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Анотація. В роботі висвітлено результати робіт зі створення українськими
науковцями та правоохоронцями імітаторів (реквізитів) наркотичних і вибухових речовин
для тренування службових собак, які є гарною альтернативою оригінальним засобам, що
використовуються в навчальному й, особливо, у тренувальному процесах.
Ключові слова: запахові імітатори наркотичних речовин, запахові реквізити вибухових
речовин, кінологія.
Abstract. The paper highlights the results of work on the creation of Ukrainian scientists and
law enforcement simulators (props) of drugs and explosives for training service dogs, which are a
good alternative to the original tools used in training and, especially, in training processes.
Key words. Odor simulators of narcotic substances, odorous details of explosives, cynology.

Вступ.
Сучасна наука кінологія являє собою сферу діяльності людини, яка
направлена на відпрацювання і систематизацію нових наукових знань про
природу собаки, еволюцію його розвитку, закономірностей та особливостей
функціонування організму тварини, його можливостей, а також отриманні та
впровадженні в практику корисних для людини та суспільства результатів
фундаментальних досліджень. Основне призначення службової кінології –
вивчення та систематизація наукових знань про закономірності дресирування та
використання спеціально навчених собак (службових собак) в якості засобів,
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які сприяють безпеці людей, суспільства, держави, зокрема для розшуку й
ідентифікації злочинців та правопорушників, знарядь та предметів злочинів
тощо [1].
Серед основних завдань розвитку кінологічних служб підрозділів МВС та
Національної гвардії України покликаних підвищити ефективність діяльності
кінологічних служб є створення ефективної системи матеріально-технічного
забезпечення шляхом оновлення існуючої матеріальної бази кінологічних
підрозділів та забезпечення їх сучасними засобами підготовки, утримання і
використання службових собак, зокрема імітаторами наркотичних (далі – НР) і
реквізитів вибухових речовин (далі – ВР) для тренування службових собак.
Кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним виготовленням,
зберіганням, збутом, придбанням наркотичних засобів є одними з найбільш
поширених злочинів. На цьому тлі ефективна робота службового собаки
знаходиться в прямому взаємозв’язку з його доглядом, утриманням, а також
спеціальною підготовкою, завдяки якій здійснюється набуття та
запам’ятовування відповідного необхідного навику з пошуку, виявлення,
ідентифікації та сигналізування знайдених відомих різновидів наркотичних
засобів, а також компонентів, необхідних для їх виготовлення [2].
У практиці багатьох країн світу в якості цільової речовини при підготовці
службового собаки поряд із натуральними НЗ та ВР, вже не один рік
використовуються імітатори ВР та НР.
На сьогоднішній день кінологічні підрозділи Національної поліції України
користуються імітаторами НР для тренування службових собак, переважно
вітчизняного виробництва. Серед них можна назвати набір запахових імітаторів
(реквізитів) наркотичних речовин для тренування службових собак з пошуку
наркотичних речовин, що складається з запахових імітаторів: кокаїну №1 та
№2, героїну, марихуани, метамфетаміну, опію-сирця, макової соломки та
контрольної проби (мікрокристалічної целюлози), створений Державним
науково-дослідним інститутом МВС України та Інститутом органічної хімії
НАН України у рамках науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт,
а також створений окремо цими ж інститутами запаховий імітатор метадону.
Сьогодні задачі у спеціалістів-кінологів полягають не тільки у виявленні
НР, а й у пошуку ВР та вибухонебезпечних предметів. І можна без
перебільшення стверджувати, що цей напрямок є також пріоритетним у
службовій кінології. З огляду на існування певних складнощів і ризиків
використання зразків реальних ВР, ДНДІ МВС України спільно з Науковоінженерним
центром
«Матеріалообробка
вибухом»
Інституту
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електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України
створили комплект запахових реквізитів ВР. До складу комплекту входять 6
різновидів запахових реквізитів, зокрема: ТЕНу; гексогену; окфолу; ТГ-50;
октогену; тротилу та контрольної проби.
При розробці наборів запахових імітаторів (реквізитів) як НР, так і ВР,
було також важливим питання вибору додаткових аксесуарів для їх
комплектації, зокрема скляних ємностей для їх розміщення, ложечок для
насипання, спеціальних контейнерів для розміщення та транспортування
складових таких наборів, а також ємностей для засипання запахових імітаторів
(реквізитів) НР або ВР з метою розміщення контрольної закладки.
Для покращення експлуатаційних характеристик комплектів та зручності
їх використання альтернативною заміною мішечкам, які використовуються для
засипання в них запахових імітаторів (реквізитів), є спеціальні ємності з
нержавіючою сталі, конструкція яких унеможливить висипання запахових
імітаторів, і разом з тим забезпечить вивільнення їх запаху через спеціальну
сітчасту кришку, як наведено на рисунку 1.

Рисунок 1. Спеціальна ємність з нержавіючої сталі зі сталевою кришкоюзакруткою, поверхня якої має сітчасту структуру Авторська розробка
Для виготовлення таких ємностей можна застосовувати нержавіючу
трубку діаметром 8 см з товщиною стінки від 0,5-1 мм.
Висновки.
Отже, робота спеціалістів-кінологів зі службовими собаками є важливим
засобом у боротьбі з контрабандою товарів, незаконним обігом НР, ВР та зброї.
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Застосування оригінальних НР та ВР у навчально-тренувальній діяльності
має низку обмежень, обумовлених передусім особливим порядком їх
отримання, використання, зберігання та знищення, що значно ускладнює
процедуру підготовки службових собак, а також може шкодити їх здорв’ю.
Тому гарною альтернативою є використання в навчальному й, особливо, у
тренувальному процесах імітаторів (реквізитів) як ВР, так і НР [3].
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Abstract. This article describes a fundamentally new method is being developed for producing
castings from hard wear-resistant white cast iron in the working layer and tough impact-resistant
ferritic cast iron with spheroidal graphite in the core or lining mounting matrix. The idea of the
method is to divide the flow of the initial cast iron in the gating system into two independent flows,
one of which fills the working part of the mold cavity, and the second is processed in the reaction
chamber with spheroidizing or carbide-stabilizing additives. To prevent hydrodynamic mixing of
dissimilar cast irons in a common casting mold a pause was maintained between two casting
stages, sufficient for the formation of a hard crust between adjacent casting layers. The method is
distinguished by all the known advantages of the Inmold-process for producing ductile iron in
comparison with ladle methods and does not require the simultaneous smelting of dissimilar cast
irons in two separate melting furnaces.
Key words: method, in-mold modification, two-layer castings, white iron, high-strength iron
with nodular graphite, carbide-stabilizing additives.

Introduction.
Of major importance for many industries is the increase of reliability, durability
and performance of units, components of machinery and equipment with concurrent
cost reduction.
To ensure these requirements is possible by replacing monometallic parts by
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two-layer parts with different properties of some members.
The examples of two-layer components could be mill rolls, bushings, rollers,
jaws crusher cheeks, armor plates, slide-ways for bulk materials etc.
The work area or operating surface of such parts should possess high hardness
and wear resistance, while the core or the mounting fastener should be resistant to
impact, possess toughness and improved machinability, unlike the hard operating
layer.
It is known that high hardness and wear resistance of materials can be provided
by white cast iron with carbide inclusions of iron, chromium and other alloying
elements, while improved ductility and impact strength can be provided by ferritic or
ferrite-pearlite high-strength cast iron [1, 2].
At present, the production of cast iron parts with differential properties in
separate areas (zones) is accomplished by various ways. Of greatest interest are the
methods for producing such parts via injection by successive pouring of
heterogeneous cast iron into a shared mold [3, 4].
However, the need for smelting, for example, of smelting of pig iron, the
crystallization of which occurs in accordance with the metastable system ironcementite, synchronously with smelting and nodularizing of high-strength cast iron in
two independent furnaces increases the cost of technological process and complicates
the production of castings with differentiated properties of their parts or layers,
which is a significant inconvenience of the existing production methods of such
castings.
Main text.
A fundamentally new way of differentiating the structure and properties of cast
iron in different parts of castings, devoid of these inconveniences [5, 6].
The method is based on the technology of intra-mold treatment of the melt in
areaction chamber of gating system, in other words it is the so-called inmold-process
[7, 8].
The idea of the new method lies in the smelting of pig iron, the crystallization of
which occurs in accordance with the metastable system iron-cementite in a melting
furnace and pouring it into the bottom of the lower part of the mold cavity where the
hard working layer of casting crystallizes. The remaining part of the mold cavity is
filled with the same initial cast iron through a second independent gating system with
a reaction chamber where the pig iron, the crystallization of which occurs in
accordance with the metastable system iron-cementite is modified by nodularizingand
graphitizing inoculants subsequently forming a soft matrix layer of ductile iron
casting (Figure 1, a).
Conference proceedings

10

Scientific and technological revolution of the XXI century' 2021

April 2021

a
b
Figure 1 – Scheme of technological options for obtaining two-layer castings of
white cast iron (WCI) and high strength cast iron (HSI) on the basis liquid cast
iron, the crystallization of which occurs in accordance with the metastable phase
diagram of iron-cementite (LI (Fe-Fe3C)) (a) or according to a stable ironcarbon phase diagram (LI (Fe-C)) (b), with partial modification of metal in the
mold by nodularizing (NI) or carbide-stabilizing (CSI) inoculants
Gating systems possessing two reaction chambers with nodularizingand carbidestabilizing inoculants allow the mold to be filled with conventional gray cast iron of
eutectic composition (Figure 1, b).
Early laboratory testing of the new method showed negative results. Instead of
the expected bilayer or double-sided iron castings all experimental castings
crystallized to yield plain conventional gray cast iron with flaked graphite. The
reason for this was the hydrodynamic mixing of dissimilar flows when filling forms
with liquid metal and subsequent convective and diffusive redistribution of inoculants
between the layers in the liquid-solid alloy, which led to blending and
homogenization of the structure and properties of cast iron throughout itsentire
volume.
The problem with obtaining two-layer (Figure 1, a, b) castings was solved by
pausing time between the two phases of casting. At a certain pause, sufficient for the
formation of a layer of separating solid crust on the surface of the lower plate,
hydrodynamic mixing and diffusion redistribution of inoculant elements is
prevented. As a result, white iron casting crystallizes in the lower layer and highstrength cast iron in the upper layer respectively (Figure 2).
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a
b
c
Figure 2 – Fracture (b) and microstructure(×100) of the upper (a) and
lower (c) parts of two-layer casting
Summary and conclusion.
Thus, this work confirms the possibility of implementation of the proposed
method of cast iron structure and properties differentiation in local parts or layers of
parts by using in-mold inoculation technology of the initial smelt melted in single
melting furnace.
The results of numerous laboratory studies indicate the prospects of applying the
proposed method at industrial enterprises for manufacturing parts, operating under
unstressed-abrasive or impact-abrasive wear.
The proposed method allows to considerably simplify the process of producing
castings with differentiated properties, to reduce the consumption of scarce and
expensive alloying elements, as well as to reduce the cost of casting; also it does not
require installation of additional equipment in a foundry shop.
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Аннотация. В работе рассматриваются существующие методы повышения
надежности несущих и ограждающих конструкций уникальных строительных объектов на
примере атомных станций. С целью предотвращения возможных аварийных ситуаций
предлагается принципиально новая инновационная система активного мониторинга НДС,
позволяющая повысить общий уровень эксплуатационной надежности уникальных
объектов, за счет отслеживания степени приближения НДС объекта к предельному
уровню.
Ключевые слова: защитные барьеры, надежность, магнитометрические датчики,
мониторинг строительных конструкций, остаточные напряжения.
Abstract. The paper considers the existing methods of increasing the reliability of loadConference proceedings
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bearing and enclosing structures of unique construction objects by the example of nuclear power
plants. In order to prevent possible emergency situations, a fundamentally new innovative system of
active stress-strain state monitoring is proposed, which allows increasing the general level of the
operational reliability of unique objects, by tracking the degree of approaching the stress-strain
state of the object to the limit level.
Key words: protective barriers, reliability, magnetometer sensors, building structure
monitoring, residual stresses.

Вступление.
К уникальным строительным объектам согласно ГОСТ 31937-2011
относятся все высотные здания и сооружения, высота которых составляет более
100 метров, здания и сооружения с пролетами свыше 100 метров, заглубленные
на 15 метров ниже планировочной отметки строительные объекты, все ядерные
и экологически опасные сооружения включая и атомные энергогенерирующие
объекты. Если в качестве наглядного примера взять атомные станции, то во
всем мире их безопасность независимо от технологических особенностей
базируется на концепции глубоко эшелонированной защиты. Такая концепция
предусматривает создание ряда последовательных физических защитных
барьеров на пути распространения радиоактивных веществ в окружающую
среду в результате возникновения на АЭС какой-либо внештатной аварийной
ситуации в первом или втором контуре.
Основной текст.
В настоящее время на всех АЭС Российской федерации имеется 5
классических защитных барьеров. В частности, в первый защитный барьер
входит – топливная матрица. На практике именно этот первый барьер в виде
топливных таблеток из диоксида урана удерживает более 98 %
радиоактивности даже при некотором нарушении температурного режима
технологического процесса в реакторе.
Вторым защитным барьером в современных АЭС является оболочка
ТВЭла, так как в качестве материала для изготовления защитных трубок
ТВЭлов используется рекристализованный сплав циркония, который обладает
более высокими механическими характеристиками и меньшей радиационной
ползучестью, и коррозией при высоких рабочих температурах.
Третьим защитным барьером на действующих АЭС является граница
рабочего контура теплоносителя реактора. В состав первого контура типового
унифицированного реактора ВВЭР-1000 входят следующие элементы:
– реактор;
– четыре циркуляционные петли, каждая из которых включает в себя
главные циркуляционные трубопроводы, главный циркуляционный насос,
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парогенератор, в состав которого входит теплоноситель первого контура, а
также коллекторы и теплообменные трубки;
– система компенсации давления теплоносителя;
– трубопроводы систем нормальной эксплуатации и системы
безопасности, подключенные к первому контуру до первой запорной арматуры.
Четвертым защитным барьером в типовых отечественных АЭС является
герметичное ограждение оборудования первого контура реакторной установки.
На практике защитная железобетонная оболочка как дополнительная
конструкция, обеспечивающая необходимую дополнительную безопасность
для окружающей среды, была впервые применена в 1953 году в новой
конструкции экспериментального реактора Нолзкой лаборатории атомной
энергетики в США. В отечественной ядерной энергетике также, как и за
рубежом все оборудование первого контура заключается в предварительно
напряженную железобетонную герметичную оболочку, которая может
выдержать даже несанкционированный удар самолета.
Пятым защитными барьером в современных АЭС является биологическая
защита, в которую входит железобетон шахты реактора и бассейна выдержки и
перегрузки, а также вода с добавление бора, находящаяся в бассейне, и
металлическая облицовка рабочих секций бассейна.
Однако учитывая тот факт, что все объекты атомной энергетики относятся
к уникальным сооружениям и одновременно идентифицируются согласно СТО
1.1.1.02.009.0873-2012 «Обеспечение безопасности при эксплуатации зданий и
сооружений атомных станций» как опасные производственные объекты с
повышенным уровнем ответственности, то по мнению авторов и мнению
многих международных и отечественных экспертов в существующую систему
безопасности АЭС следует ввести шестой защитный барьер в виде системы
активного мониторинга незаменяемых несущих и ограждающих конструкций
реакторного и турбинного отделений, которая будет контролировать
напряженно-деформированное состояние наиболее ответственных элементов
АЭС, активно влияющих на общий уровень безопасности рассматриваемого
объекта.
В частности, к таким важным и критически опасным элементам относятся
прежде всего:
– бассейн выдержки и перегрузки, уровень эксплуатационной надежности
которого необходимо контролировать в режиме онлайн;
– железобетонная защитная оболочка реакторного отделения, уровень
преднапряжения и НДС которой необходимо контролировать в текущем
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режиме;
– хранилище твердых и радиоактивных отходов в котором необходимо
контролировать НДС железобетонных боксов для хранения отходов;
– фундамент турбоагрегата с обязательной оценкой статических и
динамических напряжений в его несущих конструкциях во время пуска
остановки и текущей работы турбоагрегата с определением в режиме онлайн –
частоты собственных и вынужденных колебаний объекта, а также
логарифмических декрементов колебаний основного тона объекта как в
продольном, так и в поперечном направлениях;
– каркас турбинного отделения, электроэтажерки и деаэраторного
отделения АЭС с регистрацией НДС каркаса во всех режимах эксплуатации;
С целью решения указанной проблемы авторы настоящей статьи
разработали инновационную системы мониторинга НДС как для
ферромагнитных материалов, используемых в облицовке или в несущих
металлических конструкциях АЭС (см. рис. 1), так и для оценки НДС рабочей
арматуры в железобетонных конструкциях, что сделано впервые.
Предлагаемая система мониторинга разработана на основе использования
эффекта Форстера [7], в основу которой положена зависимость относительной
магнитной проницаемости ферромагнитных сред от уровня действующих в
материале напряжений.

Рисунок 1 – «Общий вид системы мониторинга ферромагнитных
материалов»
При этом на магнитоупругий датчик и систему активного мониторинга
НДС ферромагнитных материалов авторами получен патент № 2295118 и
подготовлена заявка на изобретение на метод измерения НДС в рабочей
арматуре ответственных железобетонных конструкций АЭС с использованием
того же эффекта Форстера.
Детальное сравнение технических характеристик традиционных систем и
предложенной
авторами
системы
активного
мониторинга
НДС
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ферромагнитных материалов и арматуры в ЖБК на основе использования
новых магнитометрических датчиков позволило установить, что разработанная
система активного мониторинга имеет более высокую чувствительность и
разрешающую способность во всем рабочем диапазоне практического
применения
Заключение и выводы.
Все традиционные системы мониторинга измеряют уровень напряженного
состояния материала конструкций косвенным путем измерения фибровых
деформаций материала, которые на практике могут возникать не в результате
изменения напряженного состояния конструкции, а в результате совсем других
причин, например, в результате ползучести клея между датчиком и материалом
конструкции, либо в результате изменения температурного или влажностного
режима объекта и т.д.
В предлагаемой системе мониторинга на основе магнитометрических
датчиков измерение напряженного состояния материала конструкций
выполняется на атомарном уровне за счет косвенной оценки изменений в
атомарной решетке материала возникших только в результате фактического
изменения напряженного состояния материала.
Ни одна из традиционных систем мониторинга не позволяет оценить
уровень «остаточных» напряжений в материале несущих конструкций АЭС, а
предлагаемая система мониторинга на основе магнитоупругих датчиков
позволяет оценить уровень «остаточных» и действующих напряжений в
материале обследуемой конструкции, что повышает степень достоверности
получаемых результатов;
Кроме того, тензометрические, струнные и оптоволоконные датчики не
позволяют организовать длительные измерения НДС конструкций в связи с
ползучестью клеевых соединений и материала преднапряженных струнных и
оптоволоконных датчиков, а предлагаемые магнитоупругие датчики не имеют
указанных недостатков и могут использоваться на рабочих объектах АЭС
неограниченно длительное время, что позволяет использовать предлагаемые
системы в течении всего срока эксплуатации атомной станции;
Уровень чувствительности и надежности магнитоупругих датчиков,
значительно выше чем у традиционных систем мониторинга при их меньшей
стоимости.
Кроме отмеченного разработанная система мониторинга позволяет
измерять уровень напряженно-деформированного состояния материала
несущих конструкций АЭС не только в статическом режиме, но и в
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динамическом режиме, без использования дополнительного электронного
оборудования и в полном соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011
«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического
состояния» [2].
Разработанная система мониторинга позволяет также измерять, например,
у фундамента турбоагрегата и других высокоответственных элементов АЭС частоту собственных колебаний объекта, логарифмический декремент
основного тона собственных колебаний в различных направлениях, скорость и
ускорение колебаний отдельных несущих конструкций обследуемого объекта,
что позволяет на практике предупредить любую внештатную предаварийную,
либо аварийную ситуацию на фундаменте турбоагрегата с одновременным
повышением уровня безопасности и надежности его эксплуатации.
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Анотація. В роботі розглянуто принципи роботи CMS систем, проаналізовано
переваги та недоліки їх використання. На основі вивчення встановлено критерії для вибору
CMS системи. Зазначено, що необхідно звернути увагу на відкритість коду, наявність
готових шаблонів, рівень складності системи, популярність серед розробників, підтримку
додаткових модулів, наявність безкоштовного хостингу та рівень безпеки.
Ключові слова: CMS система, система управління вмістом, Сontent management
system, Сontent management application, CMA, Сontent delivery application, CDA.
Abstract. The principles of operation of CMS systems are considered in the work, the
advantages and disadvantages of their use are analyzed. Based on the study, the criteria for
selecting a CMS system are established. It is noted that it is necessary to pay attention to the
openness of the code, the availability of ready-made templates, the level of complexity of the system,
popularity among developers, support for additional modules, free hosting and security.
Key words: CMS system, Сontent management system, Сontent management application,
CMA, Сontent delivery application, CDA.

Вступ. Сьогодення потребує використання інформаційних технологій для
ведення бізнеса, тому створення особистого веб-сайту постає на перший план
для компанії будь-якого розміру.
Система управління вмістом (Сontent management system, CMS) - це
програмне забезпечення, яке допомагає користувачам/власникам бізнесу
створювати, керувати та модифікувати вміст на веб-сайті без необхідності
спеціальних технічних знань[1]. Таким чином, система управління вмістом - дає
змогу створити веб-сайт компанії не долучаючи до цього фахівців.
Зараз на ринку існує дуже багато CMS систем, тому треба ретельно
підходити до проблеми її вибору. В роботі розглянуті основні переваги та
недоліки, з якими можна зіткнутися при використанні CMS систем.
Основний текст
Система управління вмістом складається з двох основних частин:
- Додаток для управління вмістом (Сontent management application, CMA) Conference proceedings
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це частина, яка дозволяє додавати та керувати контентом на сайті.
- Додаток для доставки вмісту (Сontent delivery application, CDA) - це
внутрішній процес, який вміст, що вводиться в CMA, зберігає і робить
доступним для відвідувачів [2].
Разом, ці дві системи працюють, як один злагоджений механізм. Тож
процес генерації сторінки на сайті виглядає таким чином: відповідальна особа
(контент-менеджер) використовуючи модуль редагування створює/оновлює
сторінку, після чого нова інформація відправляється до бази даних та за
допомогою вже модуля подання стає доступною для користувача. CMS системи
працюють на основі зв’язків, де інформація в базі даних змінюється за
допомогою модуля редагування. Модуль подання генерує сторінку із вмістом
при запиті на нього, на основі інформації з бази даних. Сторінки наново
створюються модулем подання при кожному запиті [2].
Перш ніж почати використовувати CMS систему треба визначитись на що
звернути увагу при виборі.
По перше, це наявність простого, інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу для
швидкого додавання та видалення різних елементів вмісту і оновлення
сторінок. CMS система покликана полегшити створення та редагування
контенту, тому користувач повинен мати змогу швидко та просто вносити
зміни до вмісту сайту після його публікації.
По друге, це різноманіття варіантів оформлення. Наявність такого вибору
повинно дозволити легко налаштувати та змінювати дизайн сайту відповідно до
вимог користувачів.
По-третє, це легкість експортування даних. Якісна CMS система повинна
мати інструменти для легкого експортування даних та можливості їх
розміщення/перенесення в інше місце. Якщо система має вбудовану
можливість експортування даних, то за необхідності, це полегшить перехід на
іншу систему.
Ще важливою функцією вибору є можливість розширення та доповнення.
Неможливо, щоб одна система управління контентом мала всі функції, які
відповідали б вимогам кожного веб-сайту, тому додаткові розширення та
доповнення допомагають вирішити цю проблему[3].
Звичайно, основне призначення CMS системи - можливість зробити вебсайт якомога простішим, але під час роботи можуть виникнути питання, які для
їх вирішення будуть потребувати допомоги від розробників системи, тому при
виборі, необхідно звертати увагу на довідку та варіанти підтримки після
встановлення CMS.
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Кожна CMS система має свої недоліки та переваги і не може бути
ідеальною. Тому перед тим, як остаточно обрати CMS систему, необхідно
врахувати її плюси та мінуси. Знання та розуміння сильних та слабких сторін
допоможе у майбутньому зекономити кошти на додаткових конфігураціях та
налаштуваннях, які можуть знадобитись через недостатньо повний функціонал.
Враховуючи все перелічене, можна дійти висновку, що найпоширеніші
особливості та можливості CMS системи управління вмістом, рекомендованої
до використання повинні включати: редактор WYSIWYG, шаблони сторінок,
бібліотеку тем веб-сайтів та адаптивний дизайн, архівування, імпорт/експорт,
планування вмісту, швидкий процес публікації , функціональність електронної
комерції (каталог, кошик для покупок, обробку платежів), управління
спільнотою
(коментування,
профілі),
локалізацію/регіоналізацію
з
багатомовним вмістом, різні варіанти персоналізації та інструменти аналітики.
Наявність в обраній CMS платформі більшості з перерахованих функцій
допоможе користуватися системою довгостроково та безпечно.
Висновки.
Більшість сучасних популярних CMS систем є досить гнучкими та
дозволяють розробити веб-сайт, що буде відповідати будь-яким вимогам.
Тому, на перший план постає надійний вибір CMS системи і при цьому
треба звернути особливу увагу на простоту використання, різноманіття
варіантів оформлення, можливість легкого експортування даних, можливість
розширення та доповнення, а також на використання довідки та варіанти
підтримки після встановлення CMS
Підсумовуючи можна зробити висновок, що CMS є корисним
інструментом для створення контенту веб-сайту. Недосвідчені користувачі
можуть легко навчитися створювати веб-сайти за його допомогою. Однак
використання CMS пов'язане з певними плюсами і мінусами, яких не уникнути
і які потрібно враховувати при роботі з CMS системою.
Література:
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Анотація. В статті розглянуто сутність хмарних інформаційних технологій,
окреслено їх основні характеристики та особливості в системі управління персоналом
організації. Проаналізовано застосування кращих світових практик інформаційних
технологій та обгрунтовано необхідність їхньої реалізації в менеджменті вітчизняних
підприємств. Інтеграція у європейський освітній простір потребує впровадження у
навчальний процес вищої школи новітніх методів, заснованих на використанні
інформаційних технологій. Сьогодні одним із головних завдань системи освіти є
забезпечення кожній людині вільного та відкритого доступу до отримання знань з
урахуванням її потреб, здібностей та інтересів. Удосконалення процесу навчання шляхом
використання інноваційних технологій, в тому числі хмарних обчислень, у різних сферах
освітньої діяльності сприяє модернізації освіти в цілому та її переходу на якісно новий
рівень.
Ключові слова: новітні тенденції, управління персоналом, штучний інтелект,
інноваційні технології, ефективність організації.
Abstract. The article considers the essence of cloud information technologies, outlines their
main characteristics and features in the personnel management system of the organization. The
application of the best world practices of information technologies is analyzed and the necessity of
their realization in the management of domestic enterprises is substantiated. Integration into the
European educational space requires the introduction of the latest methods based on the use of
information technology in the educational process of higher education. Today, one of the main
tasks of the education system is to provide everyone with free and open access to knowledge, taking
into account their needs, abilities and interests. Improving the learning process through the use of
innovative technologies, including cloud computing, in various areas of educational activities
contributes to the modernization of education in general and its transition to a qualitatively new
level.
Key words: latest trends, personnel management, artificial intelligence, innovative
technologies, organizational efficiency.

Вступ.
У соціальному управлінні багато уваги приділяється мережевому
суспільству, віртуальній реальності, що є фундаментом для побудови новітніх
технологій менеджменту. Як зазначають науковці, у суспільстві постмодерну
поняття «методу» відходить на задній план, а актуальності набирають
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«технології» та «концепції». Ключовим положенням менеджменту постмодерну
можна назвати наступний: «Ієрархія змінюється на мереживо, віртуалізацію».
Відповідно до тенденцій розвитку сучасного менеджменту, «хмарні»
інформаційні технології стали невід'ємним чинником формування нових
стандартів та оновлених програм.
Основний текст.
Хмарні інформаційні технології – це інформаційно-технічна парадигма, що
передбачає віддалену обробку та зберігання даних. Ця технологія надає
користувачам мережі Інтернет, доступ до комп'ютерних ресурсів сервера і
використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса [2, с. 88].
Дослідження кінця двадцятого століття дозволили визначити «віртуальнохмарний» контент як один із основних пріоритетних напрямків вирішення
управлінських задач на основі створення та застосування систем хмарних
обчислень. Нині до таких технологій проявляє велику зацікавленість не тільки
наукова спільнота, а й основна частина бізнес практиків, тренерів та
консультантів: як великий так і малий бізнес, який намагається за рахунок
використання хмарних сервісів оптимізувати свої витрати в процесі різних
видів діяльності. Використання сучасних методів хмарних технологій є досить
дослідженим явищем, тому не дивно, що дані методи використовують
практично в усіх сферах суспільства[3, с. 104].
Особливості розвитку інформаційного суспільства визначають, що
здійснення управлінського впливу все активніше відбувається за рахунок
хмарних інформаційних методів: директиви та регламенти на підприємствах
набули нових форм – віртуальних, мережевих, тобто практично вся інформація,
яка поступає на підприємства, оброблюється та виходить в 90 % є електронною
[4, с. 66].
Потужність інформаційних систем менеджменту(ІСМ) використовується
багатьма західними компаніями. Наприклад, корпорація XEROX використовує
свої ІСМ для розсилки й одержання електронної пошти, оглядових звітів,
фінансових документів, для вивчення інформації, що надходить від споживачів
і ринків збуту, а також для одержання самих останніх новин. У компанії 3М
інформаційні системи менеджменту використовуються для капіталізації
зекономлених на витратах засобів і впровадження інноваційних технологій.
ІСМ дозволяють 3М користуватися децентралізованою системою управління,
що забезпечує найбільшу гнучкість у прийнятті рішень. Це досягається за
рахунок ув'язування ІСМ у регіональних представництвах компанії в одну
велику мережу, що регулює критичні аспекти діяльності фірми в цілому. Дані
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по фінансам, управлінню персоналом і інженерними проектами можуть бути
легко надіслані з одного представництва в інші, а також консолідовані в штабквартирі компанії з метою одержання загальної картини діяльності фірми.
Подібна інтеграція децентралізованих зусиль дозволяє значно заощаджувати
час і засоби [1, с. 30].
Висновок. Згідно класичних функцій менеджменту варто виокремити
використання певних хмарних серверів зберігання та обробки великих масивів
інформації. При здійсненні функцій менеджменту доцільно використовувати
хмарні онлайн-сервіси.
Таким чином, головним напрямком перебудови менеджменту і його
радикального удосконалення та пристосування до сучасних умов стає масове
використання новітньої комп'ютерної та телекомунікаційної техніки,
формування на її основі високоефективних інформаційно-управлінських
технологій. Нові технології, засновані на комп'ютерній техніці вимагають
радикальних змін організаційних структур менеджменту, його регламенту,
кадрового потенціалу, системи документації, фіксування і передачі інформації.
Інтерактивний обмін інформацією став домінуючою формою людського
спілкування, не тільки в нашому приватному житті, але і в професійних
діалогах співробітників підприємств і організацій.
Література
1. I Semenyshyna, Y Haibura, I Mushenyk, І Sklyarenko. Development of the
method for structural-parametric optimization in order to improve the efficiency of
transition processes in periodic systems. Eastern-European Journal of Enterprise
Technologies. Vol. 94(4), 2018. P. 29-36.
2. Агєєва, О., Бондаренко, Т., Кожевніков, Г. Хмарний моніторинг у
соціально-економічних дослідженнях: монографія. Укр. інж.-пед. академія,
Харків: Міськдрук, 2016. 192 с.
3. Одайник, С. Використання хмарних технологій в управлінні загально
освітніми навчальними закладами. Нова педагогічна думка: науковометодичний журнал, Вип. 4., Рівне, 2016 с. 103-107.
4. Мушеник, І. Сучасні реалії і тенденції розвитку інформаційних
технологій в освіті. InterConf, вип. 27, 2020. с.143-146.
5. Ясінецька, І., Мушеник, І. Інформаційні системи і технології в
управлінні діяльністю підприємства. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 2020.
с.66-67.
Стаття відправлена: 02.04.2021 р.
© Мушеник І.М.
Conference proceedings

25

Scientific and technological revolution of the XXI century' 2021

УДК 691

April 2021
CID: GE16-009

BUILDING MATERIALS OF THE FUTURE
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БУДУЩЕГО
Saporovskaia T. Y. / Сапоровская Т.Ю.
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
Vladimir State University,
Vladimir, Gorkogo str., 87, 600000
Владимирский государственный университет,
г.Владимир, ул. Горького 87, 600000
Gorodetskaia A.V. / Городецкая А.В.
student
Vladimir State University, Vladimir,
Gorkogo str., 87, 600000
Владимирский государственный университет,
г.Владимир, ул. Горького 87, 600000

Аннотация: Рассматриваются строительные материалы будущего, такие как: 3D напечатанные кирпичи, жидкий гранит, чувствительный кафель, прозрачная древесина,
блоки из морской соли, светящийся цемент, гибкий бетон и стеклянная черепица.
Ключевые слова: Материал, цемент, бетон, древесина, здание, строительство,
кровля, окружающая среда, экологичность, свойства.
Abstract: The building materials of the future are considered, such as: 3D-printed bricks,
liquid granite, sensitive tiles, transparent wood, sea salt blocks, luminous cement, flexible concrete
and glass tiles.
Keywords: Material, cement, concrete, wood, building, construction, roof, environment,
environmental friendliness, properties.

Вступление
Технология материалов и проектирование зданий и сооружений могут не
звучать также интересно, как, скажем, квантовая физика или палеонтология, но
они влияют на нашу повседневную жизнь гораздо больше, чем любая другая
наука.
Основной текст
От пластического инвентаря до теплоизоляции дома — они буквально
строят мир вокруг нас. За последние несколько лет исследователи этого
направления
разработали
самовосстанавливающиеся
материалы,
революционные системы охлаждения и отопления зданий, а также технологии,
которые позволяют зданиям, как живым растениям, очищать воздух от
скопившегося смога.
В меняющемся мире мы предъявляем повышенные требования к
долговечности, экономичности, экологичности, прочности зданий и
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сооружений. Созданы самовосстанавливающиеся строительные материалы,
материалы, поддерживающие в зданиях комфортный климат и очищающие
окружающую среду. В Китае «дома мечты» «печатаются» на 3D-принтерах.
Технологии будущего рождаются сегодня, рассмотрим лишь некоторые из них.
3D-напечатанные кирпичи Cool Bricks не просто круто выглядят, они еще
и выполняют одну очень важную функцию. Эти необычные 3D-напечатанные
бокситовые кирпичи обладают особой структурой, которая позволяет им
охлаждать помещения всего лишь благодаря воде и весьма давно известной
технике испарительного охлаждения. Созданы эти кирпичи дизайнерской
компанией Emerging Objects, которая всеми силами старается продвинуть
технологии 3D-печатного строительства зданий. Еще одной особенностью Cool
Bricks является то, что они модульные: сложив достаточное количество таких
кирпичей вместе, можно создать отличную систему охлаждения комнаты или
даже целого дома.

Рисунок 1 - 3D-напечатанные кирпичи
Следующий интересный материал - жидкий гранит. По словам создателей
этого строительного сырья, оно может полностью заменить цемент в бетоне.
Жидкий гранит — материал легкий и имеет такую же массу, что и цемент,
однако, он сделан из переработанных веществ. Жидкий гранит не имеет
никакого влияния на экологию, как, например, цемент или бетон.
Он состоит от 30 до 70 процентов из переработанного материала и на одну
треть из цемента. За счет этого снижается объем выбросов углерода в
атмосферу. Наконец, жидкий гранит удивительно огнеустойчив. Он может
выдержать температуру до 1100 градусов Цельсия, сохраняя при этом свои
структурные свойства. Это отличает его от бетона, который взрывается при
высоких температурах.
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Рисунок 2 - Жидкий гранит
Представьте, что идя по кухне, чтобы добраться до холодильника, по
траектории вашего пути пол мерцает, освещая вам дорогу. Такое возможно
благодаря SenseTile или, другими словами, чувствительным плиткам. Плитка
производится таким образом, что среди пластов впрессованы волоконнооптические каналы передачи, которые распространяют свет от одной точки к
другой, создавая при движении по ним мерцающий эффект. Материал доступен
в качестве напольных покрытий также и в ванных комнатах и даже на потолках.
Мерцающие огни могут следовать за вами по всему дому.

Рисунок 3 - Чувствительный кафель
Прозрачная древесина. Материал, который пропускает свет и помогает
сохранять тепло. Днем прозрачная древесина будет поглощать тепло и
охлаждать помещение. Ночью полимер, входящий в состав дерева, начнет
затвердевать и отдавать накопленную за день энергию.
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Материал также может выдерживать высокие нагрузки и является
биоразлагаемым, что облегчает его утилизацию. Проблема может возникнуть с
акрилом, но его ученые планируют заменить другим материалом. Сейчас
разработчики занимаются масштабированием технологии, чтобы запустить
массовое производство прозрачной древесины. Применять новый материал в
строительстве планируется в ближайшие пять лет.

Рисунок 4 - Прозрачная древесина
Строительные блоки из морской соли. Изобретение основано на процессе
извлечения соли из морской воды с использованием энергии солнца. Из смеси
соли с крахмалом получают блоки, которые похожи на кирпичи. Для большей
надежности поверхность соляных блоков покрывают материалом на основе
эпоксидной смолы.
Разработанная технология делает процесс опреснения морской воды
безотходным и может использоваться в районах с засушливым климатом.
Сейчас соляные кирпичи применяют в облицовке саун и бань, они способны
выдерживать высокие температуры.

Рисунок 5 - Блоки из морской соли
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Рисунок 6 - Проект города с применением блоков из морской соли
Мексиканский ученый Хосе Карлос Рубио несколько лет назад разработал
светоизлучающий цемент. Он изменил микроструктуру цемента, добавив в
материал флуоресцентные компоненты, способные поглощать солнечную
энергию и возвращать ее в окружающую среду в виде света. В результате
получился строительный материал, который в течение дня может поглощать
солнечную энергию, а затем излучать ночью.
Новый флуоресцирующий цемент обладает высокой устойчивостью к
ультрафиолетовым лучам и имеет расчетный срок службы около 100 лет. Кроме
того, он является экологически более чистым, так как изготавливается с
использованием природных материалов, мела и глины. Единственным
побочным продуктом производства цемента является водяной пар.
Светящийся цемент можно использовать при строительстве дорог и
тротуаров — он сможет освещать их в темное время суток, что позволит
снизить потребность в электроэнергии. Разработан цемент с излучением синего
и зеленого цветов, при этом интенсивность света можно регулировать во
избежание ослепления водителей или велосипедистов.
Традиционный бетон очень хрупкий сам по себе: он трескается при любом
изгибе. Новый тип материала из армированных волокон может положить конец
этой проблеме. Этот тип бетона в 500 раз устойчивее к трещинам, чем обычный
бетон. Все это благодаря крошечным волокнам, на долю которых приходится
два процента его состава. При сгибе они предотвращают поломку. Заслуга в
гибкости, впрочем, не только волокон, но также и других материалов.
Благодаря этому, срок годности бетона удлиняется.
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Рисунок 7 - Светящийся цемент

Рисунок 8 - Гибкий бетон
Шведская компания SolTech разработала красивую стеклянную черепицу
для крыши домов, которая может использоваться в качестве системы обогрева.
Выполненная в стиле испанской терракотовой плитки, разработка шведских
изобретателей пропускает солнечный свет, который может использоваться для
нагрева воды в стационарных системах подогрева, экономя при этом солидный
счет за электричество.
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Рисунок 9 - Стеклянная черепица
Заключение.
На сегодняшний день мы можем наблюдать прогресс и инновации в
отрасли производства строительных материалов. Наблюдается тенденция в
направлении экологичного производства материалов из переработанного сырья
или отходов, что приводит к снижению стоимости материала. Исследования
проводятся в крупных институтах и лабораториях по всему миру, что
свидетельствует о необходимости разработки новых технологий и материалов.
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Анотація. Клінічний досвід і літературні дані свідчать про тісний зв'язок
стоматологічної патології з порушеннями психоемоційного стану. Особливе значення має
своєчасне і ефективне надання медичної допомоги як безпосередньо учасникам бойових дій,
населенню відповідних районів, так і опосередковано задіяному населенню прилеглих регіонів.
Для надання якісної та ефективної стоматологічної допомоги хворим, необхідно окремо
розглядати питання про роль психогенних факторів у розвитку захворювань.
Ключові слова: стоматологічна патологія, психоемоційний стан, збройний конфлікт.
Abstract. Clinical experience and literature data indicate a close relationship between dental
pathology and psycho-emotional disorders. Of particular importance is the timely and effective
provision of medical care both directly to the participants in hostilities, the population of the
relevant areas, and indirectly involved the population of the surrounding regions. To provide
quality and effective dental care to patients, it is necessary to consider the role of psychogenic
factors in the development of diseases.
Key words: dental pathology, psycho-emotional state, armed conflict.

Вступ.
В останні часи в наукових роботах все частіше зустрічається думка про
важливу участь у генезі захворювань стоматологічного профілю, зокрема
захворювань слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонту,
психогенної складової [1].
Клінічний досвід і літературні дані свідчать про тісний зв'язок
стоматологічної патології з порушеннями психоемоційного стану по
коморбідності.
Відомо що у хворих, які страждають психологічними і психічними
розладами, збільшується відсоток розвитку і загострення хронічних запальних
захворювань, порушень ендокринної системи, серцево-судинних захворювань,
патологічних змін шлунково-кишкового тракту, алергічних і аутоімунних
процесів, що в свою чергу знаходить відображення з боку слизової оболонки
порожнини рота і тканин пародонту [1,2].
На сьогоднішній день особливе значення має своєчасне і ефективне
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надання медичної допомоги як безпосередньо учасникам бойових дій,
населенню відповідних районів, так і опосередковано задіяному населенню
прилеглих регіонів. У зв'язку з погіршенням соціально-економічних показників
рівня життя, численних психоемоційних перенавантаження, а також
погіршення стану екологічної сфери, для надання якісної та ефективної
стоматологічної допомоги хворим, необхідно окремо розглядати питання про
роль психогенних факторів у розвитку захворювань.
Мета роботи: оцінити стан слизової оболонки порожнини рота і тканин
пародонту в умовах психоемоційних перенавантажень пов'язаних зі збройним
конфліктом на території України.
Стоматологічна патологія у психоемоційному стані.
Всього було обстежено 96 (44 жінки і 52 чоловіка) пацієнтів у віці від 22
до 55 років.
З них 36 осіб підлягали мобілізації, а 40 чоловік були вимушеними
переселенцями з районів збройного конфлікту, а також інші жителі даних
областей. З об'єднуючих симптомів відзначалася підвищена дратівливість,
порушення сну, плаксивість, відчуття тривоги. Деякі хворі страждали
канцерофобией (9 осіб). Більшість пацієнтів (69 осіб) групи, що
спостерігається, відзначали психоемоційну нестабільність, з них 31 чоловік
збирався звернеться за допомогою до невропатологів. Дані пацієнти склали
першу групу.
Другу (контрольну) групу склали 30 пацієнтів, які не мають
перерахованих вище симптомів.
При проведенні клінічного обстеження хворих застосовували
загальноприйняті методи: основні та допоміжні (спектральні, рентгенологічні,
електрофізіологічні, цитологічні та інші) [3].
Суб'єктивні методи: на кожного пацієнта заводили медичну карту
стоматологічного хворого, в якій вказували паспортні дані, скарги хворого,
анамнез захворювання і життя.
Об'єктивними методами (збір анамнезу, скарг, огляд, пальпація, перкусія,
зондування) реєструвалися місцеві зміни слизової оболонки ротової порожнини
і тканин пародонта, стан зубощелепного апарату, кількість зруйнованих,
запломбованих і відсутніх зубів [4].
Оцінку ГІ, що характеризує стан гігієни ротової порожнини, проводили за
методикою Федорова-Володкіною. Якісна оцінка інтенсивності забарвлення
нальоту виражалася в п'ятибальною шкалою.
В результаті обстеження першої групи у 57 пацієнтів були діагностовано
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захворювання пародонту в стадії загострення (22 випадки гострого
катарального гінгівіту, 10 випадків генералізованого пародонтиту I ступеня
важкості, 14 випадків генералізованого пародонтиту II ступеня важкості, 11
випадків генералізованого пародонтиту III ступеня важкості). Діагностика
захворювань СОПР: 3 людини страждали типовою формою ЧПЛ, також
виявлено по одному випадку ерозивно-виразкової та гиперкератотической
формі ЧПЛ; у 4 пацієнтів було діагностовано ХРАС; 3 людини страждали
глосалгії; також у 2 пацієнтів виявлена плоска форма лейкоплакії; в 4 випадках
спостерігався алергічний стоматит. Крім того у 21 пацієнта було діагностовано
кандидозний глосит.
У більшості пацієнтів (67 осіб), групи спостереження, спостерігалися
судинні розлади, захворювання шлунково-кишкового тракту, наліт на спинці
язика біло-сірого кольору, на бічних поверхнях язика - відбитки зубів, слизова
оболонка щік - набрякла, у деяких хворих яскраво-червоного кольору. У 22
пацієнтів відзначалися осередки десквамації.
В результаті обстеження контрольної групи у 17 пацієнтів були
діагностовано захворювання пародонту (7 випадків катаральних змін і 8
випадків генералізованого пародонтиту II ступеня важкості, 2 випадки
генералізованого пародонтиту III ступеня важкості в стадії ремісії). У 10
пацієнтів діагностовано захворювання СОПР (3 людини страждали алергічних
стоматитом, 5 кандидозним глоситом, 2 хронічним герпетичним стоматитом).
У частини пацієнтів (14 осіб), групи спостереження, спостерігалися
судинні розлади, захворювання шлунково-кишкового тракту, спостерігали
наліт на спинці язика біло-сірого кольору, на бічних поверхнях язика - відбитки
зубів.
Аналіз отриманих результатів показав, що учасники і жителі регіону
проведення бойових дій в значній мірі схильні до порушення психоемоційного
стану і як наслідок - швидкий розвиток і загострення захворювань слизової
оболонки порожнини рота і пародонту. Це відбувається як на тлі загострення
загальносоматичних захворювань, так і безпосередньо психоневрологічних
змін. Також відзначається тяжкість патологічних процесів, що в свою чергу
свідчить про необхідність враховувати в плані лікування і психогенний аспект.
Висновки.
Таким чином, спільний контроль стоматологів і психоневрологів за станом
учасників бойових дій, населення відповідних районів багато в чому може
допомогти запобігти розвитку і загострення хронічних форм захворювань
стоматологічного профілю, а спільна робота дозволить підвищити показники
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санації перерахованих груп населення і дасть можливість розробки та
впровадження дієвої системи профілактики.
Література:
1. Злобіна О.А., Бабінцева А.А. Связь синдрома эмоционального
выгорания и глоссалгии // Стоматолог-практик, 2014.-№ 1.-С.64-65.
2. Кожевніков С.В., Вальков В.А. Синдром жжения полости рта:
причины, дифференциальная диагностика // Институт стоматологии, 2012.
-№ 1.-С.96-97.
3. Шумский А.В., Мацкевич А.А.,Юрченко С.Ю. T-Scan в диагностике
неврогенных заболеваний полости рта //Клиническая стоматология, 2011.
-№ 2.-С.76-78.
4. Грішина Н.В. Психологические и нейрофизиологические особенности
пациентов с синдромом жжения полости рта. // Проблемы стоматологии и
нейростоматологии, 1999.-№ 1.-С.39-41.
Стаття відправлена: 31.03.2021 р.
© Іванов О.Є.

Conference proceedings

36

Scientific and technological revolution of the XXI century' 2021

April 2021
CID: GE16-021

UDC: 616.314-08: 615.849.19
USE OF DIODE LASER IN TREATMENT OF DENTAL DISEASES

Saluk O.D.
PhD in Medicine, Associate Professor
Dnipro State Medical University, Ukraine, Dnipro, Vernadsky street, 9, 49044
Makarova I.A.
Assistant
Dnipro State Medical University, Ukraine, Dnipro,Vernadsky street,9,49044
Abstract. Laser therapy has become widespread in medicine, including dentistry. The aim of
this work was to evaluate the effectiveness of the technique of excision of the hypertrophied gingiva
which has grown into a carious cavity in comparison with other methods. The use of a diode laser
for this purpose has proven its ability to quickly, painlessly and noiselessly remove soft tissue.
Key words: diode laser, hypertrophied gingiva, carious cavity.

Introduction.
The clinical efficacy of laser therapy in dentistry is being investigated in
different countries. The authors note that the diode laser is distinguished by a wide
range of indications, high reliability and ease of control [1, 2]. It has been
demonstrated that the laser is capable of dissecting, coagulating biological tissues,
and the whole process occurs quickly and silently. Its effect is much sparing than the
effect of electrosurgery or a scalpel [3].
The aim of the work is to evaluate the effectiveness of the technique for excising
hypertrophied gingival tissues using a diode laser in the presence of combined
gingival pathology with pathology of hard tooth tissues in the treatment of caries and
its complications.
Rendering of the basic material.
We observed 10 patients aged 18-30 years. Of these, 6 people were diagnosed
with chronic deep caries, and 4 patients with chronic periodontitis. In all cases the
presence of a gingival papilla was recorded which had grown and filled the carious
cavity. On examination of patients, standard clinical methods were used, the color,
density, bleeding, and tenderness of hypertrophied tissues were assessed. In the
treatment scheme, a diathermocoagulator was used in 5 cases for the excision of soft
tissue, in the remaining 5 patients a diode laser was used.
Results.
According to the data obtained, in patients of both the first and second groups at
the beginning of the intervention there was a certain hesitancy in the effectiveness of
the planned technique of excision of gingival tissue. Diathermocoagulation required
complete anesthesia in all 5 patients. In addition, the specific sounds and smells that
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accompanied this manipulation caused unpleasant sensations in the patients. After the
treatment, 4 people had slight pain and bleeding during the day. In the case of the
laser, only 1 patient needed application anesthesia. All 5 people noted the comfort of
the procedure and positive clinical results later.
Clinical example. Patient G., 20 years old, came to the clinic with complaints of
pain and bleeding during eating when biting on tooth 36. These symptoms bothered
him for several months. He behaves toward dental treatment with some caution. The
slightest touch of the teeth caused panic. Tooth 36 was treated years ago, dental
filling collapsed six months ago. On examination of the tooth 36 there was revealed a
carious cavity with a destroyed distal wall, filled with a gingival papilla grown from
the interdental space. The gingival isssue is relatively dense and hyperemic. During
careful probing, slight bleeding is observed. The reaction to cold water is painless.
Comparative horizontal percussion of tooth 36 is sensitive, vertical one is painless.
EOD = 20 μA. On the internal spot-film X-ray of tooth 36, a focus of radio-lucency
with uneven margins was found, capturing half of the crown in size. The carious
cavity does not communicate with the tooth cavity, which is one third filled with
secondary dentin. The diagnosis was made: hypertrophic papillitis, chronic deep
caries of tooth 36. Taking into account the psychological state of the patient it was
decided to remove the hypertrophic papilla using a diode laser. After the conversation
the patient agreed to the mentioned-above intervention. To calm the patient, an
application anesthesia was performed, followed by excision of the hypertrophied
gingival papilla and the release of the carious cavity from soft tissues. Subsequently,
the treatment of caries in tooth 36 was completed. At the same time, the patient did
not complain about the condition of the gums.
Conclusions.
Treatment of caries and its complications in the presence of a carious cavity of
classes 2-5 may be accompanied by certain problems associated with the growth of
the gingival papilla or gingival margin. Removal of the soft tissues of the oral cavity
is a serious invasive intervention into the human body. Such manipulation is often
accompanied by pain, bleeding. Therefore, in this case, it is important to choose a
method of excision of these tissues. To compensate for the existing disadvantages of
traditional methods of removing hypertrophied gingival tissue allows coagulation
through the use of a diode laser. This technique meets the highest clinical standards
for dental care. The diode laser has proven to be highly efficient and safe to use.
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Podilskyi State Agrarian and Engineering University,
Abstract. In the work there is a way of retaining repair pigs. Throughout the cultivation
period (from 4 8 months of age), the control group of the repair pigs used exclamation on concrete
sites - forced. Every day the animals were expelled to a vocal field for 2.5 - 3 hours. The pigs and
the experimental group had free access from a pig farm to a flashing area through the lases. In the
process of growing repairs in various ways, the maintenance of a significant difference in changes
in linear animals. The highest indicators of the length of the trunk, the breast girth and height in
the grass were characterized by repair guinea pigs. They prevailed animals of the control group
according to 0.9; 2.7; 2.4%. Animals who grown on the grounds under the canopy were more
compact, had the smallest length of the trunk and breast girth.
Keywords: repair pigs, length of the trunk, height in the roll, growth, development, growth,
retention.
Анотація. В роботі розлядається спосіб утримання ремонтних свинок. Протягом
всього періоду вирощування (з 4-х 8-місячного віку) контрольна група ремонтних свинок
користувалась вигулами на бетонованих майданчиках – примусово. Щодня тварин виганяли
на вигульний майданчик на 2,5 – 3 години. Свинки І дослідної групи мали вільний доступ із
свинарника на вигульний майданчик через лаз. В процесі вирощування ремонтних свинок при
різних способах утримання встановлена значна різниця в змінах лінійних промірів тварин.
Найвищими показниками довжини тулубу, обхвату грудей і висоти в холці
характеризувались ремонтні свинки вільно-вигульного утримання. Вони переважали тварин
контрольної групи відповідно на 0,9; 2,7; 2,4 %. Тварини, яких виростили на майданчиках під
навісом були більш компактні, мали найменшу довжину тулубу і обхват грудей.
Ключові слова: ремонтні свинки, довжина тулубу, висота в холці, ріст,
розвиток,приріст, утримання.

Вступ.
Складний процес кількісних і якісних змін в індивідуальному розвитку
тварин відбувається шляхом росту, диференціювання, спеціалізації, інтеграції
та інших процесів, які в різні періоди їх життя мають різну інтенсивність та
різноманітні поєднання і тому знання цих процесів дозволяє спеціалістам
управляти спрямованим вирощуванням молодняку і процесом відтворення.
Контроль за ростом і розвитком тварин здійснюється шляхом зважування і
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вимірювання. Систематичне зважування тварин дає змогу точно визначити
масу тіла і приріст її за певний проміжок часу[1,3].
Мета і методика досліджень.
Протягом всього періоду вирощування (з 4-х 8-місячного віку) контрольна
група ремонтних свинок користувалась вигулами на бетонованих майданчиках
– примусово. Щодня тварин виганяли на вигульний майданчик на 2,5 – 3
години. Свинки І дослідної групи мали вільний доступ із свинарника на
вигульний майданчик через лаз.[2].
Результати досліджень.
Встановлено, що ремонтні свинки мали різну інтенсивність росту в
залежності від періоду досліду. Так, на початку досліду у 4-місячному віці
тварини всіх груп мали практично однакову живу масу, але в 5-місячному віці
тварини контрольної групи за даним показником переважали аналогів ІІ
дослідної групи на 1,3 кг (P>0,999) і поступалися тваринам І групи на 0,9 кг
(Р>0,99).
Ремонтні свинки режимно-вигульного утримання в період вирощування з 6
до 7-місячного віку за інтенсивністю росту відставали від тварин дослідних
груп. Так, у 6-місячному віці жива маса свинок І дослідної групи була вище на
2,4 кг (P>0,95) і другої – на 1,4 кг (P>0,999), а у віці 7 місяців жива маса свинок
І дослідної групи була вище живої маси свинок контрольної групи на 1,1 кг
(P>0,999) і жива маса свинок ІІ групи була вище живої маси свинок
контрольної групи на 1,4 кг (Р>0,999). До кінця періоду вирощування вказана
закономірність не збереглась і ремонтні свинки І і ІІ дослідних груп
поступались свинкам контрольної групи за живою масою на 2 кг (P>0,999) і 1,4
кг (Р>0,999). Поряд з цим обраховано коефіцієнт повторюваності (rp)
показників живої маси у різні вікові періоди. Використовуючи коефіцієнт
повторюваності, вже за результатами ранньої оцінки тварин можна
прогнозувати їх наступну продуктивність. Отже, взявши до уваги коефіцієнт
повторюваності показників живої маси ремонтних свинок у 2-4 місяці можна
зробити висновок, що в кінці періоду вирощування найбільшу живу масу
будуть мати свинки контрольної групи, яких вирощували при режимновигульному способі утримання, а найменшу – свинки І групи, що утримувались
вільно-вигульно. Середньодобовий приріст – цілком задовільний показник
швидкості росту і тому його використовують на практиці для контролю за
ростом тварин.[7]. Середньодобовий приріст у свинок контрольної групи був на
19,6г більший, ніж у свинок І дослідної групи і на 12,9г більший, ніж у свинок
ІІ дослідної групи. Відносний приріст свинок контрольної групи був на 6,5%
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більший, ніж у свинок І дослідної групи і на 3,9% більший, ніж у свинок ІІ
дослідної групи. Індекс інтенсивності формування тварин був більший у свинок
ІІ дослідної групи на 0,148, ніж у свинок контрольної групи і на 0,093 більший,
ніж у свинок І дослідної групи. Індекс напруга росту свинок у ІІ дослідній групі
був на 0,52 більший, ніж у свинок контрольної групи і на 0,323 більший, ніж у
свинок І дослідної групи. Індекс рівномірності росту у свинок І дослідної групі
був на 0,036 менший, ніж у свинок контрольної групи і на 0,022 більший, ніж у
свинок ІІ дослідної групи.[3,6].
Встановлено, що в 6-місячному віці більш високими показниками довжини
тулубу характеризувались тварини контрольної і першої дослідної груп. У
даному віці вона була відповідно 111,2 і 111,8 см це на 1,4 - 2 см більше, ніж у
свинок ІІ дослідної групи. За обхватом грудей в 6-місячному віці тварини
дослідних груп переважали ровесниць контрольної групи відповідно на 17,2см
(Р >0,999) і на 14,2 см (Р>0,999). Встановлена деяка різниця по висоті в холці.
За даним показником тварини контрольної групи поступались аналогам І
дослідної групи на 0,6 см (Р>0,999) і ІІ – на 0,9 см (Р>0,999). Між живою масою
і довжиною тулубу найвищий коефіцієнт кореляції у свинок контрольної групи
(0,78) і найнижчий у свинок І дослідної групи (0,53); між живою масою і
обхватом грудей найвищий коефіцієнт кореляції у свинок контрольної групи
(0,66) і найнижчий у свинок ІІ дослідної групи (0,61); між живою масою і
висотою в холці найвищий коефіцієнт кореляції у свинок І дослідної групи
(0,68) і найнижчий у свинок ІІ дослідної групи (0,27). У 8- місячному віці між
живою масою і довжиною тулубу найвищий коефіцієнт кореляції у свинок І і ІІ
дослідних груп; між живою масою і обхватом грудей найвищий коефіцієнт
кореляції у свинок контрольної групи (0,78) і найнижчий у свинок І дослідної
групи (0,31); між живою масою і висотою в холці найвищий коефіцієнт
кореляції у свинок І дослідної групи (0,89) і найнижчий у свинок ІІ дослідної
групи (0,46) [5,6].
Висновки.
В процесі вирощування ремонтних свинок при різних способах утримання
встановлена значна різниця в змінах лінійних промірів тварин. Найвищими
показниками довжини тулубу, обхвату грудей і висоти в холці
характеризувались ремонтні свинки вільно-вигульного утримання. Вони
переважали тварин контрольної групи відповідно на 0,9; 2,7; 2,4 %. Тварини,
яких виростили на майданчиках під навісом були більш компактні, мали
найменшу довжину тулубу і обхват грудей.
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THE SYSTEM OF ORGANIZATION OF DILUTION OF A NEW DAIRY
POPULATION

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗВЕДЕННЯ НОВОЇ ПОПУЛЯЦІЇ МОЛОЧНОЇ
ХУДОБИ
Yakovichuk N. / Яківчук Н.
аспірант
Подільський державний аграрно-технічний університет
Podilskyi State Agrarian and Engineering University,
Анотація. В роботі розглядається пошук форм, методів та процесів здійснення
сучасних аграрних перетворень на фермах Буковини. У результаті тривалої селекційноплемінної роботи з використанням генетичного молочного потенціалу української червонорябої породи з двома типами: прикарпатського внутрішньопородного типу української
червоно-рябої молочної породи та буковинського заводського типу червоно-рябої породи
сформувалася нова породна група червоно-рябої молочної худоби.
Ключові слова: породна група, генотип,розведення, селекція, молочне скотарство,
поголів’я, генетичний потенціал.
Abstract. The work examines the search for forms, methods and processes of modern
agrarian transformations on Bukovina farms. As a result of prolonged breeding work using the
genetic dairy potential of the Ukrainian red-rush breed with two types: the Precarpathian
intraperitoneal type of Ukrainian red-rye dairy and Bukovynsky factory type of red-rush breed was
formed a new breeding group of reddish livestock.
Key words: a rock group, genotype, breeding, selection, dairy cattle breeding, livestock,
genetic potential.

Забезпечення населення України молоком і молочними продуктами
вітчизняного виробництва є актуальним питанням продовольчої безпеки. Тому
на державному рівні розвиток молочного скотарства визначено серед
пріоритетних напрямів аграрної політики України, на які спрямовуватиметься
фінансова підтримка коштами державного бюджету. Розвиток галузі
планується досягати шляхом збільшення поголів’я корів, порідного
(генетичного) поліпшення худоби та технічного переоснащення приміщень,
технологічних процесів[2].
Сучасні умови господарювання вимагають від племінної справи
інноваційних напрямів роботи, які б забезпечили створення тварин придатних
до розмноження у конкретних умовах з добре розвиненими продуктивними
ознаками.
Вченими у галузі тваринництва світу доведено, що продуктивність
молочної худоби зумовлена генотипом, умовами годівлі та утримання. І при
цьому зростання молочної продуктивності корів до надою 5000 кг в рік
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залежить здебільшого від повноцінного збалансування годування. У разі надою
понад 5000 кг посилюється значення генетичного потенціалу, але і в цьому
випадку вирішальним, 65-75%, залишається фактор годівлі.[3,5].
Важливим завданням науковців регіону є пошук форм, методів та процесів
здійснення сучасних аграрних перетворень на фермах Буковини. Саме, тому
нині при вході в ринок, процес інтенсифікації у молочному скотарстві
зумовлено новими вимогами для регіону Буковини. У результаті тривалої
селекційно-племінної роботи науковців у галузі молочного скотарства
Чернівецької області відбулись значні зміни за кількістю та якістю та
породним станом.[5].
Населення регіону Буковини з споконвіку любить займатись розведенням і
утриманням худоби, свиней, овець та іншої живності. Кожний буковинський
господар, який розводить молочну худобу прагне одержати якнайбільше
прибутків від реалізації продукції тваринництва при якомога менших витратах.
Головним фактором при цьому є розведення високопродуктивної породної
худоби, яка найбільш повно забезпечує перетворення рослинного корму у
тваринницьку продукцію.
Чернівецька область має ефективну систему організації виробництва, яка
забезпечує пріоритетне запровадження сучасних технологій виробництва
високоякісної продукції та цілеспрямоване удосконалення молочної худоби
регіону за технологічними ознаками на рівні світових стандартів.[2].
На сучасному етапі процес інтенсифікації в молочному скотарстві зумовив
нові вимоги і, до великої рогатої худоби в умовах регіону Буковини. У
результаті тривалої селекційно-племінної роботи з використанням генетичного
молочного потенціалу української червоно-рябої породи з двома типами:
прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої
молочної породи та буковинського заводського типу червоно-рябої породи
сформувалася нова породна група червоно-рябої молочної худоби.[1,3].
Особливу увагу приділяється генетичному поліпшенню базових стад. Для
цього в господарствах спеціалісти та керівники використовують сперму бугаїв
поліпшувачів, оцінених за якістю нащадків вітчизняної та зарубіжної селекції.
Генеалогічна структура племінних заводів і репродукторів з розведення
нової популяції молочної худоби показав, що із 16 оцінених ліній найбільш
чисельними за маточним поголів’ям є лінії Хановера – 1467 (1054 корови),
Рігела – 1310 (1068 корів), Старбака – 1051 голів ( лише 23 корови). Із 3174
голів телиць 1028 (32,4%) належать до лінії Старбака, 453 (14,3%) – лінії Чіфа,
439 (13,8%) – лінії Імпрувера, 413 (13,0%) – лінії Хановера, тобто
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спостерігається різка зміна апробованих у буковинському заводському типі
ліній на голштинські.
У зв’язку з цим дана створена група худоби, відзначається достатньо
високими надоями, жирномолочністю, доброю відтворювальною здатністю,
задовільними відгодівельними і м’ясними якостями, з подовженим віком
використання та пристосованістю до умов розведення в різних кліматичних
зонах південно-західного Лісостепу України. Саме завдяки цим вимогам в
молочному скотарстві Буковини відбулись значні зміни за кількістю та якістю
тварин.
Так, у Чернівецькій області робота зі створення породної групи червонорябої молочної худоби проводиться за загальною програмою, яка прийнята для
даного регіону.
Однак, особливістю вказаної програми є те, що за материнську породу у
минулому у даному регіоні використовувались місцеві симентали, через що
вони у порівнянні з тваринами інших регіонів (Центральних і Східних
областей), дещо дрібніші, мають більш виражений молочно-м’ясний тип
продуктивності. Крім того, на початкових етапах виведення нової породної
групи, тут використовувались монбільярди, айшири і червоно-рябі бугаї
західно-німецького походження[7].
Кліматичні зони Буковини також особливі, яких немає в інших областях
України, і саме тому, зумовлена необхідність виведення у даному регіоні
порідної групи червоно-рябої молочної породи нової популяції.
У Чернівецькій області створена ефективна система організації і
управління племінною справою у скотарстві (племінні зводи, племінні
репродуктори, обласне племоб’єднання), яка забезпечує широке запровадження
у виробництво сучасних технологій розведення, годівлі і удосконалення порід
тварин регіону за технологічними ознаками .
На сьогодні аналіз селекційно-генетичної ситуації у стадах буковинського
заводського типу червоно-рябої молочної породи показує, що для виконання
раніше запланованих науково-дослідних робіт з виведення створюваної
породної групи молочної червоно-рябої породи є всі підстави.
З огляду вище зазначене Закон України «Про племінну справу у
тваринництві» серед основних завдань визначає створення, збереження та
раціональне використання племінних ресурсів вищої племінної цінності з
метою поліпшення генетичної якості тварин підвищення економічної
ефективності.
Так на виконання положень статті 8 Закону України «Про племінну справу
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у тваринництві» розроблено пропоноване селекційне досягнення на майбутнє,
яке має визначити державну політику в селекції новостворюваної породної
групи молочної червоно-рябої породи для даного регіону. Тривалу селекційну
роботу з її виведення завершено. Апробацію даної породної групи з розгалуженою
системою внутрішньо породних селекційних формувань (типи, лінії, родини)
планується провести в 2013-2015 роках.
Реалізація завдань ефективного ведення інтенсивного молочного
скотарства Буковини в сучасних умовах господарювання можлива шляхом
створення системи селекції худоби, високорентабельного виробництва,
переробки і реалізації молока у відповідності до прийнятих державних
законів та діючих програм.
Молочне скотарство в Чернівецькій області розвивається за рахунок
чистопородного розведення створеної буковинської породної групи
червоно – рябої молочної худоби нового типу. Тому нині племінна база
молочного скотарства регіону представлена переважно худобою буковинського
заводського типу української червоно-рябої молочної породи з подальшим
створенням буковинської породної групи червоно-рябої молочної худоби, що і
визначить перспективи розвитку та особливості ведення селекційно-племінної
роботи у господарствах суспільного типу різної форми власності.[4].
Генетичний потенціал молочної продуктивності тварин базових
господарств знаходиться на рівні 6,0-7,0 тис. кг молока з вмістом жиру 3,83,9%. Характерною особливістю корів буковинського нового типу є утримання
високого вмісту жиру в молоці при збільшенні надоїв, яка підтверджується
додатними кореляційними зв'язками між основними ознаками молочної продуктивності.
Тварини характеризуються молочним типом будови тіла. Коровам
буковинського заводського типу властива чашо- і ванноподібна форма вимені з
помірними розмірами дійок. Індекс вимені сягає 49%, швидкість молоковіддачі
– 1,86-2,0 кг/хв. Корови мають задовільну відтворювальну здатність. Вихід
телят на 100 корів складає 95-98 голів. Характерною особливістю тварин
дійного стада є тривалість їх господарського використання (4,6 лактації, в
середньому), міцність конституції. Чимало тварин базових господарств
знаходилися на 10-11 лактації, зберігаючи міцне здоров’я[6].
Висновки. У базових господарствах ефективно поєднують науковообгрунтоване ведення скотарства та умілі підходи планування своєї діяльності,
що дає зменшення собівартості молочної продукції.
Спеціалісти та керівники базових господарств продовжують працювати
над підвищенням продуктивності молочного дійного стада корів з
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використання нових технологій селекції, годівлі та утримання, що знижують
собівартість продукції.
Література
1.Басовський М.З. Розведення сільськогосподарських тварин. - Біла
Церква, 2001.-537 с.
2.Бельков Г., Кутлуахметов А. Развиваем скороспелую отрасль //
Молочное и мясное скотоводство. - 2009. - № 4. -С. 6 -7.
3. Пастернак Х.І. Синергетичний ефект інтегрованого виробництва та
промислової переробки молока // Агроінком. – 2006. – № 3-4.– С. 29-30.
4. Копитець Н.Г. Функціонування системи збуту продукції скотарства:
теорет.-практ. аспект: Монографія / Н.Г. Копитець. – К.: Ін-т аграр. економіки,
2007. – 210 c.
5. Prylìpko, T.M., Prylìpko, l.V. Task and priorities of public policy of Ukraine
in food safety industries and international normative legal bases of food safety //
Proceedings of the International Academic Congress «European Research Area:
Status, Problems and Prospects» (Latvian Republic, Rīga, 01–02 September 2016).
6. Корх І.В., Калинка А.К., Приліпко Т.М. Вплив розроблених власних
рецептів раціонів для підсисного молодняку м’ясного симменталу худоби у
стійловому періоді вирощування в умовах передгірської зони Карпатсько
горегіонуБуковини / І. В. Корх,А. К. КалинкаТ. М. Приліпко // Зб. наук. праць
«ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. «Новини науки: до 20-річчя
розведення нової популяці їм’ясного сименталу на Буковині», м. Чернівці, 10
серпня, 2019 р. / під наук. ред. А. К. Калинки. -Чернівці : ГО «Європейська
наукова платформа», 2019. -С. 76-79.
7. Приліпко Т.М., Захарчук П.Б., Гончар В.І., Калинка А.К.Вплив
згодовування в раціоні селеновмісних добавок на хімічний склад м’яса бичків
симменталу жуйних / Т. М. Приліпко П. Б. Захарчук., В. І. Гончар, А. К.
Калинка //Зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф.
«Новини науки: до 20-річчя галузі м’ясного скотарства на Буковині», - Чернівці,
16грудня, 2019 р. / під наук. ред. А. К. Калинки. -Чернівці : ГО Європейська
наукова платформа». - 2019.-С.81 84.
Науковий керівник Приліпко Т.М. доктор с.-г. наук, професор
Статья отправлена: 6.04.2021 г.

Conference proceedings

48

Scientific and technological revolution of the XXI century' 2021

April 2021
CID: GE16-016

FEED ADDITIVE FROM AQUACULTURE OF THE DNIESTER
RIVER - RESERVE OF REPLENISHMENT OF NEED FOR HIGH-PROTEIN
FEEDS AND BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN ANIMAL
RATIONS

КОРМОВА ДОБАВКА ІЗ АКВАКУЛЬТУРИ РІЧКИ ДНІСТЕР - РЕЗЕРВ
ПОПОВНЕННЯ ПОТРЕБИ У ВИСОКОБІЛКОВИХ КОРМАХ ТА БІОЛОГІЧНО
АКТИВНИХ РЕЧОВИНАХ У РАЦІОНАХ ТВАРИН
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Abstract. In the work there is a search and development of effective ways to reduce the
specific grain weight in combines due to invoic raw materials and partial or complete replacement
in these high-level ingredients such as animal proteins, fats, phosphatides, macro- and trace
elements and vitamin-mineral premixes by using natural the resources of the local raw material
base. Basic power supplies containing protein - mineral supplement of the Dniester River, indicate
its unique, natural multicomponent composition, which makes it a widget, in particular, as a
protein source, amino acids, vitamins, macro- and trace elements, and possibly others, There are
still non-defined biologically active substances.
Key words: trace elements, aquaculture, feed additive, vitamins, biologically active
substances
Анотація. В роботі розлядається пошук і розробка ефективних способів зменшення
питомої ваги зерна в комбікормах за рахунок незернової сировини та часткова або повна
заміна в них таких високовартісних інгредієнтів, як тваринні білки, жири, фосфатиди,
макро- і мікроелементи та вітамінно-мінеральні премікси за рахунок використання
природних ресурсів місцевої сировинної бази. Основні елементи живлення, які містить
протеїново – мінеральна добавка річки Дністер, свідчать про її унікальний, природний
багатокомпонентний склад, завдяки чому вона може мати широкопланове використання,
зокрема, як джерело протеїну, амінокислот, вітамінів, макро- і мікроелементів та,
можливо, інших, ще неідентифікованих нами біологічно активних речовин.
Ключові слова: мікроелементи,аквакультура, кормова добавка,вітаміни,біологічноактивні речовини

An important reserve for the need for high-protein feeds, fodder protein and
biologically active substances in our days there may be flora and fauna of reservoirs.
However, in livestock breeding is used mainly fish flour while many products of
reservoirs - algae, planking crustaceans, other hydrobionts - not yet become one of
the arsenals of fodder means, despite their exclusive biological value. [thirteen].
Production of mixed fodder concentrates and full-sized balanced mixed fodders for
various types of agricultural animals requires, in addition to the use of grain, also the
use of a number of expensive and deficient high-protein components, vitamin and
mineral additives, premixes and other biologically active substances. Therefore, the
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search and development of effective ways to reduce the specific grain weight in
combines due to invoic raw materials and partial or complete replacement in them
such high-level ingredients such as animal proteins, fats, phosphatides, macro- and
trace elements and vitamin-mineral premixes by using natural resources local. The
raw material base is relevant. One of the following feeds which Used earlier in
livestock, is aquaculture of the Dniester River, which includes microalgae, racing,
infusoria, colors, cysts, eggs, larvae, pupaes, and other forms of zoophytoplankton of
the water area.[3].
Carrying in this area will create prerequisites for the direction of biologists,
hydrobiologists, botany, physiologists, scholars and specialists of the zooveterinary
profile for further development of scientifically grounded methods for increasing the
production of zoophytoplankton in controlled or partially controlled conditions in
order to use artificial methods of intensifying its accumulation while maintaining a
unique environmental Balance of the Dniester River Zone. .[9]
Perennial data of the chemical composition of the protein-mineral supplement
from the Dniester River Aquaculture, indicate that this additive is characterized by
high content of crude protein. In this case, the organic substance amounted to an
average of 57% and is represented, mainly by purely extractable substances (31.2%)
and a cheese protein (18.7%).[1,4].
It is known that the provision of agricultural animals protein depends not only
on its level in the diet, but also from the fullness due to the set of indispensable amino
acids, the amount of which was 72.2 g, or 37.1% of the total content in the
supplement of crude protein. Studies have found that protein-mineral supplements
from aquaculture can be classified as a feeder with optimal content of both
substituted and indispensable amino acids.[8]
The results of the fatty acid composition of lipids indicate that the investigated
additive is characterized by a wide spectrum of fatty acids, balanced by saturation
and biological value for the body of agricultural animals. The lipid protein-mineral
supplements of aquaculture included 17 fatty acids, namely linolev, linolenova and
arachidonic acids, which are equated to vitamins and are considered indispensable for
the body of animals.
In order to ensure high productivity and resistance of the body of animals and
the effective use of feeds, vitamins are extremely important. By content of vitamins
protein - a mineral supplement of aquaculture is a sufficient concentration of vitamin
A (3,8,0-4,2 IU / kg), e (21,4-33,9 mg / kg), B1 (0,52-0 , 68 mg / kg), B6 (1,9-2,83
mg / kg) [6].
According to the microelement composition, the protein-mineral supplement
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from aquaculture also did not inferior to grain feeds, and in iron content (2910 mg /
kg), manganese (107 mg / kg), cobalt (0.9 mg / kg), copper (7.10 mg / kg), zinc (36.4
mg / kg), selenium (0.07 mg / kg), etc. significantly exceeded them. Consequently, it
follows that the protein-mineral supplement from the aquaculture of the Dniester
River is a natural reserve of microelements.[5].
High contents in the prototype of the ash resulted in high concentration of
calcium, phosphorus, magnesium, which, according to the content of these elements
in 7-11 or more times exceeded grain feeds (peas, wheat, barley).
Conclusions. Basic power supplies containing a protein-mineral additive,
indicate its unique, in our opinion, a natural multicomponent composition, which
makes it a widowed use, in particular, as a protein source, amino acids, vitamins,
macro- and trace elements, and maybe Others are still unidentified by us biologically
active substances. Confirmation this may be the results of our animal research.
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Аннотация. Целью работы является рассмотрение этапов развития теории
инвестиций и методологии моделирования инвестиционного портфеля. В работе выделена
общая проблематика современной теории управления инвестиционным портфелем,
определены характерные особенности работ каждого этапа развития теории инвестиций,
рассмотрены гипотезы о полной определенности и неопределенности условий, в которых
осуществляется процесс принятия финансовых решений. В работе рассматривается
поэтапное развитие теоретических подходов к методам портфельной оптимизации и
моделирования инвестиционного портфеля.
Ключевые слова: теория инвестирования, оптимальная инвестиционная стратегия,
инвестиционный риск, факторы доходности, факторы риска, ценные бумаги,
инвестиционный портфель, методы портфельной оптимизации.
Annotation. The aim of the work is to consider the stages of development of the theory of
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investments and methodology for modeling the investment portfolio. The paper highlights the
general problems of the modern theory of investment portfolio management, defines the
characteristic features of the work of each stage of development of the theory of investment,
considers hypotheses about the complete certainty and uncertainty of the conditions in which the
process of making financial decisions is carried out. The article deals with the step-by-step
development of theoretical approaches to methods of portfolio optimization and investment
portfolio modeling.
Key words: investment theory, optimal investment strategy, investment risk, profitability
factors, risk factors, securities, investment portfolio, portfolio optimization methods.

Вступление
Главной проблемой современной теории управления инвестиционным
портфелем кредитной организации является выбор портфеля активов,
учитывающий такие важнейшие факторы, как доходность и риск.
Существенным моментом здесь оказывается учет взаимных корреляционных
связей между доходностью различных активов, позволяющий произвести
эффективную диверсификацию портфеля с целью существенного снижения
риска портфеля по сравнению с риском включенных в него составляющих.
Количественная оценка основных параметров инвестиционного процесса
позволит решить задачу оптимизации инвестиционного портфеля.
Основной текст
За относительно короткий временной период теория инвестиций получила
значительное развитие, в котором можно выделить ряд этапов.
Первый этап (1920-1930-е гг.) является периодом зарождения теории
финансов как науки и представлен, прежде всего, основополагающими
работами И. Фишера (I. Fisher) по теории процентной ставки [8]. В работах
Вильямса (Williams) [24] был предложен теоретический подход к оценке
капитальных (основных) активов. Важная особенность работ данного периода
состоит в принятии гипотезы о полной определенности условий, в которых
осуществляется процесс принятия финансовых решений. Уже в 1921 г. в работе
Найта (Knight) [9] содержался качественный анализ данных факторов в
контексте теории финансов.
Начало современной теории инвестиций связывается с 1952 г., когда
появилась статья Г. Марковица (H. Markowitz) под названием "Выбор
портфеля"[11]. В статье впервые была предложена математическая модель
формирования оптимального портфеля ценных бумаг и были приведены
методы построения таких портфелей при определенных условиях. Основной
заслугой работы Г. Марковица явилась предложенная теоретико-вероятностная
формализация понятия доходности и риска, что позволило перевести задачу
выбора оптимальной инвестиционной стратегии на математический язык [7].
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После написания статьи "Выбор портфеля"[11] Марковиц постоянно
занимался усовершенствованием и развитием предложенной модели. В 1959 г.
выходит первая монография [12], посвященная изложению предложенного
подхода и в 1990 г. выходит книга [13], подводящая итог почти сорокалетнему
периоду работы по теории выбора инвестиционного портфеля.
В 1963 г. учеником Марковица Уильямом Шарпом (William Sharpe) [21]
была предложена так называемая однофакторная модель рынка капиталов, в
которой впервые появились ставшие распространенными впоследствии α- и βхарактеристики акций. На основе однофакторной модели Шарп предложил
упрощенный метод выбора оптимального портфеля, который сводил задачу
квадратичной оптимизации к линейной.
Влияние портфельной теории Марковица значительно усилилось после
появления в конце 50-х и начале 60-х гг. работ Джеймса Тобина (J. Tobin) по
аналогичным темам. Здесь следует отметить некоторые различия между
подходами Марковица и Тобина.
С 1964 г. появляются три работы, открывшие следующий этап в
инвестиционной теории и связанные с моделью оценки капитальных активов,
или САРМ (Capital asset price model). Работы Шарпа (Sharp), Линтнера
(Lintner)[10], Моссина (Mossin)[14] были посвящены, по существу, одному и
тому же вопросу: "Допустим, что все инвесторы, обладая одной и той же
информацией, одинаково оценивают доходность и риск отдельных акций.
Допустим также, что все они формируют свои оптимальные в смысле теории
Марковица портфели акций исходя из индивидуальной склонности к риску"[1].
Таким образом, САРМ в одном из ракурсов представляется как
макроэкономическое обобщение теории Марковица.
Заключение и выводы.
Следует отметить, что сегодняшний российский рынок ценных бумаг
относится пока к категории развивающихся рынков, и перспективы его
развития зависят как от общемировых тенденций, так и от экономической
стратегии правительства и Центрального банка Российской Федерации, вектора
развития экономики России.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с
разработкой и реализацией стратегии развития бизнеса. Одним из инструментов,
применение которого в стратегическом планировании позволяет компаниям получить
необходимую «пропорцию» в реализации стратегии на основе системы сбалансированных
показателей, является стратегическая карта. Задачи, поставленные в данной статье показать акционерам и менеджменту, что этот основополагающий компонент
стратегического планирования дает возможность акционерам и менеджменту компаний
определиться с трендом развития бизнеса, очертить глобальные тенденции рынка, понять,
какие организационные и структурные изменения должны произойти в компании, чтобы
она стала конкурентоспособной, в чем ее преимущество, какие инструменты необходимы
ей для успешного развития.
Ключевые слова: менеджмент, стратегия, стратегическое планирование, карта
стратегии, конкурентоспособность.
Abstract: This article discusses current issues related to the development and implementation
of a business development strategy. One of the tools used in strategic planning allows companies to
get the necessary "proportion" in the implementation of the strategy based on a system of balanced
indicators is the strategic map. The tasks set in this article are to show shareholders and
management that this fundamental component of strategic planning enables shareholders and
management of companies to determine the trend of business development, outline global market
trends, understand what organizational and structural changes must occur in the company in order
for it to become competitive, what is its advantage, what tools are necessary for its successful
development.
Keywords: management, strategy, strategic planning, strategy card, competitiveness.

Введение.
В основе стратегического планирования лежит понятие стратегии.
Стратегия представляет собой не простую совокупность действий, а
органическое сочетание действий посредством рационального распределения
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ресурсов предприятия. В свое время М.Э. Портер назвал эту органическую
комбинацию «подходящей» и указал, что стратегическая подгонка является
наиболее важным фактором в создании конкурентного преимущества: «Самым
ценным совпадением по-прежнему остается совпадение с конкретной
стратегией, потому что оно может повысить уникальность позиционирования и
усложнить конкурентам выбор» [1].
Сущность стратегического планирования заключается в следующем: оно
представляет процесс моделирования будущего, включая определение целей и
формулировку концепции долговременного развития. Стратегическое
планирование можно также рассматривать как элемент управленческого
процесса, направленного на создание и поддержание стратегического
равновесия между целями фирмы, ее потенциальными возможностями и
вероятными перспективами развития.
В 2000 году профессор Роберт С. Каплан и профессор Дэвид П. Нортон
предложили «Стратегические карты» в качестве руководства для реализации
стратегии на основе «Системы сбалансированных показателей (BSC)» [2].
Этот инструмент может использоваться в стратегическом планировании,
чтобы помочь компаниям получить необходимую «пропорцию».
Стратегические карты могут помочь компаниям достичь соответствия
деятельности. Во-первых, карта стратегии - инструмент описания стратегии,
который проясняет ряд причинно-следственных связей, которые необходимо
устранить в ходе реализации стратегии, включая причинно-следственную связь
между целями на всех уровнях и мерами по улучшению и ожидаемыми
результатами. причинно-следственная связь. Во-вторых, стратегическая карта
ставит стратегию в центр управленческой деятельности, в то время как
управленческая деятельность, такая как управление производственными
операциями,
управление
человеческими
ресурсами
и
развитие
информационных технологий, вращается вокруг стратегий, направленных на
продвижение всей организации к ее стратегическим целям.
Основная часть. Алгоритм создания стратегической карты
Карта стратегии описывает различные пути, по которым компания может
достичь поставленной цели, и ее стандартный шаблон включает четыре
аспекта: финансы, клиент, внутренний процесс, обучение и рост, которые
соответствуют четырем измерениям сбалансированной системы показателей.
1. Финансовая перспектива. Создание карты стратегии обычно начинается
с определения финансовых стратегий, направленных на увеличение
акционерной стоимости. Финансовая стратегия компании включает в себя два
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основных финансовых рычага: рост доходов или производительность труда.
2. Перспектива клиента. Основной частью корпоративной стратегии
является ценностное предложение для клиента. Ценность этого предложения
очень важна, поскольку она может помочь организации связать внутренние
процессы, которые обеспечивают более высокую производительность, с ее
клиентами.
Это можно представить следующими тремя составляющими: лидерство в
работе, например, выдающаяся производительность (компании McDonald's и
Dell); конфиденциальность клиентов, таких как International Business Machines
(IBM); лидерство продуктов, как, к примеру, у компаний Sony Corporation и
Intel Corporation.
Эти три весомых аспекта ценностного предложения соответствуют трем
типам деловой активности, упомянутым выше. Компания должна выбрать один
из них и стремиться к тому, чтобы преуспеть в этом аспекте, сохраняя при этом
минимальный уровень в двух других позициях, и стремиться к достижению
цели, то есть высокого финансового уровня.
3. Внутренняя перспектива процесса. Как только организация уточняет
позицию клиента на рынке со всех существенных сторон и его финансовые
перспективы, она может решить, какой метод использовать, чтобы реализовать
свое дифференцированное предложение для этого клиента и повысить
собственную производительность для достижения коммерческих целей.
Перспектива усовершенствования управленческого процесса включает в
себя ключевые бизнес-этапы (элементы) деятельности предприятия, для
которых необходимо решение четырех основных задач: повышение управления
цепочками поставок, снижение внутренних затрат на бизнес-процессы,
улучшение качества продукции, в т.ч. оптимизация цикла ее эксплуатации и
углубление деловых связей с реальными партнерами путем предложения
инновационных продуктов и услуг, а также завоевание новых рынков и
потенциальных потребителей для создания дистрибьюторской сети.
4. Перспектива обучения и профессионального роста кадров.
Профессиональный рост является основой всех стратегических карт и создает
нематериальные активы, которые оказывают наибольшее влияние на
реализацию корпоративной стратегии.
Кроме того, можно выстроить уровни «соответствия», причем,
соответствие первого уровня должно поддерживать согласованность между
каждой операционной деятельностью или каждым функциональным отделом и
общей стратегией; взаимное подкрепление: третий уровень соизмеримости
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вышел за рамки взаимного подкрепления между действиями, которое
называется «оптимизация ввода» [3].
Для реализации стратегической карты необходимо участие различных
функциональных подразделений предприятия. Участие руководителей
департаментов гарантирует, что каждый отдел лучше понимает цели
позиционирования и развития предприятия. В то же время это позволяет
сотрудникам четко видеть, как их работа связана с общими целями
организации, и позволяет им координировать и сотрудничать в работе по
достижению установленных целей компании. Это может помочь компаниям
достичь первого уровня соответствия, то есть поддерживать простую
согласованность между каждой операционной деятельностью или каждым
функциональным отделом и общей стратегией.
Заключение и выводы.
Стратегическая карта работает снизу-вверх, действия предыдущего уровня
обеспечивает успех действий верхнего уровня. Таким образом, различные виды
деятельности на предприятии больше не являются простой коллекцией, а
представляют собой единое целое, поддерживающее и укрепляющее друг
друга. Это как раз второй уровень соответствия, которого хочет достичь
компания. Полученные таким образом результаты являются «зависимыми от
пути», которые конкурентам трудно увидеть и имитировать, что это
гарантирует сохранение преимуществ, полученных предприятием.
Изучив текущее состояние каждого вида деятельности и сопоставив его с
общей целью, компания может увидеть не соответствие между ними.
На основе этого анализа руководство может принимать управленческие
решения: осуществлять целевые инвестиции, осваивать ресурсы, необходимых
для устранения «узких» мест. Таким образом, предприятие достигнет третьего
уровня соответствия - оптимизации затрат.
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Анотація. За загальними трендами розвитку мережевого ритейлу в Україні його
доцільно деталізувати за напрямками продовольчим (що узагальнює торгівлю товарами
повсякденного попиту або FMCG сегмент) та непродовольчим (або non-food сегмент). За
напрямки мережевого продовольчого та непродовольчого ритейлу розвиток не
одноманітний, про що свідчать тенденції, щодо збільшення кількості мережевих об’єктів
магазинної торгівлі. Розвиток продовольчого ритейлу набирає обертів, а розвиток
непродовольчого ритейлу уповільнюється.
Ключові слова: ритейл, сегмент, непродовольчий ритейл, продовольчий ритейл.
Abstract. According to the general trends of development of network retail in Ukraine it is
advisable to detail it by directions of food (general trade of everyday goods or FMCG segment) and
non-food segment. In the direction of network food and non-food retailers, the development is not
uniform, as evidenced by the trends of increasing number of network objects of store trade.. Food
retail development is gaining momentum and non-food retail development is slowing down.
Key words: retail, segment, non-food retail, food retail.

Вступ.
За загальними трендами розвитку мережевого ритейлу в Україні його
доцільно деталізувати за напрямками продовольчим (що узагальнює торгівлю
товарами повсякденного попиту або FMCG сегмент) та непродовольчим (або
non-food сегмент). При цьому, якщо мережевому ритейлу товарів
повсякденного попиту не властива значна деталізація, то для аналізу трендів
розвитку непродовольчого ритейлу, його доцільно деталізувати за сегментами:
Gardening&Household (товари DIY сегменту для саду та дому); drogerie
(непродовольчих товарів повсякденного попиту); БиКТГ (побутова та
комп’ютерна техніка, мобільні пристрої та гаджети); Fahion (одяг, взуття,
спорттовари та ін.) та дитячих товарів.
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Основний текст
За даними GT Partners Ukraine напрямки мережевого продовольчого та
непродовольчого ритейлу розвиваються не однаково, про що свідчать
тенденції, щодо збільшення кількості мережевих об’єктів магазинної торгівлі.
(рис. 1).

Нові
ритейлу

об’єкти Період аналізу тенденцій, од.
2016 2017 2018 2019 2020

продовольчого у
непродовольчого

377
713

511
673

505
540

697
399

833
181

Темп зміни (+;-), %
2017/
2018/
2019/
2016
2017
2018
35,54
-1,17
38,02
-5,61
-19,76 -26,11

2020/
2019
19,51
-54,64

Рисунок 1. - Аналіз тенденцій зміни, щодо кількості нових об’єктів мережевого
ритейлу в Україні, 201202020 рр.
Джерело: [1-4]

Зокрема розвиток продовольчого ритейлу набирає обертів. За цим
напрямком у 2020 р. кількість таких об’єктів сумарно збільшилася на 833 об. у
т.ч. 611 об. були новими локаціями [1]. Так, значення 2020 р. на 19,51% вище за
значення 2019 р. У 2019 р. кількість відповідних об’єктів склала 697 од. (що на
38% вище за значення 2018 р.), з яких 518 були новими локаціями [3]. У 2018 р.
нових було 505 об’єктів (що на 1,1% нижче за значення 2017 р., яке склало 511
од. [1; 2]. Окреслені зміни щодо кількості об’єктів магазинної торгівлі
характеризуються поліномом 2-го ступеня з екстремумом в останньому
звітному періоді, що аналізується (зокрема 2020 р.).
Розвиток непродовольчого ритейлу уповільнюється. За цим напрямком у
2020 р. кількість таких об’єктів сумарно збільшилася на 181 об. у т.ч. 100 об.
були новими локаціями [3]. Значення 2020 р. на 54,64% нижче за значення 2019
р. У 2019 р. кількість відповідних об’єктів склала 399 од. (на 26,11% нижче за
значення 2018 р.), з яких 302 були новими локаціями [3]. У 2018 р. нових було
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540 об’єктів, що на 19,76 % нижче, за значення 2017 р. Окреслені зміни щодо
кількості об’єктів магазинної торгівлі, характеризуються поліномом 2-го
ступеня з екстремумом у першому звітному періоді, що аналізується (зокрема
2016 р.).
Висновки.
Відповідно до результатів дослідження констатовано, що напрямки
мережевого продовольчого та непродовольчого ритейлу розвиваються не
однаково. Розвиток продовольчого ритейлу набирає обертів, а розвиток
непродовольчого ритейлу уповільнюється.
Література:
1. Дослідження All Retail. Офіційний сайт GT Partners Ukraine. URL.:
https://allretail.ua/ru/analytics
2. Нагорський В. Рекордний рік: скільки магазинів відкрили найбільші
мережі
України
в
2019-му
/
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Partners
Ukraine.
URL.:
https://rau.ua/novyni/skolko-magazynov-otkryly-2019/
3. Обзор рынка непродовольственного ритейла в Украине. 2020 год., 2021.
– ч. 1. // GT Partners Ukraine. URL.: https://trademaster.ua/articles/313233
4. Рынок дрогери-ритейла Украины: Финансовые итоги 2019 г. Основные
тренды первой половины 2020 г. Прогнозы развития на второе полугодие 20202021 гг. // GT Partners Ukraine URL.: https://allretail.ua/ru/researches/drogeriemarket-first-half-2020
Стаття відправлена: 18.04.2021 г.
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MECHANISM OF FORMATION OF STRATEGIES FOR THE

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION ENTERPRISES
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ
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Анотація. В роботі розглядається розробка теоретичних і методологічних положень,
а також практичних рекомендацій щодо вдосконалення стратегічного управління на основі
механізму формування стратегій розвитку підприємств зв’язку.
Ключові слова: стратегії розвитку, стратегічне планування, система, системний
механізм, механізм формування
Abstract. The paper considers the development of theoretical and methodological provisions,
as well as practical recommendations for improving strategic management based on the mechanism
for forming strategies for the development of communication enterprises.
Key words: development strategies, strategic planning, system, system mechanism, formation
mechanism

Вступ.
Особливість стратегічного плану полягає в тому, що механізм реалізації є
його складовою частиною і передбачає оперативний, тактичний і стратегічний
контроль проведених заходів та їх відповідність стратегічним цілям.
Підприємство зв’язку як цілісна економічна система має володіти
властивістю здійснення розширеного відтворення. Як система воно може
відтворювати себе в рамках колишньої якісної визначеності або ширше цих
рамок – на рівні нової якості. Перехід до більш високого рівня означає розвиток
системи управління. Відтворення на новому якісному рівні за рахунок власних
ресурсів - основна властивість економічної системи.
Основний текст.
Розгляд підприємства зв’язку як системи дозволяє визначити цілі його
діяльності, вивчити всі існуючі зв'язки і взаємодію між підсистемами, зрозуміти
механізм управління, виявити фактори позитивної дії на функціонування галузі
і фактори негативної дії, способи взаємодії із зовнішнім середовищем, а також
сформувати стратегію його розвитку.
Однак системотологія може виконати своє завдання пізнання процесу
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управління тільки тоді, коли вивчає економічну систему в русі, розвитку,
єдності і протиріччі. Найважливіше значення при цьому має аналіз динаміки
таких властивостей системи, які характеризують, з одного боку, власний
потенціал економічної системи, з іншого – відображають її відносини із
зовнішнім середовищем.
Таким чином, для правильного формування стратегії розвитку
підприємства зв’язку необхідно розглядати його як систему, при цьому
виділяючи найбільш значимі елементи його розвитку. Відтак необхідно
детальніше розкрити значення цих елементів з точки зору розробки стратегії
розвитку підприємства.
Теоретичні дослідження і практичний досвід дають підставу припускати,
що в якості вихідної ідеї розробки і реалізації концепції формування стратегії
розвитку підприємств зв’язку необхідно використовувати методологію
системно-цільового підходу.
Найбільше “прикладним” і в той же час досить простим і загальним є
наступне визначення: система – це сукупність елементів, певним чином
пов’язаних і взаємодіючих між собою для виконання заданих цільових функцій.
При цьому під “цільовою функцією” визначається якась (можливо, й умовна)
зовнішня стосовно системи ситуація, до реалізації якої прагне система. Часто
поняття цільової функції поєднується з поняттям “призначення”. [1. С.11].
Системним називається підхід, який розробляє методи і способи теоретичного
дослідження складно організованих об'єктів. Системний підхід виходить перш
за все з якісного аналізу цілісних об'єктів і явищ і розкриття механізмів
інтеграції їх частин в ціле. [2. С. 4].
Асигнування систем, здійснюється на основі п'яти основоположних
принципів, згідно з якими система:
1) має спільну мету;
2) складається з взаємопов'язаних елементів, що утворюють її внутрішню
структуру;
3) існує в середовищі і в силу цього поряд з внутрішніми елементами має
зовнішнє середовище, що утворює обмеження системи;
4) володіє певними ресурсами, які забезпечують її функціонування;
5) очолюється керуючим центром, який забезпечує її рух до наміченої
мети.
Тільки сукупність елементів, що відповідають вимогам перерахованих
принципів, може називатися системою. Сукупність елементів, яка характеризує
досліджуваний об'єкт, виділяється залежно від поставлених цілей [3.С.112]. На
Conference proceedings

66

Scientific and technological revolution of the XXI century' 2021

April 2021

основі цільової установки визначається коло організаційно-економічних і
технічних заходів, спрямованих на її досягнення.
Специфіка стратегічного планування в таких складних економічних
системах, як підприємства зв’язку, полягає в оптимізації одночасно двох бізнеспортфелів: регіонального портфеля і портфеля напрямків. При цьому:
- в якості критеріїв оптимімзаціі портфелів виступають не тільки класичні
фактори економічної ефективності, але і фактори очікуваних перспектив, що
розглядаються з точки зору його життєвого циклу;
- стратегічне планування носить багаторівневий характер і протікає, з
одного боку, на рівнях регіональних спільнот підприємства, а з іншого боку - на
рівнях бізнес-напрямків підприємства;
- планування розвивається в умовах максимуму невизначеності щодо
ринкових факторів. При цьому присутня невизначеність двох видів: а)
невизначеність при якісному розпізнаванні поточного кількісного рівня
факторів; б) невизначеність прогнозних значень параметрів стратегічного плану
[4. С. 10].
Даний підхід також є системним і узагальнює важливі для розробки
стратегії елементи і рівні. При цьому доцільно, щоб для оптимального
агрегування інформації структура планів на всіх виділених рівнях ієрархії була
однотипною.
До складу стратегічного плану пропонується включати такі основні блоки:
макроекономічний блок, що описує зовнішнє оточення; маркетинговий блок,
що описує ринок і конкуренцію на ньому; фінансовий блок, в якому є всі
фінансові показники планованого об'єкта; блок рішень, в якому фіксуються
заходи по вдосконаленню бізнесу, терміни їх проведення та відповідальні
особи.
Формування стратегії розвитку підприємств зв’язку є складним процесом,
що визначає успішність подальшого функціонування. З урахуванням
енвіроністичного підходу повинен бути створений системний організаційноекономічний механізм формування стратегії розвитку підприємства зв’язку.
Розроблена блок-схема системного механізму формування стратегії
розвитку підприємств зв’язку представлена на рис. 1.
Висновки.
Як видно на рис. 1, структуру основних елементів стратегії розвитку
підприємств зв’язку формують дев'ять програмно-цільових комплексних
блоків, реалізація яких буде сприяти результативному досягненню цілей в даній
сфері діяльності і загальному розвитку підприємства. Кожен з названих блоків,
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в свою чергу, розглядається як система, що включає різні системоутворюючі
компоненти. Всі елементи стратегії, перебуваючи у взаємозв'язку один з одним
і тим самим утворюючи певну цілісність, об'єднані одним принципом-кожен з
них забезпечує вирішення проблеми формування стратегії розвитку
підприємства на своєму рівні підсистеми, зміцнення його позицій на ринку,
забезпечення сталого розвитку за рахунок створення і підтримки конкурентних
переваг.
Вивчення і
оптимізація
зовнішнього
середовища

Досягнення
управлінської
синергії в системі
менеджменту
підприємства

Розробка комплексного
підходу до підвищення
якості та конкурентосп
роможності підприємс
тва

Реформування
системи
управління
персоналом
і мотивацією

Механізм формування стратегій розвитку підприємств зв’язку

Реорганизція
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аналізу

Вдосконалення
системи
фінансового
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Прийняття рішень
щодо визначення
напрямків
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Рис. 1. Механізм формування стратегій розвитку підприємств зв’язку
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Анотація. Обґрунтовано сутність та зміст готовності майбутнього вчителя мови
до інноваційної діяльності у вищій педагогічній школі. Представлено вимоги до професійної
підготовки майбутніх учителів мови у контексті готовності до інноваційної діяльності.
Майбутній вчитель мови чутливий до проблем початкової освіти, до складних педагогічних
ситуацій, які вимагають особистісної участі та вирішення.
Ключові слова: інноваційна діяльність; готовність мовної особистості майбутнього
вчителя.
Abstract.The article substantiates the essence and content of future teacher's readiness for
innovative activity in higher pedagogical school. Contemporary requirements for the professional
training of future teachers arepresented in the context of the future teacher's readiness to innovate.
The future teacher's readiness for innovative activity is defined and characterized; dynamics of
innovative educational process. The own recommendations for the development of innovative
behavior of the future teacher are outlined.
Keywords: innovative activity; ready linguistic personality of the future teacher.

Вступ. Забезпечення інноваційної діяльності передбачає глибоке вивчення
теоретичних питань удосконалення освітнього процесу, педагогічних теорій, ідей і
технологій, які вже досліджувались і впроваджувались у педагогічну практику.
Тільки на основі ґрунтовної дослідної роботи щодо вивчення фундаментальних
педагогічних теорій і технологій, обґрунтування механізму їх упровадження
дозволить підвищити рівень освітнього процесу.
Процес сприйняття нових ідей, інновацій у галузі педагогіки, за визначенням
Е. Роджерса – складний багатоетапний розумовий процес прийняття рішення,
який має тривалий термін від першого знайомства людини з інновацією до її
кінцевого сприйняття. У ході цього процесу відбувається оцінювання значення і
наслідків прийняття рішення. Е.Роджерс поділяє цей процес на основні етапи:
ознайомлення з інновацією,появи зацікавленості, оцінки, апробації, кінцевого
сприйняття [1].
Метою нашого дослідження є аналіз сучасного бачення сутності та змісту
організації інноваційної діяльності у вищій школі таобґрунтування сутності та
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змісту готовності майбутнього вчителя мови до інноваційної діяльності.
Виявити сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх вчителів мови у
контексті готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності.
Основний текст.
Реалізації готовності майбутніх учителів мови до інноваційної діяльності
сприяють зміни, що відбуваються у мисленні людини, усуненні обмежень у
професійній діяльності, що дозволяє сприймати значно більше коло зовнішніх
явищ. Зменшення упереджених, нав'язаних думок і суджень, а також збільшення
потоку інформації забезпечує необхідну свободу дій, своєчасне реагування на
зовнішні зміни. Майбутній вчитель мови має бути готовий до реагування на
несподіванки, до прийняття самостійних рішень, нести за них відповідальність,
критичність в оцінці власних і чужих дій.Інновації в освіті, породжують
проблеми: поєднання інноваційних програм з існуючими державними
програмами виховання і навчання, співіснування різних педагогічних
концепцій, невідповідність нових типів освітньо– виховних закладів вимогам
батьків, потреба у нових методичних розробках, новому педагогові–новаторі
тощо.
Вчитель мови в інноваційній педагогічній діяльності – дослідник власної
мовної особистості і діяльності учнів початкової школи. Особистісно –
орієнтований характер інноваційної педагогічної діяльності майбутнього
вчителя мови визначає міру включення у неї. Вивчення інноваційної практики
педагогічних освітніх закладів дозволяє стверджувати, що результативність
інноваційної діяльності педагога залежить не лише від його професійної
майстерності, а і від позитивної "Я" – концепції, особистісної готовності
перетворювати освітній процес. Готовність розглядається як внутрішня сила,
що формує інноваційну позицію майбутнього вчителя мови.
Позитивна мотивація до інноваційної діяльності проявляється через
задоволення особистісних і професійних потреб педагога: створення і
підвищення педагогічної майстерності, подолання професійних труднощів,
мотиви особистісного і професійного самоствердження у новій для нього
діяльності.
Професійні труднощі знімаються через організацію творчих груп
студентів, в яких створена ситуація успіху, терпимості до невдач. Групові
дискусії, рефлексивна інверсія, проблемні ситуації зменшують опір новому,
формують орієнтацію на досягнення успіху.
Ставлення до нововведень відображає сформованість емоційно-вольового
компонента готовності майбутнього вчителя мови до інноваційної діяльності,
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незадоволеність власною професійною діяльністю у межах традиційного
педагогічного процесу. Випробувавши себе у різних моделях навчання і
виховання, майбутній вчитель мови обирає інноваційні педагогічні методи,
прийоми, способи роботи, які адекватні його особистісній і професійній
спрямованості.
Пізнавальний компонент особистісної готовності майбутнього вчителя
мови до інноваційної діяльності характеризується сформованістю необхідних
мовленнєвих знань, умінь, навичок, досвідом з позитивними результатами
виступають методологічні знання з мови, загальнотеоретичні і методичні
мовні знання і вміння, позитивний педагогічний досвід.
Майбутній вчитель мови повинен професійно самовизначитись, тобто
усвідомити норми і модель своєї професії і співвіднести себе з нею. Серед
важливих особистісних і мовних умінь, якостей значне місце посідає установка
майбутнього вчителя мови на розуміння нового в початковій освіті та
нетрадиційний підхід до структурування освітнього процесу, вміння творчо
вирішувати професійні питання.
Порівняння даних, одержаних Ш.Амонашвілі, Є.Бондаревською,
Т.Поніманською, В.Сластьоніним тощо та аналіз їх у контексті вимог
особистісно – орієнтованого підходу до навчання учнів початкової школи,
дозволяє визначити показники готовності майбутнього вчителя мови до
інноваційної діяльності:
– усвідомлена потреба введення педагогічних інновацій на рівні власної
педагогічної практики;
– інформованість про інноваційні педагогічні технології, знання
новаторських методик роботи з мови;
– бажання створювати власні творчі завдання з мови, методики, проводити
експериментальну роботу;
– готовність до подолання труднощівзмістового і організаційного плану;
–наявність практичних умінь з освоєння педагогічних інновацій та
створення нових.
Т. Поніманська визначає ситуативну, творчу й авторську види готовності
до інноваційної педагогічної діяльності, які слід формувати у студентів під час
вузівського навчання [3].
Структурна модель інноваційної діяльності може бути представлена
педагогічними характеристиками-цінностями за параметрами: емоційноціннісним, когнітивним і процесуальним. Використання означеної структурної
моделі у процесі підготовки майбутніх вчителів мови передбачає зміну змісту
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освіти та інноваційні технології навчання мови, дозволяють включати
майбутніх вчителів мови до особистісно-значущих видів діяльності,
забезпечують готовність до інноваційної діяльності.
Серед прикладів моделей навчання М.Кларін виокремлює організацію
творчого пошуку на основі систематичного вирішення проблем, дискусії та
дидактичної гри. Особливе місце серед означених моделей належить
дидактичним і рольовим навчальним іграм, які дозволяють найбільшою мірою
відтворити ситуації творчого професійного пошуку.
Висновки.
Отже, ефективність інноваційних процесів у сфері професійнопедагогічної
підготовки майбутніх вчителів мови обумовлюється
інноваційним середовищем закладів вищої освіти, яке забезпечує розвиток
готовності до нововведень як компонента професійної підготовки фахівців.
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Анотація. Розглянуто формування готовності майбутніх інженерів-педагогів
харчової галузі до творчої професійної діяльності на основі когнітивно-діяльнісного
аспекту, який пов’язуємо з підструктурою досвіду, що включає в себе набуті знання, уміння,
навички та індивідуальні особливості психічних процесів.
Ключові слова: інженер-педагог, харчова галузь, готовність, когнітивно-діяльнісний
компонент.
Abstract. The formation of readiness of future engineers-teachers of food industry for creative
professional activity on the basis of cognitive-activity aspect, which is connected with the
substructure of experience, which includes acquired knowledge, skills, abilities and individual
features of mental processes, is considered.
Key words: engineer-teacher, food industry, readiness, cognitive-activity component.

Вступ. Сучасна система освіти в Україні висуває нові вимоги щодо рівня
готовності майбутніх випускників закладів вищої освіти до професійної
діяльності, зокрема інженерів-педагогів харчової галузі.
Розв’язання проблеми ефективного формування й розвитку готовності
майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної
діяльності залежить від знання її структури, яка має насамперед спиратися на
особистість фахівця, закономірність його становлення та ефективність
діяльності, яка вирізняється наявністю елементів творчості: мети, що
спрямовується на подолання протиріч; процесу, що відображається або
ґрунтується на перетворенні дійсності або створенні нового продукту (який
вирізняється індивідуальною неповторністю, оригінальністю, унікальністю,
прогресивністю); результату, який відрізняється новизною, неповторною
цінністю або рішенням нестандартних ситуацій та перетворенням інженерівпедагогів на особистостей, які здатні до розумової, практичної та продуктивної
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діяльності.
Основний текст. Готовність майбутніх інженерів-педагогів харчової
галузі до творчої професійної діяльності є показником їх успішності в роботі та
виявляється у прагненні до зовнішніх та внутрішніх новацій. Тобто, готовність
до творчої професійної діяльності розуміємо як стійку установку фахівця на
активні та доцільні дії стосовно виконання професійних функціональних
обов’язків, що виявляється у позитивному ставленні до змісту діяльності,
бажанні прикладати зусилля до її реалізації завдяки мобілізації власної
психологічної та психофізіологічної системи (яка об’єднує мотиваційні,
інтелектуальні, емоційні та вольові потенційні можливості особистості) на
основі використання елементів творчості у досягненні очікуваних результатів.
На основі аналізу підходів щодо визначення структурних компонентів
готовності до професійної діяльності дослідниками та практичного досвіду
науковців, що займались дослідженням даного питання, ми виділяємо наступні
компоненти готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до
творчої професійної діяльності: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-діяльнісний
та особистісно-рефлексивний.
Зупинимось детальніше на когнітивно-діяльнісному компоненті готовності
майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної
діяльності, який пов’язуємо із підструктурою досвіду, що включає в себе набуті
знання, уміння, навички та індивідуальні особливості психічних процесів.
Професійна діяльність інженерів-педагогів харчової галузі ґрунтується на
інформації, що складається із знань про зовнішнє середовище та внутрішній
потенціал. У процесі виконання професійних функцій вони сприймають і
переробляють інформацію, приймають і реалізують рішення, осмислюють різні
варіанти дій, використовують засвоєні знання, навички і вміння, прогнозують
можливі ситуації, вдосконалюють способи діяльності.
Психологічними факторами таких дій є: пізнавальні процеси, які
активізуються у відповідь на подразники, що діють зараз або мали місце в
минулому досвіді, узагальнюють ці впливи і забезпечують передбачення
результатів та способи їх досягнення; емоційно-вольові стани, які посилюють
або послаблюють активність особистості; властивості особистості, які
проявляються у відмінностях поведінки та результатах її праці.
Виконування певних дій творчої професійної діяльності, пов’язуємо із
творчими вміння: проблемне бачення, здатність до висування гіпотез,
оригінальних ідей, здатність до дослідницької діяльності, здатність до
виявлення протиріч, здатність до подолання інерції мислення, уміння
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аналізувати, інтегрувати та синтезувати інформацію, здатність до
міжособистісного спілкування [1].
Зазначені уміння входять до складу професійних (загальних та спеціальних
(фахових)) компетентностей майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі, які
ми пов’язуємо із творчою діяльністю. Так, наприклад, здатність вчитися і
оволодівати сучасними знаннями; здатність виявляти ініціативу та
підприємливість; здатність керувати навчальними / розвивальними проектами;
здатність спрямовувати здобувачів освіти на прогрес і досягнення; здатність
управляти комплексними діями/проєктами, відповідати за прийняття рішень у
непередбачуваних умовах та професійний розвиток здобувачів освіти і
підлеглих; здатність збирати, аналізувати та інтерпретувати інформацію (дані)
відповідно до спеціалізації та інші [2].
Висновок. Проведений нами теоретичний аналіз наукових джерел
засвідчив, що зміст когнітивно-діяльнісного компоненту готовності майбутніх
інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності
характеризується як-то: розуміння теорій, принципів, методів і понять у сфері
професійної діяльності та її творчих можливостей; сформованість когнітивних
та практичних умінь та навичок розв’язання спеціалізованих задач і практичних
проблем у сфері професійної діяльності засобами творчого підходу.
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Анотація. Обґрунтовано сутність та зміст компетентнісного підходу до навчання
шляхом використання освітніх технологійю. Досліджено, що основним результатом
навчальної діяльності є формування ключових компетентностей майбутніх фахівців.
Виділено напрямки використання майбутніми фахівцями ключових компетентностей.
Представлено структуру системи компетентностей. Проаналізовано основні вимоги, які
висуває проектна технологія.
Ключові слова: компетентністний підхід, освітні технології, ключові
компетентності майбутніх фахівців.
Abstract. The essence and content of the competence approach to learning through the use of
educational technologies are substantiated. It is investigated that the main result of educational
activity is the formation of key competencies of future professionals. Areas of use of key
competencies by future specialists are highlighted. The structure of the system of competencies is
presented. The main requirements of the design technology are analyzed.
Key words: competence approach, educational technologies, key competencies of future
specialists.

Вступ. Пріоритетним напрямом розвитку сучасної вітчизняної та світової
освіти стало перенесення акцентів зі знань та вмінь як основних результатів
навчання на формування в учнів системи компетенцій та компетентностей.
Компетентісний підхід акцентує увагу на здатності використовувати
отримані знання. Удосконалення освітнього процесу з урахуванням
компетентнісного підходу полягає у тому, щоб навчити учнів застосовувати
набуті знання й уміння у конкретних навчальних та життєвих ситуаціях. З
позицій компетентнісного підходу основним результатом навчальної діяльності
є формування ключових компетентностей.
Основний текст. О.Пометун вважає, що компетентність людини – це у
певний спосіб структуровані набори знань, навичок, умінь і стосунків, які
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дають людині змогу визначити та розв’язувати незалежно від ситуації
проблеми, що є характерними для певної сфери діяльності. Компетентність
майбутніх фахівців виступає результативно-діяльнісною характеристикою
освіти.
Компетентність – це здатність майбутніми фахівця діяти в ситуації
невизначеності. Рівень освіти людини тим вищий, чим ширша сфера діяльності
і вищий ступінь невизначеності ситуацій, в яких вона здатна діяти самостійно.
Виділяють напрямки використання майбутніми фахівцями ключових
компетентностей:
– використовувати у взаємодії мову, символи та тексти, знання та
інформацію, технології;
– взаємодіяти у неоднорідних групах: налагоджувати стосунки з іншими,
працювати у команді, розв’язувати конфлікти;
– діяти незалежно, з урахуванням норм суспільства, розумінням наслідків;
– складати та реалізувати професійні плани та персональні проекти;
– захищати свої права, інтереси та потреби.
У структуру системи компетентностей в освіті входять:
– ключові компетентності – здатність людини здійснювати складні
поліфункціональні види діяльності, ефективно розв’язувати індивідуальні та
соціальні проблеми;
– загальногалузеві компетентності – компетентності, які формуються
майбутнім фахівцем упродовж засвоєння змісту тієї чи іншої освітньої галузі, а
також уміння застосовувати їх на практиці в рамках доцільної діяльності для
розвитку індивідуальних та соціальних проблем;
–
предметні
компетентності
–
складова
загальногалузевих
компетентностей, яка стосується конкретного предмета.
Ключовими компетентностями, яких має набути майбутній фахівець
закладу вищої освіти України є:
– уміння вчитись впродовж життя;
– соціальна компетентність;
– загальнокультурна компетентність;
– здоров’язберігаюча компетентність;
– компетентність з інформаційних та комунікаційних технологій;
– громадянська компетентність;
– підприємницька компетентність;
– інноваційна компетентність тощо.
Компетентний фахівець – це високоосвічена особистість, яка усвідомлює
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необхідність знань, має розширений світогляд, орієнтується в потоці
інформації, може реалізовувати отримані знання на практиці, у повсякденному
житті, зорієнтована на навчання впродовж життя; особистість зі сформованими
морально-духовними цінностями; особистість, що має правову освіченість,
політичну грамотність та стійку громадянську позицію тощо.
У процесі реалізації змісту освіти викладач має пам’ятати, що
дидактичною домінантою, згідно з поставленим завданням, є визнання
ключовим в освіті особистості фахівець, необхідності створення сприятливих
умов для його розвитку та становлення, успішного входження в життя
сучасного суспільства. Тому важливо: закладати систему знань, яка формується
протягом життя; розвивати потреби й інтереси фахівеців, створювати
позитивну мотивацію для подальшого навчання; сприяти виробленню
фахівцями умінь і навичок, необхідних під час самостійного навчання.
Висновки. Компетентісний підхід до навчання сприяє використовувати
особистісно-діяльнісні педагогічні технології. Ефективність їх використання
значною мірою залежить від того, як реалізується творчий потенціал
особистості фахівеця. Організовуючи роботу на заняттіі, потрібно дбати про
розвиток таких важливих сфер особистості, як мотиви, емоції, потреби,
інтереси, відносини, а також спілкування у колективі. Адже в людині від
природи закладено великі потенційні можливості. Окремі з них проявляються
лише у відповідній діяльності, тому їх не вдається помітити в умовах
традиційного навчання.
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Анотація. В роботі розглянуто поняття «ділове спілкування», яке пов’язане з
поняттями «керівник», «управління» та «психологічний вплив». Ділове спілкування між
керівником і підлеглим – це засіб впливу на свідомість індивіда. До них можна віднести:
авторитет керівника та його вміння впливати на людей, переконання, навіювання та
наслідування.
Ключові слова : ділове спілкування та управлінський вплив.
Abstract. The article analyzes the concept of business communication, which is associated
with terms manager, management, and psychological influence. Business communication between a
leader and a subordinate is a means of influencing the consciousness of the individual. These
include leadership and the ability of the leader to influence people, beliefs, opinions, and imitation.
Key words: business communication and managerial influence.

Вступ. Впродовж останніх п’ятнадцяти років принципи по роботі
персоналу в Україні суттєво змінилися. На підприємствах та в організаціях
використовують іноземний досвід з управління персоналом. Разом із тим,
існують певні напрямки в менеджменті персоналу, які не знайшли свого
повномасштабного втілення. До них потрібно віднести психологічні
особливості ділового управлінського спілкування
Основний текст. Ділове спілкування – це процес встановлення і розвитку
контактів між людьми, що виникає з потреби їх спільної діяльності [3].
Метою ділового спілкування є обмін інформацією і навиками, що
передбачає досягнення поставленої мети і вирішення проблем.
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Управлінське спілкування керівника з підлеглими охоплює певні аспекти
взаємовпливу один на одного, з метою зміни поведінки партнера по взаємодії.
Можливість впливу напряму залежить від розуміння управлінцем бажань та
потреб підлеглого. Воно формується під впливом отриманої інформації в
результаті комунікативного процесу та спостереження за діями індивіда чи
групи осіб.
Одним із основних чинників влади над підлеглими є авторитет керівника
та його вміння впливати на людей. Важливо розуміти, що керівником може і не
бути авторитетом для підлеглих, тоді ніякі психологічні прийоми не
допоможуть йому досягти бажаного результату. Одним із ефективних засобів
впливу є переконання. Переконання - це спосіб впливу на особистість;
психологічний прийом метою якого є сформувати поглядів, поведінки і дій
підлеглого. Найпоширенішими формами переконання є дискусія та бесіда [2].
Варто зазначити, що думка сформована під час взаємодії з іншими індивідами
глибша і змістовніша ніж та що виникла через пасивне сприйняття інформації.
У процесі ділового спілкування керівник впливає на психіку
співробітників. Саме так проявляється один із психологічних прийомів
навіювання. Метою якого є зниження критичного сприйняття інформації,
відсутність прагнення перевірити її індивідом чи групою осіб та віра у сто
відсоткову достовірність джерел отриманої інформації. Навіть при високому
рівні контролю підлеглі не зможуть позбутися навіювання керівником.
Керівники часто вдаються до навіювання через високу можливість досягти
бажаного результату. При навіюванні вплив спрямований не до логічного
аналізу явищ та здатності думати, а до готовності підлеглого одержати
розпорядження чи наказ. Ефективність навіювання підсилюють впевнені
манери, тон спілкування, виразна інтонація суб'єкта навіювання. Навіювання
спрямоване не лише на емоції об'єкта, а й на його свідомість і підсвідомість.
Саме тому воно спричиняє маніпуляції поведінкою людини.
Також в управлінському спілкуванні важливим є механізм наслідування.
Наслідування – це копіювання однією людиною жестів, манер, рис характеру і
стилю життя іншої. Є два види наслідування: свідоме і несвідоме [1]. Це
означає, що підлеглі можуть свідомо або несвідомо копіювати свого керівника.
Наслідування відбувається на рівні контректних осіб. Наприклад, керівник –
підлеглий.
Спілкування керівників включає в себе такий механізм, як емоційне
зараження. Емоційне зараження – це явище, коли емоції однієї людини
безпосередньо викликають схожі емоції в інших. Емоції поширюються між
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людьми різними способами, як неявно, так і явно.
Ефективність усіх вищезазначених способів психологічного впливу
напряму залежить від таких чинників:
• логічний виклад думок;
• авторитетність керівника;
• знання керівником особливостей партнера по спілкуванню;
• володіння керівником теорією красномовства;
• знання керівником наслідків комунікації.
Висновки.
Були розглянуті методи впливу керівника на підлеглого та було визначено,
що кожна людина є вона управлінцем чи ні має право впливати на інших, як і
вони впливають на неї.
Були отримані характеристики запропонованих психологічних прийомів
ділового спілкування між керівником і підлеглими та визначено, що у процесі
взаємовпливу індивіди виражають свої думки, емоції, потреби, почуття та
обстоюють значущість власної думки. Важливо розуміти, що наскільки б
дієвими не були способи взаємовпливу, вони також повинні бути корисними,
ефективними і працювати на перспективу для учасників взаємодії.
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Abstract. In the article the author analyzes such a phenomenon as postmodernism, its
manifestations and consequences on the spiritual development of a person and society. The author
considers postmodernism as a form of manifestation of extreme liberalism, with the idea that the
individual is the measure of all things. As an alternative, the author proposes the idea of a balance
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Introduction.
In modern society, the postmodernist worldview is becoming increasingly
important, which denies subordinationism and hierarchy in the understanding of
being and, above all, in its actual human manifestations.
Main text.
The main feature of postmodernism is a change in the logic of thinking and
standardization of all elements of life with a general fetishization and a simultaneous
substitution of the meaning of the concept of "freedom". Within the framework of
this discourse, it becomes negative, i.e. "Freedom from-" but not "freedom for-". At
the same time, classical aesthetics, morality, and the anthropic principle of art are
recognized as survivals. Whereas in traditional societies hierarchy was the basis, in
modern societies - “a man-creator”, in postmodernity - nothing, emptiness, chaos,
Brownian movement. It is a perky and economically attractive postmodern madness.
The notion of truth, including scientific one, is being washed out of society. As
Academician Andrei Zaliznyak notes: «A fifth-grader girl has the opinion that
Darwin is wrong, and it is a good form to present this fact as a serious challenge to
biological science» [1]. Nothing is true, everything is permitted.
In creativity, this is expressed in profanation and mutation of meanings, extreme
forms of shock and provocation.
«In politics - in liberal fascism and double standards, in the destruction of the
UN system based on classical values, various elements of the so-called "Controlled
chaos", democracy of "minorities".
In the economy - in new horizons of cynicism, transnational financial neocolonialism, unlimited consumption, destruction of the global ecosystem in order to
generate profits.
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In the social - spiritual indifference, relaxation, passivity, standing between
«good and evil», blurred guidelines - up to the abolition of the concept of a gender.»
[1]
In modern studies of higher mental functions, increasing importance is attached
to such a phenomenon as polyphony and heteroarchy (as opposed to hierarchical)
organization of phenomena of the spiritual life of a man [2]. However,
subordinativism, which quite naturally has its limits, plays a significant
organizational and regulatory function in human behavior. And this applies not only
to the archaic consciousness, but also to the modern consciousness.
As historical experience shows, the rejection of subordinatism creates significant
conflicts in human behavior. The latter are especially dangerous if they arise as a
result of the "collapse" of patriarchal traditions, in the absence of stable traditions of
free development of human individuality, especially after long periods of
authoritarianism. A characteristic feature of modern varieties of anti-authoritarianism
is that they occur in conditions of increasing intensity of society, lightning «breaks»
in the social and cultural status of human communities, changes in existing
stereotypes of behavior, i.e. in situations that not only do not strengthen a person's
sense of stability of one's own existence, the feeling of being rooted in being, but also
extremely aggravating and spreading a completely different feeling, the one that in
modern culturology is called marginality.
Marginality is an indispensable consequence of the outlined erosion of the value
regulations of human activity, the deepest semantic structures of behavior. In
particular, semantic structures based on the contradiction between greatness and
meanness, strength and weakness, truth and falsehood, meaning and nonsense,
success and defeat, heroism and cowardice are destroyed. Personalized ideals and
«reference personalities» of society are at the same time ideals and anti-ideals, heroes
and anti-heroes. Alternative bases of coexistence are intertwined, the boundary
between the poles is gradually disappearing. In such a situation, the rejection of
hierarchical ideas about the world and man can turn into complete worldview and
value confusion. The liberation of the diversity of cultural and creative activity of
man from the connection of the only beginning will be at the same time the liberation
of the forces of self-decay of culture. Culturologists are increasingly talking about
this danger, it is painfully experienced by politicians, it has affected all spheres of
human life.
Postmodernism, in our opinion, is a form of expression of modern liberalism.
Liberalism in the West today is a fairly clear idea that individualism is the measure of
all things, that is, the individual, not man, is the measure. and all other forms of
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collective identity (ethnic, religious, linguistic, etc.) are secondary and must be
chosen by that individual. And no one has the right to restrict him in the freedom of
this identity. He has the right to choose gender, race, nation, country, appearance in
general, that is, the construction of the human body. Thus, liberalism today is the idea
of absolute freedom of the individual. This idea is rigidly enshrined in law, legal
norms and laws.
An alternative to liberalism is conservatism. But, in our opinion, it should not be
a question of replacing one priority (liberalism) with another (conservatism), but of
flexible coordination of the balance of priorities. Both a liberal and a conservative
live in the soul of every healthy person. In some situations, when nothing in life
changes, but must change, we become liberals. In others, when we see ourselves
rushing down poles with red lights on a historic road, we become conservatives. Such
harmony must also exist in a society, that is, the ideas of liberalism and conservatism
must fruitfully compete and cooperate.
Summary and conclusions.
That is, we must speak not about a post-culture, but about a synthesis culture.
Such a culture, at its core, should have traditional elements of spirituality, balanced
by the best practices of Western (post-) modernity - science, technology, law.
References:
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posle postmoderna. http://isip.su/ru/articles/107
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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы, связанные с прогнозированием
развития современных социальных процес сов и роли в нем истории науки и техники.
Показано, что Основное влияние на общественное развитие оказывают производительные
силы, базирующиеся на научных и технических достижениях. Следствием последних
является изменением форм разделения труда, наиболее существенно влияющих на
протекание социальных процессов.
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Annotation. The work examines the problems associated with forecasting the development of
modern social processes and the role of the history of science and technology in it. It is shown that
the main influence on social development is exerted by the productive forces based on scientific and
technical achievements. The consequence of the latter is a change in the forms of division of labor,
most significantly affecting the course of social processes.
Key words: productive forces, division of labor, science, philosophy, mythology, technology,
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Вступление.
Сегодня мир характеризуется кардинальными изменениями. Бесспорно,
что изменения эти вызваны прежде всего бурным развитием производительных
сил общества. И чем быстрее мы поймем направления и характер их
дальнейшего развития, тем легче будет приспособиться к неизбежным
общественных изменений, и тем меньшую цену заплатит за них человечество.
А производительные силы – это, собственно, и есть наука и техника в их
совокупной социальной функции. Поэтому именно их развитие хотелось бы
предусмотреть более или менее точно. Однако оно имеет инновационный
характер, а значит конкретно предсказать конкретный же его характер
практически невозможно. И тут на помощь приходит история науки и техники,
которая способна в той или иной мере представить общие законы их развития, а
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это соответственно может существенно способствовать пониманию хотя бы
основных его дальнейших направлений.
Основной текст.
Итак, сегодня многое зависит от истории науки и техники как научной
дисциплины, и ее роль и значение постоянно растут. Причем, при всей
важности конкретных исследований, без которых ни одна наука не может
развиваться, в данном случае желательно возможно более полно выявить
общие законы, которым подчиняются развитие и взаимодействие науки и
техники как важнейших общественных явлений, определяющих развитие
производительных сил общества, – именно с целью экстраполирования этого
развития на будущее.
С функциональной же точки зрения производительные силы призваны
осуществлять взаимодействие общества как саморазвивающейся системы с
окружающей средой. Это именно тот инструмент, который обеспечивает
человечество средствами существования, а потому его развитие, в котором
заинтересовано не только общество как система, но и каждый ее элемент или
подсистема (индивид или их группа) развивается постоянно и спонтанно. Но
это вовсе не значит, что указанное развитие не подчиняется определенным
закономерностям. А они в свою очередь определяются объемом и
систематизацией накопленных знаний с одной стороны, и уровнем и
характером развития технических устройств с другой.
С самого своего возникновения человек, уже хотя бы для того, чтобы
просто выжить, пытался ориентироваться в окружающем мире, который, с
одной стороны, обеспечивал его существование, а с другой скрывал в себе
массу опасностей. Для этого человек как homo sapiens накапливал знания о
конкретных объектах, одновременно пытаясь свести их в некую систему.
Сначала с последней целью люди так сказать «накладывали» известные им
связи в ближайшем окружении на весь окружающий мир (зооморфизм,
антропоморфизм), на основе имеющихся знаний формируя определенную
мифологическую систему. Такая система в различных своих формах, несмотря
на всю ее фантастичность, исправно служила людям на протяжении многих
тысяч лет.
Что касается техники, которую общество располагало между собой и
окружающей средой, то именно она непосредственно определяла
эффективность взаимодействия между ними. Будучи порождением общества,
технические устройства, однако, приводились в действие конкретными
индивидами, которые знали, как их создавать и умели использовать. По словам
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Х. Ортега-и-Гассета, простота и скудность первобытной техники приводили к
тому, что связанные с ней действия могли выполняться всеми членами общины.
Однако дальше технические устройства усложняются, становятся более
многочисленными и гораздо более разнообразными, а технология их
изготовления и применения все более сложной. Существенно возрастает также
объем знаний, необходимых для выполнения тех или иных операций. С другой
стороны, указанные обстоятельства, а также рост численности первобытного
коллектива, все больше предполагали кооперативные усилия, что, в свою
очередь, требовало их координации как особого вида деятельности.
Все это неизбежно приводит к определенной специализации,
сопровождающейся повышением производительности труда, а следовательно, и
к такому специфическому социальному явлению как общественное разделение
труда. С одной стороны это ведет как к технологическому ее распределению,
когда разные работники специализируются в различных отраслях производства,
а с другой – к распределению социальному, когда от тех, кто непосредственно
воздействует на предмет труда, отделяются те, что делают это не напрямую, а
опосредованно через первых (разделение «умственного» и «физического»
труда). И тот, и другой вид общественного разделения труда, помимо
повышения его производительности, влияют также и на другие общественные
процессы. Уже само разделение «умственного» и «физического» труда
оказывает особенно существенное влияние как на развитие общества (которое с
этого времени приобретает характер общества классового), так и на его форму в
соответствии с формой разделения труда.
Первая форма классового общества – рабовладельческая – предполагает
тотальный разделение на тех, кто непосредственно выполняет технологические
операции (рабы), и тех, кто обеспечивает их организацию и технологический
уровень общества (рабовладельцы). Осуществляется это также из-за тотальной
собственности последних на средства производства (к которым относятся и
рабы). Здесь значительный рост производительности труда достигается прежде
всего организационными средствами касаемо рабочей силы. Представители
господствующего класса имели возможность развивать науку и технику, что
также было важным преимуществом. А главный недостаток в данной
общественной организации, в конце концов приведший к падению этого
способа производства, – полная незаинтересованность непосредственных
производителей в эффективности труда.
При второй форме классового общества – феодализме – господствующий
класс обладает в основном главным средством производства – землей. А теми
Conference proceedings

87

Scientific and technological revolution of the XXI century' 2021

April 2021

(все еще достаточно примитивными) средствами производства, которые
непосредственно используются в производственных процессах, – сами
производители, что существенно повышает их заинтересованность как в
совершенствовании этих средств производства, так и эффективном их
использовании. А кроме этого происходит также определенная специализация и
у непосредственных производителей с выделением кустарных промыслов (что
впоследствии приводит к выделению целого общественного слоя
ремесленников). Что касается специально познавательной деятельности, то к
этому времени уже достаточно развилась ее вторая форма – философия,
предусматривающая формирование определенных умозрительных систем с
попытками их наложения на реальные процессы (характерный пример –
система Птолемея). Начинают также развиваться зачатки научных знаний, хотя
и на основе все того же «философского» подхода (например, алхимия).
Феодализм, несмотря на крайне медленные темпы развития, оказался
достаточно устойчивой социальной системой. Если рабовладельческие
государства имели характер определенных «вкраплений» в море
родоплеменных образований, то феодальные в виде различных цивилизаций
плотно заполнили почти все пространство тогдашней Ойкумены. Они все время
пытались потеснить друг друга, но приводило это лишь к некоторым
частичным результатам. И так продолжалось до начала эпохи Великих
географических открытий, когда ситуация коренным образом изменилась.
Главную роль здесь по ряду причин сыграла западноевропейская
цивилизация. Столкнувшись с народами, стоявшими на более низком уровне
социально-культурного развития, западноевропейцы воспользовались этим в
полной мере. По словам Маркса, именно сокровища, добытые за пределами
Европы через прямой грабеж, порабощение туземцев, убийства, притекали к
метрополии и здесь превращались в капитал. Так началось развитие третьей
классовой формации, в которой главным видом разделения труда стал
глобальный, международный – между господствующим Западом и всем
остальным миром. За счет веков грабежа других цивилизаций это дало мощный
толчок развитию производительных сил стран Западной Европы. Там
состоялась промышленная революция, прочно закрепившая господствующее
положение Запада в международном разделении труда, а затем революция
научная, обеспечивавшая промышленную, дав толчок развитию науки как
третьей формы познавательной деятельности.
Прочие же страны (колонии), эксплуатировавшиеся Западом, оставались
отсталыми. Однако со временем и в них, за счет проникновения технических и
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научных достижений метрополии, происходил определенный научнотехнический прогресс, что со временем дало возможность странам метрополии
для новых форм эксплуатации рабочей силы колоний. Особенно важным для
них это стало после 2-й Мировой войны в результате краха колониальной
системы. И сегодня одним из важнейших механизмов получения прибыли
капиталистами Запада за счет эксплуатации «третьего мира» стал вывоз
капитала, когда производство переносится в страны с низкой стоимостью
рабочей силы.
Однако при этом происходит индустриализация «развивающихся» стран, и
деиндустриализация «цивилизованных». Иными словами, в бывших колониях
происходит ускоренное развитие производительных сил. Туда переводятся
современные технологии, направляются и готовятся на месте инженерные и
научные кадры, растет количество квалифицированных рабочих. А в это же
время в «цивилизованных» странах промышленная экономика постепенно
превращается в «сервисную». В результате темпы развития «периферии»
капиталистической системы ускоряются, а темпы развития ее «ядра»
снижаются (например, в странах БРИКС эти темпы в среднем составляют 7,5%
ВВП в год, а в западных – всего 2,5%). А Китай уже обогнал США не только по
объему ВВП, но и по количеству патентов. Иначе говоря, реализация
капитализмом собственных закономерностей ведет к потере его преимуществ
по развитию производительных сил, что соответственно ставит вопрос о его
дальнейшем существовании.
Сегодня Запад пытается сохранить существующее положение уже не за
счет развития производственных сил и выгодного ему разделения труда, в
отношении которых он объективно теряет свои преимущества, сколько на то,
что осталась от прошлого – финансовое и военное господство. Однако без
опоры на базис это преимущество не может длительно сохраняться.
Следовательно, исчезнет и фундамент капиталистического уклада в виде
выгодного Запада международного разделения «умственного» и «физического»
труда, а с ним и самого капитализма. Этому способствует развитие
производительных сил, при котором все ускоряется научно-технический
прогресс, а с ним и перераспределение социальной «веса» «умственной» и
«физического труда, объективно снижая удельный вес последнего. При этом
рушится «вертикальноя» построение мировой системы в виде своеобразного
«айсберга» с надводной частью – «цивилизованными» стран Запада, и
подводной, обеспечивающей плавучесть всей системы. Последняя, видимо, в
ближайшее время постепенно превратится в совокупность региональных
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социальных образований с другим социально экономическим укладом, что
будет характеризоваться другим уровнем производительных сил и другим
характером разделения труда.
Заключение и выводы.
Таким образом, как видим, социальные процессы, происходящие сегодня в
мире, хотя и не непосредственно, а через характер разделения труда, но
закономерно и неуклонно зависят от темпов и характера научно-технического
развития, а следовательно, только понимание последнего дает объективное
основание также для прогнозирования характера грядущих социальных
процессов. Это же понимание напрямую зависит от экстраполирования
предшествующих закономерностей, а стало быть предусматривает изучение тех
процессов, которые как раз и изучает история науки и техники, определяя
важнейшую роль этой науки в современном мире.
© Гриффен Л.А.
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Анотація. У статті розглядаються проблеми подолання наслідків інформаційної війни
проти України. В інформаційному суспільстві інформаційне насильство здатне охопити
широкі верстви соціуму і стати цілою галуззю впливу на ментальність, свідомість та
поведінку людей. Найбільш поширеним варіантом інформаційного насильства є
інформаційний тероризм, метою якого є послаблення та розхитування конституційного
ладу певної держави, а також інформаційна війна проти цієї держави. Доведено, що люди з
високою та середньою компетенцією в галузі українознавства можуть якнайкраще
протистояти руйнівному інформаційному та психологічному впливу.
Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційне насильство, громадяни України,
компетентність, українознавство.
Abstract. The article considers problems overcoming the consequences of information war
against Ukraine. In the information society, information violence is able to capture broad sections
of society and become a whole industry of influencing the mentality, consciousness and behavior of
people. The most subtle variant of information violence is information terrorism, the purpose of
which is to weaken and shake the constitutional order of a certain state, as well as the information
war against that state. It has been proven that people with high and medium competence in the
fields of Ukrainian studies can best resist the destructive information and psychological influences.
Key words: information security, information violence, citizens of Ukraine, competence,
Ukrainian studies.

Вступ.
У сучасному глобалізованому світі лідерами є ті країни, що мають
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достатню кількість висококваліфікованих кадрів, розвинуту освіту, науку й
технології, які визначають рівень їхньої конкурентоспроможності. Тому освіта і
наука, як важливі соціокультурні інститути, є не тільки одними з головних
чинників соціально-економічного, політико-правового й культурного розвитку
сучасної держави, але й її людського потенціалу. З огляду на світові тенденції,
освіта і наука вже перейшли з рівня національних пріоритетів на рівень
пріоритетів світового масштабу, набуваючи глобального характеру, адже темп
розвитку кожного суспільства (і в першу чергу, суспільства знань) багато в
чому залежить від стану освіти й науки. Підсистеми освіти і науки транслюють
новим поколінням не тільки достовірні знання та накопичений культурноісторичний досвід, але й усталені норми, традиції, базові цінності, мову,
матеріальну й духовну культуру, формуючи світоглядні орієнтири,
ментальність та різні форми колективної ідентичності, інтегруючи молодих
людей в уже існуючу систему життєдіяльності конкретного соціуму.
Основний текст.
Відомо, що Україна приєдналася до процесу трансформації національної
освіти
на
компетентнісних
засадах,
підтримуючи
запровадження
компетентнісного підходу до освіти, необхідність якого було проголошено на
засіданні Європейської ради ЄС у 2000 р. Відомо також, що українським
Урядом була ухвалена Концепція реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до
2029 р., що прийнятий також і базовий закон «Про освіту», який окреслює
основні принципи функціонування освітньої галузі та закладає правові
передумови майбутньої реформи. Окрім цього заплановано розробити,
затвердити і запровадити новий державний стандарт базової середньої освіти,
який би враховував набір необхідних компетентностей для успішної
самореалізації особистості. Українські спеціалісти підкреслюють, що у цьому
питанні необхідно «врахувати європейський досвід. Так, наприклад, згідно з
рекомендаціями Європейського парламенту та Ради (ЄС), передбачено 8
основних компетенцій для навчання упродовж усього життя, їх ще називають
еталонними рамками: 1) спілкування рідною мовою; 2) знання іноземних мов;
3) математика та загальні знання у сфері науки та техніки; 4) навички роботи з
цифровими носіями; 5) навчання заради здобуття знань; 6) соціальні та
громадянські навички; 7) ініціативність і практичність; 8) обізнаність і
самовираження у сфері культури» [6]. Дуже добре, що Міністерство освіти і
науки продовжує впровадження в освітній простір України європейського
досвіду компетентнісного підходу. Але при цьому не враховується те, що в
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Україні вже восьмий рік триває російсько-український збройний конфлікт
неоколоніального типу [2], і тому в змістовне наповнення 6-ої, 7-ої та 8-ої
компетенцій має бути включена й українознавча компетентність. Європейський
досвід компетентнісного підходу має запроваджуватись в освітній простір
України з урахуванням поточної суспільно-політичної, соціально-економічної
та геополітичної ситуації, зокрема, принципи сучасної української освітньої
політики мають бути суттєво скориговані в умовах тривалої гібридної війни
проти України та російської агресії, яка розпочалась у 2014 р. [1; 2; 3]).
Президент України Володимир Зеленський заявив: «Ми будемо робити
дуже потужну інформаційну війну, щоб припинити вогонь на Донбасі» [4].
Саме тому формування українознавчої компетентності громадян України як
ключового чинника подолання наслідків інформаційної війни проти України є
стратегічно важливим завданням для українського суспільства. У цьому
контексті постає питання обов’язкового формування українознавчої
компетентності у представників української політичної еліти, управлінського
апарату, депутатського корпусу, керівників українських ЗМІ, журналістів тощо.
Проведені нашою дослідницькою групою багаторічні дослідження (1991 –
2021 рр.) показали, що респондентам з розвинутою національною та
європейською цивілізаційною ідентичністю властивий високий рівень
українознавчої компетентності [1; 3; 5; 7]. Українознавча компетентність
впливає не тільки на розвиток національної та європейської ідентичності, але й
на формування патріотичних почуттів, соціальної й громадянської зрілості, на
становлення цілісного світогляду громадян України, а також суттєво допомагає
деконфліктизувати українське суспільство та ефективно протидіяти
антиукраїнській інформаційній агресії [1; 3; 5; 7].
Це також дозволить адекватно захистити український інформаційний
простір; забезпечити інформаційно-психологічну безпеку українського соціуму;
припинити поширення українофобії та антиукраїнських заяв; більш активно
протидіяти деукраїнізації України, популяризації імперських ідеологем та
просуванню «русского мира»; підняти на більш високий рівень політичну
культуру населення України; подолати соціально-психологічні стереотипи
утопічного і тоталітарного походження та постколоніальний комплекс
національної неповноцінності; сформувати у всіх верств населення
усвідомлення єдності України та спільності інтересів її громадян; подолати
штучний регіональний розкол України; досягти стану незворотності
державотворчих процесів і стабілізації політичного й соціально-економічного
життя; довести до логічного кінця незавершений процес консолідації
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української нації (на противагу посиленню регіональної сегментації країни);
виховувати національно свідомих громадян і духовно сконсолідувати
українство на основі європейських ідеалів, базових цінностей та української
національної ідеї.
Таким чином, наші багаторічні дослідження доводять, що українознавча
компетентність є одним з ключових чинників подолання наслідків
інформаційної війни, що ведеться проти України, а також підтверджують
фундаментальну роль науки як основи для деконфліктизації соціуму та
реінтеграції населення окупованих українських територій.
Висновки.
Отже, вкрай важливим є формування українознавчої компетентності
громадян України як своєрідної «вакцини» від «русского мира» і ключового
чинника подолання наслідків інформаційної війни та російської збройної
агресії. Без формування українознавчої компетентності громадян України
неможливе ні ефективне подолання наслідків інформаційної війни, ні
повноцінна реалізація стратегії «розумної сили» як основи для деконфліктизації
соціуму та реінтеграції населення окупованих українських територій.
Формування українознавчої компетентності громадян України підтверджує
фундаментальну роль сучасної освіти й науки, які мають служити інтересам
суспільства, формуючи освічену, моральну, творчу особистість, спроможну не
тільки якісно виконувати соціальні й професійні завдання, але й бути
добропорядним та відповідальним громадянином.
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Анотація. У роботі проаналізовано особливості української
дипломатії
з
Німеччиною в сучасних умовах, спрогнозовано стратегічні перспективи майбутніх
двосторонніх відносин. Визначено основні завдання української дипломатії, умови та
чинники, які є важливими для її розвитку у взаємовідносинах з Німеччиною. Розглянуто
конструктивні відносини та позитивну динаміку українсько-німецьких відносин, ефективні
результати політико - безпекової системи двосторонньої співпраці.
Ключові слова: дипломатія, міжнародна політика, стратегічні партнери, українськонімецькі відносини, інтеграція, економічні інтереси.
Abstract. The peculiarities of Ukrainian diplomacy with Germany in modern conditions are
analyzed, strategic prospects of future bilateral relations are forecasted. The main tasks of
Ukrainian diplomacy, conditions and factors that are important for its development in relations
with Germany are identified. Constructive relations and positive dynamics of Ukrainian-German
relations, effective results of the political and security system of bilateral cooperation are
considered.
Key words: diplomacy, international politics, strategic partners, Ukrainian-German
relations, integration, economic interests.

Україна пройшла складний процес становлення та розвитку своїх
дипломатичних відносин. Політичні лідери нашої держави виокремили своїх
стратегічних партнерів. Федеративна Республіка Німеччина зайняла особливе
місце у цьому списку. ФРН на сьогодні усвідомлює геополітичне значення
України для зміцнення своєї безпеки на сході Європейського континенту. Це
набуло важливого значення після перетворення України на ближнього сусіда
розширеного ЄС. Сучасний стан українсько-німецьких відносин закріплено у
договірно-правовій базі, яка й затверджує базові принципи подальшого
розвитку двостороннього українсько-німецького співробітництва [1].
Українсько-німецькі відносини сьогодні характеризуються певною
динамікою. Спостерігаються конструктивні відносини, яким властивий
ефективний інституційний механізм політичної співпраці у сфері
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євроінтеграційних проблем та питань двостороннього розвитку. Цього не
відбулося б без професіоналізму як української, так і німецької дипломатії.
Окупація Росією Кримського півострову, втручання у внутрішні справи
України, військові дії Росії у східних районах нашої держави значно
прискорили та активізували міжнародні політичні відносини між Україною та
ФРН. Німеччина сьогодні активно підтримує діяльність міжнародних
переговорних механізмів для врегулювання ситуації на Донбасі, діяльність
СММ ОБСЄ в Україні, надає допомогу особам, які постраждали внаслідок
російської агресії. Німеччина є ключовим партнером України, у питанні
консолідації ЄС для продовження санкційного тиску проти Кремля, не визнає
анексію Криму. Українські та німецькі дипломатичні служби створили
політико-безпекову систему двосторонньої співпраці, наслідками якої є
ефективні результати. Це і підтримка Німеччини позиції України щодо
неприпустимості розміщення ядерної зброї у країнах Центральної та Східної
Європи, і прагнення України до інтеграції в євроінтеграційні структури, і
розбудова відносин партнерства з Альянсом. Сьогодні ФРН бачить Україну
потенційним кандидатом на вступ до ЄС без зазначення конкретного терміну.
Сучасний стан німецько-українських відносин базується на засадах НАТО, ЄС
та інших міжнародних організацій, які є ключовими механізмами співпраці
України з Німеччиною задля виконання напрямків української зовнішньої
політики [2].
Сьогодні Німеччина всебічно підтримує процес проведення реформ в
Україні, співпрацю у сфері транспортування енергоносіїв, безпеку атомних
реакторів, військово-політичне та технічне співробітництво. Першочергове
завдання українських дипломатів - забезпечення національних інтересів нашої
держави у виконанні цих процесів, з якими вони успішно справляються;
націлити Україну на проведення внутрішньої трансформації, що дозволить їй
виконувати роль рівноцінного стратегічного партнера; здійснити формалізацію
цих відносин шляхом підписання відповідного міжнародно-правового
договору, який дозволить виокремити спільні інтереси, спільні зобов’язання та
спільні сфери співпраці. Німеччина, будуючи свою міжнародну політику,
традиційно керується власними національними інтересами. Лише у випадку
збігу українсько-німецьких інтересів, ми можемо принести одне одному
користь. Саме тому, національні інтереси змушували німецького канцлера
Ангелу Меркель брати участь у врегулюванні українсько-російської війни.
Саме ці інтереси стають причиною нашого невдоволення позиціями німецьких
політиків. Економічні інтереси змушують Німеччину підтримувати
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будівництво «Північного потоку» в обхід України, незважаючи на те, що він
може призвести до значних збитків українській економіці. Саме через
політичну доцільність Німеччина тривалий час висловлювалася проти надання
Україні летального озброєння.
На нашу думку, сучасні дипломати не повинні будувати свої взаємини на
емоційній основі. В політиці, як у внутрішній, так і в зовнішній, немає вічних
друзів чи вічних ворогів – є вічні інтереси. Щоб отримати високий рівень
співпраці з Німеччиною, нам необхідно стати їй цікавими. Німеччині вигідна
стабільна та мирна Україна. Для досягнення миру німецький уряд ініціює і
підтримує міжнародні санкції проти Росії. Проте, Німеччині не потрібна наша
перемога. Їм достатньо лише «заморозити» конфлікт. А Україну таке
вирішення цього питання категорично не задовольняє. І це необхідно змінити
українській владі, високопрофесійній дипломатичній службі. Кваліфіковані
українські дипломати повинні знайти такий формат співробітництва, при якому
Німеччина буде зацікавленою в Україні. Для цього ми повинні стати
успішними та здійснити незворотні реформи, і, насамперед, назавжди подолати
корупційну систему у нашій країні. Україні терміново потрібно поліпшити
роботу нашого посольства у Німеччині, службовці якого повинні донести до
німецького суспільства всі загрози, що йдуть від Росії, і всі переваги, які може
забезпечити співпраця з Україною. Історія йде по спіралі, і нині є серйозна
загроза новій глобальній війні. Якщо Німеччина дійсно хоче миру – ми маємо
знайти спосіб до неї достукатись. Останнім часом спостерігається дуже високий
рівень політичного діалогу на найвищому рівні (Президент, Голова уряду,
Міністр закордонних справ). Дуже ефективно спрацювало Посольство України
у ФРН, зокрема завдяки інструментам публічної дипломатії. Обрання нового
Президента України та оновлення парламенту суттєво не змінило характеру
політичного інтересу до ФРН. На сьогодні Україні не вдалося переконати
німецьких депутатів визнати Голодомор актом геноциду проти українського
народу (1932-1933 р.р.). ФРН політично визнає факт злочину, але виступає
проти такої міжнародно-правової оцінки [3].
Важливо відмітити, що вдосконалення відносин Україна - Німеччина та
політики розвитку ФРН в Україні потребує як дотримання існуючих
пріоритетів (безпека, імплементація «Угоди про Асоціацію», підтримка
бізнесу), так і створення нових. Як висновок можна зазначити, що ФРН бере
активну участь не лише у врегулюванні російсько-українського конфлікту, а й в
просуванні України до ЄС. Німеччина забезпечує величезний фінансовий
внесок для подолання конфлікту та стабілізації економічного становища
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України. Вона є одним з найважливіших партнерів для України на сьогодні, і
підтримання стабільних дипломатичних відносин з нею є в пріоритеті для
нашої держави.
Таким чином, Німеччина є для України одним з найближчих сусідів, що
належить до Європейського Союзу, та важливим і надійним партнером на
шляху до Європи. Федеративна Республіка надає найбільшу після США
двосторонню допомогу та є найважливішим торговельним партнером України.
Україна для Німеччини - наріжний камінь європейської архітектурної безпеки,
країна з якою вона підтримувала зв’язки ще з часів Київської Русі. Німеччина
представлена в Україні великою групою населення, переважною мірою в цьому
випадку йдеться про етнічних німців, частина з яких живе і завжди житиме в
Україні. Існує також щільна мережа політичних, економічних, культурних та
приватних зв’язків між обома країнами. На сьогодні Німеччина залишається
найбільш важливим політичним партнером України. Офіційний Київ
розраховує на політичну підтримку ФРН щодо збереження санкційного тиску
на Росію та врегулювання збройного конфлікту на Донбасі у рамках
Нормандської четвірки. Добудова Північного потоку - 2 залишається одним із
найпроблемніших питань у відносинах. За посередницької підтримки ФРН
Україні вдалося підписати угоду про транзит газу з Росії українською
територією. Пріоритетними для України залишаються залучення німецьких
інвестицій та допомога ФРН у відбудові пошкодженої війною інфраструктури
Сходу України.
Отже, німецька дипломатія, у якій формування німецького корпусу послів
здійснюється виключно на професійній основі, на сьогодні є однією з
найуспішніших дипломатичних служб у світі. Тому українська дипломатична
служба повинна якнайактивніше вивчати і запозичувати найефективніші
принципи та підходи німецьких колег.
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