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CALCULATION OF THE NUMBER LOADING CYCLES 
OF SUCKER RODS WITH FATIGUE CRACK TO CRITICAL VALUE 

РОЗРАХУНОК ЧИСЛА ЦИКЛІВ НАВАНТАЖЕННЯ НАСОСНОЇ 
ШТАНГИ З ВТОМНОЮ ТРІЩИНОЮ ДО КРИТИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ 

Kopey B.V. / Копей Б.В. 
Doctor of Technical Sciences, Professor / доктор технічних наук, професор,  

Martynets O.R. / Мартинець О.Р.  
assistant / асистент  

Bakun B.M. / Бакун Б.М.  
graduate student / аспірант  

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk Івано-
Франківський національний технічний університет нафти й газу, м. Івано-Франківськ 

 
Анотоція  Насосні штанги – одне з основних ланок у штангових свердловинних 

насосних установках, і від їх надійності та довговічності залежить ефективність 
видобування нафти і її собівартість при експлуатації свердловин штанговими насосними 
установкам. В даній роботі критичне число циклів до повного руйнування можна визначити 
за допомогою  запропонованого методу розрахунку. З параметрів кривої підростання 
тріщини необхідно визначити не тільки величини початкової тріщини, але і значення 
коефіцієнтів a та b і розрахувати критичне число циклів Nкр. 

Ключові слова: насосні штанги, навантаження, тріщини, напруження, поломки, 
критичне число циклів.  

Annotation. Sucker rods - one of the main links in rod pumping units, and their reliability and 
durability depends on the efficiency of oil production and its cost during the operation of wells by 
sucker rod pumping units. In this paper, the critical number of cycles to complete destruction can 
be determined using the proposed calculation method. From the parameters of the crack growth 
curve it is necessary to determine not only the values of the initial crack, but also the values of the 
coefficients a and b and calculate the critical number of cycles Ncr. 

Key words:Sucker rods, loads, cracks, stresses, breakdown,critical number of cycles. 
Постановка проблеми Насосні штанги при роботі в свердловині часто 

виходять з ладу внаслідок зародження та росту втомної тріщини. Представляє 
інтерес оцінка залишкового ресурсу штанги. 

Виклад основного матеріалу дослідження  
Штангу зі сталі 20Н2М діаметром 22 мм випробовували на натурному 

стенді з контролем довжини тріщини по колу [1]. 
Розрахунок кількості циклів навантаження штанги до критичного значення 

крN  проводимо шляхом складання диференційного рівняння  

b
КN

Na
dN
dl

+=
, 

де dN
dl

 - зростання довжини тріщини dl при збільшенні числа циклів dN.  

Тоді                                               
dNb

N
Nadl

К








+=

. 
Визначили різницю між поточною lр  та початковою довжиною тріщини 

при її виявленні lз шляхом інтегрування диференційного рівняння: 
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Після перетворень та підстановки меж інтегрування отримуємо рівняння, 

врахувавши, що lз=0 
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Тоді отримуємо:                      02 =−+ СкрbNкрAN  
В результаті одержали квадратне рівняння з дискримінантом: CAbD ⋅−= 42 . 

В результаті отримуємо крN : 
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Нарешті критичне число циклів Nкр 
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Висновки з даного дослідження 

 
Рис. Залежність довжини росту втомної тріщини по колу тіла штанги від 

величини відносного наробітку циклів 
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Таким чином, з рисунка видно, що критичне число циклів до повного 
руйнування можна визначити за допомогою запропонованого методу 
розрахунку. З параметрів кривої підростання тріщини необхідно визначити не 
тільки величини початкової тріщини, але і значення a та b і розрахувати Nкр. 

 
Література: 
1. Копей Б.В.Насосні штанги свердловинних установок для видобування 

нафти / Копей Б.В., Копей В.Б., Копей І.Б./ Монографія: Івано-Франківськ, 
ІФНТУНГ, 2009, 406 с. 

2. Копей Б.В., Федорович Я.Т. Устранение технологических и 
эксплуатационных дефектов насосных штанг с одновременным их 
упрочнением. Обзорная информация, ВНИИОЭНГ. М., 1987, 42 с. 
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Аннотация. Проведено исследование о встречаемости полилопастных 
трапециевидных частиц и проанализировано распространение данного морфотипа у злаков 
двух подсемейств разных жизненных форм. Выявлены виды, в которых не наблюдается 
данный морфотип, несмотря на наличие данных в литературных источниках. Обнаружено, 
что чаще всего морфотип присутствует у видов подсемейства Pooideae. В большом 
количестве полилопастные трапеции характерны для видов, относящихся к 
длиннокорневищным или плотнодерновинным злакам.   

Ключевые слова: злаки, полилопастные трапециевидные частицы, фитолиты 
Abstract. The study was conducted on the incidence of polylobe trapezoidal particles. The 

distribution of the morphotype was analyzed in cereals of two subfamilies of different life-forms. 
The species are identified in which the morphotype is not observed, despite the availability of data 
in the literature. The morphotype is most often present in species of the Pooideae subfamily. 
Polylobe trapeziums are formed in large numbers in species with a long rhizome and in species that 
form dense grass sod. 

Key words: Graminea, phytolith, polylobe trapezium particles 
Вступление. 
Кремний накапливается преимущественно у представителей семейства 

Poaceae, и именно злаки играют большую роль в продуцировании фитолитов – 
специфичных частиц, формирующихся за счет биоминерализации (Колесников, 
2001).  

Фитолиты злаков обладают диагностическими признаками, позволяющими 
идентифицировать растения на различных уровнях таксономии (Lu, Liu, 2003). 
К диагностическим относятся и полилопастные частицы, имеющие больше 
двух лопастей (Lu, Liu, 2003). По некоторым данным полилопастные 
трапециевидные частицы представлены в степных сообществах (Гольева, 2001). 
В тоже время большое количество данного морфотипа наблюдается у луговых 
и лесных злаков (Сперанская и др., 2013). Полилопастные трапециевидные 
частицы продуцируются преимущественно представителями подсемейства 
Pooideae (Сперанская и др., 2013; Сперанская и др., 2014). Морфотип 
характерен для длиннокорневищных и рыхлодерновинных злаков, в меньшей 
степени морфотип представлен у дерновинных злаков (Сперанская и др., 2016). 
В литературе встречаются противоречивые данные относительно некоторых 
видов. Поэтому в задачи исследования входило изучение видовой 
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приуроченности полилопастных фитолитов и распространение морфотипов у 
разных видов. 

Материалы и методы. 
Исследованы полилопастные трапециевидные частицы 30 видов злаков 

Южной Сибири и Кавказа с помощью фитолитного анализа. Материалом для 
исследования служил гербарий, предоставленный сотрудниками кафедры 
ботаники АлтГУ и ФГБНУ Федеральный исследовательский центр 
Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова. 

Фитолиты были выделены методом сухого озоления по А.А. Гольевой 
(2001). Проводилось озоление образцов в муфельной печи (20 часов при 
температуре 400°C). Полученная зола обрабатывалась 10%-ным раствором 
соляной кислоты, а затем фильтровалась с помощью тонких фильтров. Отмытая 
зола сливалась дистиллированной водой в лабораторный стакан и подвергалась 
выпариванию на водяной бане. Полученные пробы просматривались на 
световом микроскопе Olympus BX-51. Фотографии препаратов были получены 
с помощью цифровой камеры Olympus ХС-50 и программы cellSens Standart. 
Учтены сведения по жизненным формам видов (Силантьева, Елесова, 2014). 

Результаты и их обсуждение. 
Несмотря на наличие в некоторых источниках сведений о том, что в 

данных видах должен присутствовать исследуемый морфотип, фитолиты в 
форме полилопастных частиц отсутствуют у ряда исследуемых видов 
(Соломонова и др., 2015; БД № 2016620748, 2016, Сперанская и др., 2016). 
Ошибочность изначальных данных может быть связана с неправильным 
диагностированием полилопастных трапециевидных частиц и принятием за них 
другие морфотипы. Фитолиты в форме полилопастных частиц отсутствуют у 
следующих представителей: Bromus kopetdagensis (Drobow) Holub, Br. sterilis 
(L.) Nevski, Br. Danthoniae Trin., Panicum miliaceum L., Poa alpine L., Festuca 
beckeri (Hack.) Trautv., Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., S. viridis (L.) P. 
Beauv (табл. 1).  

Panicum miliaceum, Setaria pumila, S. viridis относятся к подсемейству 
Panicoideae, для которого не характерно образование фитолитов в форме 
трапеций и конусов (Bremond et all., 2008, Сперанская и др., 2013). Объяснение 
причин отсутствия данного морфотипа у Bromus kopetdagensis, Br. sterilis, Br. 
danthoniae, Poa alpine, Festuca beckeri требует дальнейшего изучения.  

Полилопастные трапециевидные частицы продуцируют в основном 
представители подсемейства Pooidaea, что соответствует представлениям о 
данном морфотипе (Сперанская и др., 2013; Сперанская и др., 2014). 
Полилопастные трапециевидные частицы в большом количестве 
обнаруживаются у плотнодерновинных и длиннокорневищных злаков.  
Рыхлодерновинные злаки формируют морфотип в большом или малом 
количестве, в зависимости от вида. Однолетние злаки преимущественно не 
продуцируют полилопастные трапеции. Отсутствие фитолитов данного 
морфотипа наблюдается у короткокорневищных злаков. 
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Таблица 1 
Встречаемость полилопастных трапециевидных фитолитов у злаков 

Вид Подсемейство Жизненная 
форма 

Распространение 
морфотипа 

Aegilops cylindrica Pooideae О + 
Agropyron cristatum Pooideae РхД + 

Agrostis gigantea Pooideae РхД ++ 
A. vinealis Pooideae РхД ++ 

Alopecurus arundinaceus Pooideae ЗВ, РхД + 
Beckmannia syzigachne Pooideae РхД + 

Brachypodium sylvaticum Pooideae ДлК ++ 
Bromus kopetdagensis Pooideae КК – 

Bromus tectorum Pooideae О + 
Br. danthoniae Pooideae О – 

Br. sterilis Pooideae О – 
Calamagrostis epigeios Pooideae ДлК ++ 
C. pseudophragmites Pooideae ДлК ++ 
Cutandia memphitica Pooideae О ++ 
Dactylis glomerata Pooideae РхД ++ 

Deschampsia altaica Pooideae ПлД ++ 
Elymus mutabili Pooideae РхД + 
Eriochloa villosa Panicoideae О + 
Festuca beckeri Pooideae ПлД – 

Festuca pratensis Pooideae РхД + 
Koeleria cristata Pooideae ПлД ++ 

Melica inaequiglumis Pooideae ПлД ++ 
Panicum miliaceum Panicoideae О – 

Phleum pratense Pooideae РхД ++ 
Poa alpine Pooideae КК – 

Poa macrocalyx Pooideae РхД + 
Setaria pumila Panicoideae О – 

S. viridis Panicoideae О – 
Stipa hohenackeriana Pooideae РхД ++ 

Triarrhena sacchariflora Panicoideae ДлК ++ 
 

Примечание: РхД – рыхлодерновинные, ПлД – плотнодерновинные,  
ДлК – длиннокорневищные, КК – короткокорневищные, О – однолетние; – частицы 
отсутствуют; + – частицы редко обнаруживаются в пробах; ++ – частицы встречаются в 
пробах довольно часто. 

Авторская разработка 
 

Заключение и выводы. 
Большинство представителей подсемейства Pooideae формируют 

полилопастные трапециевидные частицы. Panicoideae либо не образуют 
данный морфотип, либо образуют в малом количестве. Наблюдается 
преобладание морфотипа среди плотнодерновинных и длиннокорневищных 
злаков. Рыхлодерновинные злаки продуцируют морфотип в большом или 
малом количестве. Однолетние злаки не образуют полилопастные 
трапециевидные частицы, либо формируют их в малом количестве. Для 
короткокорневищных злаков не характерно продуцирование данного 
морфотипа.  
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Аннотация. Наведено результати обліку нетопиря-пігмея в околицях туристичної 

бази Деснянка на території НПП Деснянсько-Старогутський впродовж 2015-2018 років. 
Виявлено, що заселеність спеціально розміщених кажанятників є незначною та має помітну 
тенденцію до зниження. 

Ключові слова: кажани, чисельність, заселеність 
Abstract. The results of accounting for the pygmy bat in the vicinity of the Desnyanka tourist 

base on the territory of the Desnyansko-Starogutsky National Park during 2015-2018 are 
presented. It was found that the population of specially placed bats is insignificant and has a 
noticeable tendency to decrease. 

Key words: bats, number, occupancy 
Вступ.  
Кажани - один із найзагадковіших рядів ссавців, які ведуть потаємний 

спосіб життя, мають унікальні біологічні особливості (такі як ехолокація та 
гіпотермія) та низьку плодючість [1]. Це найчутливіша до змін довкілля група 
тварин, показники видового багатства і чисельності якої свідчать про ступінь 
збереженості чи забрудненості будь-якої ділянки суходолу [2, 3]. У «Червону 
книгу України» включено 12 видів кажанів. За «Бернською конвенцією» та 
«Угодою про збереження кажанів в Європі» всі види кажанів Європи визнано 
такими, що потребують охорони. Очевидно, що подальша доля цих тварин 
цілком залежитиме від змінених людиною умов їхнього існування та від 
нашого ставлення до них [4]. 

Основний тескт.  
Об’єктом наших досліджень був обраний вид кажанів нетопир-пігмей 

родини лиликові, материнські колонії якого в літній період оселяються на 
території НПП «Деснянсько-Старогутський» [5]. 

Нетопир-пігмей, або малий нетопир (Pipistrellus pygmaeus) - невелика 
летюча миша роду кажанів. Їх маса зазвичай становить 3-7 г, довжина тіла 32-
45 мм, довжина хвоста 20-36 мм, довжина передпліччя 28-30 мм, розмах крил 
18-21 см. Вид занесений до Червоної книги [13, с. 605], EUROBATS та II-го 
додатку до Бернської конвенції. 

Метою нашої роботи було відстеження динаміки чисельності мігруючої 
популяції виду нетопир-пігмей (Pipistrellus pygmaeus) у штучних сховищах в 
околицях туристичної бази «Деснянка» НПП «Деснянсько-Старогутський» 
(рис. 1).  

http://www.nuwm.edu.ua/
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Рис. 1. Схема розміщення маршруту досліджень та географічні координати 

місць спостережень 
 

Обстеження скриньок-кажанятників, розміщених на території парку, що 
проводилось разово, за маршрутно-точковим принципом [6], виявило, що їх 
заселеність була незначною. За весь період спостережень найбільша кількість 
нетопирів пігмеїв була зафіксована у 2015 р. і становила 35 особин (табл. 1).  

 

Таблиця 1  
Зведені результати обстеження заселеності кажанятників 

номер 
кажанятника 

період спостережень 
2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

к-ть 
кажанів інше к-ть 

кажанів інше к-ть 
кажанів інше к-ть 

кажанів інше 

1               
2   ○   ○   ○   
3   □          
4 8   6  □ 8   1 ○ 
5   ○   ○   ○  ○ 
6   ○   ○   ○   
7               
8        ᴜ       
9               
10   ○   ○   ○   
11 9   10   14   3  
12   ○   ○   ○  ○ 
13            ○  □ 
14 12   10   6    
15               
16   ○   ○   ○ 2  
17   ○   ○   ○   
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18               
19   ○   ○   ○  ○ 
20               
21 6             
22   ○   ○   ○   
23               
24         ᴜ  ᴜ 
25   ᴜ            
26           ○   
27   ○   ○   ○  ○ 
28               

Всього 35  26  28  6  
Примітка: ○ – послід кажанів; □ – оси; ᴜ - гнізда птахів 

 
Значна частина будиночків мала послід кажанів, що свідчило про їх 

оселення в кажанятниках у минулі роки. У 2016 р., в одній зі скриньок, кажани 
розділяли своє сховище з осами. Кожного року в окремих кажанятниках 
знаходились покинуті гнізда птахів (рис. 2). 

  

 
 

 

 

Рис. 2. Порівняння заселеності кажанятників на території НПП 
Деснянсько-Старогутський 

 
Значна частина будиночків мала послід кажанів, що свідчило про їх 

оселення в кажанятниках у минулі роки. У 2016 р., в одній зі скриньок, кажани 
розділяли своє сховище з осами. 
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Отже, заселеність будиночків у 2015 році становила 15 відсотків, 44% 
виявились не заселені, 33% будиночків мали послід кажанів, по 4 відсотки 
припадало на гнізда ос та птахів. У 2016 році заселеність будиночків становила 
10 відсотків, 47% виявились не заселені, 33% будиночків мали послід кажанів, 
по 5 відсотків припадало на гнізда ос та птахів. 

У 2017 році заселеність будиночків становила 11%, 48% виявились 
незаселені, 38% мали послід, 3% припадало на гнізда птахів, а гнізд ос у цьому 
році в будиночках не було виявлено. Окремі будиночки були пошкоджені 
дятлами. У 2018 р. заселеними теж виявились 11% кажанятників, пртоте їх 
загальна кількість скоротилась з 28 до 24 через механічну руйнацію кріплень. 
Незаселеними виявились 38% кажанятників, 6% заселились осами та 13% 
кажанятників мали послід кажанів. 

Заключення та висновки. Проведений облік нетопиря-пігмея в околицях 
туристичної бази Деснянка на території НПП Деснянсько-Старогутський 
впродовд 2015-2018 років виявив, що чисельність особин, які оселились у 
спеціально розміщених кажанятниках була незначною та становила відповідно 
за 2015-2018 рр. 35, 26, 28 та 6 особин, що в середньому забезпечило заселення 
даного типу сховищ на 12%. Серед можливих причин різкого зменшення 
чисельності популяції у 2018 р. найбільш ймовірною вважаємо початок ранньої 
міграції виду влітку 2018 р., обумовлену природно-кліматичними 
особливостями року. 

 
Література: 
1. Загороднюк І. В. Загальна характеристика ряду кажанів // Ссавці 

України під охороною Бернської конвенції. Київ: Праці Теріологічної Школи. 
Вип. 2, 1999.  С. 24–28.  

2. Годлевська О. В. Сучасний стан рукокрилих фауни України в умовах 
антропогенної трансформації середовища: автореф. дис. … канд. біол. наук : 
03.00.08 / Олена Віталіївна Годлевська. Київ. 2006. 25 с. 

3. Рукокрылые: морфология, экология, эхолокация, паразиты, охрана / Под 
ред. В. А. Топачевского и М. Ф. Ковтуна. Киев : Наукова думка, 1988. С. 1–196. 

4. Загороднюк І. Охоронні категорії кажанів Східної Європи // 
Європейська ніч кажанів ' 98 в Україні. Київ : Праці Теріологічної школи. Вип. 
1. 1998. С. 163-165. 

5. Деснянсько-Старогутський Національний природний парк [Електронний 
ресурс]: офіц. веб-сайт. Режим доступу: http://nppds.narod.ru/index.html. 

6. Загороднюк І., Годлевська Л., Тищенко В., Петрушенко Я. Кажани 
України та суміжних країн: керівництво для польових досліджень. Київ, 2002. 
108 с. 

 
Науковий керівник: к.б.н., ст.н.с. Мішта А.В.  

Доклад підготовлений за результатами діяльності  
екологічного табору «Деснянські зорі» 

© Бєдунков Г.В. 
 

http://nppds.narod.ru/index.html


World scientific and technical trends' 2020                                                                                      November 26-27 

Conference proceedings                                                                                                                                    16 

CID: GE14-001 
УДК  636.2.034.084 

DAIRY PRODUCTIVITY OF COWS UNDER DIFFERENT APPROACHES 
TO THE ORGANIZATION OF THEIR TECHNOLOGY OF FEEDING 

МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ЗА РІЗНИХ ПІДХОДІВ ЩО ДО 
ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ГОДІВЛІ 

Zolotaryov A.P./Золотарьов А.П. 
researcher/науковий співробітник 

Institute of Animaal Science of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine,  
Kharkiv, ul. Animals 1-A , 61026  

 
Анотація. Однією з важливих і складних проблем, яку необхідно вирішити 

агропромисловому комплексу країни - збільшення виробництва екологічно чистих та 
біологічно повноцінних продуктів харчування.  Дефіцит кормового білка є однією з причин, 
що не дозволяють збільшити продуктивність тварин. Для ліквідації порушень протеїнового 
харчування необхідно пошук шляхів підвищення ефективності його використання. В світі 
одним із напрямків вирішення цієї проблеми є застосування захищеного протеїну.  

При використанні захищеного протеїну встановлено, що при  загальній  поживність 
раціону 229,6 МДж,  затратах корму на 1кг. молока 7,70 МДж, вмісту  сирго протеїну 3498 
г. та захищеного протеїну 1203 г, проти захищеного протеїну в базовому варіанті 848,1г., 
надій натурального молока на 1голову за добу склав 29,80 кг. що на   6,8 % ніж в  базовому 
варіанті. Аналіз продуктивності   дійних корів за різних підходів що до організації технології 
їх годівлі і зокрема при використанні продукту «ТЕП-мікс» з захищеним протеїном показав 
суттєву перевагу нового варіанту, для якого цільова функція за розглянутими критеріями є 
меншою і становить 0,0338 при тому, що  цільова функція базового варіанту  гірша в 7,17 
рази. 

Ключові слова: корови, молочна продуктивність, технологія, годівля, молоко,  
захищена енергопротеїнова добавка.   

Key words: dairy cows, productivity, technology, feeding, milk, protected energy protein 
supplement. 

Вступ. Забезпечення продовольчої безпеки країни в даний час є одним з 
важливих завдань. Тому однією з важливих і складних проблем, яку необхідно 
вирішити агропромисловому комплексу країни - збільшення виробництва 
екологічно чистих та біологічно повноцінних продуктів харчування. Молочне 
скотарство є однією з основних галузей сільського господарства оскільки 
визначає не тільки ефективну діяльність сільськогосподарських 
товаровиробників, а й займає важливе місце в забезпеченні населення 
молочними продуктами. Вирішення цього питання повинно базуватися на 
інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на основі створення міцної 
кормової бази, так як найбільш повне задоволення потреб організму тварин в 
поживних речовинах, що дозволяє економно витрачати корми, збільшувати 
тривалість продуктивного використання тварин, зберегти відтворювальні 
функції на високому рівні, отримувати продукцію високої якості. Саме 
недостатня забезпеченість кормами та низька їх якість призводить до того, що 
генетичний потенціал тварин реалізується лише на 40-90 %. Корми значною 
мірою є визначальними і для економічних показників, оскільки в структурі 
собівартості тваринницької продукції на їх частку припадає до 70 % витрат.. 
Дефіцит кормового білка є однією з причин, що не дозволяють збільшити 
продуктивність тварин. Для ліквідації порушень протеїнового харчування 
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необхідно пошук шляхів підвищення ефективності його використання в 
організмі і способів збільшення конверсії азотистих речовин в тваринницьку 
продукцію. Незважаючи на увагу до цього питання, дефіцит білка в кормовому 
балансі як і раніше залишається проблемою, яка стримує реалізацію 
генетичного потенціалу тварин [1-3]. В світі одним із напрямків вирішення цієї 
проблеми є застосування захищеного протеїну. В Україні з цією метою 
виготовляють добавку ТЕП-мікс. 

Мета досліджень. Визначення молочну продуктивність  корів за різних 
підходів що до організації технології їх годівлі з захищеним протеїном та 
оцінка результатів на основі багатокритеріального аналізу. 

Методика досліджень. Дослідження проводили в ДПДГ «Шевченківське» 
Київської області. Методом пар-аналогів сформували дві групи дійних корів - 
дослідну та  контрольну по 50 голів. Дослід тривав 90  днів.                   

Багатокритеріальний аналіз проводили, за методом оцінки інтегрального 
критерію відстані до цілі із застосовуванням  підходу згортання всіх критеріїв 
до одного N за допомогою нормування [4 ]. 

Основний текст. Результати досліджень по визначенню продуктивності   
дійних корів за різних підходів що до організації технології їх годівлі і зокрема 
при використанні продукту «ТЕП-мікс» з захищеним протеїном  представлено в 
табл.1.  

Таблиця 1 
Дані визначення продуктивність дійних корів за різних підходів що до 

організації технології їх годівлі 

Авторська розробка 
 
На основі отриманих в умовах виробництва даних провели 

багатокритеріальний аналіз, за методом оцінки інтегрального критерію відстані 
до цілі із застосовуванням  підходу згортання всіх критеріїв до одного N за 
допомогою нормування [4]. Нормовані показники ефективності uіk для базового 
та нового варіанту та функції мети N(Ck),  наведені в табл. 2. 

Результати проведеного порівняльного аналізу визначення продуктивності   
дійних корів за різних підходів що до організації технології їх годівлі і зокрема 

                                       Варіанти 
Показники 

Позна- 
чення 

Контрольна 
група 

Дослідна 
група 

Вартість раціону на 1 гол.добу, грн ВР 103,52 109,37 
Загальна  поживність раціону, МДж ЗПР 229,7 229,6 
Затрати корму на 1кг. молока,  МДж ЗК 8,27 7,70 
Протеїн сирий, г ПС 3461 3498 
Захищений протеїн, г ЗП 848,1 1203 
Кількість натурального молока на 
1голову за добу, кг 

КНМ 27,76 29,80 

Білок ,% Б 3,9 3,07 
Жир, % Ж 3,61 3,81 
Собівартість молока 1 л, грн СМ 6,22 6,12 
Отримано прибутку на 1 голову, грн ОП 605,07 654,41 
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при використанні продукту «ТЕП-мікс» з захищеним протеїном за 
комплексним показником ефективності кожного із варіантів N(Ck) у порівнянні 
з ідеалізованим, дають змогу відзначити суттєву перевагу дослідної групи, для 
якої цільова функція за розглянутими критеріями є меншою і становить 0,0338 
при тому, що  цільова функція базового варіанту  гірша в 7,17 рази. 

Таблиця 2 
Нормовані показники по визначенню продуктивності   дійних корів за  

різних підходів що до організації технології їх годівлі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Авторська розробка 
 

Заключення та висновки 
Аналіз молочної продуктивності  корів за різних підходів що до організації 

технології їх годівлі і зокрема при використанні продукту «ТЕП-мікс» з 
захищеним протеїном показав суттєву перевагу дослідної групи, для якої 
цільова функція за розглянутими критеріями є меншою і становить 0,0338 при 
тому, що  цільова функція контрольної групи  гірша в 7,17 рази. 
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                                       Варіанти 
Показники 

Контрольна 
група 

Дослідна 
група 

Вартість раціону 1 гол. добу, грн 1 1,057 
Загальна  поживність раціону, МДж 1 1 
Затрати корму на 1кг. молока,  МДж 1,074 1 
Протеїн сирий, г 1 1,011 
Захищений протеїн, г 1,419 1 
Кількість натурального молока на 1 
голову за добу, кг 

1,073 1 

Білок ,% 1 1,27 
Жир, % 1,055 1 
Собівартість молока 1 л, грн 1,016 1 
Отримано прибутку на 1 голову за 
добу , грн 

2,788 1 

∑Uk 12,425 10,338 
N(Ck) 0,2425 0,0338 
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Abstract. This article reviews and analyzes the indicators of railway transport of 
Dnipropetrovsk region, namely, freight transportation, freight turnover, passenger transportation, 
passenger turnover. The analysis was carried out for 2005-2019 by districts and cities of the 
region, also the place of the region in the transport complex of Ukraine was analyzed. 
Recommendations for priority areas of development of the railway transport complex of 
Dnipropetrovsk region have been developed. 

Key words: railway transport, transport infrastructure, freight transportation and passenger 
transportation 

Introduction. 
Railway transport is one of the most important components of the transport and 

road complex. It plays a significant role in ensuring the viability of Ukraine's 
diversified economy. It accounts for 82% of freight turnover (excluding pipeline) and 
almost 40% of passenger turnover. 

The most important advantage of railway transport in modern conditions is its 
efficiency, accessibility and environmental friendliness. This kind of transport, is 
characterized by the use of electricity for mass transportations, which is a decisive 
factor in ensuring the competitiveness of rail transport in times of rapidly rising price 
for petroleum products, and reducing its negative impact on the environment. 

Every year more than 120 thousand freight wagons transport more than 430 
million tons of cargo. In terms of freight traffic, Ukrainian railways rank 4th on the 
Eurasian continent, second only to the railways of China, Russia and India. 
Dnipropetrovsk region has the most powerful railway transport system in the country.  

Dnipropetrovsk region is located in the central part of Ukraine. The interaction 
of different types of transport is widespread in the region, which forms the transport 
system: air, rail, pipeline and river for long-distance transportation, as well as 
municipal electric transport lines and subways. 

Despite the location of the regional center close to the geographical center of the 
region, due to the oblongness of the territory, the index of internal accessibility of the 
region is much lower than the average in Ukraine (0.80). The region has an extensive 
transport network. A number of districts of the region are too far from the regional 
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center, which is an additional obstacle to their development. Donbass coal, Kryvyi 
Rih iron ore and Nikopol manganese ore are mined in the region, which are the 
largest ore basins not only in Ukraine but also in Europe.  

The Kryvyi Rih iron ore basin provides advantages and influences the 
development of the transport system of other cities and districts of the region, it 
performs quasi-capital functions in the south-western part of the region. Shirokivsky, 
Apostolovsky, Sofiyivsky districts are geographically attracted to it.There almost all 
types of transport are well-developed in the structure of the transport complex of the 
region: air, rail, road, river transport. The purpose of the article is to analyze the 
transport system of Dnipropetrovsk region. 

Railway transport.  
Railways of Dnipropetrovsk region are the busiest in Ukraine, in terms of 

density of railways and quality of railway infrastructure it occupies a leading position 
among Ukrainian regions. The operational length of public railways is 1560 km, 
including electrified ones - 1250 km. The track density per 1,000  square km in the 
region is 49 km (this figure is 36 km in Ukraine), 83.4% of tracks are equipped with 
an automatic traffic control system, 90% of stations are equipped with electric 
centralization, more than 55% of which is a seamless track. Transportation work is 
performed by 244 stations, of which 4 are sorting, 7 are passenger, 67 are freight, 19 
are precinct.The territory of the region is crossed by the most important railways 
connecting Donbass, Kryvyi Rih and Nikopol. 

Dnipropetrovsk region has a strong potential for passenger transportation by rail. 
The region crosses the two most important directions "East" - "West", which 
connects Donbass and the south of the Russian Federation with the west of Ukraine, 
Kiev and Europe, and "North" - "South", which connects Slobozhanshchina and 
Moscow with the south of Ukraine. 

Railways of Dnipropetrovsk region are: Alexandria - Pyatihatky - Verkhivtseve 
- Dnipro - Synelnykove - Chaplyne - Krasnoarmeysk, Lozova - Pavlograd - 
Synelnykove - Zaporizhia, Pyatihatky - Kryvyi Rih - Apostolove - Nikopol - 
Zaporizhia, Slovimorivka - Snihumorivka Krasnograd et al. 

Not all railways in the region are electrified. The sections Snihurivka - 
Apostolove - Zustrichny, Novomoskovsk - Krasnograd and Chaplyne - Pologi are not 
electrified. There is a direct current on the sections of the Prydniprovska and Donetsk 
railways, only starting from the Pyatihatka-Stykova station in the direction of 
Oleksandriya there is an alternating current.  

Between 2005 and 2019, the railway passenger turnover decreased from 3644.8 
to 2409.9 million passenger-km, respectively, the shipment of goods by rail increased 
from 88.9 to 90.5 million tons, the cargo turnover decreased by 20.4 billion tonn-km. 
Almost half of all cargo sent by rail is iron and manganese ore from the Kryvyi Rih 
and Nikopol basins. Domestic freight transportation accounts for only 1/3 of this ore 
(55.3 million tons), the rest of it is sent to the metallurgical plants of Donbass and 
export. The second place in the structure of cargo sent by the Dnieper Railway is 
occupied by coal (17.4 million tons), the third - ferrous metals (9.2 million tons). 

In terms of the number of passengers sent, the Prydniprovska Railway ranks 
second after the South-Western Railway of Ukraine (23.8% of the total). 
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Railways of Dnipropetrovsk region have 106 stations, of which 55 stations are 
serviced by the Dnipro Directorate of Railway Transportation, 44 stations - Kryvyi 
Rih Directorate of Railway Transportation, 3 stations - Yasynuvata Directorate of 
Donetsk Railway, 2 stations each are served by Zaporizhia Directorate of Railway 
Transportation and Znamyansk Directorate 

Railway transport is a necessary condition for specialization and integrated 
development of the regions, it provides many needs of material production and non-
productive sphere, as well as the population in all modes of transportation. 

Passenger transportation by rail for 2005-2019 increased from 36.8 to 37.1 
million, which is 0.82%. All transportation is performed by electric locomotives VL8, 
ChS7, ChS2 and locomotives 2T3116, 95% of them are electric traction. Ukrainian 
electric locomotives DE1 of the Dnieper Electric Locomotive Plant are operated at 
the railway test site. Repair and maintenance of rolling stock, track superstructure, 
technical structures and equipment are carried out by 12 locomotive and 14 car 
depots.Rail transport provides the possibility of relatively fast, regular and relatively 
low cost of delivery of cargo and passengers over long distances in all weather 
conditions. An important component of the functioning of railway transport of 
Dnipropetrovsk region is passenger transportation. The volume of passenger traffic 
by railways in recent years has decreased significantly from 3644.8 in 2005. to 
2299.2 in 2019. But this type of transport is undoubtedly the leader in passenger 
traffic in the region, it accounts for 38% of the total, although over the past year it has 
decreased by 10 million passengers. 

Railway transport is the main carrier of cargo in Dnipropetrovsk region, it 
accounts for more than 83% of the total freight turnover of the region. In recent years, 
as well as passenger turnover tends to decrease from 35316.8 in 2005. to 20369.7 in 
2019. The railway is the main carrier of industrial goods. It reduced freight turnover 
due to the economic downturn in Ukraine, although for the last year the 
transportation by rail is almost 100 million tons of cargo.  

We should note  that the share of transportation of petroleum products grew by 2 
times, chemical and mineral fertilizers by 1.7 times, grain and grain products by 
17.6%, and cement by 8.6% of iron and manganese ores by 2.4%. Rail transport 
provides 77% of freight traffic from the total volume of transport by all kinds of 
transport in the region. In most respects, the infrastructure meets European 
requirements, except for the speed of trains. The transition to the European speed 
standard requires the introduction of a new generation of rolling stock and significant 
investment in infrastructure modernization 

The priority directions in the further development of the railway transport 
industry are:introduction of new generation rolling stock and modernization of the 
existing one,  further development of railway infrastructure, intensification and 
improvement of passenger and cargo transportation technologies, innovative 
development and improvement of scientific, technical and human resources,  
development of industrial railway transport, nvestment activities for the purpose of 
development, renewal of rolling stock and reconstruction of railways. 

Conclusions. 
Railway transport of Dnipropetrovsk region is an integral part of the production 
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infrastructure. It creates the necessary conditions for the development of Ukraine's 
economy. But in recent years, the indicators of freight and passenger traffic have 
decreased significantly. We consider attracting investments for modernization and 
renewal of rolling stock and railways as the main directions of railway transport 
development. 
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Анотація. В роботі розглядається період з 1970 по 1980 рр., у який були наявні 
процеси зародження концепції сталого розвитку. При цьому такі процеси відбувалися в 
умовах розвитку цифрових технологій 1-го покоління або технологій автоматизації. Розгляд 
поглядів на сталий розвиток господарської діяльності 1970 по 1980 рр., свідчать про їх 
фрагментність та нерозвиненість  у цей період. Разом з тим, можна констатувати, що у 
цей період почався перехід підприємців до застосування  концепції. Підхід до сталого 
розвитку господарської діяльності підприємців ґрунтувався на прийнятті технологій 
автоматизації  та атомній енергії.  

Ключові слова: сталий розвиток, автоматизація, системи.  
Abstract. The paper examines the period from 1970 to 1980. There were processes in which 

the concept of sustainable development was conceived. These processes took place in the context of 
the development of first generation digital technologies or automation technologies. A look at the 
views on sustainable economic development from 1970 to 1980 reveals their fragmentation and 
underdevelopment during this period. However, it can be seen that during this period the 
entrepreneur’s transition to the concept began. The approach to sustainable business development 
was based on the adoption of automation and nuclear energy technologies. 

Keywords: sustainable development, automation, systems. 
Вступ.  
З 1970 по 1980 рр. були наявні процеси зародження концепції сталого 

розвитку. При цьому такі процеси відбувалися в умовах розвитку цифрових 
технологій 1-го покоління або технологій автоматизації. Для цього етапу 
характерне зниженням ціни комп'ютерного устаткування у зав’язку з тим, що 
його функціональні можливості забезпечувалися не дротовими з'єднаннями, а 
зберігалися у вигляді програми, що значно спрощувало програмування. 
Результатом стало поступова трансформація господарської діяльності 
підприємців під технології АСУ ТП (зокрема РСК, ПЛК, SCADA); АСУ П 
(зокрема MIS, MES та LIMS-системи). Наприклад, У 1970-х. р. активізується 
розвиток перших АСУ П. Зокрема, перший прототип MIS-системи був 
впроваджений в англійській компанії «Банкрофт» (система діяла на принципах 
диграми Ганта, як окремий додаток для синхронізації, координації, аналізу та 
оптимізації випуску продукції бавовняних тканин). Окремо у лабораторіях 
компанії «Банкрофт» виникають LIMS-системи для реєстрації та ідентифікації 
разків пофарбованої тканини, що надходила до лабораторії та контролю якості 
зразків [23, c. 24-28]. У 1975 р. активізується розвиток перших АСУ ТП. Так, на 
японській компанії Yokogawa була вперше впроваджена такий тип АСУ ТП як 
РСК CENTRUM. У тому ж році РСК американськими 
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компаніями Honeywell (система TDC 2000 [9]) та Bristol Babcock (контролер 
UCS 3000 [10]). Наприкінці 1973 року в США в галузі металообробки 
налічувалось понад 3000 ПЛК. У Німеччині в 1976 р. працювало близько 1000 
ПЛК. Однак, саме масове поширення ПЛК сталося у 80-і роки, після розвитку 
низьковольтної техніки та засобів автоматизації компанії Schneider Electric. При 
цьому у РСК та ПЛК основана увага була спрямована на збільшення надійності 
керівної апаратури з автоматизації та технологічного обладнання, а 
забезпечення зручності роботи людини-оператора було другорядним 
завданням. У в’язку з цим виникла SCADA-систем 1 покоління (Bristol 
Babcock, 1980 р.). 

Основний зміст.  
Такі системи були орієнтовані на забезпечення точного регулювання 

використання ресурсів, фіксацію хронології подій й заміну 
низькокваліфікованої праці (що збільшувало попит на високооплачуваних 
працівників). За такого підходу було наявне підвищення ефективності 
управління здійсненням підприємницької діяльності за збереження за 
працівником-оператором деяких функцій.  Передумовою процесу можна 
вважати створення міжнародних неурядових наукових організацій, які були 
орієнтовані на вивчення глобальних процесів на Землі. Серед таких організацій 
можна виділити:  

- Міжнародну федерацію інститутів перспективних досліджень (ІФІАС); 
- Римський клуб, що створений для вивчення перспектив розвитку 

біосфери та розвитком ідеї гармонізації відносин «людина-природа»; 
- Міжнародний інститут системного аналізу (в СРСР - Всесоюзний 

інститут системних досліджень). 
При цьому ваговий внесок у початкове формування системи поглядів на 

сталий розвиток господарської діяльності в умовах цифрової трансформації 
зробив саме Римський клуб, завдяки ряду ініціатив із прогнозування розвитку 
світу, що формувалися за допомогою з комп'ютерних моделей, публікувалися 
та обговорювалися по усьому світу (табл. 1). 

Таблиця 1.  
Внесок Римського клубу у початкове формування системи поглядів на 

сталий розвиток господарської діяльності в умовах цифрової 
трансформації 

Ініціатива 
Римського 

клубу 

Розробники Вплив на 
формування 

поглядів на сталий 
розвиток 

Особливості впливу Вплив на формування 
поглядів на сталий 

розвиток господарської 
діяльності 

математична 
модель 
розвитку 
цивілізації 
(початок 
1970-х р.)  

Хасан 
Озбекхан, 
Еріх Янч і 
Олександр 
Хрістакіс – 
модель 
«Мир-1» 
Джей 
Форрестер 
- модель 
«Мир-2» 

Модель застосована 
для моделювання на 
ЕОМ з урахуванням 
світової 
проблематики 
(«Мир-1» і «Мир-
2»).* 

Результати дослідження 
були опубліковані в книзі 
«Світова динаміка» (1971) 

Усвідомлення потреби в  
екологізації 
господарської діяльності 
та відповідального 
соціально-економічного 
розвитку бізнесу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9
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проект 
«Межі 
зростання», з 
моделлю 
«Мир-3» 
(1972) 

Денніс 
Медоуз 

Завершення 
дослідження  Джей 
Форрестер та її 
застосування для 
першої доповіді 
Римському клубу 
«Межі зростання»  

Серія доповідей, що 
спрямовані на висвітлення 
питань, пов'язаних з 
обмеженістю 
економічного зростання та 
перспективами 
застосування нових 
технологій ** 

Усвідомлення 
важливості застосування 
нових технологій для 
екологізації 
господарської діяльності 
та відповідального 
соціально-економічного 
розвитку бізнесу 

проект 
«Людство на 
роздоріжжі» 
(1974) 

М. 
Месарович і 
Е. Пестель. 

Друга доповідь 
 Римському клубу 
«Людство на 
роздоріжжі», що 
містила погляд на 
сталий розвиток, як 
на «органічне 
зростання» 

Усвідомлення, що кожен 
регіон світу та 
підприємці цих районів 
мають виконувати свою 
особливу функцію, 
подібно клітці живого 
організму. 
ідеї обмеження 
споживання ресурсів 

проект 
«Перегляд 
міжнародног
о порядку» 
(1976). 

Я. Тінберген Доповідь «Перегляд 
міжнародного 
порядку», що 
містила проект 
перебудови 
структури світової 
економіки 

Рекомендації, щодо 
принципів поведінки, 
діяльності, напрямків 
політики, створення нових 
або реорганізації існуючих 
інститутів,  

Усвідомлення основних 
умов для забезпечення 
більш стійкого розвитку 
світової системи. 

Проект 
«Людські 
якості» 
(1980). 

президент 
Клубу А. 
Печчеї 

Доповідь «Людські 
якості», що місила 
рекомендації, щодо 
того, як людина в 
своїй діяльності 
повинен виходити з 
можливостей 
природи, не 
доводячи її до 
крайніх меж 

Визначення цілей, що  
пов'язані із сталим 
розвитком  з урахуванням  
«зовнішніх меж» планети, 
«внутрішніх меж» 
людини, культурної 
спадщини народів, 
формування світової 
спільноти, охорони 
навколишнього 
середовища, реорганізації 
виробничої системи. 

Усвідомлення 
«внутрішніх меж», тобто 
та потреби в 
удосконаленні 
господарської 
діяльності, розкритті її 
нових потенційних 
можливостей на основі 
цифрового контролю. 

Примітка  * за моделлю «Мир-2» подальший розвиток людства мав призвести до екологічної 
катастрофи в 2020-х р. 

 
Слід зазначити, що внесок ООН у первинний розвиток концепції сталого 

розвитку, що ґрунтувався на створенні Програми ООН з навколишнього 
середовища (1972 р., Стокгольм). Ця ініціатива ООН дозволила об’єднати 
зусилля  міжнародної спільноти у розв'язанні екологічних проблем, які 
стримували соціально-економічний розвиток. При цьому з'явилися державні 
міністерства і відомства по навколишньому середовищу, які контролювали 
додержанням вимог екологічної безпеки підприємців (при цьому положення 
про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 1991 р. N 
200).  

Висновок. Так, розгляд поглядів на сталий розвиток господарської 
діяльності 1970 по 1980 рр., свідчать про їх фрагментність та нерозвиненість  у 
цей період. Разом з тим, можна констатувати, що у цей період почався перехід 
підприємців до застосування  концепції. Підхід до сталого розвитку 
господарської діяльності підприємців ґрунтувався на прийнятті технологій 
автоматизації та атомній енергії (ІІІ промислова революція).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9
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Аннотация. В работе рассматривается разработка баланса лесопромышленного 

кластера. Баланс лесопромышленного кластера позволяет оценить эффективность 
производственных цепочек всех участников интеграции. В основу балансового 
моделирования производственной деятельности кластера положены уравнения балансов 
продукции.  

Ключевые слова: экономико-математическое моделирование производства 
продукции кластера, кластерный баланс, оценка участия кластера. 

Abstract. The work considers the balance of the development of a model of the timber 
industry cluster. The balance of the forestry cluster makes it possible to assess the efficiency of the 
production chains of all participants in the integration. Balance modeling of the production activity 
of the cluster is based on the equations of product balances. 

Key words: economic and mathematical modeling of production of cluster products, cluster 
balance, assessment of cluster participation. 

Вступление.  
Осуществление деятельности совместно с партнерскими организациями в 

форме кластеров является более результативным, но и более сложным с 
организационно-управленческой точки зрения, требующим достижения баланса 
интересов участников кластерных образований. Важную роль приобретает 
разработка моделей кластерных взаимодействий, одной из которых является 
продуктовый баланс как числовая модель хозяйственных процессов кластера. 
Отражая основные параметры кластера в их единстве, продуктовый баланс 
может стать наглядным инструментом оценочной практики внутренний 
отношений и связей организаций, входящих в состав кластера. 

Лесопромышленный кластер отличается тесными связями кооперации, что 
позволяет интегрироваться в общий производительный процесс от 
использования первичных ресурсов, производство промежуточной продукции, 
выпуска конечной продукции [1, 2, 3]. Соответственно продуктовый баланс 
лесопромышленного кластера станет полезным инструментом моделирования 
производственной деятельности кластеров и взаимосвязей участников.  

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

в рамках научного проекта № 18-010-00147 «Теоретико-методологические подходы к функционированию 
территориального производственного лесопромышленного кластера как инструмента пространственного 
развития». развития Российской Федерации». 
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Основной текст  
Базовой частью моделирования производства кластера являются уравнения 

балансов продукции, представленные в виде системы n-равенств [4, 5, 6]. 

i

n

j
iji yxx +=∑

=1

                                                          (1) 

ix  - объем валового производства i-ой организации кластера; 
ijx  - потребление продукции i -ой организации кластера в дальнейшем 

производстве продукции j -ой организации; 
iy  - конечная продукция i -го предприятия. 

Объем переработки любого i -го вида ресурсов в производстве j -той 
продукции ( ijx ) представлено функцией объема производства продукции: 

)( jijij xQx =  ),...,2,1,( nji =                                             (2) 
Производство j -той продукции в кластерной интеграции выражается 

функцией использованных материальных ресурсов в производстве: 
),...,( 1 njjj xxfx =  ),...,2,1,( nji =                                      (3) 

Статическая модель кластерного баланса представляет совокупность 
функций затрат и производственных функций. Сводная таблица продуктового 
баланса объединяет показатели использования продукции (строки) и затрат на 
производство (столбцы). 

Подставленные уравнения показывают итоговое соотношение, которое 
устанавливает зависимость между использованием продукции различными 
участниками и продукцией кластера:  

1

n

ij j i i
j

k x y x
=

+ =∑ ),...,2,1( ni =                                           (4) 

Значения коэффициентов ijk  в совокупности образуют матрицу n -го 
порядка K. 

Экономико-математическая модель продуктового кластерного баланса 
может быть представлена в матричной форме: 

X KX Y= +                                                     (5) 
X  - вектор-столбец валовых выпусков продукции предприятиями 

кластера; 
Y  - вектор-столбец конечной продукции предприятий кластера. 

Продуктовый баланс лесопромышленного кластера состоит из четырех 
разделов, отражающих процесс производства и распределения лесопродукции. 
Элементы первого раздела баланса обозначаются ijx . Поставка продукции ijx  
отражает затраты продукции i -го предприятия кластера на производство 
продукции другого j -го предприятия. При построении стоимостного баланса 

сумма элементов по строкам ∑
=

n

j
ijx

1

 характеризует совокупный объем 

производства продукции i -го предприятия, который потребляется внутри 

кластера. Суммирование элементов первого раздела по столбцам ∑
=
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i
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показывает общий объем продукции участников лесопромышленного кластера, 
затраченный на производство валовой продукции j -го предприятия. Второй 
раздел продуктового баланса лесопромышленного кластера содержит описание 
структуры конечного продукта и его распределения. Третий раздел баланса 
отражает распределение первичных ресурсов. Четвёртый раздел баланса 
непосредственного отношения к условиям производства и реализации 
продукции не имеет, соответственно, показателям данного раздела невозможно 
поставить в соответствие какие-либо потоки продукции.  

Заключение и выводы. 
В продуктовом балансе лесопромышленного кластера определяются 

потребности каждого участника в важнейших видах ресурсов, объем 
кластерного потребления, направления использования продукции кластера и 
источники обеспечения потребностей кластера в лесопродукции [7, 8]. Для 
расчета балансовой конечной продукции через соответствующие 
математические преобразования необходимо количественно выразить 
потребности предприятий кластеров в выпуске валовой продукции и ресурсах 
непосредственно через значение конечной продукции. 
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Аннотация. Научная статья посвящена исследовательскому анализу особенностей 
управления малыми предприятиями в России в условиях пандемии коронавируса. 
Актуальность исследования обусловлена негативным влиянием пандемии COVID-19, 
которая привела к спаду деловой, производственной и инвестиционной активности 
субъектов малых форм хозяйствования. 

Ключевые слова: малый бизнес, малые предприятия, пандемия коронавируса, 
менеджмент, управление, малое предпринимательство, COVID-19. 

Abstract. The scientific article is devoted to a research analysis of the management functions 
of small enterprises in Russia in the context of the coronavirus pandemic. The relevance is due to 
the negative COVID-19 pandemic, which led to a decline in business, production and investment 
activity of small businesses. 

Key words: small business, small businesses, coronavirus pandemic, management, 
governance, small business, COVID-19. 

Современный этап развития экономики России столкнулся с серьезным 
вызовом – пандемией коронавируса, из-за негативного воздействия которой 
наблюдается спад деловой, производственной, финансовой и инвестиционной 
активности хозяйствующих субъектов и предпринимательских структур. В 
свою очередь, это ухудшает условия организаций их финансового 
менеджмента, что приводит к ухудшению уровня экономической безопасности 
и финансовой устойчивости малых форм бизнес-субъектов. 

Актуальность научного исследования на тематику «актуальные проблемы 
менеджмента малого бизнеса в условиях пандемии» обусловлена негативным 
влиянием пандемии COVID-19, которая привела к спаду деловой, 
производственной и инвестиционной активности субъектов малых форм 
хозяйствования. 

По этой причине, целью научной статьи выступает исследовательский 
анализ особенностей управления малыми предприятиями в России в условиях 
пандемии коронавируса. 

Современный этап развития субъектов малого предпринимательства 
Российской Федерации сопряжен негативным влиянием следующих факторов, 
как: 

- неустойчивое законодательное поле и постоянно меняющиеся условия 
налоговой политики; 

- институциональная среда, порождающая уход бизнеса в теневой сектор 
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экономики и формирующая коррупционные механизмы; 
- нестабильная экономическая конъюнктура, включая динамику основных 

макроэкономических показателей; 
- нестабильный валютный курс российского рубля. 
Как итог, такие факторы приводят к тому, что субъекты малого бизнеса в 

России занимают лишь 1/5 часть национальной экономики и рынка труда, что 
значительно ниже, чем в ряде развитых странах (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Доля малого бизнеса при формировании ВВП и рынка труда в 

России и экономически развитых странах [1]. 
 
Сегодня, к дополнению вышеперечисленным факторам, добавляются 

условия пандемии коронавируса COVID-19, которые приводят к спаду деловой, 
инвестиционной и производственной активности. 

При этом многие предприятия, функционирующие в отраслях экономики 
сферы услуг, столкнулись с ограничительными действиями по отношению к 
своему бизнесу. Отдельные фирмы столкнулись и с закрытием на период 
карантина, что привело к колоссальным финансовым убыткам. 

Изначально, негативное влияние пандемии коронавируса COVID-19 на 
малые предприятия является ухудшение уровня их финансовой устойчивости и 
экономической безопасности. Главной причиной снижения их выручки и 
способности генерирования прибыли будет замедление экономического роста. 
Падение объема потребления приведет к дисбалансу спроса и предложения на 
многих рынках и отраслях, что приведет к снижению объема производства 
продукции малыми предприятиями. Как итог, снижается размер продаж и 
выручки организаций. 

Также, распространение пандемии коронавируса влияет на возможную 
стоимость финансовых ресурсов, в частности, при их привлечении со стороны 
внешних источников. 

Из-за ухудшения экономической конъюнктуры в России, возможен рост 
инфляции, что потребует со стороны ЦБ РФ, как регулятора денежно-
кредитной политики, повысить уровень процентной ставки рефинансирования. 
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Как итог, уровни процентных ставок на рынке банковского кредитования 
начнут расти, что повысит стоимость заимствования при привлечении 
дополнительных финансовых ресурсов. Малые предприятия, как финансово 
неустойчивые хозяйствующие субъекты, столкнутся с ситуацией, при которой 
их кредиторская задолженность будет увеличивать долговое бремя из-за роста 
процентных ставок. 

Как итог, предприятиям малого бизнеса России необходимо проводить 
стратегические изменения, в рамках которых происходит корректировка 
стратегического плана развития организации, корректировка целевых 
показателей, проводятся возможные изменения в бюджете и финансовом 
планировании, влекущие за собою оптимизацию бизнес-процессов и 
сокращение материальных расходов. 

Оптимизация системы управления развитием малого предприятия в 
условиях пандемии коронавируса обязана быть эффективной, что возможно из-
за следующих особенностей менеджмента [5]: 

1. Малый бизнес имеет высокий уровень адаптации к 
быстроизменяющимся условиям внешней среды. 

2.  Малые предприятия, как правило, сосредоточены на выпуске 
узкоспециализированной продукции, при условии использования стратегии 
фокусирования, которая способствует сосредоточению деятельности на 
определенном региональном рынке, на поставке продукции крупным 
предприятиям, на предложении уникального товара и т.д. 

В рамках стабилизации хозяйствующей деятельности малых предприятий 
России в условиях пандемии, можно предложить следующие мероприятия 
совершенствования системы менеджмента, задачей которых выступает 
повышение уровня финансовой устойчивости и экономической безопасности 
[2; 3; 4]: 

- провести работу с покупателями, которые имеют наибольшую долю 
дебиторской задолженности по обеспечению частичной инкассации 
долга; 

- предоставление системы скидок покупателям, которые позволяют 
проводить инкассацию дебиторской задолженности ранее, чем 
установленный срок по контракту; 

- внедрение программы стратегического финансового планирования и 
бюджетирования; 

- увеличение доли собственного капитала в структуре активов 
организации; 

- своевременное выполнение своих обязательств по бюджетным 
операциям; 

- оптимизация портфеля производства продукции. 
Таким образом, подводя итоги научного исследования, можно прийти к 

следующим заключениям: 
1. Современный этап развития субъектов малого предпринимательства 

Российской Федерации сопряжен негативным влиянием многих 
фундаментальных и институциональных факторов, степень которых 
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увеличивается в условиях пандемии коронавируса. 
2. Предприятиям малого бизнеса необходимо проводить стратегические 

изменения, в рамках которых происходит корректировка стратегического плана 
развития организации, корректировка целевых показателей, проводятся 
возможные изменения в бюджете и финансовом планировании, влекущие за 
собою оптимизацию бизнес-процессов и сокращение материальных расходов. 

3. Мероприятиями совершенствования системы менеджмента малого 
бизнеса в условиях пандемии могут выступать работа с дебиторской 
задолженностью, внедрение программы стратегического финансового 
планирования и бюджетирования, увеличение доли собственного капитала в 
структуре активов организации, своевременное выполнение своих обязательств 
по бюджетным операциям и оптимизация портфеля производства продукции. 

 
Литература: 
1. Валиева И.Л. Государственная поддержка малого бизнеса // Актуальные 

вопросы экономических наук. – 2014. – №1. – С.7–10. 
2. Гунина И.А., Посаженникова Ю.Н. Система управления экономической 

безопасностью предприятия // ЭКОНОМИНФО. 2018. №1. 
3. Немеш О.И., Иванова Н.Е. Современные проблемы оценки финансового 

состояния предприятия в России // Научный форум: Экономика и менеджмент: 
сб. ст. по материалам XVIII междунар. науч.-практ. конф. № 6 (18). М., Изд. 
«МЦНО», 2018. С. 49-53. 

4. Базилевич А.Р. Проблемы и пути повышения финансовой устойчивости 
организации // Молодой ученый. 2019. № 37 (275). С. 116-118. 

5. Пашук Н.Р., Лабунец К.А. Особенности организации менеджмента в 
малом бизнесе // АНИ: экономика и управление. 2019. №1 (26). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



World scientific and technical trends' 2020                                                                                      November 26-27 

Conference proceedings                                                                                                                                    35 

CID: GE14-013 
УДК 338 

ENTERPRISE RESTRUCTURING PROCESS 
ПРОЦЕС РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИМСТВА 

Mostenska T. L. / Мостенська Т.Л. 
d.e.s., prof. / д.е.н., проф. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2112-4745 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine  

Національний університет біоресурсів і природокористування України,  
Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 03041 

Yurii E.O. / Юрій Е.О. 
c.e.s., as.prof. / к.е.н., доц. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9987-4629  
Yurii Fedkovych Chernivtsi National University  

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,  
Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, 58012 

 
Анотація. В работі розглядається реструктуризація як інструмент попередження 

втрати фінансової стійкості підприємства. Розкривається процес реструктуризації 
підприємства. Дається характеристика місця та значення стратегічній цілі підприємства, 
аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища, інструментам і результатам 
реструктуризації підприємства. 

Ключові слова: підприємство, реструктуризація, процес реструктуризації,  
інструменти реструктуризації.  

Abstract. The paper considers restructuring as a tool to prevent the loss of financial stability 
of the enterprise. The place and significance of the enterprise’s strategic goal, analysis of the 
external and internal environment, tools and results of enterprise restructuring  are characterized. 

Key words: enterprise, restructuring, restructuring process, restructuring tools. 
Вступ. 
Реструктуризація є необхідною умовою розвитку економічних систем, при 

цьому суб’єкти господарювання повинні адаптуватися до динамічного 
ринкового середовища та реагувати на ринкові зміни, щоб залишатися стійким 
та конкурентоспроможним [1]. 

Основний текст.  
Попередити втрату фінансової стійкості підприємствам допоможе 

своєчасне проведення реструктуризації. 
Проведення реструктуризації підприємств має відповідати стратегічним 

цілям розвитку підприємства. Саме стратегічна ціль визначає ціль 
реструктуризації, її завдання, інструменти та результати. 

Своєчасна реструктуризація допоможе підприємствам запобігти втраті 
фінансової стабільності. Коли поточні економічні та фінансові показники 
стають незадовільними, розглядається питання про подальшу можливість 
продовження діяльності підприємства [2]. 

Реструктуризація підприємств повинна відповідати стратегічним цілям 
розвитку підприємства. Саме стратегічна мета визначає мету реструктуризації, 
її завдання, інструменти та результати.  

Під час реструктуризації основною метою є забезпечення відповідності 
між стратегією розвитку підприємства, станом зовнішнього середовища та 
можливостями внутрішнього середовища.  

https://orcid.org/0000-0002-2112-4745
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Н. Фейгельман [3, с. 180] зазначає, що реструктуризація – це один із 
найбільш ефективних прийомів реформування структур і функцій управління 
на підприємствах з метою вирішення завдань адаптації до умов невизначеності 
та швидких змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі.  

Під час процесу діагностики необхідно звернути увагу на стан зовнішнього 
та внутрішнього середовища, вплив їх складових на ефективність діяльності 
підприємства. Аналіз зовнішнього середовища передбачає визначення стану 
економічних, політичних, правових, соціальних, культурних та технологічних 
детермінант. Аналіз внутрішнього середовища включає визначення 
корпоративної стратегії, стилю управління, навичок менеджерів, методів 
управління, навичок інших співробітників, масштабів організації, етапу її 
життєвого циклу, стану організаційної культури та технологій [4, с. 57].  

Визначена мета реструктуризації конкретизується у вигляді завдань, 
реалізація яких безпосередньо залежить від забезпечення підприємства 
ресурсами. Якщо обмеження ресурсів існують, цілі реструктуризації слід 
переглянути.  

Інструменти реструктуризації повинні забезпечувати досягнення мети та 
цілісність процесу реструктуризації відповідно до цілей реструктуризації 
підприємства та його ресурсних можливостей.  

Якщо результат реструктуризації буде досягнутий і в результаті 
впровадження процедури реструктуризації підприємство досягне збільшення 
ринкової, комерційної, фінансової стабільності, процес реструктуризації 
завершено. У тому разі, якщо очікувані результати не відповідають цілям 
реструктуризації, корективи можуть відбуватись на будь-якому етапі процесу 
реструктуризації. Проведення реструктуризації передбачає необхідність 
здійснення контролю на всіх етапах. Це дозволить уникнути помилок та 
зменшити витрати на реструктуризацію як результату мінімізації ризику 
прийняття помилкових управлінських рішень.  

Goldberg I. та Watkins A. зазначають, що «відсутність виходу нежиттєздат-
них компаній обмежує як входження нових фірм, так і розширення існуючих, 
що є життєздатними. Збереження збиткових підприємств згодом перешкоджає 
передачі ресурсів більш життєздатним підприємствам…».  

Основними перешкодами для ефективної реструктуризації є:  
- на макрорівні: можливість зміни податкової системи; недоліки правового 

регулювання процесів реструктуризації; значна кількість підзаконних актів, що 
регулюють діяльність підприємств; високий ступінь залежності підприємств від 
політичної ситуації в країні;  

- на мікрорівні: неефективне управління; конфлікт інтересів власників та 
менеджменту; опір змінам персоналу підприємства; обмеженість 
організаційних ресурсів (фінансових, матеріальних, виробничих, трудових 
тощо); заниження ділових загроз.  

Висновки.  
Визначення особливостей процесу реструктуризації підприємств дозволяє 

зробити наступні висновки.  
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Зростання конкуренції на ринках та лібералізація економіки суттєво 
впливають на необхідність реструктуризації з метою підвищення ефективності 
діяльності підприємств. 

Ефективність реструктуризації забезпечується готовністю керівництва та 
власників до змін та своєчасним реагуванням на зовнішні виклики: економічні, 
політичні, екологічні.  

Дотримання процедури реструктуризації та контролю підприємства на 
кожному із його етапів дозволяє оптимізувати процес реструктуризації та 
забезпечити досягнення певних цілей. 
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Анотація. Іншомовна освіта в світі і в Україні наразі змінила вектор руху: 

стратегічною метою є не отримання знань – не заучування правил, слів і теоретичного 
матеріалу, а формування практичних навичок – формування компетентної особистості, 
здатної спілкуватися з носієм мови на рівних, тобто формування вторинної мовної 
особистості, яка здатна розтлумачити та використати будь-яку інформацію іноземною 
мовою, включаючи прецедентні феномени культури. Прецедентні феномени культури як 
когнітивні структури містять культурологічну, історико-культурну, соціокультурну, 
національну інформацію, яку неможливо перекласти лише з допомогою лексики, а потрібно 
залучати фонові знання, що і зумовлює необхідність роботи з ними на уроках іноземної 
мови. Установлено, що успішна і продуктивна організація роботи з прецедентними 
феноменами культури на уроках російської мови як іноземної уможливлює активізацію 
процес формування вторинної мовної особистості, сприяє його ефективності. 

Ключові слова: прецедентний феномен культури, вторинна мовна особистість, урок 
російської мови як іноземної. 

Abstract. Foreign language education in the world and in Ukraine has now changed the 
vector of movement: the strategic goal is not to acquire knowledge - not to memorize rules, words 
and theoretical material, but to form practical skills - to form a competent person capable of 
communicating with a native speaker on equal terms. , which is able to interpret and use any 
information in a foreign language, including precedent cultural phenomena. Precedent phenomena 
of culture as cognitive structures contain culturological, historical-cultural, socio-cultural, national 
information, which cannot be translated only with the help of vocabulary, but must involve 
background knowledge, which necessitates working with them in foreign language lessons. It is 
established that the successful and productive organization of work with precedent phenomena of 
culture at lessons of Russian as a foreign language enables activation of process of formation of the 
secondary language personality, promotes its efficiency. 

Key words: precedent phenomenon of culture, secondary linguistic personality, lesson of 
Russian as a foreign language. 

Вступ.  
Формування вторинної мовної особистості – мета іншомовної освіти, тому 

той, хто вивчає іноземну мову, має не просто отримати знання з лексики, 
граматики, синтаксису виучуваної мови, а здатність стати учасником 
міжкультурного діалогу на рівні з носієм мови або хоча б приблизитися до 
цього рівня. Зауважимо, що питання вторинної мовної особистості висвітлено у 
багатьох лінгвометодичних дослідженнях (І. В. Борисова, Н. А. Камайданова, 
О. Л. Косован, О. М. Скоробагата, та ін.). Оскільки мова віддзеркалює 
дійсність, «збирає», «накопичує» знання всієї нації, то часто виникають 
ситуації непорозуміння між носієм мови та тим, хто цю мову вивчає. Однією із 
причин, що утруднюють міжкультурне спілкування, спричиняють 
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комунікативні невдачі, є наявність в мовленні різноманітних прецедентних 
одиниць, що мають культурологічне, історико-культурне, соціокультурне, 
національне навантаження. Теорія прецедентності, прецедентних феноменів 
культури активно розробляється сучасним мовознавцями та лінгводидактами 
(Ю. М. Караулов, Д. Б. Гудков, В. В. Красних, Ю. Є. Прохоров та ін.). 
Дослідники (Т. В. Акашева, Н. М. Рахімова, І. Я. Соковніна, О. М. Скоробагата 
та ін.) наголошують, що робота з прецедентними феноменами культури сприяє 
формуванню вторинної мовної особистості. Проте не схарактеризованими 
залишаються методи, технології, прийоми, засоби такої роботи. 

Мета дослідження – описати специфіку використання прецедентних 
феноменів культури на уроках російської мови як іноземної.  

Основний текст.  
Прецедентні феномени культури відіграють важливу роль у формуванні 

вторинної мовної особистості, що певним чином є пов’язаною з первинною 
мовною особистістю. Науковці справедливо вказують: вторинна мовна 
особистість не може існувати окремо від первинної, вона впливає на структуру 
первинної мовної особистості [5, с. 178]. У сучасних дослідженнях вторинну 
мовну особистість розглядають як сукупність здібностей людини до 
іншомовного спілкування на міжкультурному рівні, що означає адекватну 
взаємодію з представниками інших культур не лише в реальному, але й у 
віртуальному просторі [1, с. 169].  

Необхідно зазначити, що в науковій царині немає єдності щодо визначення 
терміну «прецедентний феномен». Його тлумачать по-різному, наприклад: як 
вербалізований елемент екстравертивної групи фігури комунікації – дискурса, 
що стійко експлікується в прагматичних цілях і є апеляцією до стійкого 
елементу інтровертивної фігури комунікації, наявного в імпліцитній формі – 
тексту (Ю. Є. Прохоров [4, с. 173]); як інтертекстуальний елемент, що має 
надособистісний характер, неодноразово відтворюється в мовленні і викликає 
різноманітні асоціації з текстом, що є його джерелом (С. В. Лазаренко [3, 
с. 79]). Ми ж, орієнтуючись на комунікативну та когнітивну функції мови, 
визначаємо прецедентні феномени культури як когнітивні структури, 
сформовані в пізнавальній базі носіїв мови на основі їх соціокультурного та 
національного культурно-історичного досвіду [2, с. 308]. 

Одним із способів вирішення проблеми нерозуміння висловлювання, яке 
містить прецедентний феномен культури, вважаємо систематичну роботу з 
цими одиницями на уроках російської мови як іноземної.  

Використовуючи інтегрований підхід до іншомовного навчання, 
пропонуємо приклади вправ з прецедентними феноменами культури, джерелом 
яких є художні твори, що входять до шкільної програми із зарубіжної 
літератури. Так, у 9 класі на уроках російської мови під час вивчання 
синтаксису та пунктуації (наприклад, тема «Діалог», формуються вміння 
оформлення діалогу) можна використовувати дидактичний матеріал, 
побудований на творах М. В. Гоголя (зарубіжна література):  

Завдання:  
І. Прочитайте комедію М. В. Гоголя «Ревізор». 
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ІІ. Передтекстовий етап роботи з текстом. Дайте відповіді на такі питання: 
1. Чи знайомі вам ці тексти? Звідки вони? 
2. Охарактеризуйте героїв. Які риси характеру вони мають? Уособленням 

яких рис характеру людини вони стали? Чому навчили вас гоголівські 
персонажі? 

ІІІ. Прочитайте про себе уривок із комедії «Ревізор». Перепишіть у зошит, 
розставляючи розділові знаки. А тепер разом з товаришем прочитайте уривок 
виразно (по ролям). Знайдіть в ньому висловлювання, що стало крилатим. У 
яких випадках можна його вживати? Складіть з цим афоризмом речення та 
запишіть у зошит, правильно розставляючи розділові знаки. 

IV. Імена яких героїв Гоголя стали широко відомими (прецедентні імена)? 
Що вони уособлюють? 

Отже, на уроці російської мови ми не лише відпрацьовували пунктуаційні 
правила, розвивали мовленнєві вміння учнів, закріплювали їхні вміння читати 
мовчки та вголос, але й прищеплювали інтерес до літератури: згадали твори 
М. В. Гоголя, його персонажів, крилаті слова, що належать перу письменника. 

Використання прецедентних феноменів культури, вилучених із художніх 
творів, що вивчаються на уроках зарубіжної літератури, сприяє кращому 
засвоєнню культурологічної інформації, формуванню мовних і мовленнєвих 
умінь і навичок, забезпечує міжпредметні зв’язки та збільшує інтерес дітей до 
літератури. 

Висновки та перспективи подальших досліджень.  
Під час дослідження були отримані наступні результати:  
1) установлено, що прецедентні феномени культури сприяють набуттю 

фонових знань і формуванню вторинної мовної особистості;  
2) визначено, що використання прецедентних феноменів культури, 

джерелом яких є літературні твори, дозволяє дітям не лише краще запам’ятати 
мовний матеріал, у тому числі прецедентні феномени культури, але й краще 
зрозуміти твір, його авторський задум, тему та ідею, підтекст, особливості 
мовної організації та сюжету.  

Упевнені, що успішна і продуктивна організація роботи з прецедентними 
феноменами культури на уроках російської мови як іноземної уможливлює 
активізацію процес формування вторинної мовної особистості, сприяє його 
ефективності. 

Перспективним напрямком дослідження вважаємо розробку системи 
завдань і вправ з прецедентними феноменами культури як дидактичного 
матеріалу для уроків російської мови як іноземної. 
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Abstract. The article raises the issues of continuous medical education in the conditions of the 
current pandemic caused by Covid 19. Modern approaches to the system of postgraduate medical 
education are introduced. Ways to solve the problem of education of doctors in lockdown 
conditions, including distance learning, are proposed. Possibilities of obtaining continuous 
postgraduate education and certification of doctors have been introduced. 
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Nowadays, education systems around the world are taking measures to organize 

education in the context of the coronavirus pandemic. We all had to face unexpected 
difficulties caused by the introduction of the self-isolation regime. The education 
system found itself “on the front line” with a large number of people. Emergent 
transit to distance learning became challenging for the education system in this 
critical situation [1, 2]. 

Despite the current pandemic, doctors have to keep themselves abreast of the 
latest developments in their field of practice. Continuing professional development 
(CPD) or continuing medical education (CME) promotes individual development, 
thereby enabling a doctor to respond to the challenges of evolution of scientific 
knowledge in medicine, and the changing requirements of patients, the healthcare 
delivery system and regulatory bodies [3].  

It is important to realize that medical practice has high levels of uncertainty and 
unpredictability, and doctors often have to make judgements in complex situations. 
Hence, they need to be aware of and responsive to societal trends that impact patient 
care. They must keep abreast of the latest developments in research, have the ability 
to critically appraise new scientific knowledge, and utilize it to continuously improve 
their clinical practice. Continuous training is essential for the competent practice of 
medicine. Medical research, knowledge and practice evolve so quickly that 
continuous training is laid down as a professional duty. This need was also driven by 
the current level of skill of practitioners and health professionals, many of whom 
continue to use outdated practices in their work.   
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After graduating from medical university all doctors need to undertake some 
training activities lifelong to maintain, update or develop their knowledge, skills and 
attitudes towards their professional practice.  

CPD refers to continuing development of medical and non- medical 
competencies including professionalism, and interpersonal, managerial and 
communication skills. According to modern requirements, medical education is the 
continuity of the three stages. The first two — academic or traditional - are higher 
education and postgraduate education. The third component of medical education is 
continuing medical education. CPD is «the period of education and training of 
doctors commencing after completion of basic medical education and postgraduate 
training, thereafter extending throughout each doctor's professional working life». 
CPD courses are available in forms of short workshops, on-the-job training and 
training related to specific projects [4-6].  

In conditions of quarantine restrictions, the distance learning system has been 
actively developing in various fields of education.  Thus, this pandemic has become a 
sudden test of readiness not only for global health, but also for the medical education 
system. Educational institutions all over the world were forced to switch to a new 
electronic format of teaching and learning, restructuring the educational process that 
has been established over the years in the shortest possible time. At the present stage, 
online learning is a global trend in education. In principle, the use of electronic 
support for teaching is no longer new and untapped. It has become an integral part of 
both modern life and education. It should be noted that distance education, like any 
other, has its pros and cons.  

If we talk about benefits in general, the undoubted advantage of distance 
learning is its availability. You can study without leaving your home, wasting time 
and money to get to school or university. Moreover, you have the opportunity to 
study at top educational institutions anywhere in the world, while remaining in your 
comfortable environment. On the other hand, you become more mobile and may not 
interrupt your studies. Another undoubted advantage of distance education is its 
flexibility. You can choose either the online course in which you are directly 
interested, or even several at the same time. Often you have the opportunity to create 
a studding schedule convenient for you, taking into account your main activity. In 
addition, distant courses usually provide the most up-to-date and relevant 
information. Speaking of medical education, modern technologies allow the teacher 
to give the maximum comprehensive information on any topic, using not only 
presentations, but also videos, structured clinical cases, all kinds of interactive tasks, 
etc. Thus, distance learning has become an integral part of the educational process in 
the modern world. Its availability and flexibility enables millions of people in 
different parts of the world to receive high-quality education [7, 8]. 

On the other hand, distance learning has significant disadvantages. The main 
one among them is the impossibility to acquire direct professional skills, especially 
manual ones. For example, we do not have the opportunity to teach a subjects of 
learning in methods of examining a patient, carrying out certain medical procedures, 
etc. during a distance learning. It is also difficult to involve many doctors or students 
in the discussion at the same time. They are also more difficult to control and many 
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not honest students take advantage of it sometimes.  
Accordingly, we do not always have the possibility to objectively assess the 

knowledge of the subjects of the educational process.  
Another important disadvantage of distance learning is the automatic decrease in 

physical activity of both students and teachers. In addition, this type of training 
sometimes requires expensive modern equipment or at least a stable Internet, which, 
unfortunately, is not always possible in our reality. So, in the early days of distance 
learning, educational portals expectedly faced technical problems due to a large 
influx of users, the lack of personal computers and a certain level of computer 
literacy. 

Despite the obvious difficulties, the postgraduate education system quickly 
adapted to the current pandemic. Lectures and seminars with intern doctors are held 
on a distance basis. Postgraduate courses such as thematic improvement, internships 
in certain medical specialties are also carried out remotely. At the same time, 
maximum educational opportunities are used, including educational platforms (such 
as Moodle, for example), the organization of video seminars in the Google Meeting 
system, etc. Doctors can connect to numerous webinars, workshops, conferences. 
Many of them not only give the opportunity to receive points in postgraduate 
education, and even CPD/CME credits. For many researchers, it became possible to 
make a report at leading international conferences and congresses, since it has 
become more accessible and cheaper. Therefore, it should be said about the 
indisputable advantages of continuing medical education from this point of view. 

Moreover, the doctor can continue to study independently, using information 
resources on the Internet. Many scientific journals have made free access during the 
pandemic. That is, there are many opportunities to learn, there would be a desire. 
However, there is a real problem with the acquisition of manual practical skills, 
especially in the surgical specialties. Many are trying to solve this problem by 
organizing live broadcasts from operating rooms. Interesting solutions involving the 
use of virtual learning, videoconferencing, social media and telemedicine could 
effectively tackle the sudden cease in medical education [1]. 

Conclusion.  
Thus, the system of postgraduate continuing education of doctors faced serious 

problems during the current epidemic of Covid 19. Certain difficulties arose with the 
organization of training, its technical aspects, with the opportunity to obtain manual 
practical skills. Despite this, new opportunities have opened up for training, self-
study and certification, primarily due to the introduction of distance learning 
methods. 
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Анотація. У статті розглядаються особливості застосування прийомів, методів та 

стратегій вивчення образів стихій природи на уроках української літератури учнями 
старшої школи. Запропоновані методи дають можливість учням краще осягнути значення 
та функції образів води, вогню, повітря та землі. Автор статті пропонує застосовувати 
різні види методів: традиційні (розповідь, пояснення, бесіда), інноваційні (проблемне 
навчання, особистісно орієнтовне навчання) та творчі (дослідницький метод, самостійна 
робота). Використання таких методів дозволяє сформувати в учнів як спеціальні уміння, 
так і покращить навички цілісного аналізу твору у єдності змісту та форми. 

Ключові слова: метод, підхід, образи стихій природи, композиція, архетип, підтекст 
Abstract. The article deals with the peculiarities of the application of techniques, methods 

and strategies for studying the images of the natural elements during the lessons of Ukrainian 
literature by high school students. The proposed methods allow students to understand the meaning 
and function of images of water, fire, air and earth better. The author of the article proposes to use 
different types of methods: traditional (storytelling, explanation, conversation), innovative 
(problem-based learning, personality-oriented learning) and creative (research method, 
independent work). The use of such methods will develop students' special skills and improve the 
skills of holistic analysis of the work in the unity of content and form 

Key words: method, approach, images of natural elements, composition, archetype, subtext 
Вступ.  
Сприйняття літературного твору учнем є  творчим процесом, під час якого 

відбувається діалог між особистістю дитини та художнім текстом, саме у ньому 
старшокласник знаходить відповіді на актуальні для нього запитання та 
відповіді. Велика кількість творів з української літератури містять твори, у яких 
присутні образи води, вогню, повітря та землі («Тіні забутих предків» 
М. Коцюбинського, «Лісова пісня» Лесі Українки, «Зачарована Десна» 
О. Довженка, «Земля» О. Кобилянської). Вони є не просто тлом чи фоном, на 
якому відбуваються основні події твору, а мають значний вплив на різні 
стриктурні рівні літературного тексту: композицію, образи персонажі, 
проблематику, конфлікт. Для того, щоб старшокласники зрозуміли їх значення 
для побудови усієї цілісності художнього твору, його підтекст та розкриття 
авторської картини, представленої у тексті, необхідно розробити чітку 
послідовність практичних дій та кроків, які б сприяли  реалізації цього 
завдання.  

Основной текст. 
Методика вивчення образів стихій природи у старших класах ґрунтується 

на застосуванні оптимальних та продуктивних методів, прийомів та стратегій 
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взаємодій учителя та учнів на уроці української літератури, які сприятимуть 
впровадженню запропонованих підходів та шляхів аналізу: традиційні методи 
– словесні (розповідь, пояснення, бесіда: репродуктивна та евристична), наочні 
(ілюстрація, самостійне спостереження, презентація, використання фрагментів 
фільмів), наукові (індукція, дедукція, синтез, аналіз: встановлення ролі образів 
стихій природи на окремі структурні рівні твору та на цілісність усього тексту), 
методи усного та письмового контролю (індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, контрольні письмові роботи), метод творчого читання (читання під 
музику,  індивідуальне чи самостійне читання, читання в ролях, читання 
напам’ять, коментоване читання, виразне, вибіркове, повільне, повторне), 
частково-пошуковий або евристичний методи (бесіда за заздалегідь 
визначеними питаннями, «вільна бесіда», диспут, дискусія, проблемні 
запитання, дослідження фрагментів текстів), методи стимулювання інтересу 
(навчальні дискусії, створення ситуацій емоційно-моральних переживань, 
створення ситуацій новизни та підвищення інтересу). 

Вивчаючи повість «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського 
старшокласникам можна запропонувати таке творче завдання:  

• Чи мають вплив образи води, вогню, повітря та землі на організацію 
часу та простору у повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського? 
Підтвердити свої слова цитатами з твору. 

• Чи зазнає якихось трансформацій часо-простір цього твору після 
усунення таких образів як ватра, Черемош та полонина?  

У процесі опрацювання образів стихій природи на уроках української 
літератури, крім традиційних методів та підходів, залучаються також творчий 
потенціал інноваційних технологій та стратегій: інтерактивного навчання 
(«Мета план», «Мозковий штурм», «Пошук інформації», «Мікрофон», «Займи 
позицію» «Навчаючись-вчуся»), проектного навчання (творчі проекти, 
дослідницькі проекти, інформаційні проекти, практико-орієнтовані проекти), 
критичного мислення (стратегія «Кубування», стратегія «Есе», стратегія 
«Дискусія», «Метод прес»), проблемного навчання (проблемні ситуації, 
запитання та бесіди), особистісно орієнтованого навчання (навчальна дискусія, 
робота в групах, ігри), інформаційно-комп’ютерні  (комп’ютерні проекти, 
мультимедійні презентації, перегляд екранізацій, прослуховування аудіо 
записів, використання Інтернет-ресурсів, електронних словників, довідників, 
віртуальні екскурсії, електронні підручники, статистичні та динамічні таблиці, 
тестові завдання). 

Так, вивчаючи драму-феєрію «Лісова пісня» Лесі Українки 
старшокласникам учитель може запропонувати такий науковий матеріал для 
виконання проблемного завдання:  

«…древня натурфілософська мова чотирьох стихій – це не просто 
класифікація всіх явищ буття в комплексі «земля – вода – повітря – вогонь». Це 
одночасно і символи, і поетичні образи, що виражають специфічний стан душі, 
особливості сприйняття нею реальності… 

Символи стихій – це первинна мова, якою говорить саме буття – чи то в 
природі, чи то в людині. І оскільки ця мова стихій-символів вказує на головне, 
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спільне, незмінне в екзистенційно плинному часі всіх країн та народів, то вона є 
зрозумілою і для велично мудрих еллінських натурфілософів, і для вишуканих 
індійських знавців Упанішад, і для копітких теологів всіх релігій та конфесій, і 
для замріяних митців різних шкіл та напрямків, і для сучасних позитивістські 
налаштованим науковців та філософів науки» [4, c. 169]. 

1. Прокоментуйте цитату. Як ви її розумієте? 
2. Чи має зв'язок зазначена цитата із драмою-феєрією «Лісова пісня» Лесі 

Українки? Якщо так, то поясність його? 
3. Які образи природних стихій (води, вогню, повітря, землі) наявні в 

тексті? Опишіть, яким чином вони зображені в часі й просторі 
літературного твору. 

Ефективним методом для вивчення образів природних першоелементів є 
дослідницький метод та самостійна робота учнів, які дають широкі можливості 
для виконання різноманітних завдань пошукового характеру із залученням 
філософських роздумів учнів на ті чи інші літературознавчі проблеми. Завдяки 
дослідницькій діяльності у старшокласника виробляється свій власний погляд 
на світ та життя, створюються невимушена атмосфера пошуку та зацікавленості 
українською літературою як мистецтвом слова. Самостійна робота вимагає від 
учня виявлення читацького інтересу та виконання пошукових завдань у канві 
художнього тексту (пошук образів води, вогню, повітря та землі), аналізу 
образів природних стихій, їх порівняння, знаходження причинно-наслідкових 
зв’язків, які існують між ними та різними шарами твору (образним, мовним, 
сюжетним), знаходження головних проблеми тексту та пропонування шляхів їх 
вирішення, структурування інформації про образи природних першоелементів, 
моделювання (створення схем та таблиць), здійснення аналітико-
інтерпритаційної діяльності (порівняння різних форм реалізації образів води, 
вогню, повітря та землі у різних творах одного й того ж автора чи історичного 
періоду, розкриття підтексту та авторського задуму з допомогою заявлених 
образних утворень).  

Результати дослідницько-пошукової та самостійної роботи можуть бути 
представлені під час проведення олімпіад, творчих конкурсів, тижнів 
української літератури, літературних вечорів, свят, ігор та турнірів. 

Методика вивчення образів стихій природи ґрунтується на колективних, 
групових, індивідуальних та індивідуально-групових формах організації 
дослідницько-експериментальної роботи. Їх вибір залежить від індивідуально-
психологічних особливостей класного колективу учнів, рівня їх підготовки в 
оволодінні навчальним матеріалом, гнучкості та мобільності школярів під час 
засвоєння нової інформації, підбору навчального матеріалу, використаних 
методів, підходів, засобів та стратегій. 

Висновки.  
Отже, запропоновані форми та методи аналізу образів природних стихій 

допоможуть сформувати в учнів як спеціальні уміння (знаходити образи води, 
вогню, повітря та землі в художніх творах, встановлювати зв’язки, які існують 
між ними та образами персонажами, сюжетом, особливістю розгортання 
композиції та вирішення конфлікту), так і покращать навички цілісного 
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сприймання та розуміння твору у єдності його змісту та форми, здатність 
проникати у найпотаємніші його рівні та розкривати приховані сенси. 
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Аннотация. В работе рассматривается асимметрия культурно-когнитивных картин 

мира Востока и Запада. В качестве материала исследования нами были избраны 
англоязычный художественный роман американского автора Артура Голдена «Memoirs of a 
Geisha» и англоязычный автобиографический роман японской писательницы и бывшей 
гейши Минеко Ивасаки «Geisha of Gion». В представленной работе исследуется разница 
культурного кода японцев и американцев, выраженная в англоязычных художественных 
текстах при помощи японоязычных вкраплений, включенных в ткань текста на основном 
языке при помощи транслитерации. В частности, в работе рассматривается несовпадение 
японского и американского взглядов на этап взросления девушки (в данном случае, гейши) на 
примере понимания авторами романов японоязычного вкрапления mizuage.  

Ключевые слова: гейша, японоязычное вкрапление, транслитерация, художественный 
роман, культурно-когнитивная картина мира, Восток, Запад. 

Abstract.  The work is devoted to the research of asymmetry of the Western and Eastern 
cultural-cognitive worldviews. As material for the research we’ve chosen the English-language 
novel “Memoirs of a Geisha” by Arthur Golden and the English-language autobiographical novel 
“Geisha of Gion” by Mineko Iwasaki. In the work the difference in the Japanese and American 
cultural code is being researched. This difference is expressed in the English-language novels by 
Japanese-language inclusions included in the English-language texts by the means of 
transliteration. Particularly, asymmetry of the authors’ perception of a stage of a girl’s growing up 
(in this case, of a geisha) is being examined on the example of their understanding of the Japanese-
language inclusion mizuage.   

Keywords: geisha, Japanese-language inclusion, transliteration, novel, cultural-cognitive 
worldview, West, East. 

Проблема, рассматриваемая в данном докладе является одной из 
актуальных на сегодняшний день, поскольку феномен гейши остается одним из 
самых загадочных и спорных явлений японской культуры, породивших 
множество мифов, сплетен, недомолвок, вопросов и, бесспорно, большой 
интерес представителей самых различных стран, соответственно, культур и 
социальных сфер - как людей вообще, так и ученых, в частности.  

Безусловно, гейша является порождением окутанной тайной традиционной 
культуры Страны Восходящего Солнца. В Западном обществе, в первую 
очередь, девушка-гейша ассоциируется с ее внешними атрибутами – особым 
макияжем на очень бледном лице (как правило, это красные губы и черные 
глаза), высокой прической с различными яркими украшениями в волосах, 
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длинным традиционным кимоно. Что же касается ее внутреннего мира и 
социального положения, большинство представителей Запада испокон веков 
склонны причислять гейш к слою женщин с низкой социальной 
ответственностью, попросту говоря, девушек легкого поведения, дающих 
мужчинам в пользование свое тело за определенную материальную плату 
[Прокопова, 2014]. Но так ли это на самом деле? Вернее, так ли видят 
культурный феномен гейши представители Востока, непосредственно, самой 
Японии. Как репрезентируют себя сами гейши? 

В данном исследовании мы проанализируем взгляд на гейш 
представителями западной и восточной культуры на примере использования 
ими японоязычных лексем. Одним из самых спорных и неоднозначных 
японоязычных вкраплений, употребляемых авторами исследуемых нами 
романов в их произведениях, является слово mizuage. Следует отметить, что 
частота употребления японоязычного вкрапления mizuage в обоих романах 
разнится. В романе «Гейша из района Гион» М. Ивасаки использует данный 
термин всего 9 раз, тогда как в романе «Мемуары гейши» А. Голдена mizuage 
встречается в количестве 60 единиц. О причинах столь яркой разницы в 
количестве употребления японоязычного вкрапления mizuage в представленных 
романах укажем ниже, после рассмотрения примеров из обоих произведений, 
для большей визуализации. 

Приведем пример из романа «Мемуары гейши»: 
- I suppose you can guess why the Doctor likes to play around in Gion, <…> He 

makes a great deal of money <…> he spends it in the pursuit of mizuage. 
<…> As I later learned <…> Dr. Crab had paid a record amount for Mameha’s 

mizuage - maybe ¥7000 or ¥8000. <…> Mameha’s mizuage had been so costly 
partly because of her fame <…> Two very wealthy men had bid against each other to 
be her mizuage patron. <…> 

<…> I certainly wasn’t going to become famous the way Mameha had and end 
up with an expensive mizuage as a result. <…> Hatsumomo was delighted that Nobu 
found me attractive; what she didn’t realize was that my popularity with Nobu would 
very likely drive up the price of my mizuage. 

Clearly, we had to reclaim Dr. Crab’s affections. Without him Nobu could offer 
what he wanted for my mizuage - that is, if he turned out to have any interest in it at 
all. I wasn’t sure he would, but Mameha assured me that a man doesn’t cultivate a 
relationship with a fifteen-year-old apprentice geisha unless he has her mizuage in 
mind [Golden, 2005, p. 265 - 266]. / 

А. Голден вкладывает в лексему mizuge материальную ценность первого 
секса с мужчиной. «Приличные деньги», «рекордная сумма», «высокая цена» - 
все эти выражения как бы побуждают девушку стремиться к большему 
материальному комфорту, завлекая в денежные отношения сильными 
эпитетами.  

С другой стороны, М. Ивасаки в своем автобиографическом романе 
«Гейша из района Гион» употребляет японоязычное вкрапление mizuage в 
совершенно другом контексте и значении. Рассмотрим пример из 
произведения: 



World scientific and technical trends' 2020                                                                                      November 26-27 

Conference proceedings                                                                                                                                    52 

“The word we use to refer to our total earnings is mizuage (not to be confused 
with the coming of age ceremony). The geiko who has the highest mizuage for the 
previous year is publicly recognised during the annual commencement ceremony that 
takes place at the Nyokoba School on 7 January” [Iwasaki, 2002, p. 212]. / 

Писательница четким понятийным языком объясняет значение слова 
mizuage – в данном случае это деньги, заработанные гейшей – а также, 
предупреждая превратное понимание данного термина со стороны читателя, 
дает в скобках пояснение, что не следует рассматривать это слово в качестве 
понятия, описывающего ритуал взросления. Однако, обратим внимание, что 
даже при условии этой оговорки, автор не дает определения слова mizuage, 
связанного с сексуальным подтекстом.  

Из вышеизложенных результатов культуролингвистического анализа 
можно сделать вывод о том, что в глазах западного человека гейша все же 
предстает в качестве содержанки, имеет статус подчиненной мужчине; в 
японской же культурно-когнитивной картине мира образ гейши связан с ее 
личностными профессиональными достижениями, самостоятельным 
обеспечением своего существования, в котором мужчины если и играют роль, 
то косвенно – являясь пользователями платных услуг гейш, но вовсе не таких, о 
которых принято говорить в западном обществе.   
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Анотація. З 2015 року триває адміністративно-територіальна реформа - 
Децентралізація. З того часу, політики, вченні, громадські діячі проводять дослідження та 
публікують наукові роботи, які спрямовані на аналіз проблематики добровільності 
об’єднання територіальних громад, розвитку й взаємодії територіальних громад, 
перейняття досвіду європейських країн, розвитку фінансової децентралізації, покращення 
життєвого простору громадян, економіки, розбудови держави в цілому. Однак, наразі ми 
маємо досить мало наукових робіт, які б надали відповіді на проблемні питання сьогодення 
впровадження реформи. Дана теза спрямована на заохочення науковців до створення 
наукової розробки висвітлення проблем децентралізації в Україні та оприлюднення 
пропозицій щодо методів їх вирішення. 

Ключові слова: Україна, Європа, децентралізація, реформа, територіальні громади, 
ОТГ, досвід, місцеве самоврядування. 

Abstract: Since 2015, administrative-territorial reform has been ongoing - Decentralization. 
Since that time, politicians, scientists, public figures have been conducting research and publishing 
scientific works aimed at analyzing the problems of voluntary unification of territorial groups, the 
development and interaction of territorial groups, the adoption of the experience of European 
countries, the development of financial decentralization, the improvement of the living space of 
citizens, the economy, and the development of the state as a whole. However, now we have quite few 
scientific papers that would give answers to the problematic questions of today's implementation of 
the reform. This thesis is aimed at encouraging scientists to create scientific development to 
highlight the problems of decentralization in Ukraine and to publish proposals on how to solve 
them. 

Key words: Ukraine, Europe, decentralization, reform, territorial communities, OTС, 
experience, local self-government 

З початку впровадження реформи децентралізації науковці вели активну 
наукову роботу. Питаннями щодо історичних передумов формування 
об’єднаних територіальних громад в Україні, розвитку місцевого 
самоврядування та впровадження децентралізації в Європі, фінансового 
забезпечення органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації, 
дослідження місцевого самоврядування, як суспільно-значимого явища, та 
вивченням різних аспектів питання об’єднання територіальних громад України 
займалися такі вченні: В. Негода, А. Ткачук, В. Толкованов, Б. Данилишин, В. 
Пилипів, Р. Науменко, В. Рильська, В. Величко, І. Архипенко, І. Козирєв, С. 
Серьогін, М. Баймуратов,  О. Батанов, М. Корнієнко, М. Пухтинський та інші. 

Вищевказані автори наукових робіт, які стосуються Децентралізації, 
здійснили теоретико-методологічний аналіз, створили теоретичну базу та 
визначили підходи щодо розвитку реформи. Однак, наразі ми маємо досить 
мало наукових робіт, які б описували та надавали оцінку виниклим проблемам 
реформи. 
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Звертаємо увагу на те, що у липні 2019 р. Міністерство розвитку громад та 
територій України (далі за текстом – «Мінрегіон») презентували у Верховній 
Раді України бачення реформи районного (субрегіонального) рівня місцевого 
самоврядування. За розрахунками профільного міністерства, замість 490 
районів (465 – на підконтрольній території) мало бути створено102 нових 
райони[1]. А 08 серпня 2019 р. на виконання Плану заходів з реалізації нового 
етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні на 2019–2021 роки, затвердженого Кабінетом Міністрів 
України 23 січня 2019 р. № 77-р, Мінрегіоном було запропоновано Методичні 
рекомендації щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних 
одиниць субрегіонального (районного) рівня[2]. 

Згідно із указом президента України від 20 вересня 2019 р. № 713/2019 
Кабінет Міністрів України мав завдання розробити та внести на розгляд 
Верховної Ради України до 01.01.2020 року законопроект про засади 
адміністративно-територіального устрою України, яким було б передбачено 
існування трирівневої моделі управління, де перший рівень – базовий (це 
громада; в основі – місто, селище, село); другий – субрегіональний (район); 
третій – регіональний (область). Ухвалення цього Закону є необхідним для 
формування нової територіальної основи для діяльності органів влади на рівні 
громад і районів. 

17 липня 2020 р. Верховна Рада України підтримала проект Постанови № 
3650 про ліквідацію 490 старих районів та утворення замість них 136 нових 
районів. 

Я підтримую подальший алгоритм узгодження процесу завершення 
формування ОТГ із формуванням нового адміністративно-територіального 
устрою держави викладений у науковій доповіді «Децентралізація і 
формування політики регіонального розвитку в Україні», який може бути 
таким: 

1. Узгодження функцій і структури органів влади нових районів. 
2. Розроблення та ухвалення Верховною Радою України проекту закону 

«Про засади територіального устрою». 
3. Підготовка цілісного пакета законопроектів щодо реформування 

адміністративно територіального устрою всіх областей для їх подальшого 
розгляду Верховною Радою України за наслідками моделювання потенційного 
територіального устрою областей. Проведення обговорення проміжних 
результатів. Винесення КМУ пакета законопроектів щодо реформування 
адміністративно-територіального устрою на розгляд Верховної Ради України. 

4. Урахування визначення функціонального навантаження на органи влади 
та самоврядування нових районів під час розроблення нової редакції проекту 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та проекту Закону 
України «Про місцеве самоврядування».  

Від успішності реалізації зазначених завдань Дорожньої карти залежить 
можливість досягнення основної цілі реформи децентралізації, а також 
можливість вчасної імплементації суміжних складових частин реформи 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, 



World scientific and technical trends' 2020                                                                                      November 26-27 

Conference proceedings                                                                                                                                    55 

насамперед адміністративно-територіальної реформи та секторальної 
децентралізації [3, с. 62]. 

В 2020 році постають нові виклики перед успішним продовженням 
реформи децентралізації, які необхідно висвітлювати та пропонувати певне 
рішення. Наприклад, станом на 03.11.2020р. досі не прийнято Законопроект 
3651-д, який в умовах нового адміністративно-територіального устрою вирішує 
питання правонаступництва органів місцевого самоврядування в 
новоутворених громадах, районах, райдержадміністрацій; вирішує питання 
розмежовування з передачею соціально важливих закладів сфер освіти, 
охорони здоров’я, культури, спорту тощо з районної у комунальну власність 
новоутворених громад; вирішує питання закріплення повноважень фінансового 
ресурсу, відповідальності за органами місцевого самоврядування 
новоутворених громад. Заступник Міністра розвитку громад та територій 
В’ячеслав Негода на онлайн-пресконференції: «Нова реальність місцевої влади 
після виборів: організація діяльності, виклики та шляхи їх подолання» 
висловився з цього приводу наступним чином: «Якщо не прийняти 
законопроект, право фінансувати та управляти усією важливою для людей 
інфраструктурою – освітньою, медичною, культурною, спортивною тощо – і 
надалі залишиться у районів, але ресурсів на цьому рівні з 1 січня 2021 року 
вже не буде, вони перейдуть в громади»[4]. 

Вищевказане означає, що якщо не прийняти Законопроект 3651-д, в 
Україні продовжуватимуть функціонувати районні, сільські, селищні та міські 
ради, які діяли до виборів й вони існуватимуть разом з новими радами 
обраними 25 жовтня 2020 року, що в свою чергу спричинить правовий, 
фінансовий та соціальний хаос. 

Наразі проводиться досить мало наукових досліджень щодо проблем 
впровадження децентралізації. Все частіше в наукових роботах описується 
успіх реформи, проте не надано належної уваги дослідженням перешкод які 
виникають при просуванні реформи децентралізації.  Проаналізувавши роботи 
та дослідження науковців, політичних та громадських діячів, можливо зробити 
висновок, що наукова розробка проблем децентралізації знаходиться не в 
належному стані. Адже, науковці в силу різних причин основними з яких є: 

- проведення дослідження щодо вже описаних проблем та вирішених 
питань; 

- висвітлення лише успіху реформи децентралізації. Я не заперечую, 
висвітлювати успіх необхідно, але не можна ігнорувати перешкоди;   

- досить висока тенденція розвитку подій. За однією проблемою 
(помилкою) відразу слідує інша; 

- відсутність політичної волі, яка була на початку запровадження 
реформи децентралізації; 

- не звертають уваги на наявні проблеми реформи або через швидкий 
обіг подій не встигають провести обґрунтоване дослідження. 

Враховуючи вищевикладене, необхідно визнати, що деякі наукові 
розробки проблем децентралізації мають непереоціненне теоретичне і 
прикладне значення, залишаються актуальними та перспективними для 
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подальшого впровадження реформи. Однак, загальний сучасний стан наукової 
розробки проблем децентралізації потребує проведення злагодженої та вчасної 
роботи для вчасного реагування на виниклі проблеми та практичне 
застосування рекомендацій для їх вирішення. 
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Аннотация. В работе рассматриваются теоретические и методологические подходы 
к развития информационного общества. Анализируются понятия «информация» и 
«информационное общество» в аспекте актуального вектора развития политической 
науки. Информацию в этом смысле следует рассматривать как сложный объект политико-
правового регулирования в информационной сфере. 

Ключевые слова: информация, информационная безопасность, политическая 
деятельность, информационное общество, информационная сфера. 

Abstract In work theoretical and methodological approaches to formation of the concepts 
"information" and "information society" of aspect of a relevant vector of development of political 
science are considered.). Information in this sense should be considered as difficult subject to 
political and legal regulation in the information sphere as results of comprehension of the objective 
world (knowledge) of political and legal reality irrespective of a reproduction form in 
consciousness, early the endured perception (representation) and recorded on the material carrier.  

Keywords: information, information security, political activity, information society, 
information sphere. 

Вступление. 
Перспективное развитие политической и других сфер и видов 

деятельности современного, информационного общества, неразрывно 
взаимосвязано, в той или иной мере, с развитием политической науки, её 
теоретико-методологического базиса. В основе такой взаимосвязи лежит 
информационная коммуникация, в которой основная роль и значение 
принадлежит информации, являющейся основным объектом, как всего 
информационного общества, так и практически всех его сфер, в том числе и 
политической с её многообразием и разнообразием политических направлений, 
процессов, влияющих на изменение, развитие, совершенствование структуры и 
процесса функционирования информационно-политической системы.  

Основной текст 
При этом важным инструментарием реализации искомых процессов и 

общественных отношений в таком обществе является соответствующий 
теоретико-методологический базис политической науки, актуальность 
исследования и развития которой обусловливается и подтверждается, в свою 
очередь, состоянием, результатами становления и фактами, характеризующими 
сегодняшнее положение и состояние теории в  политической, социально-
экономической, духовной сферах, а также в информационной науке и её 
научных направлениях, прежде всего информатике, информационно-
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телекоммуникационных технологиях (ИКТ), информационной безопасности 
социотехнических систем (ИБ СТС),  ИБ ИКТ и других. 

Заключение и выводы. 
1) Одним из важных компонентов исследования теоретико-

методологического базиса этих научных направлений, является их 
терминологический базис, в котором особое место, независимо от искомых 
направлений, занимают исследования генезиса и развития содержания термина 
«информация».  

2) Многообразие и разнообразие взглядов, позиций, подходов, практики 
делового оборота и традиций к формированию, определению содержания и 
особенностей содержания понятия «информация», являющегося одним из 
центральных понятий, объектом, значительного множества современных 
научных направлений развивающегося информационного общества, в том 
числе политологии и права. 

Учитывая, что информация, являясь атрибутом материально-
энергетического мира и характеристикой движения, существует объективно 
пространстве и времени; в теоретической информатике, как базовой теории, 
изучающей и исследующей феномен информации, в других отраслевых 
информационных науках, а также в общетеоретических науках, в политологии 
в настоящее время еще не сформулирован однозначный и высокого уровня 
общности, общепринятый термин информации. 

В силу этого содержание термина информации должно рассматриваться 
только в рамках реальной действительности, конкретной сферы или вида 
деятельности личности, общества и государства, в которых формируются 
конкретные общественные отношения и в которых субъекты реализуют свои 
законные интересы в информационной и политической сферах. Такое 
требование к формированию содержания информации обусловлено и тем, что: 

– во-первых, она формирует и составляет информационный ресурс 
общества, обладающий определенными свойствами, определяющими 
содержание и развитие социально-политической, экономической, военной, 
внешнеполитической и других сфер современного общества, его 
государственных институтов, органов управления, в том числе физических и 
юридических лиц, и необходимыми для эффективного информационного 
обеспечения этой деятельности; 

– во-вторых, информация – это сырье, подлежащее обработке с целью 
получения информационных продуктов и услуг. 

Таким образом, решение проблемы развития информационного общества в 
социально-политической трансформации неразрывно должно быть связано с 
определением подходов к понятию и содержанию информации, 
информационного общества. 

 
© Фисун А.П. Белевская Ю.А. 
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Аннотация. В работе исследуется научное наследие представителей православного 

духовенства Подолья в области историко-краеведческого исследования региона во второй 
половине XIX – начале XX в.в. Освящена важная роль Православной Церкви в становлении и 
развитии Подольской историко-краеведческой научной школы.  

Ключевые слова: православное духовенство, историческое краеведение, Подолье. 
Abstract. The article examines the scientific heritage of the representatives of the Orthodox 

Church of a region such as Podolia in the field of historical and regional studies in the second half 
of the 19th - early 20th centuries, the important role of the Orthodox Church in the formation and 
development of local history in this region. 

Key words: Orthodox priests, local history, Podolia. 
Актуальность. В настоящее время значительно возрос интерес к 

историческому краеведению. Это объясняется тем, что в исторических 
исследованиях XX века остался невостребованным огромный пласт 
провинциальных источников и материалов исторического, археологического и 
этнографического направлений. 

Сегодня наблюдается существенный прорыв в локальных исторических 
исследованиях. Значительный вклад по формированию культурной традиции в 
изучении истории Подолья осуществили современные украинские 
исследователи Прокопчук В.С. [1], Баженов Л.В. [2].  

Однако, комплексных исследований о роли и значении участия 
Православной Церкви и православного духовенства Подольской епархии в 
историко-краеведческих исследованиях Подолья второй половины XIX - начала 
ХХ в. на сегодняшний день нет. Общие исследования Кострицы Н.Ю. 
анализируют историко-краеведческие материалы, опубликованные в период с 
1862г. по 1905 г.  на страницах православного журнала «Подольские 
епархиальные ведомости» [3], современные украинские краеведы Надтока О.М. 
и Колесник В.Ф приводят лишь отдельные примеры участия Православной 
Церкви в становлении и развитии исторического краеведения [4].    

 Цель исследования. Проанализировать деятельность представителей 
православного духовенства Подольской епархии в области историко- 
краеведческих исследований и представить основных её основоположников. 

 Результаты исследования. Подолье – один из ярких и самобытных 
историко-этнографических регионов Украины. История свидетельствует, что 
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подольская земля была «...форпостом Украины и украинского народа: лежала 
она на границе различных государств, в пределах земель различных народов ... 
здесь на Подолье и вокруг него разного времени сходились границы Киевского, 
Волынского и Галицкого княжеств, татарских улусов, Литовского княжества, 
Польши, Молдавии и Турции, России и Австрии» [5].  Здесь пересекались 
интересы различных государств, которых привлекали природные богатства, 
интересные археологические находки, многовековые культурные традиции 
региона. 

Во второй половине XIX столетия возрос интерес к историко-
краеведческим и региональным исследованиям, которые и образовали 
фундамент для современной исторической науки и культуры. Значительным 
научным центром краеведческих исследований во второй половине ХІХ – 
начале ХХ в.в. становится Подолье. Главной интеллектуальной силой 
выступило православное духовенство подольской епархии, которое 
объединилось в организации историко-краеведческих исследований родной 
земли с целью сохранения и популяризации церковного, исторического и 
культурного наследия. 

Историко-краеведческие исследования Подолья связаны прежде всего с 
деятельностью Подольской духовной семинарии. Именно там в 1865 г. был 
организован Подольский епархиальный историко-статистический комитет, 
реорганизованный позднее (1903 г.) в Подольское церковное историко-
археологическое товарищество, члены которого собрали и зафиксировали 
значительный материал по историко-статистическому описанию городов и сел, 
о приходах и церквях Подольской епархии, календарным обрядам и семейным 
традициям, декоративно-прикладному искусству, особенностям национальной 
одежды и т.д.   

Подольская духовная семинария стала известным исследовательским 
центром в области историко-церковного краеведения, координатором которого 
исследователи называют православного священника, преподавателя семинарии, 
историка, археолога и общественного деятеля Сецинского Евфимия 
Иосифовича. Под его руководством подольские краеведы подготовили и издали 
в 1901 г. фундаментальный труд «Приходы и церкви Подольской епархии», в 
котором была подана информация о всех населенных пунктах Подольской 
епархии, а так же главные историко-этнографические, природно-краеведческие 
и географические ведомости про население региона [6].     

Значительная заслуга в становлении и развитии историко-краеведческих 
исследований Подолья принадлежит православному священнику, 
преподавателю, а позднее ректору (1877г.) Подольской семинарии 
Симашкевичу Митрофану Васильевичу. Вместе с энтузиастами – 
исследователями Подолья Беленьким Т., Якубовским В., Стиранкевичем К. и 
др.  он собрал значительный историко-этнографический материал, что касался 
повседневной жизни народа и его традиций, религиозных обычаев и верований. 
Большинство материалов по истории, археологии и статистики Подолья 
опубликовано им в православном периодическом журнале «Подольские 
епархиальные ведомости»: «Историко-статистическое описание Хмельника», 
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«Историко-географический и этнографический очерк Подолии» [7] и др. 
Активно публиковал историко-краеведческие исследования Подолья на 

страницах «Подольских епархиальных ведомостях» преподаватель Подольской 
духовной семинарии, протоиерей Яворовский Николай Иванович: «Памятники 
униатской церковно-литературной деятельности конца ХVІІІ ст.», «Историко-
статистическое описание г. Бара» [8] и др.  Священник подольской епархии 
Орловский М. разместил в журнале 42 историко-статистических описания 
городов и сел Подольской губернии: Каменец-Подольского, Винницы, 
Проскурова (Хмельницкий), Брацлава, Ольгополя, Бара, Меджибоша и др. 
Многие из описаний достаточно объёмны, подробны по содержанию, в них 
точно изучено и зафиксировано время образования и главные периоды развития 
поселений на территории Подолья. Эти описания и сегодня служат основой для 
исследований в области краеведения. 

Выводы. В результате исследования была установлена важная роль 
Православной Церкви в развитии краеведения на Подолье во второй половине 
ХІХ-начале ХХ в.в. Организатором и главной интеллектуальной силой 
историко-краеведческой деятельности выступило православное духовенство 
Подольской епархии, научным центром являлась Подольская духовная 
семинария. Исследования в области краеведения позитивно повлияли и на саму 
Церковь, качественно повысив её просветительскую и образовательную 
функции. 
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Аннотация. В статье рассматривается традиционная кухня Китая, как одна из 
важнейших составляющих культуры данной страны.  Выделяются основные особенности 
региональных кухонь Китая. Региональная кухня рассматривается как отдельная грань 
единой национальной кухни. Национальная кухня Китая трактуется как единство 
многообразных региональных кухонь. Коммуникация в процессе потребления пищи 
выступает как процесс формирования группы ценностей этнической принадлежности. В 
традиционной культуре сложились в процессе коммуникации не только повседневные 
ценности, но и сакральные, которые объединяют этнос. В современной культуре 
коммуникация в процессе потребления пищи выходит на национальный уровень, а затем 
международный уровень. 

Ключевые слова: культура, национальная кухня, традиции, блюда, питание, 
гастрономическая культура 

Abstract.  The article considers traditional Chinese cuisine as one of the most important 
components of the culture of this country. The main features of regional cuisines of China are 
highlighted. Regional cuisine is considered as a separate facet of a single national cuisine. The 
national cuisine of China is interpreted as a unity of diverse regional cuisines. Communication in 
the process of food consumption acts as a process of forming a group of values of ethnicity. In 
traditional culture, not only everyday values have been formed in the process of communication, but 
also sacred values that unite the ethnic group. In modern culture, communication in the process of 
food consumption goes to the national level, and then to the international level. 

Key words: culture, national cuisine, traditions, dishes, food, gastronomic culture 
Вступление. 
Гастрономическая культура Востока, особенно китайская кухня, 

сохраняется и пользуется сильной поддержкой благодаря традициям. Это также 
потенциальный новый вектор включения восточной культуры в западный мир. 
Тема китайской гастрономической культуры все больше привлекает внимание 
ее ценителей, так как она одна из старейших и имеет множество характеристик. 

По сути, национальная кухня Китая — это своего рода «аккумулятор» 
знаний, опыта и образа жизни людей. Он позволяет судить о национальном 
менталитете и особенностях национального характера. Таким образом, в 
условиях межкультурного диалога эти знания вызывают особый интерес и 
актуализируют обращение по данной теме. 

В статье акцентируется вопрос национальной кухни Китая, как вектора 
развития региональных кухонь. 

Основной текст  
Гастрономическая культура китайцев включает в себя основные 
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региональные кухни Китая. Особенности китайской кухни сложились 
благодаря основным региональным традициям. Маслов А.А. в труде 
«Наблюдая за китайцами: скрытые правила поведения» описывает не только 
целебные свойства кухни, стремление лечиться тем, что употребляется в пищу, 
но и про правила поведения китайцев во время еды [1]. Поведение во многом 
зависит от системы ценностей, принятых в социуме. 

Древнюю культуру питания Китая представила в своём научном труде 
«Народные традиции Китая: 57 очерков о культуре Поднебесной» Л.М. 
Мартьянова. Автор также рассмотрела особенности региональных кухонь 
Китая [2]. Региональные традиции приготовления блюд сложились в 
оригинальные трактовки обязательных характеристик технологий 
приготовления. Появились несколько наиболее характерных блюд со своими 
оригинальными названиями. Не только территория дает возможности для 
приготовления благодаря специфическому набору продуктов, но несколько 
ярких названий служат формированию территориального бренда.    

Этнографические исследования традиционно занимались изучением 
питания народов мира. Методология этнографического изучения материальной 
культуры включала изучение пищевых традиций.  Образ жизни сказывается на 
традициях потребления пищи. В социуме питание выполняет разные функции. 
Пища может играть роль формы, опосредующей социальное общение между 
людьми. Наличие этой функции подтверждается данными этнографических 
исследований традиций практически всех этносов. В процессе социальной 
коммуникации по поводу еды оформляются определенные ценности культуры 
этноса. Традиционная кухня формирует ценности разных уровней, в том числе 
и сакральные ценности. В культурологии сложилась традиция анализа 
повседневной культуры, одно из важных тем стала тема питания.  

Каждая провинция Китая предлагает свою кухню. Традиционно 
выделяются такие центры, как Пекин, Шанхай, Кантон, Сычуань, Шаньдун. 
Последний регион (Шаньдун) был выделен благодаря своей исторической 
индивидуальности. Конфуций родился на этой территории. На самом деле 
кухонь больше, у ученых более 1000 различных школ, но вышеперечисленные 
школы являются самыми известными [2]. 

Настоящей школой китайской кухни считается пекинская или северная 
кухня. Ее главные достижения - «Утка по-пекински» и «Бедный цыпленок». 
Традиционно в китайской кухне все блюда имеют поэтические, красивые 
названия. 

Жители Поднебесной также любят называть свои блюда именами 
выдающихся людей. Например, таким блюдом является красная свинина Мао. 
Свинина очень широко используется в китайской кухне и из нее много блюд. 

В отличие от пекинской кухни, профессионалы делают упор на 
шанхайскую или южную кухню. С точки зрения происхождения, она самая 
младшая. Главная особенность этой кухни - благоустройство на основе 
непрерывности. Самые известные блюда этой кухни: кисло-сладкий соус и 
«вареники с креветочной начинкой». 

Самая «плодородная» кухня — это сычуаньская или западная кухня. 
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Главное условие кантонской (южной) кухни – это умение приготовить блюдо с 
использованием минимум 8 приправ. Также в данной кухне очень 
распространены мучные изделия. Самый известный - «рыбный димсам». Это 
небольшие пирожки, которые подают в бамбуковых корзинках. Сохранение 
традиций в приготовлении блюд региона необходимо для формирования 
облика национальной кухни. 

Подводя итог, можно сказать, что традиционная и национальная кухня — 
это сочетание кулинарных традиций и обычаев, широко распространенных в 
определенном регионе. Как было показано на примере Китая, национальная и 
региональные кухни берут свое название от региона распространения и 
происхождения.  

Заключение и выводы. 
В заключении можно сказать, что национальное сознание в современном 

Китае играет ведущую роль в развитии региональных кухонь. Региональные 
кухни подают себя как разные грани национальной китайской кухни.   

Благодаря сохранившимся традициям, кухня передает духовную культуру 
новым поколениям Поднебесной. Китайские кулинарные школы 
демонстрируют множество особенностей. Школы в Пекине, Шанхае, Сычуани, 
Кантонском диалекте и Шантуне выработали разные каноны. Единство в 
многообразии принцип существования национальной кухни Китая.  

Коммуникация в процессе потребления пищи переходит из этнического 
уровня на национальный, затем на международный уровень. Знакомство с 
культурой включает в себя знакомство с традиционной кухней. Существует не 
только количественный показатель интереса к кухне, те, кто потребляют 
данную кухню. Но и интерес к качеству блюд, технологии приготовления, 
специфическим продуктам кухни. По этим параметрам происходит оценка 
международного признания кухни. Китайская гастрономическая культура 
имеет коммуникативное измерение различного масштаба от региональной, 
этнической формы, до национальной и транснациональной.    
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