая функция, текстовая  импликация. 

Вступление. 
В тексте художественного произведения топонимы могут не только 

называть географические объекты, но и нести дополнительную информацию, 
например, выступать вспомогательным средством характеристики персонажа, 
штрихом в создании жанрово-тематического фона произведения и т. д. 
Подобного рода именования называются в научной литературе «стилистически-
маркированными топонимами» [1, 9].  Потенциал таких топонимов 
раскрывается в стилистической функции, которую они выполняют в 
художественном тексте. Стилистическая функция может проявляться  в двух 
разновидностях: « информационно-стилистической» и «эмоционально-
стилистической» [2, 37]. Информационно-стилистическая функция связана, 
прежде всего, с  этимологическим значением  топонима,  тогда как 
эмоционально-стилистическая функция проявляется чаще через  фонетико-
орфографическую  форму топонима, которая может вызывать у читателя 
различные  эмоции и ассоциации. 

Основной текст  
Большое количество стилистически-маркированных топонимов (СМТ) 

можно обнаружить в романе «Бэббит», что во многом обусловлено 
сатирическим способом построения образа главного героя, именем которого и 
названо произведение. Многочисленные топонимы дополняют характеристику 
главного персонажа, подтверждая мнение Е. А. Гончаровой о том, что «являясь 
частью топонимической структуры художественного текста, персонаж в то же  
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время сам получает существенную дополнительную характеристику через 
приписанное ему автором пространство художественного действия» [3, 59]. Это 
утверждение особенно касается вымышленных топонимов, которые окружают 
образ главного героя романа С. Льюиса. Проиллюстрируем некоторые из них. 

Джордж Ф. Бэббит проживает в большом и успешно развивающемся 
городе под названием Zenith ( англ. zenith – рус.  зенит), который, по его 
мнению, является самым лучшим и стабильным городом в мире («[…] it’s the 
most stable, the greatest of our cities»  [5, 209] ). Район, где проживает Бэббит, 
носит название Floral Heights ( англ. floral heights – рус.  цветущие  холмы), 
место его работы – Reeves Building (англ. reeve – рус. главный магистрат 
города), а отель, где он останавливается в Чикаго, называется Eden Hotel (англ. 
Eden – рус.  Эдем, рай).  Как видим, для всех этих названий  характерно 
«оживление» их «подлинной генетической структуры» [4, 7], так как в их  
основе  лежат имена нарицательные, объединённые семой «преимущества и 
процветания», которая, в свою очередь, является неотъемлемой частью образа 
Бэббита. Эта «лучшесть», принадлежность к касте «хороших парней» ( «one of 
the ruling caste of Good Fellows» [5, 68] ) присутствует даже в благозвучном 
названии кладбища Linden Lane (англ. linden lane – рус. долина лип), которое 
является собственностью компании Бэббита по продаже недвижимости, тогда 
как название кладбища соперников Wildwood Сemetery имеет негативную 
коннотацию (англ. wildwood  –  рус. необитаемый, дикий лес).  

В романе С. Льюиса встречаются также названия некоторых городов, 
непосредственно не связанных с образом главного персонажа, но помогающих 
автору в создании сатирически-делового фона произведения. Например, в 
основе топонимов Monarch (англ.  monarch – рус. монарх; царь, магнат) и 
Pioneer (англ. pioneer – рус. пионер; инициатор, новатор) лежат генетически 
идентичные  им имена нарицательные. В названиях городов   Galop de Vache и  
Minnemagantic можно увидеть определённую «художественную этимологию», 
которая возникает на основе «всякого рода ассоциативных сближений» [4, 7]. В 
топониме Galop de Vache первый компонент ассоциативно сближается с 
похожим апеллятивом (англ. gallop – рус. быстро прогрессировать). Возможное 
осмысление этимологии топонима Minnemagantic базируется на ассоциативной 
схожести его морфемных компонентов  со структурой некоторых имён 
нарицательных. Так, компонент «minne» ассоциируется с английским словом 
«mini», которое употребляется в сложных словах для указания на малый 
размер, малую длину и т. д. Второй компонент «magantic» созвучен 
фонетически и напоминает орфографически такие английские слова как 
«gigantic» (гигантский), «magnate» (магнат). Объединение этих двух сегментов 
в пределах одного слова приводит к образованию таких ассоциативных 
сочетаний, как «минигигант», «минимагнат». Все вышеприведенные названия 
городов объединяет тот факт, что их содержательная сторона в буквальном 
смысле или на ассоциативном уровне, в большей или меньшей степени связана 
с семой «превосходства, успеха, лидерства». Это вполне соответствует 
основополагающим принципам «здорового бизнеса» («sound business»),   
процветающего в этих городах и избавляет автора от необходимости указывать 
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на причастность «лучших» представителей этих городов к касте 
преуспевающих дельцов.  

Большое  количество топонимов романа задействовано в различных 
экспрессивных целях. Часто это реальные топонимы, функционирование 
которых наполняется стилистическими смыслами только в определенном 
контексте. Приведенный ниже пример иллюстрирует  лёгкую иронию, с 
которой автор изображает слепую, но страстную любовь Бэббита к своему 
родному городу:   

A stranger suddenly dropped into the business-center of Zenith could not have 
told whether he was in a city of Oregon or Georgia, Ohio or Maine, Oklahoma or 
Manitoba. But to Babbitt every inch was individual and stirring [5, 78].  

Данный пример можно интерпретировать двояко. С одной стороны, 
синтаксический параллелизм, подкрепленный топонимическими элементами, 
помогает автору подчеркнуть  архитектурную однотипность перечисленных 
географических объектов, в одном ряду с которыми находится и  город Zenith, 
деловой центр которого тоже   ничем примечательным в области архитектуры  
не выделяется. Но для Бэббита каждый уголок его  родного  города  является 
особенным и уникальным. 

С другой стороны, при помощи противопоставления вымышленного 
географического названия Zenith целому ряду реальных топонимов, автор 
показывает  иллюзорность мировосприятия Бэббита, который не хочет, или не 
может, в силу своей ограниченности, воспринимать действительность такой, 
какая она есть. Слияние желаемого и действительного  в мировоззрении 
главного героя  находит отражение в топонимическом рисунке  автора, помогая 
ему донести до читателя нужную импликацию. 

Ирония усиливается, когда ономастическая оппозиция «реальный топоним 
– вымышленный топоним» появляется в речи самого Бэббита, который 
возносит свой родной город лишь только потому, что здесь проживает большое 
количество «хороших парней»: 

Oh, we have a golden roster of cities – Detroit and Cleveland with their 
renowned factories, Cincinnati with its great machine-tool and soap products. 
Pittsburgh and Birmingham with their steel, Kansas City and Minneapolis and 
Omaha that open their bountiful gates on the bosom of the ocean-like wheat lands 
[…]. […] But it’s here in Zenith, the home for manly men and womanly women and 
bright kids, that you find the largest proportion of these Regular Guys […] [5, 209]. 

Интенсивное использование большого количества топонимов на 
небольшом отрезке текста в рамках повторяющихся синтаксических моделей, 
осложненных полисиндетоном, делает речь Бэббита более экспрессивной и 
убедительной. Ораторское мастерство персонажа ощущается не только в 
структурной  организации его речи, но и в использовании топонимической 
градации. Эмоциональный накал возрастает с каждым новым топонимом, за 
которым стоят реальные города с реальными людьми и их достижениями. В 
таком контексте функция топонима выходит за рамки назывной, расширяясь и 
переходя в репрезентативную. Detroit, Cleveland, Cincinnati  воспринимаются 
уже не только как географические названия, но и как метонимическое 
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обозначение людей, благодаря которым эти города стали процветающими, и их 
достижений в сфере промышленности и сельского хозяйства, ставших визитной 
карточкой этих городов. Эмоциональный спад  происходит, когда автор вводит 
вымышленный топоним Zenith, за которым ничего кроме репутации города 
«хороших парней» не стоит. Факт, которым  гордится Бэббит, становиться 
объектом авторской иронии. 

Нередко ирония наблюдается в сочетаниях оксюморонического типа, где 
величественное название сочетается с прозаической сутью топонима:  

As always when he passed the Parthenon Shoe Shine Parlor, a one-story hut 
which beside the granite and red-brick ponderousness of the old California Building 
resembled a bath-house under a cliff, he commented, “Gosh, ought to get my shoes 
shined this afternoon. Keep forgetting it” [5, 78]. 

Использование автором топонима  Parthenon Shoe Shine Parlor заставляет 
читателя в очередной раз улыбнуться, так как демонстрирует стилистическую 
несовместимость понятий «Парфенон» (архитектурный памятник 
древнегреческой высокой классики) и «обувной салон», который 
контекстуально сравнивается с хижиной (hut) и баней (bath-house).  

Часто ирония перерастает в едкую сатиру, открыто выражаемую в тексте, 
как, например, в следующем эпизоде, где изначально позитивные коннотации 
топонимического компонента со значением  «цветение» (blossom) перерастают 
в негативные при сочетании с такими словами как «пыльный» (dusty), 
«вонючий» (stinking), «коровник» (cow-stable):  

A dozen of them went in taxicabs out to Bright Blossom Inn, where the 
blossoms were made of dusty paper festooned along a room low and stinking, like a 
cow-stable no longer wisely used [5, 199]. 

Цепочка топонимических названий в нижеприводимом примере дополняет 
сатирическое описание так называемого  «делового» разговора деловых людей, 
единственным предметом обсуждения которого на протяжении двадцати минут 
было состояние отелей в разных городах: 

“Say, any of you fellows ever stay at the Birchdale at Terre Haute? How is it?” 
“Oh, the Birchdale is a first-class hotel.” 
(Twelve minutes of conference on the state of hotels in South Bend, Flint, 

Dayton, Tulsa, Wichita, Fort Worth, Winona, Erie, Fargo and Moose Jaw) [5, 
168]. 

В сатирическом ключе, не без помощи топонимов, представлен и некий 
«всеведущий» конгрессмен, выступающий перед членами клуба Толкачей 
(Boosters' Club), который «специализируется» практически во всех отраслях 
человеческих знаний, причём применительно к широкому кругу 
географических объектов, каждый из которых характеризуется своей 
спецификой: 

They were addressed by a congressman who had just returned from an 
exhaustive three-month study of the finances, ethnology, political systems, linguistic 
divisions, mineral resources, and agriculture of Germany, France, Great Britain, 
Italy, Austria, Czechoslovakia, Jugoslavia, and Bulgaria [5, 395].     

Сатирический образ «всезнающего» конгрессмена создается не только при 
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помощи перечисления имен нарицательных на предмет абсолютно 
разнородных сфер  деятельности, в которых он «специализируется», но и 
посредством использования реальных топонимов,  которые называют не просто  
разные государства, но и абсолютно противоположные на тот момент 
структуры мирового устройства (страны капиталистического лагеря и 
социалистического лагеря), которые отличаются как экономически, так и 
политически и , соответственно, вряд ли могут быть изучены за столь короткий 
срок (а three-month study). 

Заключение и выводы. 
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что стилистически 

маркированными могут быть не только отдельные топонимы с говорящей 
этимологией, но и целые топонимические сгустки реальных топонимов, 
ассоциативно вплетающихся в стилистическое решение авторских задач. 

При этом, возникающие смысловые ассоциации могут проявляться как на 
синтагматическом  (словосочетание, предложение), так и на 
парадигматическом уровне  (глава, весь текст), выступая  дополнительным 
средством  создания  авторской обрисовки  персонажей, жанрово-
тематического фона и тональности произведения. 
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Abstract  
The paper deals with the functioning of stylistically marked toponyms in the satirical novel 

"Babbitt" by S. Lewis, the classic of American literature of the 20th century. It is noted that 
stylistically marked toponyms perform the stylistic function in the literary text, which manifests 
itself in two types: informational-stylistic, related to the etymological meaning of the toponym, and 
emotional-stylistic, which is manifested through the phonetic-orthographic form of the toponym. 
Plentiful illustrative material shows that stylistically marked toponyms are associatively entwined in 
the stylistic solution of authorial tasks, acting as an additional means of textual implication. 

Introduction. 
In  a literary text, toponyms can name various  geographic objects, as well as carry some 

additional information, for example, act as an auxiliary means of characterization of a personage, 
function as an element of creating the genre and thematic background of a literary work, etc. In the 
scientific literature such place names are called stylistically marked toponyms. 

The main text. 
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A large number of stylistically marked toponyms in the novel by S. Lewis "Babbitt" is due to 
the satirical way of creating the image of the protagonist, whose surname is used as the title of the 
book. The use of numerous toponyms helps the author to  characterize the main character. It is 
especially true for the fictional toponyms, created by the author, that surround the image of the 
protagonist. In the novel by S. Lewis there are also the names of some fictional cities, which are not 
directly related to the image of the main character, but help the author in creating the satirical-
business background of the literary work. Their content side in a literal sense, or at the associative 
level, is connected with the  seme of   "superiority, success, leadership". These notions completely 
correspond to the fundamental principles of "sound business", which guide the main character and 
his friends-businessmen. 

 A large number of toponyms of the novel is used for various expressive purposes. Often 
these are the real, non-fictional toponyms, existing as place names in real life, the functioning of 
which acquires additional stylistic colouring only in a certain context. The intensive use of  large 
groups of such  toponyms, with the use of toponymic gradation in a small segment of the text, 
makes  a character's speech or the author’s naration more expressive and convincing. Most often, 
the textual implication of the author's use of such toponymic conglomerations is irony and satire. 

Summary and Conclusions. 
The  examples given in the article show that stylistically marked toponyms can be represented 

not only by individual fictional toponyms with talking etymology, but also by entire toponymic  
conglomerations of real toponyms, which at the association level help the author to implement his  
stylistic solutions. 

Herewith, the emerging of  semantic associations can be manifested both at the syntagmatic 
level (the word combination, the  sentence), and at the paradigmatic level (the chapter, the whole 
text), acting as an additional means of creating the author's characterization of the personages, the 
genre-thematic background and the tonality of the literary work. 

Key words: stylistically marked toponyms, stylistic function, textual implication. 
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Статтю присвячено порівняльно-історичному та зіставному аспектам 
вивчення особливостей акцентуації іменників середнього роду з основою на 
приголосний у староукраїнській мові. Матеріалом дослідження є українське та 
російське видання «Граматики» М. Смотрицького 1619, 1648 рр. Аналіз 
словесного наголосу пам’яток XVI–XVIII ст., словників та діалектологічних 
праць дав змогу встановити особливості системи акцентуації аналізованих 
лексем у староукраїнській мові XVII ст. та пояснити причини розбіжностей у 
наголошених словоформах порівняно з російським виданням. У підсумку 
доведено, що акцентні відмінності зумовлені реальною природою 
староукраїнської та староросійської вимови. 

Ключові слова: іменники середнього роду, словоформа, акцентуація, 
словесний наголос, акцентні відмінності. 

Одним з основних чинників, що організує та оформлює слово в мові на 
різних рівнях, є словесний наголос, який визначає лексико-семантичні та 
граматичні особливості стародавніх текстів. Учення про наголос у слов’янських 
мовах має свою історію. Поняття про просодію як учення та розділ граматики 
розкривається в стародавніх пам’ятках, наприклад, у «Граматиках» Л. Зизанія 
1596 р., М. Смотрицького 1619 р. «Слогоудареніє» на той час має 
непослідовний характер, наявні навіть розбіжності в різних граматичних 
формах. Крім того, такі випадки характерні для «Граматики» О. Павловського 
1818 р. Сучасна українська акцентологія має досягнення завдяки працям 
О. Потебні, І. Огієнка, Л. Булаховського, З. Веселовської, В. Скляренка, 
В. Винницького, І. Гальчука та ін. Крім того, вагомий внесок у розробку 
проблем слов’янської акцентології зробили зарубіжні лінгвісти: Г. Гірт, 
Ф. де Соссюр, Х. Станг, Є. Курилович, А. Лескін, А. Мейє, Н. ван Вейк, 
О. Шахматов, В. Дибо, А. Залізняк, В. Колесов, Р. Булатова, С. Ніколаєв, 
Г. Замятіна та ін. 

Сучасні акцентологічні дослідження ведуться в декількох аспектах. 
Відбувається аналіз процесу становлення акцентуаційної норми у зв’язку з 
історичним розвитком мови (В. Скляренко, З. Веселовська, І. Гальчук), 
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вивчення теоретичних питань системи наголошення в порівняльно-історичному 
плані (Л. Булаховський, В. Скляренко), синхронічні дослідження наголосу 
літературної мови (Л. Булаховський, 3. Веселовська, В. Винницький). 
Важливим залишається і вияв закономірностей наголошування різних частин 
мови (В. Винницький, М. Погрібний), пояснення лексико-граматичних функцій 
наголосу, висвітлення питань діалектного наголосу (П. Чучка та ін.) [4, с. 11]. 
Мета нашої роботи – виявити та проаналізувати відмінності в наголошенні 
іменників середнього роду з основою на приголосний в українському та 
російському виданнях «Граматики» М. Смотрицького 1619 та 1648 рр., 
визначити причини розбіжностей у позиціях місця наголосу, встановивши 
особливості акцентної системи української мови аналізованого періоду. 

Іменники з акцентними відмінностями в «Граматиці» М. Смотрицького 
1619 і 1648 рр. складають найбільший перелік лексем з усіх лексико-
граматичних класів і є змістовним матеріалом для з’ясування специфіки 
староукраїнського наголошення порівняно зі староросійським. 

Як зазначає В. Винницький, «наголошування слів та їх граматичних форм 
не є хаотичним, а загалом має системний характер» [4, с. 13]. Специфіка 
акцентуації повнозначних слів залежить від їхніх дериваційних, лексичних та 
граматичних характеристик, кількості складів тощо. У нашому дослідженні 
врахований граматичний критерій – класифікація іменників за реалізацією 
граматичних категорій (роду, числа та відмінка), порівняльно-історичний – 
урахування давньої основи аналізованої лексеми та графічний – розташування 
слів в алфавітному порядку.  

Пам’ятки засвідчують 6 іменників середнього роду з основою на 
приголосний, що мають акцентні відмінності. Оскільки іменники мають 
розбіжності в наголошенні не тільки початкової форми, але й у відмінково-
числових формах, то загалом, разом із повторами, нараховано 42 відмінні в 
акцентуації словоформи.  

Такий кількісно-якісний аналіз свідчить про те, що позначення словесного 
наголосу в стародруках було важливим. Ті лексеми, граматичні форми яких в 
акцентуаційному плані відрізнялися дуже часто, доводять, що на той час їхнє 
наголошення в українському виданні принципово відрізнялося від тогочасного 
російського. 

Іменникову лексему врємѧ вжито в пам’ятках у формах род., зн. одн. та 
наз. мн. В українському виданні іменник у род. одн. має наголос на суфіксі, у 
російському – на флексії; у зн. одн. в українському виданні наголос падає на 
флексію, у російському – на корінь; у наз. мн. в українському – кореневе 
наголошення, у російському – флексійне: врємє́на (Є., 254) – времена́ (М., 193); 
врємєнѝ (Є., 448) – врє́мєни (М., 113 зв.); врє́мєны (Є., 245) – врємєны̀ (М., 187 
зв.). Іменнику врєм# у праслов’янській мові властива рухома а.п. – *ver̥mę̀ [9, 
с. 154, 155; 14, с. 253, 255; 7, с. 148; 8, с. 200; 13, с. 129], у род. одн. аналізована 
лексема характеризувалася двоскладовою висхідно-спадною інтонацією з 
наголосом на флексії – *ver̥menѐ, у наз. мн. – односкладовою довгою спадною 
інтонацією на флексії – *ver̥menā̑, у зн. одн. – короткою спадною інтонацією на 
корені – *vȅr̥mę. В українських пам’ятках немає єдиного типу наголошення, у 
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стародруках спостерігаємо як кореневу, так і суфіксальну й флексійну 
акцентуацію: врє́мєнє (Гр. Зиз., 33), врємєна̀ (ИФ, 10 зв.) – род. одн.; врє́мѧ (Л., 
5; Гр. Зиз., 33; Адельф., 60 зв.; Синопс. К., 15, 20, 75, 96; К., 25 зв., 26), в то̀ 
врє́мѧ (Синопс. К., 12), врє́мєни (Синопс. К., 13, 18, 94 зв.; К. Тр., 20) – зн. одн.; 
врємєна̀ (Гр. Зиз., 33; Адельф., 137; К. Тр., 24; Ратн., 2 зв., 47 зв., 100 зв.; Бар., 
8), врє́мєна (Остр. б.,198; Бар., 2; Кл., 142) – наз. мн. Давньоруська пам’ятка 
«Чудівський Новий Завіт» у формі род. одн. фіксує як кореневу, так і флексійну 
акцентуацію – врє́мєни (ЧНЗ, 103), врємєни́ (ЧНЗ, 142 зв.); у зн. одн. – кореневу 
акцентуацію – врє́м# (ЧНЗ, 59), в врє́м# (ЧНЗ, 62 зв.), в то же врє́м# (ЧНЗ, 66 
зв.); у наз. мн. – флексійну – врємєна́ (ЧНЗ, 38 зв., 139 зв., 164), що підтверджує 
наголос російського видання «Граматики». У російських стародруках в 
іменниках цього типу наголошена флексія – времена́ (Ратн., 2 зв., 47 зв., 100 
зв.). З. Веселовська стверджує, що «новий» наголос викликаний впливом род. 
мн. – време́нъ (Магн., 15 зв.) [3, с. 34]. С. Пономаренко, досліджуючи 
«Апостол» 1574, 1564 рр., теж зазначає, що в діалектах та давніх українських 
пам’ятках немає одностайності щодо акцентуації аналізованої лексеми у формі 
род. мн.: врє́мєн (Остр. б., 228 зв.; Остр. зб., 25 – двічі, 27 зв.; Бер., 39 зв., 74, 
111; Бар., 114 зв., 270, 328, 382 зв., 388, 414, 417, 421, 421 зв.; Рад., 426, 534, 
554, 587, 924; Рад. Н., 54; Синопс., 6; Кл. 62) і врємє́н (Тупт., 50; Гр. Зиз., 30 зв.). 

Таким чином, словоформи род., зн. одн. та наз. мн. аналізованої лексеми 
мають неоднаковий наголос у староукраїнській мові, що може бути спричинено 
втратою первісної акцентуації, появою словозмінного форманта -ен-, який 
змінює морфемну та фонетичну організацію слова. Отже, наголос в 
українському виданні «Граматики», ймовірно, зумовлений реальною 
тогочасною вимовою. 

Іменник имѧ, який у пам’ятках ужито у формі наз. одн., род. мн. та 
наз. / зн. / кл. дв., в українському виданні у формі одн. має флексійний наголос, 
тоді як у російському – кореневий: имѧ́ (Є., 26, 40 – 4 рази, 41, 42) – и́мѧ (М., 
51, 76, 76 зв. – тричі, 77 – двічі); у формі род. мн. та наз. / зн. / кл. дв. в 
українському – кореневий, у російському – суфіксальний та флексійний 
відповідно: и́мєнъ (Є., 55, 56, 59 – тричі, 60 – 6 разів, 61 – двічі, 103) – ûмє́нъ 
(М., 86, 88, 89 зв., 90 – 5 разів, 91, 91 зв., 115); и́мєна (Є., 44, 46, 103) – ȗмєна̀ 
(М., 79, 80 зв., 116). У праслов’янській мові лексема им# належала до рухомої 
а.п. – *jьmę̀ [1, с. 357; 9, с. 155; 15, с. 92; 14, с. 254, 255; 7, с. 148; 8, с. 200; 6, 
с. 138; 5, с. 31, 44, 210; 13, с. 127, 128], у наз. одн., род мн. характеризувалася 
двоскладовою висхідно-спадною інтонацією з наголосом на флексії – *jьmę̀, 
*jьmenъ̀ [13, с. 127], а у наз. / зн. / кл. дв. – короткою спадною інтонацією на 
корені – *jь̏meni [13, с. 127]. Староукраїнські пам’ятки та діалекти у формі наз. 
одн. фіксують кореневий або флексійний наголос: наз. одн. – ȗ́мѧ (Л., 3), ѝмѧ 
(Служ Стр., 94, 104, 106, 112, 122, 138, 169, 172, 169 зв., 197, 206, 265; ІФ, 30 
зв.), и́мѧ (Г. Кл., 18), у «Словничку наголосів» з Псалтиря 1495 року, 
надрукованого ченцем Макарієм в Цетинні, І. Огієнко засвідчує кореневий 
наголос и́ме [10, с. 203], имѧ̀ (11, с.  6; К., 14 зв.; Гал., 91 зв.; К. Тр., 14 зв.; Коп. 
Ом., 16 зв.), имѧ́ (Служ Стр., 4, 34, 35, 37, 93, 94, 103, 125, 147, 164, 165, 169, 
176, 189, 199, 253, 289, 312, 323, 324, 328, 368, 371, 440, 463, 478, 520, 521, 524, 

ISSN 2227-6920                                                                                                                                                            82 



 ScientificWorldJournal                                                                                                                  Issue 14, Vol.2 

525, 528, 531, 534, 541, 543, 257, 361, 363, 386, 417, 480, 481, 518, 546, 551, 560; 
Бер. В., 5; Єв., 2 зв.; Синопс. К., 21 зв.; Адельф., 8 зв.; Гал. Ск., 5 зв., 27), имя́ 
(Л., 3 зв., 4 зв., 5, 5 зв., 6 зв., 10). У формах наз. одн. у більшості українських 
говорах узагальнена кінцева акцентуація: имя́ (Остр. б., 5, 8, 225; Остр. зб., 174; 
Зиз. С., 184, 192 – двічі; Філ., 16/2, 27/2 зв., 37/3; Отпис., 2/4, 5/3, 7/1 зв., 8/2 зв., 
8/4; Кл. Остр., 202; Єв., 41, 46 зв., 58 зв., 71 зв., 128, 133, 162 – 4 рази; Бер. В., 
62; Тр., 81, 81 зв.; Коп. Каз., 114; Бер., 1, 114 – двічі, 156, 241, 243 – двічі, 257, 
330; Т. З., 84, 85, 89 – двічі, 108; Євх., 1/4 зв., 2/1, 2/2 зв., 2/3, 3/4; Гал., 15 зв., 16 
– тричі, 18 зв., 19, 19 зв., 20 – двічі, 20 зв. – 4 рази, 21, 21 зв., 22, 23, 24; Бар., 17 
зв., 21 – тричі, 51, 52 зв., 54, 54 зв. – двічі, 85 – двічі, 94, 104, 116; Рад., 105, 157, 
161 – двічі, 162, 177 – двічі, 237, 246, 286, 295, 304 – тричі, 305; Синопс., 5 зв. – 
двічі, 6, 9, 11 зв., 20, 26 зв., 41, 103; Тупт., 70; Кл., 170) і імя́ (Остр. зб., 11), 
проте спостерігаємо й кореневу акцентуацію: и́мя (Остр. б., 1 зв. – тричі, 2, 2 зв. 
– 5 разів, 3, 5 – двічі, 6 зв., 8, 9 – двічі, 10 зв.; Філ., 47/1 зв.; Кл. Остр., 203, 206, 
219, 221, 226; Слав., 454; Рад., 163 – двічі, 165, 181, 189, 200, 316 – двічі, 441, 
809; Синопс., 47). Як зазначає З. Веселовська, «слово имя в називному відмінку 
однини всюди вживається з наголосом на закінченні имя́» [3, с. 37]. 

У формі род. мн. українські стародруки засвідчують як кореневий, так і 
суфіксальний наголос – И́мєнъ (Синопс. К., 9; Адельф., 45 зв.; Єв., 128 зв., Гал., 
246; Бар., 54 зв., 257 зв.; Рад., 893 – двічі; і́мєн (Кл., 4), имє́нъ (Гр. Зиз., 30 зв.; 
Адельф., 25 зв., 26 зв.; К., 9 зв.; Остр. б., 35 зв., 59 зв. – 11 разів, 61, 74; Отпис., 
7/1 зв.; Тр., 3 зв.; Бер., 474; Гал., 32 зв.), імє́н (Кл., 4), трехъ име́нъ (Бер., 323). У 
формі наз. / зн. / кл. дв. – кореневий та флексійний наголос – и́мєна (Гал. Ск., 
8 зв.; Служ. Стр., 94, 104, 106, 112, 122, 138, 169, 172, 169 зв., 197, 206, 265), 
имєна̀ (Гр. Зиз., 33; Адельф., 33 зв.; К. Тр., 12 зв.). Таке різне наголошення форм 
непрямих відмінків множини та двоїни може свідчити про становлення 
нового – суфіксального / флексійного наголосу, збереженого сучасною 
українською мовою: ім’я́, ім́ені, і́менем, ім’я́м, імена́, іме́н, імена́м (УЛВН, 256). 

Російські пам’ятки у зазначених формах відбивають кореневе, суфіксальне 
та флексійне наголошення: и́мѧ (ИФ, 26 зв.; [11, с. 12]), и́мя (Ап., 5 зв., 7 зв., 24 
зв., 36, 42, 57 зв., 89 зв., 101 зв., 102 зв., 113; Посл. Гр., 275; Дом., 14; Уч., 33 зв.; 
Улож., 164, 185 зв., 277, 284 зв., 289), имя́нъ (Улож., 34), імена́ (Улож., 99 зв., 
С. Пол., 14 зв., Магн., 43 зв.). Давньоруська пам’ятка фіксує аналогічну 
акцентуацію: и́м# (ЧНЗ, 3 зв., 24, 26, 26 зв., 42, 67, 68, 69, 128 зв., 152 зв., 157, 
160, 164 зв.), ім́# (ЧНЗ, 7 – тричі, 18 зв., 31, 38 зв., 42 зв.); имєна̀ (ЧНЗ, 32 зв., 56 
– двічі, 129, 158); имєна̀ (ЧНЗ, 157). 

Як припускає З. Веселовська, аналізована часто вживана лексема підпадала 
різним впливам, наприклад, вплив відповідної польської форми або форми род. 
одн. [3, с. 37]. 

Отже, вищевказані приклади констатують той факт, що наголос, відбитий 
у пам’ятках, позначений невипадково. У формі наз. одн., наз. / зн. / кл. дв. 
українське видання відображає первісну флексійну акцентуацію, тоді як 
українські стародруки фіксують і кореневу, і флексійну. Як зазначає 
В. Скляренко, що немає сумніву в тому, що іменник зазнав впливу (причому 
досить пізнього) від имя́ (імя́), род. и́мени (і́мени) [12, с. 267]. У формі род. мн. 
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первісну акцентуацію не збережено. Таким чином, наголос, зазначений в 
українському виданні, відбиває «живу» староукраїнську вимову. 

Іменник кошѧ вжито в стародруках у формі наз. одн. з наголосом в 
українському виданні на корені, тоді як у російському – на флексії: ко́шѧ (Є., 
434) – кошѧ̀ (М., 306 зв.). У праслов’янській мові лексема належала до 
окситонованої а.п. та у формі наз. одн. характеризувалася двоскладовою 
висхідно-спадною інтонацією з наголосом на флексії – *košę̀. Українські 
пам’ятки засвідчують як флексійну акцентуацію: котя́ (Желех., 372; Грінч., ІІ, 
294; Верхратський, 1879, 396; Грам., 66, 96), так і кореневу: ко́тя 
(Верхратський, 1899, 27). В. Скляренко зазначає, що окситоновані іменники t-
основ в українській мові послідовно зберігають первісну акцентуацію [12, 
с. 305], що підтверджує й сучасна українська літературна вимова: кошеня́ 
(Погр., 254), тому наголос українського видання «Граматики» можна вважати 
помилковим. 

Лексему писмѧ у пам’ятках ужито у формах наз., род. одн., наз., род. та 
місц. мн. В українському виданні словоформа в наз. одн. та мн. має наголос на 
флексії, тоді як в інших формах – на суфіксі, а російське видання засвідчує 
тільки кореневе наголошення: писмѧ̀ (Є., 11, 104) – пи́смѧ (М., 46, 116); 
писмє́ны (Є., 10) – пи́смєны (М., 45 зв.); писмєна̀ (Є., 477, 480) – пи́смєна (М., 
332, 333 зв.); писмєн́ъ (Є., 10 – двічі, 11, 12, 38, 480) – пи́смєнъ (М., 45 зв., 46 – 
двічі, 47, 74 зв., 333 зв.); ω писмє́нєхъ (Є., 477) – ω пи́смєнєхъ (М., 331 зв.). У 
пізньопраслов’янській мові іменник належав до окситонованої а.п. – *pīsmę̀ [8, 
с. 197; 5, с. 210; 13, с. 128]. У наз. одн. словоформа характеризувалася 
двоскладовою висхідно-спадною інтонацією з наголосом на флексії – *pīsmę̀ 
[13, с. 128], у всіх інших формах – на суфіксі – *pīsmѐne, *pīsmѐnā, *pīsmѐnъ, 
*pīsmѐnьхъ. Як зазначає В. Скляренко, «первісний суфіксальний наголос форм 
однини окситонованих іменників n-основ середнього роду в сучасній 
українській мові не зберігся, але він добре засвідчується найдавнішими 
українськими акцентованими пам’ятками» [12, с. 269] та Чудівським Новим 
Завітом – наз. одн.: писмѧ̀ (Адельф., 24 зв.; К., 12 зв.; ЧНЗ, 117), писма̀ (Гр. Зиз., 
1 зв.), род. одн. – с писмє́ни (Бар., 14 – двічі). У формі наз. мн. наголос може 
переходити із закінчення на основу: пи́сма (Вед., 3), проте словоформі 
характерний і подвійний наголос: пи́смєна у львівських стародруках XVIII-го 
віку [11, с. 12], писмєна̀ (Адельф., 6 зв.; Гр. Зиз., 8, 13 зв.), пи́смєна і писмєна̀ 
(Служ Стр., 416), пи́смєна / писмєна́ (Служ. Стр., 416). Деякі випадки 
подвійного наголошення підтверджені й сучасними українськими 
орфоепічними словниками: письмена́ (УЛВН, 440; Погр. ОС, 418), письмена́ і 
письме́на (Погр., 375). Формі род. мн. була властива суфіксальна акцентуація: 
писмє́нъ (Гр. Зиз., 9, 12; Адельф., 7 зв.; К., 12 зв.). Таким чином, аналізований 
іменник послідовно зберігає первісну акцентуацію, використовується з 
флексійною та суфіксальною акцентуацією, засвідчуючи чинну акцентну 
традицію. 

Іменник рам’я в «Граматиці» вжито у формі наз. мн. з наголосом на 
флексії в українському виданні та на корені – у російському: рамєна́ (Є., 420) – 
ра́мєна (М., 299). У пізньопраслов’янській мові аналізована лексема належала 

ISSN 2227-6920                                                                                                                                                            84 



 ScientificWorldJournal                                                                                                                  Issue 14, Vol.2 

до баритонованої а.п. – *or̥̀ mę [9, с. 149, 155; 14, с. 254; 8, с. 196; 6, с. 132; 5, 
с. 210; 13, с. 128] і в наз. мн. мала наголос на корені – *rꞌamenā. Українські 
пам’ятки і говори засвідчують варіативний наголос, що падає на корінь, суфікс 
та флексію, іноді характеризується подвійністю: ра́мєна (Єв., 47; Тр., 2/1), 
рамєна́ (Мог., 283; Рад., 1089; Синопс., 52 зв.) і рамє́на (Тр., 1/4 зв.), ра́мена́ 
(Гануш, 358), раме́на́ (Грам., 275). Паралельні форми спостережені й у 
російських поетів першої половини XIX ст.: «Он слышит: бывалая сила в нём 
бродит, могучи его рамена́» (Языков, «Сампсон», 1846), «Копье рамена 
прободает и хлещет кров из них рекой» (Батюшков, «Сон воинов», 1811). 

Як пише З. Веселовська, «у слові рамена в українських пам’ятках три 
варіанти наголосу» [3, с. 37]: на закінченні – рамена́ (Рад., 1089), суфіксальний 
– раме́на, на раме́на (Гал. Кл., 9 зв., 95), на раме́нах (Гал. Кл., 107) та кореневий 
– ра́мена (К. Тр., 12). Російські стародруки фіксують кореневу акцентуацію – 
ра́мена (С. Пол., 38 зв., Вед., 1703, 3). Як зазначає В. Скляренко, «первісна 
коренева акцентуація відмінкових форм множини досліджуваних іменників 
зберігається лише в частині українських говорів (переважно південно-
західних). У більшості українських говорів вона витіснена флективною 
акцентуацією або суфіксальною, що було зумовлено дією на ґрунті української 
мови тенденції до акцентного протиставлення форм однини і множини в 
іменниках n-основ середнього роду з кореневим наголосом» [12, с. 268]. Таку 
тенденцію відбиває українське видання пам’ятки, тоді як російське видання 
зберігає первісну акцентуацію. 

Іменник небеса в пам’ятках ужито з прийменником на у формі місц. одн. з 
флексійним наголосом в українському виданні «Граматики» та 
прийменниковим – у російському: нанбс̃ѝ (Є., 420) – на́нєбєси (М., 298 зв.). У 
праслов’янській мові аналізований іменник належав до рухомої а.п. і 
характеризувався короткою спадною інтонацією на корені – *nȅbo [2, с. 437; 7, 
с. 148; 8, с. 200–201; 6, с. 138; 5, с. 198; 13, с. 131] та у формі місц. одн. – 
висхідно-спадною інтонацією з наголосом на флексії – *nebesѐ. Як правило, 
пише В. Скляренко, давні східнослов’янські пам’ятки засвідчують флективну 
акцентуацію іменників s-основ з рухомим наголосом у формах одн. із суфіксом 
-ес- [12, с. 293]: на нб˜сѝ (Єв., 29 зв.), на нєбєси́ (Кл. Остр., 222; Єв., 24 зв., 273 
зв.; Т.З., 88 – двічі; Гал., 5, 94 зв., 127, 128, 144 зв., 222, 242; Бар., 79, 89 зв., 90 
зв., 94, 293 зв., 316 зв., 336; Рад., 8, 39, 131, 135, 144, 291, 347; Синопс., 35 зв., 
36; Тупт., 24 – двічі, 41 зв.; Кл., 45, 92). Також зафіксовано форми іменників з 
наголошеним прийменником: на́нбси (ІФ, 26 зв.), на́ нб˜си (Гал. Ск., 7 зв.), що 
підтверджує існування такого наголосу в російському виданні. Отже, наголос, 
зазначений в українському виданні не тільки свідчить про «живу» 
староукраїнську вимову, але й указує на процес вирівнювання наголошення в 
однині за формами род., ор. та місц. 

Отже, у досліджуваних пам’ятках відмінності в акцентуації було виявлено 
серед іменників середнього роду консонантних основ (*n-, *s- і *t-основ): 
врємѧ, имѧ, кошѧ, писмѧ, рамена і нб̃са. Переважна більшість аналізованих 
іменних лексем з акцентними відмінностями в українському виданні 
відбивають староукраїнський наголос ХVІ–ХVІІ ст. Деякі словоформи мають 
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неоднаковий наголос у староукраїнській мові, що може бути спричинено 
втратою первісної акцентуації, появою словозмінного форманта, який змінює 
морфемну та фонетичну організацію слова. Деякі акцентні відмінності можуть 
свідчити про процес становлення нового наголосу, що пізніше збережено 
сучасною мовою. Таким чином, можна стверджувати, що український наголос в 
давнину справді відрізнявся від російського, утворюючи власну послідовну 
акцентну систему. 
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Завіту 1355 року : Записки чина св. Василія Великого. – Львів, 1937 – 104 с. 
Скорочення термінів, понять 

а. п. – акцентна парадигма 
дв. – двоїна  
зв. – зворотний бік аркуша 
зн. – знахідний відмінок 
кл. – кличний відмінок 
місц. – місцевий відмінок 
мн. – множина 
наз. – називний відмінок 
одн. – однина 
ор. – орудний відмінок 
род. – родовий відмінок 

Abstract  
In recent years the problem questions and discussions are widespread in modern linguistic. 

Ukrainian accentology should exist using researches by A. Potebnya , I. Ogienko, L. Bulakhovskyi , 
Z. Veselovska, V. Sklyarenka , V. Vynnytskyi , V. Zadorozhnyi , V. Halchuk , I. Halchuk , 
A. Zynyakova , B. Zhelyazkova , K. Tishechkina, S. Ponomarenko. However, the comparative 
historical method has not yet resolved in many issues, including the question about impact of the 
accentografic system on accentual system has not yet been investigated. The Old Church Slavonic 
language accentual system in the old Ukrainian language accent context is the ambiguous linguistic 
dilemma. The Ukrainian and Russian old books (XVI – XVII centuries) particular "Grammar" by 
Meletiy Smotrytskyi is relevant for the investigation the accentual system. This article is devoted to 
comparative-historical and contrastive aspects of the study of the accentuation peculiarities of the 
neutral gender nouns based on consonant in old Ukrainian language. That can demonstrate 
differences between practical Ukrainian stress of the 17th century and the same Russian one. The 
main purpose of this paper is to give the relevant historical background of the word accent 
formation. Furthermore, the comparing Ukrainian and Russian publications analysis was proved 
that in the majority of cases such accentual differences were not erroneous. 
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Анотація. В статі аналізуються жанрові модифікації повісті для детей в 
українській літературі 60-80-х років ХХ століття. Автор розглядає їх як явище 
індивідуальної поетики  та як  фактори еволюції жанру в цілому. 

Ключові слова: жанр, жанрові модификації, повісті для дітей, поетика. 
Вступ. 
Для більш чіткого окреслення генологічної парадигми повісті необхідне 

вивчення численних її різновидів і модифікацій, зокрема і тих, що 
сформувалися у 60-80-х роках ХХ століття в українській літературі для дітей. 
Окремі аспекти цього питання розглядалися у працях В.Дончика, С.Іванюка, 
О.Папуші та ін., але воно потребує цілісного дослідження, реінтерпретації 
художніх текстів із сучасних позицій. 

Ми ставимо мету виявити найхарактерніші для української літератури 60-
80-х років ХХ ст. жанрові модифікації повісті для дітей і про дітей, розкрити 
особливості взаємозв’язку жанрової специфіки і поетики творів; визначити 
місце творів такого типу в тогочасному літературному процесі, а також у 
загальній історії розвитку жанру. 

Основний текст. 
1. Деякі питання теорії. 
Сучасні дослідники констатують відсутність загальноприйнятої дефініції 

поняття «дитяча література» та неусталеність відповідної термінології. 
Наприклад, С.Іванюк зауважує: «Проблема визначення поняття «література для 
дітей» порушувалась безліч разів, та попри це ми не можемо стверджувати, що 
наблизилися до її розв’язання. Поняття надалі розмите, непевне, невловиме, 
кожен вкладає в нього власний зміст…» [1,с.77]. Ольга Папуша акцентує увагу 
на «нетермінологічному статусі» поняття «дитяча література» та на вживанні 
науковцями, які працюють у цій галузі, «фігур і міфів» замість семіологічно 
коректних термінів [4, с.25-26]. Ю.Ковалів здійснив спробу розмежувати 
терміни «дитяча література» та «література для дітей», запропонувавши 
першим із них називати «усну і писемну словесність, творену дітьми»[3, с.285], 
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а другим – твори, написані «письменниками для дітей різного віку»[3, с.565]. 
На нашу думку, твори юних талантів – явище дитячої субкультури, яке саме по 
собі навряд чи можна вважати «літературою» у повному розумінні цього слова, 
а також недоцільно відривати від поняття «література для дітей». С.Іванюка, 
«для дітей» означає не редукцію, а розширення адресата. Іншими словами, 
йдеться про літературу «і для дітей», «зокрема й для дітей» [1,с.77]. Ця думка 
цілком слушна щодо повісті, оскільки чимало творів даного жанру в однаковій 
мірі приваблюють і дорослих, і юних читачів. 

У літературознавстві панує уявлення про повість як «середній» епічний 
жанр, зразки якого більші за оповідання і менші за роман. В. Кузьменко 
констатував: «Окремі оповідання за своїми показниками наближаються до 
повістей, а повісті іноді цілком відповідають усім романним канонам» [3,с. 79]. 
А. Ткаченко вважає, що роман і повість різняться насамперед масштабами 
твореного в них художнього світу: «…глобальнішого, панорамнішого, не 
обмежуваного ні в часопросторових вимірах, ні в кількості персонажів та 
фабульних ліній, сюжетних переплетінь, перипетій (роман), і локальнішого, 
обмеженого в часі й просторі долею, історією душі, пригодами одного або 
кількох персонажів (повість). Звідси й суто зовнішній вимір – обсяг [5,с. 87].  

Спроби інших дослідників визначити якісну специфіку повісті у більшій 
мірі розкривають розмаїття жанру, ніж його типологічні ознаки. Виходячи з 
цього, ми ввжаємо, що генологічна парадигма повісті має грунтуватися на 
вивченні модифікацій жанру, які виникають як явища індивідуальної поетики. 

Н. Копистянська стверджує: «Поняття «різновид» і «модифікація» близькі 
за значенням, але не синонімічні. Різновид – виділення нового утворення з 
рисами у чомусь відмінними від загального поняття жанру. Модифікація – 
наслідок того, що С.Скварчинська називає еластичністю жанру.» [2, с.18]. 

2. Модифікації повісті для дітей. 
Якщо не існує загальновизнаної дефініції самого поняття «повість», то ще 

складніше окреслити параметри дитячої повісті, яка з точки зору формальної 
генології є «тим самим жанром». Не випадково ж саме серед повістей 
найбільше творів, які є «спільним фондом» лектури дорослих і дітей (зокрема - 
пригодницькі, фантастичні, історичні, міфологічні, анімалістичні, біографічні й 
автобіографічні тощо). До цього «спільного фонду» належать, на нашу думку, 
всі повісті М.Вінграновського, Григора Тютюнника, Ніни Бічуї та інших 
шістдесятників, «Бригантина» О.Гончара, кіноповість О.Довженка «Зачарована 
Десна» та ін. Для повістей, спеціально написаних для дітей, характерні 
домінування певних тематичних груп, жанрових різновидів, захоплююча 
фабула, динамічний сюжет, несподівані перипетіі, ефектна розв’язка тощо.  

Н. Копистянська вслід за М.Бахтіним стверджує, що важливим 
жанротворчим чинником є хронотоп. Цікаві думки про специфіку часопростору 
в художньому світі дитячої прози висловив В. Моренець:  «Художній світ у 
власне дитячій прозі принципово безмежний у часі й просторі, повний 
невичерпних можливостей і незліченних шляхів (інакше дитина просто не 
мислить). Дійсність замальовується перспективно, і точкою, з якої вона 
оглядається, є психологічна орієнтація певного віку» [2, с. 90].  
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Хронотоп безпосередньо пов’язаний з композицією, обсягом і динамікою 
розгортання сюжету, особливостями характеротворення та художньої мови 
(зокрема, міф і символ можуть містити у собі цілу філософію часопростору, а 
відтак і світобачення), а в кінцевому результаті визначає жанрову специфіку 
твору. 

Наприклад, істотно відрізняються хронотопи фантастичної повісті, для 
якої характерні далекі «подорожі» в часі та просторі («Мандрівному вулкані» 
Б.Комара) і реалістичної шкільної повісті, де дія досить-таки локалізована й 
може охоплювати лише кілька днів чи тижнів (яскравий приклад – «Звичайний 
шкільний тиждень» Ніни Бічуї), рідше – місяців (наприклад, «Школярі» 
Ю.Збанацького) і ще рідше – років (зазвичай вона обмежується одним роком, 
як у повісті «Курилові острови» Ю.Збанацького). Хронотопи фантастичної 
повісті неоднакові, наприклад, у таких її модифікаціях, як науково-фантастична 
повість і повість-казка, міфологічна повість та повість-утопія тощо. 

Сюжет канікулярної повісті з цілком зрозумілих причин обмежений у часі, 
зате дія її зазвичай відбувається у ширшому, ніж у шкільній повісті, просторі. 
Для творів останнього типу характерне посилення авантюрності – ролі пригод, 
нерідко карколомних (яскравий приклад – «Канікули у Світлогорську» Ніни 
Бічуї).  

Слід відзначити, що поділ повістей на шкільні й канікулярні є досить 
умовним і не завжди можливим, оскільки у багатьох з них зображуються і 
канікули, і шкільне життя («Диваки» Б.Комара, «Яблуко і зернятко» Ніни Бічуї 
«Пригоди Івана Коструба» Ю.Збанацького).  

Отже, як уже відзначалося, в дитячій повісті зображується не тільки 
зовнішній світ, а й внутрішній світ героїв з безмежними мріями і фантазіями, 
що і відрізняє її хронотоп від хронотопу повісті для дорослих. 

3. Проблеми рецепції дитячих повістей. 
У виданнях творів, спеціально написаних для дітей, зазвичай вказується : 

«Для молодшого шкільного віку» чи – значно частіше – «Для середнього і 
старшого шкільного віку». Повість, з її внутрішнім драматизмом, 
«процесуальністю» розповіді, «середнім» обсягом, якнайкраще відповідає 
психологічним особливостям дітей саме цього віку. 

Серед повістей без зазначеного адресата, але цікавих і доступних для 
дитячого сприйняття значне місце посідають твори про становлення юної 
особистості (як, наприклад, «Яблуко і зернятко», «Квітень у човні» Ніни Бічуї, 
«Бригантина» О.Гончара, «Гуси-лебеді летять», «Щедрий вечір» М.Стельмаха, 
«Векша» Б.Комара, «Сіроманець» і «Первінка» М.Вінграновського, майже всі 
повісті Григора Тютюнника та інші). Їх автори протиставили ідеологічному 
тискові та казенній педагогіці, які тяжіли над соцреалістичною дитячою 
літературою, інше світобачення, яке спирається на народну педагогіку, 
гуманістичні та національні цінності.  

Висновки. 
Численні спроби дослідників знайти сталі ознаки повісті і сформулювати 

відповідну генологічну парадигму наштовхуються на такі проблеми чи, 
можливо, й апорії:  
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1) нетермінологічне вживання слова «повість» у давній літературі та            
збереження цієї традиції в пізніші часи;  

2) неадекватне використання його в авторських визначеннях жанру творів 
у ХІХ і навіть  ХХ століттях; 

3) «проміжне» становище повісті між оповіданням і романом, через що її 
ознаки з’ясовуються переважно у порівнянні з цими жанрами;  

4) неупорядкованість генологічної термінології;  
Усе це спонукає зосередити увагу на вивченні жанрових модифікацій 

повісті, які формуються як явища індивідуальної поетики, а потім уже входять 
у «пам'ять жанру».  
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Abstrakt. 
 The genre modifications of the story for children in Ukrainian literature 60-80 th of ХХ 

century are analyzed in the article. The author studies them as the process of the individual poetics 
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Анотація. Робота присвячена основним проблемам, що стосуються 

сучасних тенденцій міжнародного інвестування ТНК. Досліджені стан та 
умови здійснення інвестиційної діяльності ТНК в географічному розрізі за 
визначений період часу. Розкрито основні напрямки інвестування міжнародних 
корпорацій в посткризовий період та певні прогнози щодо майбутньої 
інвестиційної поведінки управлінським персоналом ТНК.  

Проаналізовано чинники, які вплинули на зміну міжнародного інвестування 
ТНК з урахуванням як минулих так і сучасних подій в глобальному 
економічному просторі. Визначено мету дослідження, яка полягає у аналізі 
сучасних тенденцій в інвестиційній діяльності ТНК. Розроблені висновки та 
рекомендації щодо подальшої зміни інвестиційної поведінки ТНК. 

Ключові слова: глобальне середовище, інвестиції, інвестиційна поведінка, 
міжнародне інвестування, посткризовий період, ТНК 

Аннотация. Работа посвящена основным проблемам, касающимся 
современных тенденций международного инвестирования ТНК. Исследованы 
состояние и условия осуществления инвестиционной деятельности ТНК в 
географическом разрезе за определенный период времени. Раскрыты основные 
направления инвестирования международных корпораций в посткризисный 
период и определенные прогнозы относительно будущего инвестиционного 
поведения руководством ТНК. 

Проанализированы факторы, которые повлияли на изменение 
международного инвестирования ТНК с учетом как прошлых так и 
современных событий в глобальном экономическом пространстве. Определены 
цели исследования, которая заключается в анализе современных тенденций в 
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инвестиционной деятельности ТНК. Разработанные выводы и рекомендации 
относительно дальнейшего изменения инвестиционного поведения ТНК. 

Ключевые слова: глобальная среда, инвестиции, инвестиционная 
поведение, международное инвестирование, посткризисный период, ТНК 

Abstract. The work is devoted to the main problems relating to the current 
trends of international investment of TNCs. The state and conditions for the 
investment activities of TNCs in a geographical context for a certain period of time 
were studied. The main directions of investment of international corporations in the 
post-crisis period and certain forecasts about the future of investment behavior by the 
management of TNCs are disclosed. 

The factors that influenced the change in the international investment of TNCs, 
taking into account both past and current events in the global economic space, are 
analyzed. The objectives of the study, which consists in analyzing current trends in 
the investment activities of TNCs, are defined. Developed conclusions and 
recommendations for further changes in the investment behavior of TNCs. 

Keywords: global environment, investments, investment behaviour, international 
investment, post-crisis period, TNC 

Вступ. В умовах глобального середовища, яке постійно змінює напрямки 
та об’єми міжнародного інвестування ТНК, призводить до того, що виникає 
потреба в систематичній оцінці сучасного стану міжнародного інвестування. 
Приймаючі країни та країни базування намагаються покращувати власний 
інвестиційний клімат для того, щоб якомога ефективніше використовувати 
власні та залучені фінансові ресурси. З розвитком міжнародних економічних 
відносин, ТНК виступають найбільшими інвесторами по всьому світу. Але 
після Світової фінансової кризи 2009 року, країни намагаються провести 
глобальну інвестиційну реформу, яка буде стосуватися усіх учасників 
міжнародного інвестування. 

На подальшу перспективу приймаючі країни намагатимуться розвивати 
власне правове поле, що базуватиметься на сучасних тенденціях та викликах, 
які постають перед суб’єктами міжнародних економічних відносин в рамках 
виникнення «розумної економіки» та міжнародних ризиків, які трансформують 
інвестиційні процеси ТНК. 

ТНК в межах даних викликів трансформує власну інвестиційну поведінку 
та функціонування загалом, що спричинене роботизацією та бурхливим 
розвитком ІТ-технологій. Тому звідси і випливає актуальність та потреба 
глибокого вивчення проблеми зміни у міжнародному інвестуванні ТНК. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням тенденцій та 
проблем міжнародного інвестування ТНК займалися багато вчених, зокрема: 
Л.Дж.Гітман [6], М.Д.Джонк [6], C.Коуен [1], Д.Г.Лук'яненко [7], 
О.М.Мозговий [7],  Л.В. Руденко-Сударєва [3], У.Шарп [8],  та інші. 

Дані дослідження розкривають сучасні тенденції міжнародного 
інвестування з уточненням економічних, правових та інших чинників, які 
змушують ТНК та всіх інших інвесторів здійснювати інвестиційну діяльність з 
порівнянням критеріїв дохідність-ризики. В свою чергу, ТНК отримують 
проблеми, що пов’язані з ефективністю інвестицій та величезною конкуренцією 
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в рамках глобального економічного простору. Все це змушує ТНК змінювати 
напрямки інвестування від вкладення у венчурний капітал, компанії типу «start-
up» у більш стабільні, виважені проекти. Тому необхідність дослідження даних 
змін на сьогодні є необхідністю. 

Метою статті є аналіз та глибоке дослідження сучасних тенденцій 
міжнародного інвестування ТНК з урахуванням розробок та рекомендацій 
міжнародних та регіональних організацій. 

Основні результати дослідження. З кожним роком економіки будь-якого 
регіону світу все більше відчувають наслідки фінансових криз та настання 
Четвертої промислової революції, яка спричиняє зміну масштабів 
міжнародного інвестування та його напрямків. Бурхливий розвиток технологій 
все більше розмиває межі між фізичним, цифровим та біологічним виміром 
економіки, створюючи при цьому єдину цифрову мережу управління повним 
комплексом корпорації.  

Тому перед приймаючими країнами постає проблема залучення інвестицій 
в посткризовий період саме в інноваційний сектор, що  надасть можливість 
покращити стан економіки на довгострокову перспективу. Для населення 
найбільш прийнятним та повним показником опису «одужання» економіки 
буде реальний ВВП на душу населення. Основними причинами цього є, те що 
«одужання» економіки після фінансової кризи відбувається протягом п’яти або 
навіть десяти років [2]. Також при зростанні кількості населення, ВВП на душу 
населення буде залишатися на гіршому рівні, ніж він був до кризи. І останньою 
причиною даного явища є нерівномірність розвитку регіонів країни, що 
викликано в основному обмеженість природних, трудових ресурсів або нестачі 
інвестицій [3]. 

Вплив кризових факторів можна побачити, проаналізувавши динаміку 
інвестиційних потоків ТНК за певний період. Нами було обрано період від 2008 
до 2015 року, тому що даний проміжок часу можна назвати посткризовим, що 
дає можливість оцінити інвестиційні можливості певних регіонів світу. 
Досліджуваними регіонами виступають: Африка, Північна Америка, Країни 
Азії, Європа, Північна Америка, Латинська Америка та Карибський басейн, а 
також країни перехідної економіки [7].  

Відповідно до досліджень такої міжнародної організації, як Конференція 
ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) останнім часом приплив прямих 
іноземних інвестицій припадає на країни Азії. Починаючи з 2008 року темпи 
зростання ПІІ у світі зменшилися на 20,4%, як видно з таблиці 1. 

Ці показники в загальному вигляді описують стан розвитку міжнародних 
економічних відносин та глобальної економічної системи в динамічному 
розрізі, який можна порівняти за посткризовий період. 

В свою чергу такий показник як ВВП залишився на рівні 1,5%. Темп 
зростання торгівлі та показник валового нагромадження основного капіталу був 
на рівні 3%. Пояснення щодо отримання даних показників є те, що сталася 
світова економічна криза, яка вплинула на розвиток та стан світової економіки, 
особливо на високорозвинуті країни. Глобальний обсяг прямих іноземних 
інвестицій (ПІІ) скоротився на 16 % у 2014 році до 1,23 трлн. дол. США, у 
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з політичними заворушеннями та торговими шоками і спричинив до падіння у 
надходженні інвестицій до первинного сектору економіки, але загалом обсяг 
інвестицій до даної країни залишився на рівні 2013 року. Відповідно до індексу 
конкурентоспроможності за 2016 рік для Бразилії при створенні бізнесу 
найбільші перешкоди утворюють високі податки та податкове регулювання [2].  

Як видно з проведеного аналізу, найменші потоки інвестицій надходять до 
країн Африки. Протягом 2013-2014 рр. обсяг ПІІ залишався незмінним і склав 
54 млрд.дол.США. Треба підкреслити, що культурні та історичні відмінності 
між регіонами континенту постійно змінюють інвестиційні потоки і таким 
чином протягом 2013-2014 рр. вони залишаються незмінними і склали 54 
млрд.дол.США. У зв’язку з цим Північна Африка в 2014 році отримала 12 
млрд.дол.США, а країни на Південь від Сахари – 42 млрд.дол.США інвестицій. 
Така тенденція викликана сукупністю факторів політичного, економічного та 
культурного характеру [5].  

Основними факторами, що трансформують надходження іноземних 
інвестицій до країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою є різке 
падіння цін на сировинні товари, такі як сира нафта, мінерали [8]. Внаслідок 
цього інвестори втратили власні інвестиційні доходи, що отримували від країн-
експортерів нафти в Африці, Південній Америці та країн з перехідною 
економікою. Також відповідно до цих змін скоротилася інвестиційна маржа, так 
як більшість компаній цих регіонів спеціалізується на видобутку сировини для 
металургійної галузі.  

Зрозуміло, що на сьогодні, інвестори, особливо ТНК, намагаються 
обережно вкладати фінансові ресурси. Це пов’язано основним чином з 
нанесеними збитками, які були отримані під час фінансової кризи 2007-2009 
років, тому інвестиційні потоки до Китаю, Бразилії сповільнили темпи через 
девальвацію національних валют, а Індія як приймаюча країна впродовж 2013-
2014 років має підвищений інтерес з боку інвесторів і обсяг інвестицій за 2014 
рік склав 34 млрд.дол.США [4]. 

Таким чином, останнім часом, дивлячись на наявність кризових явищ в 
світовій економіці та її перебування в довгій хвилі циклічного розвитку, то і 
виникають трансформації в об’єкті інвестування та самій стратегії  
інвестиційного розвитку будь-якого інвестора в тому числі і ТНК. 

Відповідно до досліджень ЮНКТАД, основними секторами, в які 
інвестують найбільше іноземних інвестицій за період 2001-2015 рр. є послуги, 
виробничий сектор, первинний сектор та неспецифічні об’єкти інвестування. 

Таке перенесення інвестиційного інтересу до сфери послуг можна 
спостерігати по всім країнам світу. В 2012 році послуги склали 63 % 
глобального об’єму ПІІ, відповідно до ЮНКТАД, що треба відмітити більше 
ніж в два рази більше частки в виробничий сектор, що склав 26 %. В свою чергу 
первинний сектор, такий як сільське господарство, рибальство тощо лише 10 %. 
Маючи постійне зростання об’ємів інвестицій в сферу послуг, країни 
намагаються обмежити доступ до національних фінансових та 
телекомунікаційних секторів незалежно від економічного розвитку країни [3]. 

Але в майбутньому, ТНК все більше здійснюватимуть диверсифікацію в 
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межах первинного, виробничого секторів, сфери послуг та намагатимуться 
здійснювати інвестування в інвестиції, які мають специфічні характеристики у 
порівнянні з класичними видами інвестицій, що відображатимуться в більшості 
випадків в електронному вигляді, а також в сфері екології, соціального 
розвитку. 

Висновки. В результаті дослідження було виявлено те, що для того, щоб 
розмістити власні інвестиції, ТНК на сьогодні, мають розгалужену систему 
управління, яка складається з висококваліфікованих топ-менеджерів, які є 
насправді досвідченими майстрами своєї справи, вони можуть чітко та крок за 
кроком розробити корпоративну стратегію, яка містить в собі всі прогнози 
щодо розвитку корпорації, в ній обов’язково мають міститися всі загрози та 
можливості, які траплятимуться в майбутньому під час діяльності ТНК в 
приймаючих країнах. 

Таким чином, ТНК намагаються змінювати інвестиційну поведінку, в бік 
інвестування в нові об’єкти інвестування, роблячи акцент на 
енергоефективності, захисті навколишнього середовища та соціальній 
відповідальності, але найбільшим регіоном, що залучає інвестиції є Азійський 
регіон, що має ряд країн, що постійно розвиваються у сфері інвестування і 
мотивують ТНК проводити інвестиційну діяльність. 
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Abstract  

Key words: global environment, investments, investment behaviour, international investment, 
post-crisis period, TNC 

Background. The article is devoted to the basic problem of modern trends of international 
investment by TNCs. The host countries are trying to improve their own investment climate in order 
to make the most of their own and attracted financial resources. With the development of 
international economic relations, TNCs are the largest investors around the world. 

Review of recent scientific sources. After analysis of recent research and publications, the 
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need to study the processes of trends in international investment increases. In turn, TNCs face 
problems related to the efficiency of investments and enormous competition within the global 
economic space. All this forces TNCs to change the direction of investing from investing in venture 
capital, companies of type "start-up" into more stable, well-considered projects. Therefore, the need 
to study these changes is a necessity in current situation.Thus it may be noted that, due to the fact 
that every year more and more multinationals face a competitive advantage to other companies, 
there is study the issue more thoroughly. 

The purpose of the article is to to analyze and in-depth research of modern tendencies of 
international investment of TNC taking into account developments and recommendations of 
international and regional organizations. 

The results of research. Every year, the economies of any region of the world are 
increasingly experiencing the effects of financial crises and the onset of the Fourth Industrial 
Revolution, which causes a change in the scale of international investment and its directions. The 
rapid development of technology is increasingly eroding the boundaries between the physical, 
digital and biological dimensions of the economy, while creating a single digital management 
network for a complete corporation. 

The impact of crisis factors can be seen by analyzing the dynamics of investment flows of 
TNCs for a certain period. We have chosen the period from 2008 to 2015, because this period can 
be called post-crisis, which gives an opportunity to assess the investment opportunities of certain 
regions of the world. The investigated regions are: Africa, North America, Asia, Europe, North 
America, Latin America and the Caribbean, as well as transition economies. 

In result of the research, we can notice that TNCs will increasingly diversify their investment 
activity within the primary, manufacturing, service sectors, and will try to invest in investments that 
have specific characteristics compared to classical types of investments. 

Conclusions. The study can be concluded, that TNCs are trying to change their investment 
behavior towards investing in new investment objects, with an emphasis on energy efficiency, 
environmental protection and social responsibility, but the largest investment region is the Asian 
region with a number of developing countries in the field of investment and motivate TNCs to 
invest. 
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Анотація. У статті розкрито підходи до вивчення та  сутність 
рекреаційного природокористування.  Визначено специфічні особливості та 
чинники, які лежать в основі організації рекреаційної діяльності. 
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Обґрунтовано пріоритетні напрями організації рекреаційного 
природокористування з урахуванням потреб забезпечення збалансованого 
розвитку регіонів країни.  

Ключові слова: рекреація, рекреаційне природокористування, рекреаційна 
діяльність, збалансований розвиток. 

Вступ. Рекреаційне природокористування є невід’ємним елементом 
господарства держави, направлене на стимулювання та розвиток ключових 
галузей, виступає каталізатором соціально-економічного розвитку, сприяє 
поліпшенню якості життя населення.  Це зумовлює пріоритетність розвитку 
нересурсоємних і безпечних для навколишнього середовища видів економічної 
діяльності, серед яких особливо перспективною є рекреація.  Для забезпечення 
практичного переходу України та її регіонів до моделі збалансованого розвитку 
важливо розвивати рекреаційну діяльність, адже вона за умов раціональної 
організації територій регіонів  дозволяє покращувати еколого-економічні 
параметри господарської діяльності, вирішувати питання соціального порядку. 
Рекреація як специфічна сфера економіки, що тісно пов’язана із суміжними та 
обслуговуючими її  галузями, здійснює безпосередній мультиплікативний 
вплив на соціально-економічний розвиток регіонів країни, є фактором 
оптимізації структури регіональних господарських комплексів і потребує 
подальших наукових досліджень. 

Аналіз проведених досліджень. У вітчизняній та зарубіжній літературі з 
різною ступеню глибини досліджувалися різноманітні теоретичні та практичні 
проблеми рекреаційного природокористування.   Зокрема, її різні аспекти 
досліджували: В.Преображенський - ініціював наукові дослідження у сфері 
рекреаційної географії та обґрунтував закономірності рекреаційного 
природокористування [1];   В.Бессонова, яка розкрила роль державних 
інституцій в організації і розвитку  рекреаційної діяльності в різних країнах 
світу [2]; Є.Козловський досліджував зарубіжний досвід регулювання 
міжнародного туризму та рекреації  й можливості його імплементації у 
вітчизняну практику [3];  Ю.В. Мігущенко висвітлив основні напрями 
регулювання структурних диспропорцій у туристичній сфері різних країн [4]; 
О.В. Соловйова визначила інструменти державного регулювання та підтримки 
розвитку сфери рекреаційних послуг у зарубіжних країнах [5]; А.Третяк 
акцентує дослідження на інвестиційно-інноваційному розвитку рекреаційного 
землекористування  [6] та інші. Водночас  малодослідженими залишаються 
нагальні проблеми організації та активізації рекреаційного 
природокористування, як важливої складової збалансованого розвитку регіонів 
Україні.   

Основний текст. Наша країна володіє суттєвим рекреаційним 
потенціалом, займаючи одне з провідних місць у Європі за рівнем 
забезпеченості цінними природними лікувальними та історико-культурними 
ресурсами, що викликають значний інтерес у вітчизняних та іноземних 
туристів. Однак, не зважаючи на сприятливі рекреаційні умови, достатність 
природних рекреаційних ресурсів у країні гостро відчуваються проблеми  
недосконалості рекреаційної мережі,  високого рівня забруднення довкілля.  
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Рекреацію прийнято розглядати як суспільне явище, пов’язане з 
відтворенням і розвитком фізичних, психологічних, духовних та 
інтелектуальних сил людини, що відбувається в місцях, які можуть бути 
використані для цих цілей, як у межах населеного пункту, що є місцем 
проживання відпочиваючих, так і поза ним.  Відповідно,  рекреаційне 
природокористування прийнято розглядати як  комплекс заходів, пов'язаних із 
використанням природних ресурсів з метою оздоровлення людини, відновлення 
її фізичного та психологічного самопочуття, розширення екологічного і 
культурного світогляду. 

На відміну від інших, усталених видів природокористування, рекреаційне 
природокористування відзначається рядом специфічних особливостей, зокрема: 

- рекреаційне господарство значною мірою орієнтоване на використання 
природних ресурсів і на відміну від більшості галузей господарства, продукція 
яких транспортується до споживача, для отримання рекреаційних послуг 
споживач повинен дістатися до місця знаходження рекреаційних ресурсів, що 
викликає значні міграційні потоки. Відповідно споживання рекреаційних 
ресурсів відбувається в місці їх локалізації і не супроводжується  їх вилученням 
з природного середовища; 

- природні ресурси є провідним фактором, який визначає рекреаційне 
використання території. Від того, яким набором природних ресурсів володіє 
територія, залежить організація видів і форм рекреаційної діяльності; 

- на долю рекреації припадає провідна роль у використанні регіональних 
природних комплексів та їх елементів, які раніше були задіяні у 
господарському обігу; 

- рекреація є багатоцільовим видом природокористування. 
Задовольняючи вимоги різних груп рекреантів, вона висуває різні вимоги до 
природних комплексів і оптимально взаємодіє з іншими видами 
природокористування регіону. 

Узагальнюючи специфічні особливості рекреаційного 
природокористування, слід відмітити його комплексність, повсюдність, 
додаткові можливості збалансованого розвитку регіонів країни. При цьому, 
рекреаційне природокористування має певні регіональні особливості і повинно 
розглядатися у контексті збалансованої регіональної господарської діяльності.    

Особливістю рекреаційної діяльності є те, що ця сфера є достатньо 
відкритою та функціонує як на принципах самоорганізації, самоуправління, так 
і регулювання з боку муніципальних органів влади, суб’єктів та об’єктів цієї 
діяльності, діє в умовах внутрішнього і зовнішнього середовища, яке постійно 
змінюється. 

Серед найважливіших чинників, які лежать в основі організації  та 
активізації рекреаційної діяльності слід виділити: рекреаційні потреби, 
рекреаційні ресурси, рекреаційні послуги і наявні грошові ресурси. Також, 
відповідно до сформованої у вітчизняній літературі позиції, рекреація включає 
у себе три форми проведення вільного часу – туризм, курортно-профілактичне 
лікування та оздоровлення і відпочинок  [7]. 

Наразі рекреаційна діяльність стає  все більш диверсифікованим видом 

ISSN 2227-6920                                                                                                                                                            102 



 ScientificWorldJournal                                                                                                                  Issue 14, Vol.2 

господарської діяльності, оскільки, практично всі галузі національного 
господарства так чи інакше втягнуті у надання послуг із відпочинку і лікування. 
Окремі з них, наприклад, транспорт, агропромисловий комплекс, будівництво і 
ремонт, комунальне господарство, охорона здоров'я, соціальна допомога  з 
кожним роком розширюють власну діяльність у сфері рекреації і туризму. 

В умовах глобального світового розвитку рекреація є провідною формою 
економічного зростання багатьох країн та покращення життя мешканців 
територіальних громад. Поступова демократизація суспільного життя та 
розширення Шенгенської зони сприяють зростанню кількості подорожуючих у 
світі, активізації потоків рекреантів та туристів. 

Про масштаби рекреації свідчать такі статистичні дані [8, c. 6-7]:  
– 20% − тобто 1/5 всього населення світу − щорічно бере участь у 

рекреаційній діяльності та поїздках; 
 – 40 − 55% населення великих міст світу у вихідні дні виїздять за межі 

міст з рекреаційними цілями; 
 – рекреаційні витрати в економічно розвинених країнах у 2,3 рази вищі від 

витрат на одяг і взуття та на 18 % вищі від витрат на закупівлю продовольчих 
товарів. 

Найвищим рівнем експлуатації рекреаційних ресурсів, найефективнішим 
їх використанням та наданням рекреаційних послуг вирізняються країни 
Європи. Також потужні потоки виїзду до інших рекреаційних регіонів 
формуються у країнах Північної та Південної Америки, Східної Азії й 
Тихоокеанського регіону. Аналіз міжнародного досвіду розвитку рекреації, 
організації управління рекреаційно-туристичним господарством та наданням 
широкого спектру рекреаційних послуг дає підстави стверджувати про  значний 
вплив цієї сфери діяльності  на економіку країни, а також оцінити можливості 
рекреації, як потужного джерела розвитку міст, регіонів, країни та підвищення 
добробуту населення.  

Успішність розвитку рекреації та процесу надання рекреаційних послуг як 
сфери економічної діяльності визначається у трьох основних напрямах: 
економічному, соціальному та екологічному. Економічна успішність може 
оцінюватися часткою наданих рекреаційних послуг у ВВП країни, в обсязі 
експорту та кількістю створених робочих місць. Соціальна успішність 
визначається через зайнятість, частку особистих доходів від рекреаційних 
послуг, тощо. Екологічна успішність рекреаційних послуг пов’язана із 
застосуванням загальних і специфічних для відповідної місцевості екологічних 
стандартів. Світовий досвід доводить, що рекреаційна сфера природно та 
гармонійно поєднує у собі всі можливості збалансованого  соціально-
економічного розвитку.  

Висновки і пропозиції. Серед пріоритетних напрямів організації 
рекреаційної діяльності з урахуванням потреб забезпечення збалансованого 
розвитку країни в цілому, та її регіонів, слід визначити наступні: 

- на макрорівні: створення політичних, економічних, екологічних, 
інституційних умов функціонування рекреаційної діяльності; децентралізація, 
делегування повноважень місцевим органам влади, встановлення 
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організаційних відносин між суб’єктами рекреаційної діяльності, місцевим 
населенням, муніципальною владою; посилення ролі муніципалітетів у 
плануванні, фінансуванні та організації надання рекреаційних послуг; 
удосконалення нормативно-правової та методичної бази для забезпечення 
функціонування системи рекреаційних послуг, а також створення 
організаційних умов щодо розвитку рекреаційних послуг; впровадження 
механізмів стимулювання рекреаторів до постійного підвищення рівня якості 
рекреаційних послуг; 

- на мікрорівні: розвиток матеріально-технічної бази рекреаційної сфери 
в регіонах, перехід до застосування міжнародних стандартів у туристському 
процесі;  посилення контролю за встановленням та застосуванням економічно 
обґрунтованих цін і тарифів на послуги; аналіз функціонування ліцензіатів 
туристської діяльності та підвищення ефективності їхньої роботи; розробка 
заходів щодо формування висококваліфікованого кадрового потенціалу в 
рекреаційній сфері; підвищення рівня інформованості громадян із питань 
організації безпеки рекреаційної діяльності. 

Рекреаційне природокористування реалізується через комплекс заходів, 
пов’язаних із використанням природних ресурсів з метою оздоровлення 
людини, відновлення її фізичного та психологічного самопочуття, розширення 
екологічного і культурного світогляду, що є одними з найважливіших чинників 
концепції стійкого , збалансованого розвитку регіонів країни. Головним 
завданням рекреаційного природокористування на сьогодні повинно виступати 
вивчення структури, динаміки та прогноз розвитку ландшафтів, як природних, 
так і культурних, у відповідності до інтересів рекреантів. Таким чином, 
рекреаційне природокористування цілком об’єктивно можна розглядати як 
важливу складову загальної системи природокористування, яка спрямована на 
збалансований розвиток господарських регіональних комплексів.  
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Abstract. It has been substantiated that recreation, as a specific sphere of the economy, is 

closely connected with related and servicing branches, has a direct multiplicative effect on the 
socio-economic development of the regions of the country, is a factor in optimizing the structure of 
regional economic complexes and requires further scientific research. 

The essence of recreational nature use has been defined as a complex of measures related to 
the use of natural resources for healing people, restoration of their physical and psychological well-
being, and expansion of ecological and cultural outlook. 

Specific features of recreational nature use have been determined, generalization of which 
gave grounds for concluding the complexity, universality, and additional possibilities of the given 
sphere for balanced development of the regions of the country. 

The most important factors that underlie the organization and intensification of recreational 
activities have been identified: recreational needs, recreational resources, recreational services and 
available financial resources. Also, according to the position formed in the national literature, 
recreation includes three forms of leisure time - tourism, health rehabilitation resorts and 
preventative treatment, and recreation and rest. 

It has been noted that successful development of recreation and the process of providing 
recreational services as a sphere of economic activity is determined by three main directions: 
economic, social and ecological. 

Priority directions of recreational activity organization at the macro and micro level have been 
substantiated, taking into account the needs of balanced development of the country as a whole and 
its regions. 

It has been concluded that recreational nature use is realized through a set of measures 
connected to the use of natural resources in order to improve human health, to restore its physical 
and psychological well-being, to expand the ecological and cultural outlook, which are among the 
most important factors of the concept of sustainable, balanced development of the regions of the 
country. 
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Анотація. Розглянуто питання методики оцінювання рівня економічної 

безпеки підприємства.  
Ключові слова: підприємство, економічна безпека, оцінка економічної 

безпеки.  
За ринкових умов господарювання дуже важливого значення набуває 

економічна безпека всіх суб’єктів підприємницької та інших видів діяльності. 
Оцінка економічної безпеки підприємства складається з оцінок її 

функціональних складових: фінансової, кадрової, технологічної, правової, 
інформаційної, екологічної, силової, ринкової, інтерфейсної. Кожна складова 
економічної безпеки підприємства характеризуються системою показників.  

Фінансова складова характеризується показниками: прибутковості – 
коефіцієнти рентабельності активів, власного капіталу, продукції, діяльності; 
ділової активності – коефіцієнти оборотності активів, дебіторської 
заборгованості, кредиторської заборгованості, матеріальних запасів, власного 
капіталу, рентабельності активів; фінансової стійкості – коефіцієнти автономії, 
фінансування, забезпеченості власними оборотними коштами, маневреності 
власного капіталу; платоспроможності – коефіцієнти загальної, термінової, 
абсолютної ліквідності. 
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Кадрова – коефіцієнти укомплектованості кадрами, плинності та 
стабільності персоналу, трудової дисципліни, освітнього рівня, 
інтелектуального рівня робітників, продуктивності праці. 

Технологічна складова характеризується показниками використання: 
основних фондів – фондовіддача основних засобів, фондоозброєність, вікова 
структура устаткування, коефіцієнти вибуття основних засобів, оновлення 
основного капіталу, зношення основних засобів; матеріалів – 
матеріаломісткість, коефіцієнт корисного використання матеріалів; 
прогресивності − рівень прогресивності технологій, продукції, рівень 
технологічного потенціалу. 

Правова − коефіцієнти платіжної дисципліни, якості юридичних послуг, 
юридичного менеджменту. 

Інформаційна − продуктивність інформації, коефіцієнти інформаційної 
озброєності і захищеності інформації. 

Екологічна − коефіцієнти безпечності продукції, “екологічного балансу” 
раціонального використання відходів, забруднення середовища, рентабельність 
продукції з відходів, штрафи за порушення природоохоронного законодавства. 

Силова − коефіцієнт транспортної безпеки, кількість осіб, звільнених з 
роботи за крадіжку чи спробу знищення майна, рівень інженерно-технічного 
захисту, коефіцієнт захищеності майна та персоналу підприємства. 

Ринкова − коефіцієнт ринкової віддачі активів, конкурентоспроможність 
продукції, частка фірми на ринку, коефіцієнт інноваційних витрат, ритмічність 
збуту, коефіцієнт ефективності рекламної політики. 

Інтерфейсна − рентабельність реалізації, ритмічність збуту, 
співвідношення витрат на маркетингові дослідження і загального обсягу 
реалізації, коефіцієнт виконання договорів. 

Таке визначення структури економічної безпеки підприємства 
характеризує її як складну систему, оцінка рівня якої складається з оцінок її 
підрівнів, які, у свою чергу, є комплексними оцінками за групами або однією 
групою вихідних показників. 

У процесі формування індивідуальної методики оцінювання захищеності 
компанії від зовнішніх і внутрішніх негативних факторів має бути вирішено ряд 
важливих та суперечливих питань: 

1) вважати рівень економічної безпеки компанії одним із індикаторів 
процесу її діяльності, або надавати йому значення підсумкового показника 
оцінки її стану, оскільки підсумком діяльності будь-якого господарюючого 
суб’єкта повинен бути факт виникнення прибутку або збитку, а показник 
економічної безпеки лише сигналізує про ймовірність їх отримання або втрати; 

2) проводити аналіз ризиків, що загрожують активами компанії, оскільки 
така процедура продемонструє рівень можливих небезпек для підприємства або 
аналіз фінансового стану підприємства; 

3) у процесі розробки методики оцінювання рівня економічної безпеки 
підприємства доцільно застосовувати порогові значення рівня оцінки або 
досліджувати суб’єктивні думки експертів і формувати власні кількісні шкали з 
виділеними числовими інтервалами та присвоєнням ним якісних аналогів; 
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4) коли та з яким інтервалом доцільно проводити оцінювання рівня 
економічної безпеки. 

Таким чином, з урахуванням перелічених питань можливо запропонувати 
дієву методику оцінювання економічної безпеки підприємств, що на практиці 
знайде практичне застосування: 

Етап І - вивчення специфіки підприємства, а також знайомство з 
персоналом, його тестуванням, що дасть змогу недопустити до служби 
економічної безпеки підприємства некваліфікованих людей; 

Етап ІІ - аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз економічній безпеці 
підприємства та вивчення інформації про кризові ситуації, їхні причини і 
шляхи врегулювання; 

Етап ІІІ - аудит економічної безпеки й надання керівництву висновку про 
рівень економічної безпеки підприємства, розробка плану усунення виявлених 
під час аудиту недоліків та надання пропозицій моделювання нової системи 
економічної безпеки підприємства (у т. ч. створення служби безпеки на 
підприємстві, якщо такої не існувало, чи системи безпеки на її базі, визначення 
механізмів її забезпечення та розробка організаційної структури управління 
системою), розрахунок усіх видів необхідних ресурсів; 

Етап ІV - затвердження керівництвом моделі нової системи та бюджету на 
її утримання; 

Етап V - формування нової системи економічної безпеки; 
Етап VІ - оцінювання рівня ефективності сформованої системи, а також її 

вдосконалення. 
Приведена методика формування оцінки економічної безпеки 

підприємства передбачає здійснення постійного контролю на всіх рівнях (під 
час та після реалізації кожного етапу), коригування й удосконалення напрямів 
формування системи безпеки, щоб оптимально пристосовуватися і реагувати на 
зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищах, характері усіх можливих 
ризиків і загроз, а також зміни в законодавчому полі, появу на ринку 
недобросовісних конкурентів, зміну форм і методів протиправної діяльності, 
переліку конфіденційної інформації та інших чинників. 

Отже, головна мета системи економічної безпеки підприємства полягає в 
тому, щоб гарантувати його стабільне максимально ефективне функціонування 
і високий потенціал розвитку в майбутньому.  
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Abstract  
Key words: enterprise, economic security, estimation of economic security 
The assessment of the company's economic security consists of the assessments of its 

functional components: financial, personnel, technological, legal, informational, environmental, 
power, market and interface. Each component of the company's economic security is characterized 
by a system of specific indicators. 

It is possible to propose an effective method of assessing the economic security of companies, 
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which may find its practical application in practice: 
Stage I – Evaluation of the specifics of the company, as well as familiarity with the staff, its 

testing, which will enable to prevent from unskilled people working for the company`s  economic 
security service; 

Stage II - Analysis of external and internal threats to the economic security of the company 
and research on the information about the crises, their causes and ways of their elimination; 

Stage III – Audit of economic security and providing conclusions about the level of economic 
security to executive managers, development of a plan to eliminate defects found during the audit 
and provide proposals for a new system of economic security of the company (including creation of 
a security service at the enterprise, if it hadn`t existed before, or security systems on its base, 
definition of the mechanisms for its provision and development of organizational structure of the 
management system), calculation for all kinds of necessary resources; 

Stage IV - Approval by the management of the new system model and the budget for its 
maintenance; 

Stage V - Formation of a new system of economic security; 
Stage VI - Evaluation of the system efficiency as well as its improvement. 
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Аннотация. В работе показаны результаты исследования ценовой 

динамики за последний период с 1985 г. по 2016 г. Проведён экономико-
математический анализ временных рядов мировых цен на следующие виды 
сельскохозяйственной  продукции: рис, пшеницу, рожь, овёс, соя, оливковое 
масло, чай, кофе, яблоки, бананы, апельсины и некоторые овощи. Исследование 
базируется на дисперсионном, корреляционном, регрессионном анализах и 
другие виды экономико-математического анализа. 

Ключевые слова: закономерности динамики, дисперсионный, 
корреляционный, регрессионный анализы динамики цен сельскохозяйственной 
продукции, тренды, сезонность, цикличность 

Вступление. 
Значимость тенденций и процессов, происходящих в сельском хозяйстве 

не вызывает сомнения, поскольку от результатов и эффективности развития 
этой отрасли зависит обеспечение населения продовольствием, а перераба-
тывающей промышленности сельскохозяйственным сырьем, и что 
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немаловажно продовольственная безопасность той или иной страны [1, 2]. От 
развития сельскохозяйственного сектора страны зависит благосостояние его 
населения и жизненный уровень: среднедушевой доход, потребление товаров и 
услуг, размер и структура питания, социальные условия жизни. Ценовая 
динамика сельскохозяйственной продукции становится всё более волатильной 
и определяется множеством факторов. Кроме социально-экономических и 
геополитических факторы, в значительной мере цены формируются под 
влиянием природно-климатических условий производства 
сельскохозяйственной продукции. Дестабилизация и высокая волатильность 
цен на сельскохозяйственное сырье и продукцию беспокоит учёных, и 
побуждает к детальному исследованию конъюнктуры рынка, к моделированию 
[3, 4].  

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 
многочисленные данные: официальные источники российской службы 
статистики  и международных статистических организаций (ФАОСТАТ, Index 
Mundi), таможенного ведомства Российской Федерации, научные публикации, 
информационные ресурсы научно-исследовательских организаций. В качестве 
объектов исследования рассматривалась продукция сельскохозяйственного 
рынка. Для анализа сформирована база данных объёмных и стоимостных 
показателей на сельскохозяйственную продукцию  с 1961 г. по 2015 г. База 
данных содержит совокупные показатели по мировому производству и 
торговому балансу основных видов сельскохозяйственной продукции (рис. 1), а 
также данные в региональном разрезе.  

 
Рис.1. Совокупные мировые показатели некоторых видов 

сельскохозяйственной продукции  
Источник: [1] 

 
 Результаты исследования и их интерпретация 
 Исследования закономерностей ценовой динамики разных видов 

сельскохозяйственной продукции показали, что временные ряды имеют 
сложную структуру и содержат тренды, периодические компоненты и 
случайные изменения. В первую очередь была выделена и исследована 
трендовая компонента временных рядов цен. Для определения линейных 
коэффициентов автокорреляции использовались полученные в расчётах 
параметры уравнения регрессии. Рассчитанная автокорреляционная функция 
показала, что в динамике цен на исследуемые объекты присутствует устойчивая 
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тенденция близкая к линейной аппроксимации. Рассчитанные коэффициенты 
корреляции имеют положительные и отрицательные значения, что показывает 
на присутствие возрастающих и убывающих тенденций в уровнях ряда, 
поэтому нельзя делать однозначный вывод о характере трендов, и необходимы 
дополнительные расчеты. Для этого определялись сначала тренды в исходных 
рядах цен с 1965 г. по 2015 г методом конечных разностей. Временные ряды 
цен на исследуемые объекты содержат тренды (рис. 2), которые для некоторых 
видов продукции достаточно близки, и при сохранении неизменным 
воздействие основных факторов среднесрочная проекция  ценового тренда 
останется в тех же пределах.  

 
Рис.2. Тренд аддитивных моделей цен на пшеницу мирового рынка и 

пшеницу российских производителей 
Источник: собственная разработка 

 
Кроме трендовых изменений в динамике экономических показателей 

любой отрасли выделяют периодические колебания, которые необходимо 
учитывать при прогнозировании цен на продукцию. Сезонную компоненту 
можно выделить в результате декомпозиции временного ряда. Наибольшая 
величина сезонной компоненты выявлена в динамике цен на масло оливковое. 
Наименьшие сезонные отклонения проявляются в динамике цен на кофе и 
пшеницу.  

 Для моделирования циклической компоненты использовались разные 
способы регрессионного и тригонометрического анализа. Что примечательно, 
что циклические колебания с 1985 г. по 2007 г. неустойчивы, а период циклов 
варьируется от 3 до 7 лет. Некоторая циклическая устойчивость определяется 
после 2007 г. Так, в динамике цен пшеницы и рис с 2007 г. по 2015 г. удалось 
выделить три четырёхфазных цикла с разной продолжительностью. 
Цикличность динамики цен на сельскохозяйственную продукцию вызвана 
разными факторами [6, 7]. Наиболее сильное влияние оказывает состояние 
запасов сельскохозяйственной продукции в мире [8, 9]. Периодическое 
колебание цен связано с усилением или ослаблением конкуренции с другими 
сельскохозяйственными товарами, так как в этом секторе мирового хозяйства 
высока взаимозаменяемость и взаимосвязь сельскохозяйственных ресурсов. К 
краткосрочным факторам изменения цен сельскохозяйственной продукции 
можно отнести, прежде всего, сбалансированность объёма и структуры спроса 
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и предложения. Конъюнктура рынка также оказывает смещение равновесных 
положений на рынке, но в отличие от других сфер производства 
сельскохозяйственное воспроизводство меньше подвержено конъюнктурным 
воздействиям [8, 9].  

Заключение и выводы. 
Постоянные изменения цен на продовольствие негативно воздействуют на 

продовольственную безопасность. Неопределённость развития ценовой 
динамики сельскохозяйственного рынка и резкие сдвиги равновесной цены 
вызывают повышение издержек и снижение доходности товаропроизводителей 
[9]. Наши результаты исследования цен на сельскохозяйственную продукцию 
также показывают, что динамика имеет сложную структуру, а 
детерминированные составляющие представлены трендом и периодическими 
составляющими.  
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Abstract  
The price dynamics of agricultural production is becoming more volatile and is determined by 

a variety of factors. In addition to socio-economic and geopolitical factors, prices are largely formed 
under the influence of natural and climatic conditions of agricultural production. For analysis, a 
database of volume and cost indicators for agricultural products was formed from 1961 to 2015. 
The database contains aggregate indicators for world production and trade balance of the main types 
of agricultural products. Studies of patterns of price dynamics of different types of agricultural 
products have shown that time series have a complex structure and contain trends, periodic 
components and random changes. The time series of prices for the objects under investigation 
contain trends (Figure 2), which for some types of products are quite close, and if the main factors 
remain unchanged, the medium-term projection of the price trend will remain within the same 
limits. The largest value of the seasonal component is revealed in the dynamics of prices for olive 
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oil. The smallest seasonal deviations are manifested in the dynamics of prices for coffee and wheat. 
Cyclic fluctuations from 1985 to 2007 are unstable, and the cycle period varies from 3 to 7 years. 
Some cyclic stability is determined after 2007. Thus, in the dynamics of wheat and rice prices from 
2007 to 2015, three four-phase cycles with different duration were identified. 

Key words: regularities of dynamics, dispersion, correlation, regression analysis of the 
dynamics of prices of agricultural products, trends, seasonality, cyclicity 
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Abstract.  The paper deals with the study of the cost, cost and efficiency of grain 

production in Ukraine. The article assesses the composition and structure of the cost 
of production of grain, establishes the relationship of costs and prices, and also the 
balance of grain and the level of self-sufficiency of the population are determined by 
the main food products. 

Key words: Costs, efficiency, competitiveness, grain balance, grain production, 
price, profitability. 

Introduction. The state of the grain economy greatly affects the development of 
all sectors of the agro-industrial complex and raising the public's welfare. Grain 
production in Ukraine involves the cultivation of various grain crops, for which there 
are quite favorable soil-climatic and economic conditions, in order to ensure 
appropriate conditions for consumers. In addition, most cereals are mixed in their 
economic purpose and practical use. Therefore, before the grain industry, the task is 
to ensure an increase in the production of grain, a necessary correlation of its species 
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composition, which will satisfy the needs of the national economy and the high 
quality of the whole range of grain. In this case, there is a need to increase the 
efficiency of grain production, and this can be achieved by studying the costs of 
production and sales of cereals. Therefore, today the chosen theme is relevant. 

The main text. The conducted studies showed that the share of grain income 
from the income of crop production increased steadily during the study period from 
51.2% in 2009 to 61.6% in 2016. The analysis of the structure of agricultural 
enterprises' expenditures on crop production showed that the largest share in the cost 
structure has the cost of mineral fertilizers (18.4%), payment for services and works 
performed by outside organizations and other material costs (15.3), petroleum 
products (12.7), seeds and planting material (12), rent for land (10.4%). Labor costs 
accounted for only 8% of total expenditures (with deductions for social measures - 
10.9%), which may indicate an underestimation of the labor of agricultural workers 
and a lack of motivation for effective work. 

Comparison of the volume and cost structure of the main grain crops of the 
region (wheat, rye, corn, barley) in 2016 confirmed the revealed pattern and showed 
the prevalence of costs for mineral fertilizers and petroleum products in all grain 
crops.  Gradually, the use of plant protection products by agricultural producers in the 
region is increasing: insecticides (by 1% during 2016), fungicides (21), and 
herbicides (200), defoliants (23 times) 4, which will contribute to the growth of grain 
crop yields.  At the same time, the analysis showed that the problem of grain farming 
is the use of old varieties, notes that over the past ten years, the average shortage of 
grain in Ukraine due to the use of old varieties amounted to more than 2.5 million 
tons, and their share in the structure of grain increased to 40% [2, p.68]. 

Old non-productive, low-resistant varieties, unstable to extreme conditions and 
diseases, reduce the yield of grain crops. Therefore, the agrarian service of the region 
should intensify the work on timely sorting and sorting. We also investigated the 
patterns of crop impact on cost formation per hectare and the cost of agricultural 
enterprises directly in the natural-climatic zones, in particular the forest-steppe zone, 
where the Sumy region is located. It has been found that there is a certain relationship 
between these indicators. In the agricultural enterprises of the Forest-Steppe zone, in 
the chosen gradation, the proportionality of the growth of costs and productivity is 
observed, namely, 1% increases in productivity yields a 0.005% reduction in the cost 
price of wheat.      Similar studies have been conducted on corn. Variations in costs 
and costs in different natural and climatic zones of corn cultivation in agricultural 
enterprises are more evenly dependent on yield. 

Grain economy not only determines the level of development of the agricultural 
sector of the country, but also has an impact on many other sectors of the economy. 
Grain production should provide rational standards for the consumption of bread 
products (bread and pasta products in terms of flour, cereals, flour, and legumes), 
create conditions for extended reproduction in the field (seeds), provide forage 
livestock industry, produce raw materials for processing for non-food purposes and 
bioethanol etc. The satisfaction of the nationwide domestic demand has led to a 
significant increase in grain exports, which continues to grow with the prospect of 
reaching 36 million tons by 2017.  
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According to the calculations of the main directions of the socio-economic 
development of the state, aimed at gradual improvement of the quality of food 
supply, Ukraine is expected to increase the cost of grain for feed purposes to maintain 
and increase the stock of livestock and poultry in all categories of farms. In 
particular, it is assumed that the production of meat (in slaughter weight) per capita in 
the region should increase to the level of the average in Ukraine to 44.9 kg, and in 
2020 - to 50 kg. In the conditions of growth of production and stable demand for 
grain for consumption, it is expected to increase the cost of grain for feed, processing 
for non-food purposes, especially for export needs (from 800 thousand tons in 2010 
to 1200 thousand tons in 2020) [3, p.36]. 

During the study, it was found that growing grain processing for non-food 
purposes and reducing the cost of crops. An analysis of the balance of grain and 
legume crops showed instability of their production and consumption. Such unstable 
dynamics are observed in the export and import of cereals. These are almost the only 
products in which per capita consumption over the past five years exceeds the norm, 
although per capita consumption of bread products tends to decrease, as well as the 
cereal consumption fund. Negative is the increase in imports of cereals in 2013 by 
38% compared to 2010 and by 6% compared to 2012. Exports of cereals for export in 
2013 amounted to 49.4%, animal fodder - 28.7%, direct consumption of population - 
11.7%, and losses and processing for non-food purposes - equal 2.7% and 2, 4% 
respectively. 

Summary and Conclusions. Thus, the study of grain production indicators in 
Ukraine has shown that they are characterized by instability and fluctuate over the 
years of the investigated period, depending on the weather conditions and the 
availability of material and technical resources. This affects the supply and demand 
balance of grain and foreign trade indicators. The distribution of grain by agricultural 
enterprises occurs to a large extent through "other channels". The analysis of the 
grain market showed the prevalence of weaknesses and risks over strengths and 
opportunities. Accordingly, it is necessary to formulate a strategy for the 
development of the grain market, which envisages targeting the following priorities: 
optimization of land tenure and land use, saturation of the national market with 
affordable and qualitative grain, improvement of the logistical support of agrarian 
formations on an innovative basis, creation of an efficient grain distribution system, 
development of export potential market development, agricultural risk insurance 
market development, effective price policy, transformation of income support policy 
agricultural commodity producers. 
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 В работі розглядаються питання вивчення витрат, цін та ефективності виробництва 
зернових в Україні. В статті проведена оцінка складу і структури собівартості виробництва 
зернових,  встановлено взаємозв’язок витрат і ціни, а також визначено баланс зернових та 
рівень самозабезпеченості населення основними продуктами харчування. 
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В статье проанализирована рентабельность выращивания раннего 

картофеля в условиях Полесья Украины. Мощный потенциал отрасли 
картофелеводства реализуется недостаточно ключевым звеном является 
качество и потенциал семенного материала. Выявлено, что в данных условиях 
исследуемые сорта формирует до половины потенциала ранней продукции, за 
счет повышенных цен рентабельность составляет в среднем по сортах до 
9,2 %. Реализация картофеля в период массового сбора способствует 
незначительному повышению рентабельности в следствии снижения цены и 
дополнительных затрат на транспортировку и сортирование. Наивысшую 
рентабельность имели сорта: Латона и Повинь. 
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Введение. Острая необходимость ускорения социально-экономического 

развития Украины обуславливает поиск надежного и эффективного 
экономического механизма хозяйствования, который бы позволит придать ей 
определенный динамизм и поощрять инициативу. Особенную вклад в этот 
процесс вносит АПК Украины. При этом ускоренный путь развития и новые 
методы хозяйствования, в совместно с другими, направленные на более полное 
и правильное использование ресурсного потенциала. Качественные изменения 
в отрасли, базирующиеся на интенсивном использовании экономического 
потенциала страны, будет способствовать ускорению научно-технического 
прогресса, технического перевооружения и реконструкция производства 
повлияют также и на отрасль картофелеводства [4, 5, 6]. 

Среди сельскохозяйственных культур трудно найти такую, которая могла 
бы сравниться с картофельным сырьем по универсальности использования. 
Кроме пищевых целей, оно используется для производства крахмала и спирта. 
Научно обоснованная норма потребления картофеля составляет 123 кг на 
среднестатистического жителя страны в год, реальное потребление населением 
Украины составляет до 135 кг. Современные объемы производства картофеля в 
Украине в течение последних пяти лет составляют более 20 млн. т в год, что 
при нынешней структуре потребления вполне достаточно для удовлетворения 
внутреннего спроса и даже до 4 млн. т в год можно экспортировать [1, 3]. 

Невзирая на то, что Украина – четвертая страна в мире по объемам 
производства картофеля, существенно нарастить поставки товарного 
продовольственного украинского картофеля на внешний рынок не удается. 
Развития ее экспорта мешает не столько запрет на поставку этой продукции в 
ЕС и другие страны, как отсутствие достаточных объемов товарного картофеля. 
В Украине даже в сезоны перепроизводства картофеля наблюдается 
существенный дефицит качественной продукции. Даже если нам удастся 
преодолеть запрет на поставки украинского картофеля в ЕС, конкурировать на 
еврорынке наша продукция будет с трудом. Сейчас качественный картофель в 
Украине выращивают редкие хозяйства, и их продукция имеет высокий спрос 
на внутреннем рынке, прежде всего, со стороны розничных сетей [2, 3]. 

Актуальность работы заключается в том, что на данный момент 
существует проблема увеличения объемов и повышения стабильности 
производства товарного картофеля, которая является одной из ключевых в 
национальной аграрной политике. Ее решение имеет четко выраженный 
региональный характер, что обусловлено ростом ответственности регионов за 
обеспечение населения продуктами питания. Несмотря на значительное 
народнохозяйственное значение картофеля, за последние годы произошли 
весьма негативные изменения в структуре ее производства, которые ставят под 
сомнение прогресс стратегически важной отрасли. Сосредоточение основных 
площадей этой культуры в хозяйствах населения (до 95%) в нынешних 
условиях способствует снижению эффективности производства и получения 
безопасного продукта. Учитывая практическую важность возрождения отрасли, 
прежде всего для обеспечения продовольственной безопасности страны, 
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возникает необходимость строго научного к решению вопроса [1]. 
Суть эффективности производства заключается именно в достижении 

максимального количества продукции при минимальных затратах. В частности 
экономическая эффективность сельского хозяйства заключается в производстве 
максимального количества высококачественной продукции с единицы 
сельскохозяйственных угодий при наименьших затратах ресурсов с целью 
наиболее полного удовлетворения потребностей населения в продуктах 
питания или в сырье [2]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на 
кафедре технологии хранения, переработки и стандартизации продукции 
растениеводства им. проф. Б.В.Лесика Национального университета 
биоресурсов и природопользования Украины. 

Результаты и их обсуждение. В последние годы в Украине сложилась 
сложная ситуация реализацией картофеля. Рентабельность производства в 
среднем по стране составляла несколько процентов, а некоторые производители 
терпели убытки. В результате исследований установлено, что при стандартной 
технологии выращивания (агротехника рекомендованная для данной зоны) 
сорта по разному реализовали свой потенциал (таблица). 

Рентабельность полученного урожая в среднем составляет – 9,2%,  в т 
время как рентабельность общего урожая в среднем по сортам составляет – 
11,9%. Наиболее перспективными для получения более позднего урожая для 
создания семенных фондов, закладки на хранение  и реализации являются 
сорта: Латона, Повинь, Зов и Бородянcкaя розовая. 

Таблица 1 
Урожайность и рентабельность выращивания картофеля 
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Венета 19,0 9,1 40,0 10,7 
Веcтa 18,0 8,2 43,0 12,9 
Бородянcкaя розовая 20,0 9,7 45,0 13,7 
Жерaн 18,0 8,2 31,5 8,9 
Зaгaдкa 17,0 7,4 31,6 8,9 
Зов 20,5 10,8 45,0 13,7 
Кобзa 21,0 11,4 45,0 13,7 
Латона 20,0 9,7 50,0 15,2 
Ред скарлетт 16,0 6,9 27,0 10,5 
Розара 20,2 10,5 41,0 12,6 
Повинь 22,0 12,1 46,0 14,1 
Подолянкa 16,0 6,9 29,9 7,8 
Среднее по сортах 19,0 9,2 39,6 11,9 
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Выводи и предложения. Исследуемые сорта формирует до половины 
потенциала ранней продукции, за счет повышенных цен рентабельность 
составляет в среднем по сортах до 9,2 %. Реализация картофеля в период 
массового сбора способствует незначительному повышению рентабельности 
вследствие снижения цены и дополнительных затрат на транспортировку и 
сортирование. Наивысшую рентабельность имели сорта: Латона и Повинь. В 
дальнейших исследованиях целесообразно изучить лежкость исследуемых 
сортов и возможность использовать вещества улучшающие ее. Данные 
целесообразно учитывать при планировании выращивания раннего картофеля. 
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The article analyzes the profitability of growing early potatoes in the conditions of Polesye 

Ukraine. The powerful potential of the branch of potato breeding is not realized by the key link is 
the quality and potential of seed material. It has been revealed that under these conditions, the 
varieties under investigation produce up to half of the potential of early products, due to increased 
prices, the average profitability varies by up to 9,2%. The implementation of potatoes in the mass 
gathering period contributes to a slight increase in profitability due to lower prices and additional 
transportation and sorting costs. The highest profitability were varieties: Latona and Povin. 

Key words: potatoes, yield, profitability. 
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Анотація. Стаття присвячена аналізу використання енергетичних 

культур та перспективам розвитку цього напрямку біоенергетики в Україні. 
Розглянуто основні види біоенергетичних культур та особливості їх 
вирощування. Поряд з позитивними факторами, вказано і на екологічні 
небезпеки для земельних ресурсів при вирощування енергетичних 
сільськогосподарських культур. Окреслено проблеми та напрямки подальшого 
розвитку даного сектора в Україні. 

Ключові слова: сільське господарство, енергетичні культури, біопаливо, 
особливості вирощування, екологічна небезпека.  

Вступ 
Останніми роками, в зв'язку з подорожчанням енергоносіїв, все більше 

уваги почали приділяти біопаливу, що виробляється з високопродуктивних 
енергетичних культур. Це відбувається внаслідок зменшення запасів вугілля, 
нафти та газу, кліматичних змін у світі. На фоні постійного збільшення 
чисельності населення планети, джерела відновлюваної енергії мають 
надзвичайно важливе значення, і особливої ролі набуває одержання енергії саме 
з біологічного палива, адже рослини - це невичерпне джерело продуктів 
харчування та сировини. Україна за природно-економічним умовам відноситься 
до країн з дуже сприятливими умовами і потенціалом для забезпечення 
продовольчої безпеки і створення стабільного ринку енергетичних культур для 
використання в біопаливній промисловості.  

Основний текст 
Енергетичні культури – це рослини, які спеціально вирощуються для 

використання безпосередньо в якості палива або для виробництва біопалива. На 
сьогоднішній день в світі не існує єдиної загальноприйнятої класифікації, що 
застосовується для таких культур. Енергетичні культури розрізняють за 
наступними категоріями: 

-  «походження» – класичні культури,  тобто з самого початку призначені 
сугубо для енергетичних цілей (міскантус, двукісточнік тростиноподібний) та 
звичайні сільськогосподарські культури, що вирощуються як для отримання 
харчових продуктів, так і з метою виробництва біопалив (ріпак на біодизель, 
цукровий буряк на біоетанол, кукурудза на біогаз); 

- цикл вирощування – однолітні (ріпак, соняшник) та багаторічні (верба, 
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тополя); 
- тип – деревоподібні (верба, тополя), трав’янисті (міскантусу, просо 

прутоподібне); 
- отримуваний кінцевий продукт – олійні (ріпак/соняшник на біодизель), 

крохмале- та цукрововмісні (цукровий буряк/кукурудза на біоетанол), 
лігноцелюлозні (верба/тополя для безпосереднього виробництва теплової та 
електричної енергії, виробництва твердих біопалив або отримання рідких 
біопалив 2-го покоління) [1]. 

Вибір тієї чи іншої енергетичної культури залежить від багатьох факторів: 
тип ґрунтів, місцезнаходження ділянки та доступ до вологи, вид ландшафту 
тощо. Обов'язково потрібно визначитись зі строками та способами збирання 
врожаю, його зберіганням, переробкою та транспортуванням.  

Енергетичні рослини цінні великим урожаєм і невибагливістю до 
вирощування. Сьогодні в Україні є землі, які не використовуються у сільському 
господарстві – це близько 4 млн га сільськогосподарських угідь низької якості, 
які доцільно використовувати саме для вирощування енергетичних рослин. 
Якщо ці низькопродуктивні землі залучити для вирощування енергетичної 
верби, тополі, міскантусу та інших енергетичних культур при середній їх 
врожайності 11,5 млн т/рік, то Україна потенційно може заміщувати близько 20 
млрд м3 газу, що сприятиме досягненню енергонезалежності держави.  

Займаються вирощуванням  енергетичних культур на промисловому рівні 
в Волинській, Львівській,  Полтавській,   Дніпропетровській  та Київській 
областях. Це компанії Salix Energy, Phytofuels, KSG Agro, Укртепло. 

В Україні щорічно після збирання сільськогосподарських культур 
отримують 33,5 млн т соломи зернових, 3,9 млн т соломи ріпаку,  рослинні 
відходи: 37 млн т відходи кукурудзи і 19,1 млн т відходи соняшнику. 50-60% 
соломи  пшениці, ячменю, жита використовується  для  утримання  худоби та  
удобрення  ґрунтів,  а  стебла кукурудзи  та  соняшнику  залишаються  на 
полях  після  збирання  врожаю.   

Проблемними питаннями залучення сільськогосподарської біомаси на 
енергетичні цілі є: 

- виробники не розглядають відходи сільськогосподарських культур як 
потенційне паливо; 

- поширена думка, що всі рослинні залишки мають залишатися в полі  
(органічне добриво, поповнення гумусу); 
- власники згодні заготовлювати солому та інші види біомаси тільки при  
наявності надійного покупця, який має прийти на поле зі своєю технікою 

(прес-підбирач). Важко знайти готові тюки соломи; 
- нерозповсюджена практика довгострокових контрактів; 
- відсутність відповідної державної програми та стимулів для 

сільськогосподарських виробників. 
Річний технічно-досяжний  енергетичний  потенціал твердої біомаси в  

Україні є еквівалентним 18 млн. т н.е. Найбільший  потенціал твердої біомаси 
сільськогосподарських культур зосереджений у Полтавській,  
Дніпропетровській, Вінницькій  та  Кіровоградській  областях  і становить 
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понад 1,0 млн. т н.е./рік.  
Вирощування біопаливних рослин позитивно впливає на стан 

біорізноманіття, коли вирощування рослин відбувається на деградованих чи 
забруднених землях.  

Поряд з позитивними факторами вирощування енергетичних 
сільськогосподарських культур, ми не повинні забувати і про екологічні 
небезпеки, особливо для земельних ресурсів.  

За дослідженнями багатьох науковців, найбільш негативний вплив на 
водно-фізичні й хімічні властивості ґрунту мають такі культури як цукровий і 
кормовий буряк, соняшник і кукурудза на зерно. При вирощуванні цукрових 
буряків встановлено погіршення структурно-агрегатного складу, ущільнення 
ґрунту, що зумовлено надмірною технізацією сучасних інтенсивних технологій 
вирощування і збирання цієї культури через зростання їх багатоопераційності. 
Крім того, внаслідок пізнього збору врожаю соняшнику та цукрового буряку 
скорочуються площі, придатні до посівів озимих восени.  

Порівняно з цукровими буряками і соняшником, ріпак не має суттєвого 
негативного впливу на властивості ґрунтів, але разом із тим за повторних 
посівів ріпаку на одному полі зменшується врожай насіння. Дослідженнями 
встановлено: вирощування ріпаку в монокультурі негативно впливає на рівень 
урожайності навіть при внесенні достатньої кількості добрив і належному 
захисті посівів від хвороб, шкідників і бур’янів. Ріпак можна повернути на 
попереднє поле не раніше, ніж через 3-4 роки, а за деякими даними – навіть 
через 9 років [2]. 

Висновки 
Для підвищення ефективності сільського господарства в сучасних умовах 

необхідне зростання доходів сільськогосподарських товаровиробників, що 
можливо на основі впровадження інноваційних еколого-орієнтованих 
технологій в сільськогосподарське виробництво, в тому числі заснованих на 
використанні біопаливних енергетичних ресурсів. 
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Abstract 
While the constant increase in world population, renewable energy sources 

become extremely important and energy obtained from biofuels plays a special role, 
because plants are an inexhaustible source of food and raw materials. Ukraine by its 
natural and economic conditions is a country with very favorable conditions and 
potential for food security and creating sustainable market for energy crops used in 
biofuels industry. 

The choice of one or another energy culture depends on many factors: soil type, 
site location and access to water, landscape type, etc. It is important to define timing 
and methods of harvesting, storage, processing and transportation of the harvest. 
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Energy plants are highly valued for their large harvest and unpretentiousness to 
cultivation. Today in Ukraine there are about 4 million hectares of non-agricultural 
land, mainly low quality agricultural land, which is appropriate to use for energy 
crops cultivation. 

Problematic issues of engaging agricultural biomass for energy purposes are: 
- Producers do not consider agricultural waste as a potential fuel; 
- It is commonly believed that all plant remains should remain in the field 
(organic fertilizer, refueling humus); 
- The owners agree to harvest straw and other biomass only with the presence of 

reliable buyers who should come on the field with their machines (press pickers); 
- Unpopular practice of long-term contracts; 
- Lack of appropriate governmental programs and stimuli for agricultural 

producers. 
In order to increase agriculture efficiency in modern conditions, it is necessary 

to increase the incomes of agricultural producers, which is possible on the basis of the 
introduction of innovative ecologically-oriented technologies in agricultural 
production, including those based on the use of biofuel energy resources. 

Key words: agriculture, energy crops, biofuels, peculiarities of cultivation, 
ecological danger. 
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