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Анотація. В роботі розглядається перспектива використання фітосполук та
екстрактів рослин якості перспективних інгібіторів корозії. Натуральні ефірні олії можуть
використовуватись у якості інгібіторів корозії і є більш безпечними для використання у
харчовій, косметичній та фармацевтичній галузях. Встановлено, що органічні інгібітори
можуть використовуватись як для тимчасового, так і постійного захисту металів і сплавів
від атмосферної корозії. Крім того, такі сполуки можуть не лише знижувати швидкість
корозії, а й зменшувати солевідкладення та уповільнювати корозійну втому.
Ключові слова: інгібітор корозії, рослинні сполуки, конструкційні матеріали, корозія,
харчові виробництва, корозійно-втомне руйнування, гідрофобізація.
Abstract. The prospect of using phytocompounds and plant extracts as promising corrosion
inhibitors is considered in the article. Natural essential oils can be corrosion inhibitors. They are
safe for use in the food, cosmetics and pharmaceutical industries. It has been established that organic
inhibitors can be used for both temporary and permanent protection of metals and alloys from
atmospheric corrosion. In addition, such compounds can not only reduce the corrosion rate, but also
reduce salt deposits and reduce corrosion fatigue.
Key words: corrosion inhibitor, plant compounds, structural materials, corrosion, food
production, corrosion-fatigue failure, hydrophobization.

Вступ.
Інгібітор корозії представляє собою речовину, яка при додаванні в
невеликих кількостях (на рівні мг/л) в корозійне середовище зводить до мінімуму
або запобігає корозії. Ці речовини можуть адсорбуватися як фізично, так і
хімічно на межі розділу метал-розчин і перешкоджати контакту між поверхнею
металу і корозійними агентами [1].
Хороший інгібітор корозії повинен володіти адсорбційною здатністю на
поверхні металу за допомогою процесів фізіосорбції або хемосорбції. В зв’язку
з їх промисловим значенням більшість інгібіторів корозії були синтезовані з
сировини або обрані із сполук, що містять гетероатом в ароматичному кільці або
в довжині вуглецевого ланцюга. На протязі багатьох років було витрачені значні
зусилля для виявлення відповідних інгібіторів корозії в різних агресивних
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середовищах. У кислотних середовищах в якості інгібіторів використовуються
матеріали на основі азоту і їх похідні, сірковмісні сполуки, альдегіди,
тіоальдегіди, ацетиленові сполуки і різні алкалоїди, наприклад, папаверин,
стрихнін, хінін і нікотин. У нейтральних середовищах бензоат, нітрит, хромат і
фосфат діють як інгібітори. Інгібітори зменшують або запобігають реакції
металу з середовищем [2].
Багато органічних сполук здатні уповільнити корозію металу. Органічні
сполуки - це інгібітори змішаної дії, тобто вони впливають на швидкість як
катодної, так і анодної реакцій. Експериментальні дані показали, що багато
хімічних сполук адсорбуються на поверхні металу відповідно до ізотерми
Ленгмюра або Тьомкіна [2].
Основна частина.
В теперішній час рослинні речовини як інгібітори корозії використовуються
як рослинні екстракти, смоли та натуральні масла.
Фітосполуки та екстракти на їх основі має зростаючий інтерес в області
стійкого захисту конструкційних матеріалів в харчовій промисловості за рахунок
вмісту сполук класу фенолів. Чим вище загальний вміст фенолу, тим вище
ефективність інгібування.
Рослинні смоли, які застосувань у фармацевтичних препаратах і харчовій
промисловості, можуть бути використані як інгібітори корозії для різних металів
в різних корозійних середовищах, тому що містять полісахариди, багаті атомами
азоту і кисню, які служать адсорбційними центрами і, отже, можуть діяти як
інгібітори корозії. Крім того, рослинні смоли утворюють хелатні комплекси, які
діють як бар'єрний шар і ізолюють металеву поверхню від навколишнього
середовища.
Натуральні ефірні олії як більш безпечний і менш шкідливі розчинники для
харчової, фармацевтичної та косметичної промисловості, окрім традиційних
процесів, придатні для використання в якості інгібіторів корозії для різних
металів в різних середовищах.
В роботі [3] показано, що виділені екстракти з кори та стружки дуба
(Quercusrobur) і створені на їх основі синергічні композиції, захищають
середньовуглецеві сталі від корозії у воді та 5% соляній кислоті на 80÷95%.
Електрохімічними дослідженнями встановлено, що під впливом цих інгібіторів
на поверхні сталі формується хемосорбційна плівка, внаслідок чого зростає
поляризаційний опір, опір переносу заряду, підвищується енергія активації
корозії та гальмуються обидві електродні реакції. Адсорбція екстрактів на
поверхні сталі описується ізотермою Ленгмюра. Інгібітори гальмують не лише
корозію, але й процеси солевідкладення та корозійновтомного руйнування
середньовуглецевих сталей в нейтральних середовищах.
В роботі [4] обґрунтовано необхідність врахування внеску корозійновтомного руйнування (КВР), яке поряд з корозією та солевідкладенням
ускладнює надійну експлуатацію теплообмінних систем. Показана важлива роль
деформації зразків у зміні змочування поверхні сталі водою та інгібованими
розчинами. Встановлено, що збільшення деформації зразка посилює
гідрофобізацію поверхні сталі. Крайові кути змочування поверхні сталі водними
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екстрактами дуба нижчі, ніж відповідні кути змочування водою в усьому
діапазоні досліджених деформацій (1,86÷13,3%), що вказує на превалювання
адсорбції складових інгібітора над адсорбцією води. Показано, що вода,
періодично змочуючи поверхню зразків, суттєво знижує опір сталі КВР
порівняно з повітрям. Екстракт дуба (2 г/л) підвищує опір сталі такому
руйнуванню на низьких рівнях навантажень у 2,6 рази порівняно з водою та
змінює його характер з інтеркристалітного у воді на транскристаллітний в
інгібованому середовищі, що дає можливість рекомендувати інгібітор на основі
екстракту дуба не лише для гальмування корозійних процесів, але й КВР.
Висновоки.
Пріоритетними напрямком досліджень є розробка та отримання на металі
ультратонких захисних плівок, які наносяться з водних розчинів інгібіторів
корозії. Такі плівки володіють підвищеною стійкістю до конденсованої вологи і
запобігають атмосферній корозії.
Таким чином, для обладнання харчових виробництв перспективним є
використання органічних інгібіторів для постійного і тимчасового захисту
конструкційних матеріалів від атмосферної корозії. Рослинні сполуки можуть
використовуватись для зниження швидкості корозії при захисті випарного
обладнання, при обробці амфотерних металів, а також у складі нетоксичних
миючих засобів харчового обладнання.
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Аннотация.
Базовыми
критериями
при
определении
инвестиционной
привлекательности региона являются источники финансирования. В статье проведен
статистический анализ собственных и заемных источников инвестиций в основной капитал
Республики Адыгея и выявлены интересные закономерности в динамике изменения величины
заемного капитала и инвестиционной привлекательности региона за период с 2015―2019 гг.
Ключевые слова: заемный капитал, собственный капитал, инвестиции,
инвестиционная привлекательность, источники, анализ, статистика.
Abstract. Funding sources are the basic criteria for determining the investment attractiveness
of a region. The article provides a statistical analysis of own and borrowed sources of investment in
fixed assets of the Republic of Adygea and reveals interesting regularities in the dynamics of changes
in the amount of borrowed capital and the investment attractiveness of the region for the period from
2015―2019.
Key words: borrowed capital, equity capital, investments, investment attractiveness, sources,
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Анализ структуры инвестиций Республики Адыгея за период 2015―2019
гг. начнем с исследования инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования (табл.1).
Таблица 1
Инвестиции в основной капитал Республики Адыгея по источникам
финансирования в 2015—2019 гг. [1]
Год

Всего, млн р.

2015
2016
2017
2018
2019

6165,6
7933,3
10296,6
15632,4
29867,5

В том числе по источникам финансирования:
Собственные средства
Привлеченные средства
3027,5
3138,1
3821,8
4111,5
4854,7
5441,9
5510,7
10121,7
5565,3
24302,2

Как свидетельствуют данные табл.1 основными источниками
финансирования в регионе являются привлеченные средства, причем доля
привлеченных средств в 2019 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась почти в 8
раз и составила 81,3% (собственные средства организаций ―18,7%) (рис.1).
Республика является дотационным регионом, где велика доля ассигнований
из федерального бюджета, а в последние два года 2018―2019 гг. доля
бюджетных средств увеличилась в разы, с 5441,9 млн р. в 2015 г. до 24302.2 млн
р. в 2019 г. За 2019 г. в экономику республики из федерального бюджета вложено
Сборник материалов конференции
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7917 млн р. инвестиций в основной капитал, что на 76,8% больше, чем за
предшествующий год. Организациями инвестировано 13,0 млн р., что на 69,4%
ниже уровня 2018 г. Как демонстрируют данные рис.3 источниками
финансирования в 2019 г. являлись собственные средства организаций (18,7%),
и привлеченные средства — 81,3%.
100
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52,9
35,2

40
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Рис. 1. Структура источников финансирования инвестиций
в Республике Адыгея в 2015―2019 гг., в % [2]
Структура привлеченных средств в общем объеме инвестиций в основной
капитал Республики Адыгея отражена на рис.2. и демонстрирует, что из общего
объема привлечённых средств 81,3% составляют бюджетные средства, а
основными статьями в общем объеме привлеченных ресурсов являются
бюджетные средства (33,3%) и кредиты банков (46,5%). Это объясняется
дефицитом
собственных
средств
предприятий,
что
обусловлено
несоответствием имеющихся ресурсов потребностям в них на осуществление
инвестиционной деятельности, а также нерешенными проблемами в сфере
кредитования.
Средства внебюджетных фондов;
0,26%

Заемные средства;
0,04%

Собственные средства;
18,7%

Бюджетные средства;
33,3%

Прочие ;
1,5%
Кредиты банков
46,5%

Рис.2. Структура инвестиций в основной капитал крупных и средних
предприятий Республики Адыгея по источникам финансирования
в 2019 г. [2]
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Доля привлеченных средств в общем объеме финансовых ресурсов
предприятий за пять лет увеличилась с 50,9 до 81,3%. Если еще учесть и долю
прочих пассивов, то предельно допустимая пропорция заёмного
финансирования, обычно рекомендуемая в научной литературе, грубо
нарушается.
Существенно выше среднего этот показатель в сельском хозяйстве (59). Это
определяется именно доминированием кредитов и займов (54%). В остальных
отраслях высокая зависимость обусловлена в большей степени накопленной
кредиторской задолженностью, либо в силу специфики (как у торговли или
строительства), либо по причине слабой платежеспособности.
К сожалению, ни отчетность предприятий, ни статистические данные не
позволяют определить настоящий источник заимствований: банк ли это,
родственное предприятие или сторонняя организация. Можно лишь с
уверенностью утверждать, что на территории самого региона банками
финансируется около 75% кредитов и займов.
Отметим, что объём кредитов местных банков физическим лицам составлял
в 2015—2019 гг. около 90 млрд р. Иными словами, участие банков в
финансировании реального сектора небольшое, они больше нацелены на
розничный сегмент рынка.
По срокам привлечения в экономике региона доминируют долгосрочные
кредиты и займы (79%), в основном за счёт сельского хозяйства (99), пищевой
промышленности (85), торговли (82), операций с недвижимым имуществом (69),
транспорта и связи (60). В остальных видах деятельности превалируют
краткосрочные источники. В среднем соотношение складывается примерно
равное, что хорошо. Однако после 2017 г., наметилась устойчивая тенденция к
смещению от долгосрочных займов к краткосрочным. Это объясняется
нехваткой ресурсов в банковской системе, но очень неблагоприятно для
предприятий: срок окупаемости инвестиционных проектов, которых обычно
составляет не менее пяти лет [3].
Средние процентные ставки по привлеченным ресурсам, рассчитанные как
отношение уплаченных процентов к среднегодовой величине кредитов и займов,
за 2018—2019 гг. существенно возросли — с 5,7 до 7,7.
По отраслям картина очень неравномерная. Благоприятной ее можно
считать в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, деревообработке,
целлюлозно-бумажном производстве, торговле, транспорте и связи, в этих видах
деятельности процентные платежи составляют от прибыли небольшую часть —
10—30%. В остальных отраслях расходы по обслуживанию долгов сопоставимы
с чистой прибылью или превосходят ее [4].
Итак, Адыгея остаётся дотационным регионом, и доля бюджетных средств
в структуре инвестируемого капитала растет большими темпами. Однако
увеличение собственных доходов и создание условий для обеспечения
самодостаточности региона являются одними из важнейших задач в реализации
базового сценария социально-экономического развития Республики Адыгея [5].
Общий анализ показывает высокую значимость заёмных ресурсов для
развития реального сектора Республики Адыгея, но также свидетельствует о
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наличии серьёзных проблем и диспропорций. Для уточнения возможностей
исправления ситуации необходимо перейти от обзорного отраслевого
исследования к работе с отчётностью всех предприятия по отдельности, чтобы
выявить группы по характеру и последствиям использования заёмных средств.
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Аннотация. В современном мире достаточно распространена ситуация нехватки
средств, и именно инвестиции помогают привлечь дополнительные ресурсы. В статье
проведен статистический анализ структуры и динамики привлеченных средств в экономику
России за период с 2015―2019 гг.
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инвестиционная привлекательность, источники, анализ, статистика.
Abstract. In the modern world, a situation of lack of funds is quite common, and it is investments
that help to attract additional resources. The article provides a statistical analysis of the structure
and dynamics of funds raised in the Russian economy for the period from 2015―2019.
Key words: borrowed capital, equity capital, investments, investment attractiveness, sources,
analysis, statistics.

В условиях меняющейся экономической среды довольно остро стоит вопрос
о повышении обоснованности политики финансирования инвестиций в условиях
динамизма хозяйственной среды и экономической нестабильности, а также о
выделении принципов оптимизации структуры инвестиционного капитала,
ориентированных на достижение долгосрочных целей.
Все эти научные аргументы подкрепляются соответствующими тревогами и
опасениями со стороны многих управленцев предприятий.
В этой связи представляется актуальным проанализировать роль заемных
средств в финансовых ресурсах предприятий. Гипотеза исследования состоит в
том, что в нынешней системе хозяйственных отношений данный источник
наряду с его несомненно высокой значимостью создает существенные
негативные эффекты, поэтому нуждается в совершенствовании.
Объектом исследования является экономика России, а именно ведущие
самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность и представляющие
бухгалтерскую отчетность организации (кроме бюджетных) всех форм
собственности.
Период исследования — 2015—2019 гг. Именно за эти годы доступна
финансовая отчётность по достаточно однородному кругу предприятий, разница
между годами не превышает 5%. Рассматриваемый временной промежуток
интересен как период экономической стагнации в условиях введения
зарубежных санкций. Источником информации является бухгалтерская
отчетность предприятий и организаций за 2019 г.
Для начала следует отметить, что в России еще в 2014 г. использование
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инвестиций происходило в основном за счет привлеченных источников, но, уже
по результатам 2015 г., ситуация поменялась и на первый план вышли
собственные средства организаций [1]. На конец 2019 г. их доля равна 57,0%
(рис. 1).
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Рис. 1. Структура источников финансирования инвестиций в РФ, в % [1]
Объём инвестиций в основной капитал отечественных предприятий по
источникам их финансирования в денежном выражении представлен в табл. 1.
Таблица 1
Инвестиции по источникам финансирования в 2015—2019 гг. [2]

Год

Всего, млрд р.

2015
2016
2017
2018
2019

10277,1
10993,7
12025,7
13207,7
14245,5

В том числе по источникам финансирования:
Собственные средства
Привлеченные средства
5256,5
5020,6
5689,6
5304,1
6268,2
5757,5
7173,8
6033,8
8132,5
6113,0

В структуре привлеченных инвестиционных ресурсов в последние годы
существенная часть принадлежит бюджетным средствам — 2249,3 млрд р., и их
удельный вес за анализируемый период вырос с 33,2% в 2015 г. до 36,8% — в
2019 г. Кредиты банков достигли уровня 20,3% — 1242,2 млрд р., хотя в 2016 г.
Данный показатель составлял 16% (рис. 2).
Почти половина всех бюджетных средств (47,3%) — средства федерального
бюджета. Из них 496,7 млрд р. направлено на реализацию мероприятий по
федеральным целевым программам. Значительная часть инвестиций направлена
на развитие российских регионов [3].
В качестве заемных средств рассматриваются кредиты и займы (строки 1410
и 1510 бухгалтерскою баланса) и кредиторская задолженность (строка 1520
баланса). Суммарно эти две позиции составляют около 90% всего привлечённого
капитала, поэтому для краткости будут именоваться в совокупности как
привлеченные или заемные средства (капитал) [4].
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Рис. 2. Структура привлеченных средств в 2019 г., в % к итогу [3]
За 2015—2019 гг. объем заемных средств предприятий увеличился на 9,5%
и достиг 6410,1 млрд р. На первый взгляд такой темп роста выглядит значительно
(для сравнения: инфляция за этот же срок составила 30,3%). Однако львиная доля
— 86% всего прироста — пришлась на рост кредитов и займов в сельском
хозяйстве. На него стало приходиться в итоге 2/3 всех примеченных ресурсов,
хотя удельный вес этой отрасли в выручке предприятий намного ниже — 32—
35%, а в активах — около 50% [5].
Объём же кредитов и займов в других отраслях, увеличился за эти годы
всего на 5,1%. Рост отмечен и в пищевом производстве (на 3,3%), торговле (2,9%)
и машиностроении (2,2%), в остальных прирост не превышал темпа инфляции,
или происходило снижение. Это объясняется резким ухудшением условий
банковского кредитования из-за внешнеполитических санкций, а также
осторожной финансовой политикой предприятий в условиях общего
экономического спада [6].
Кредиторская же задолженность в эти годы почти во всех отраслях росла
более или менее сообразно темпу инфляции. Это свидетельствует о стабильности
данного источника финансирования предприятий, его слабом потенциале
участия как в привлечении дополнительных ресурсов, так и в их оттоке.
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Аннотация. В статье рассмотрены взаимовыгодные обеим сторонам военноэкономические связи России и Сирии, дальнейшее их развитие и взаимодействие данных
государств при решении мировых задач экономического, политического и военного
характера.
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economic, political and military nature.
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Ещё со времён Советского Союза Россия оказывала Сирии большую
военную поддержку, и эта поддержка прекратилась в 90-х годах при Президенте
Ельцине.
30 сентября 2015 года глава администрации Кремля Сергей Иванов
сообщил, что президент Сирии Башар Асад обратился к РФ с просьбой
об оказании военной помощи. Президент РФ Владимир Путин внес
на рассмотрение Совета Федерации предложение о принятии постановления
«О согласии на использование контингента Вооруженных Сил России
за рубежом». Военной целью операции была заявлена воздушная поддержка
сирийских правительственных сил в их противодействии террористической
группировке «ИГИЛ». [2]
В это же время произошло повторное открытие Российской военно-морской
базы в порту Тартус и были заключены военные сделки и Сирией, включая
предоставление военных специалистов и современного вооружения, а также
обновление оборудования сирийских вооруженных сил. По прошествии
длительного конфликта в Сирии, по просьбе сирийского Правительства,
российские войска вошли, чтобы помочь сирийской армии в борьбе с «ИГИЛ»
[1]. При поддержке ВКС РФ Сирию удалось полностью освободить
от террористов. За время операции российские самолеты совершили более шести
тысяч вылетов, а вертолеты - свыше семи тысяч, уничтожив более 32 тысяч
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боевиков. В декабре 2017 года было объявлено о полном разгроме
террористического движения на обоих берегах Евфрата в Сирии [3].
Ущерб, нанесённый террористической интервенцией экономике страны,
колоссален и не поддаётся точному исчислению. По оценкам Всемирного банка,
за последние шесть лет ВВП Сирии обвалился практически на две трети, а потери
от нефтяного сектора, наиболее доходной его части, составили 93%. По
некоторым прикидкам, суммарные инвестиции в экономическую реанимацию
Сирии оцениваются минимум в 500 млрд. долл. В стране разрушено каждое
второе здание, разграблены и уничтожены целые промышленные зоны; кроме
того, вынужденным переселенцем, беженцем либо эмигрантам стал каждый
второй житель страны [4].
В дополнение к военным просьбам, сирийское правительство попросило
помощи в сфере добычи нефти в региональных водах Сирии. Таким образом,
Россия получила выгоду от обеспечения торговых путей в теплых водах
(Средиземное море) и прибыль от добычи нефти [1].
География Сирии распространяет экономическое восстановление страны на
соседние с ней государства: по крайней мере – в части энергетических и
транспортных проектов [2]. Сирийская сторона, в свою очередь, получила много
современного оружия в рамках данного соглашения, благодаря которому она
развила возможности армии в боевых условиях. А благодаря предоставлению
Россией экспертов по ведению войны в Сирии, сирийская армия разработала и
приобрела большой опыт [1].
С учётом тесных отношений между Москвой и Дамаском, сирийские власти
вводят режим максимального благоприятствования (налогового, таможенного и
т.п.) для российских предприятий и компаний, участвующих в соответствующих
проектах. В этой связи немаловажной представляется и ретроспектива: как
напомнил глава ТПП РФ Сергей Катырин, «у России и Сирии давние деловые
связи, сотни реализованных проектов, и это хорошая основа для дальнейшей
работы» [3].
По словам сирийского дипломата, «российские бизнесмены – частые гости
нашей страны; уже восстановлена работа Российско-сирийского делового
совета. Ряд совместных проектов включают развитие сирийско-иракской и
сирийско-ливанской транспортной и энергетической инфраструктуры».
Напомним, что к сирийским (Тартус, Банияс) и - через Сирию - к ливанским
(Триполи, Сайда) портам проложены нефтепроводы из северного и центрального
Ирака, пересекающиеся с саудовско-иракским нефтепроводом к порту Сайда.
Вся эта инфраструктура требует модернизации; планируется также расширение
газопроводной сети Сирии, в т.ч. ее стыковка с Ираком, Ливаном и Иорданией.
Эти стратегические проекты, как отмечалось на форуме, включены в
реестр потенциальных направлений российско-сирийского сотрудничества [4].
Россия получила множество экономических уступок в Сирии в обмен на
военное вмешательство по искоренению терроризма, включая инвестиционные
и энергетические проекты, Россия стала единственной страной, которая будет
работать в Сирии в сфере энергетики [1].
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Кроме того, российские компании «уже обсуждают с сирийскими
партнерами проекты по созданию на территории Сирии предприятий по сборке
авто- и сельхозтехники, как и по сооружению более 10 заводов по производству
железобетонных изделий для восстановления разрушенных жилья», – об этом
заявил вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко [3]. Со стороны Дамаска
поступили предложения по организации сборочных производств грузовиков. Им
нужны самосвалы, нужна автотехника не только для строительных, но и для
других хозяйственных работ», причем предпочтительнее поставки не готовой
продукции из России, а создание в самой Сирии совместных производств в этом
и других сегментах. С российской стороны в качестве партнеров по созданию
автосборочных производств будут фигурировать, скорее всего, не крупные
компании автопрома, а их дилеры [2].
Были достигнуты договоренности о российском технологическом и
финансовом содействии восстановлению сирийской энергетики и транспортной
инфраструктуры. Немногим ранее глава Генеральной дирекции железных дорог
САР Наджиб Аль Фарес провел переговоры в Минтрансе и Минпромторге РФ
(соответственно, с замминистра транспорта РФ Сергеем Аристовым и с
директором департамента международного сотрудничества Минпромторга
Алексеем Господаревым) по вопросам российского участия в восстановлении
железнодорожных объектов в Сирии. По официальному сообщению
Минпромторга РФ, стороны предметно обсудили перспективы участия
российских компаний в проектах развития железнодорожной инфраструктуры в
Сирии, в том числе, реконструкцию действующих депо, поставку подвижного
состава, обучение персонала [4]
По понятным причинам, сирийская сторона акцентирует внимание также и
на регулярном транспортном сообщении между двумя странами. Пока
единственно реальный путь – это морской транзит через Босфор и Дарданеллы.
Сухопутное же транспортное сообщение между РФ и Сирией рискует оказаться
парализованным ввиду транспортно-экономической блокады Сирии со стороны
Турции, оккупировавшей часть северо-западных территорий страны.
Устойчивое коммуникационное сообщение между Россией и Сирией во многом
зависит от сближения позиций Москвы и Анкары в рамках как российско-иранотурецкой «тройки», так и двустороннего диалога [2].
В свою очередь, сирийская транспортная система, наряду с ее очевидной
ролью для экономики страны – это важнейший транзитный коридор для многих
стран Ближнего и Среднего Востока (Ирак, Иордания, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ,
Катар). Железнодорожные и нефтепроводные пути не только соединяют эти
страны с сирийскими и ливанскими портами, но и обеспечивают выход
упомянутых стран в Турцию и далее в Европу, что весьма важно и для
экономических связей России с данными странами Арабского Востока [4].
Особое значение имеет восстановление историко-культурного наследия
древней Сирии, имеющего общемировое значение. Генеральный директор
Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский заявил о
согласовании с ЮНЕСКО планов по послевоенному восстановлению древнего
оазиса Пальмира, длительное время находившегося под оккупацией боевиков
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международных террористических группировок. Разрушениям и разграблениям
подверглись многочисленные религиозные памятники (как христианские, так и
мусульманские), так называемые «мертвые города» – сотни заброшенных
византийских храмов и поселений в провинциях Алеппо и Идлиб и многие
другие объекты. Заявка Москвы на лидирующую роль в международной
программе по восстановлению разрушенных сирийских памятников будет
способствовать дальнейшему укреплению позиций нашей страны на Ближнем
Востоке и приближению мира в стране. Гуманитарный аспект российской
работы по восстановлению Сирии постепенно будет выходить на первый план и
сыграет позитивную роль в присутствии России на Ближнем Востоке [3].
Стороны выразили желание развивать сотрудничество не только в сфере
нефтедобычи, но и в строительном секторе, сельском хозяйстве, легкой
промышленности. «Сирийская продукция от известного во всем мире текстиля
до фруктов и овощей очень конкурентоспособна и обладает хорошим качеством
при соответствующих ценах. Причем географическое расположение страны
делает ее важным международным рынком и открывает широкие возможности
для экспорта [4].
Военное сотрудничество России и Сирии стало фундаментом для
строительства и развития торгово-экономических отношений двух стран.
Губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саад посещал
Севастополь, где сообщил о том, что уже в ближайшем будущем в порту
одноименного города будет создана особая экономическая зона. Это, по его
словам, придаст новый импульс развитию грузовых перевозок между Сирией и
Россией. По мнению Абу Саада, в Россию и, в частности, в Севастополь Сирия
может поставлять оливки, цитрусовые и медикаменты. Кроме того, губернатор
считает интересным предложение организовать морские круизы Тартусом и
портами Крыма. Компаниям из РФ, которые готовы начать работать в сирийской
провинции, Абу Саад обещал предоставить льготы и поддержку [2].
Создание этой зоны, позволит порту Тартус стать центром по дистрибуции
и экспорту российской зерновой продукции не только в САР, но и в государства,
расположенные по соседству с арабской республикой. В Тартусе
расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России,
поэтому ключевым в данном вопросе является даже не экономический, а
геополитический фактор [4].
Севастополь - это не более чем площадка для диалога, которая позволит
связать с Сирией остальные регионы нашей страны. То же самое можно сказать
и про Тартус - он даст нам выход на весь сирийский и даже ближневосточный
рынок [5].
Напомним, в начале сентября Крым и Сирия заключили соглашение о
поставке в РФ цитрусовых, оливкового масла и гранатов. Сумма договора
составила два миллиона долларов. А буквально месяцем ранее министерство
транспорта САР заключил с Крымом договор о сотрудничестве в сфере морского
транспорта [7].
В целом Российско-Сирийские отношения во всех областях являются
положительными с прошлого века, особенно в военной области, поскольку
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Россия является единственным финансистом Сирии и крупнейшим поставщиком
различного вооружения [1]. Сотрудничество будет и дальше направлено на
развитие и восстановление Сирии в обмен на экономические привилегии для
России.
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Аннотация. Выявлено формирование двигательных умений у детей со спастической
диплегией (СД) при занятиях, в которых чередуются упражнения на суше и в водной среде
(бассейне), и при занятиях только на суше. Чередование физических упражнений в условиях
специализированного зала и бассейна оказалось более эффективным по сравнению с
занятиями, проводимыми на суше.
Ключевые слова: спастическая диплегия, дети, физические упражнения, водная среда,
специализированный зал.
Annotation. The formation of motor skills in children with spastic diplegia (SD) was revealed
during exercises in which exercises on land and in the water environment (pool) alternate, and during
exercises only on land. The alternation of physical exercises in the conditions of a specialized gym
and a pool turned out to be more effective than exercises conducted on land.
Key words: spastic diplegia, children, physical exercises, aquatic environment, specialized
hall.

Введение.
Актуальность темы исследования определяется: увеличением количества
заболеваний, связанных с детским церебральным параличом, в том числе,
случаев со спастической диплегией (СД); распространённостью спастической
диплегией среди других форм детского церебрального паралича;
необходимостью ранней и своевременной коррекции нарушенных функций с
целью профилактики и недопущения прогрессирования спастической диплегии;
востребованностью в построении адаптивных методик физической культуры
применительно к каждой форме детского церебрального паралича;
недостаточным апробированием профилактических возможностей водной среды
в сочетании с занятиями на суше для развития и восстановления двигательных
способностей при спастической диплегии.
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Физические упражнения, выполняемые на суше и в водной среде
содействуют коррекции двигательных умений детей 6-7-летнего возраста со
спастической диплегией [2]. Выполнение двигательных действий в водной среде
и на суше «тренируют вестибулярный аппарат, поддерживают мышечный тонус,
повышают устойчивость внимания, развивают когнитивные способности» [1, с.
44]. В настоящее время имеются многочисленные работы, посвященные
изучению значимости развития двигательных способностей в системе
комплексной реабилитации на ранних годах жизни ребенка [4, 5]. Однако нет
единого мнения и полноценных сведений о наиболее эффективных методах
восстановления нарушенных двигательных функций у детей с СД посредством
физических упражнений.
Целью исследования явилось сравнение степени формирования новых
двигательных умений у детей с СД при выполнении упражнений на суше и при
их сочетании в условиях бассейна и специализированного зала.
Организация исследования.
В педагогическом эксперименте приняли участие 20 детей старшего
дошкольного возраста с СД. Занятия с ними проходили в детском саду
инклюзивной направленности в оборудованном зале и плавательным бассейне,
глубиной от 70 см до одного метра. Дети экспериментальной группы (ЭГ)
чередовали по дням освоение двигательных действий на суше и в бассейне. С
детьми контрольной группы (КГ) освоение новых двигательных умений
осуществлялось в условиях специализированного зала. Во временном интервале
занятия с детьми продолжался девять месяцев, каждое занятие длилось около 30
минут.
Как на суше, так и в бассейне физические упражнения подбирались с учетом
формирования у детей новых для них двигательных действий, развивающих
координационные способности движений дистальных областей рук и ног,
восстанавливающие баланс между сгибателями и разгибателями мышечных
групп, осуществляющих движения. В плавательном бассейне
осваивались
движения рук, ног и в полной координации в различных прикладных и
спортивных способах плавания при концентрации внимания детей на дыхание.
Использовались различные температурные условия водной среды.
При освоении новых двигательных умений внимание уделялось развитию
мелких мышечных групп, способствующих «формированию двигательной
координации и речи детей» [3, с. 76]. Упражнения подбирались индивидуально
для каждого ребенка в зависимости от степени заболевания СД.
Результаты исследования.
В процессе проведения педагогического эксперимента и по его завершению
было зафиксировано решение следующих задач: улучшена нормализация тонуса
мышц нижних и верхних конечностей; повышена подвижность и амплитуда
двидений в суставах рук и ног; улучшена координация при выполнении
элементарных движений при взаимодействии с окружающей средой; улучшино
пространственное представление; повышена стабилизация равновесия тела,
опороспособность нижних конечностей.
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Главным достижением развития двигательных способностей детей с СД
явилось возможность минимизировать зависимость от посторонней помощи,
вести более активный образ жизни.
По завершении педагогического эксперимента у детей ЭГ и КГ выявлена
существенная положительная коррекция двигательных способностей,
зафиксировано улучшение координации выполняемых движений детьми со
спастической диплегией. При этом формирование новых движений детьми ЭГ,
чередовавшими занятия в бассейне и специализированном зале, оказалось
достоверно более значимым относительно соответствующих зафиксированных
положительных сдвигов у детей КГ, занятия которых проходили исключительно
на суше.
Уровень двигательных умений у детей ЭГ повысился с 2,42±0,09 балла до
3,83±0,11 (p<0,05) по оценкам (5-ти балльной системы), зафиксированных до и
после эксперимента. Положительные изменения двигательных умений при той
же доверительной вероятности у детей КГ оказались так же достоверными, но с
меньшим различием относительно испытуемых ЭГ (с 2,41±0,11 до 3,21±0,08).
Заключение.
Результаты проведенного педагогического эксперимента показали:
1. Проведение занятий по коррекции и формированию движений у детей
старшего дошкольного возраста с СД оказались достоверно эффективней при
чередовании
выполнения
физических
упражнений
в
условиях
специализированного зала и бассейна по сравнению с занятиями, проводимыми
только на суше;
2. У детей ЭГ и КГ отмечена и коррекция двигательных нарушений при
возрастании амплитуды двигательных действий.
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INTERAKTIVE TECHNOLOGIES FOR STADYING OF PROFESSIONAL
TERMINOLOGY

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
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Анотація: В тезах розглядаються проблеми сучасної української термінології,
наводяться приклади використання інтерактивних технологій при вивченні фахової
термінології, таких як: ділові та рольові ігри, метод круглого столу, метод проекту, метод
дискусії та евристичної бесіди . Робиться висновок про те, що інтерактивні технології
сприяють мотивації навчання студентів та підвищують його результативність .
Ключові слова: термінологія, інтерактивна технологія, ділові та рольові ігри, метод
проекту, метод дискусії , метод круглого столу.
Abstract: Theses consider the problems of modern Ukrainian terminology, give examples of the
use of interactive technologies in the study of professional terminology, such as: business and roleplaying games, round table method, project method, method of discussion and heuristic conversation.
It is concluded that interactive technologies help motivate student learning and increase its
effectiveness.
Keywords: terminology, interactive technology, business and role-playing games, project
method, discussion method, round table method.

Вступ.
Один із розділів навчального курсу «Українська мова за професійним
спрямуванням» називається «Термінологічна система української мови». Він є
дуже важливим для студентів ,оскільки для успішної діяльності в будь-якій
галузі науки, техніки та виробництва фахівцеві необхідно правильно розуміти й
застосовувати відповідну спеціальну термінологію.
На сьогодні близько 90 відсотків нової лексики становить термінологія
таких галузей науки, як комп’ютерна техніка, біохімія, кібернетика,
мікробіологія, хімія, менеджмент тощо. Поняття, які з’являються в науці,
вимагають появи нових термінів, які при підготовці матеріалу зі спеціальності
необхідно вживати доцільно та вірно. Наукова термінологія передбачає
серйозного, професійного ставлення до свого використання. Незважаючи на
досягнення науки ,в цій сфері залишається багато проблем.
Основна проблема тут полягає в тому, що сучасна українська термінологія
ще не розвинена. Вона потребує упорядкування, стандартизації та кодифікації
галузевих термінів. Крім того, немає достатньо термінологічних словників,
довідників, енциклопедій з різних галузей науки та не існує чіткого визначення
деяких термінів.
Основна частина.
Проблемами термінів в Україні цікавляться такі відомі вчені, як О.
Огоновський, Л. Азарова., І Пулюй, М. Пещак, Н. Библюк ,Р Рожанківський та
інші. Вже складено цілий ряд термінологічних словників, але кожен день
з’являються нові терміни.
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Оскільки більшість термінів в української мові запозичені з іноземних мов,
то їх розуміння та запам’ятання у студентів викликають труднощі. Засвоїти
матеріал їм допомагають інноваційні методи навчання. На даний момент існують
багато методичних розробок з досвідом роботи нових технологій при викладанні
різних дисциплін.
Актуальність даної роботи полягає в тому, що в неї розглядаються нові
методи викладання дисципліни «Українська мова за професійним
спрямуванням» в вищих навчальних закладах України. Основна задача вищої
освіти на сучасному етапі - підготувати висококваліфікованого фахівця. Гарантія
успішності навчання майбутнього фахівця - його зацікавленість та мотивація. Це
можливо досягнути, на наш погляд, тільки при використанні на навчальних
заняттях інтерактивних методів навчання.
Активне навчання - це нові форми, методи, та засоби навчання. Головне в
навчанні - це активність студента. Слово « інтерактив» от англійського слова
«іntеrаkt», «іntеr » - це взаємний, «аkt » - це діяти.
Інтерактивний означає спосібність взаємодіяти або знаходиться в режимі
бесіди, діалогу з чим–небудь (з комп’ютером), або ким–небудь(людиною).
Інтерактивне навчання- це, перш за все, діалогове навчання, в якому
відбувається взаємодія викладача та студента. Сутність інтерактивного навчання
складається в тому, що навчальний процес відбувається таким чином, що всі
студенти навчальної групи залучені в процес пізнання, але мають можливість
зрозуміти та рефлексувати з приводу того, що вони знають та гадають [1].
До інтерактивних методів навчання дослідники відносять інформаційні та
мультимедійні технології, рольові та ситуативні ігри, використання квестів та
веб- квестів ; а також методів «мозкового штурму», «брейн-стормінгу»,«токшоу», «дискусії», «круглого столу», « евристичної бесіди», «проекту» та інших,
які імітують майбутню дію студентів.
Особливо популярні серед студентів, вивчаючих спеціальність
«Менеджмент», є такі ділові ігри, як «Отримання кредиту в банку»,
«Неповернення кредиту». Вони викликають багато емоцій у студентів, особливо,
ситуація, при якої, завдяки ролі клієнта, студенту треба виглядати дуже сумним
та заклопотаним. Викладач та студенти до такої гри підготовляються заздалегідь.
Ролі кредитора та клієнта банку, або позичальника, обговорюються зі
студентами. Економічні терміни записуються на дошці. Такі рольові гри, як
показують усні опитування, є дуже ефективними та результативними, тому що
студенти швидко запам’ятовують економічні терміни, такі, як договір, контракт,
аванс, рахунок, платежі, депозит, кредитні установи(банки, ощадні банки), цінні
папери, акція, комерційні кредити, комісія, вексель, облігація, валютні операції,
акції, ринкова економіка, менеджмент. управління, маркетинг, макроекономіка,
мікроекономіка та інші.
При методі проекту студентам запропоновується, наприклад, створити
проект екологічного сміттяпереробного або нафтопереробного заводу в центрі
міста, та обговорити цей проект на нараді студентів з використанням фахових
термінів. При методі проекту «Озеленення та благоустрій прилеглої території
університету» студенти складають план посадки дерев та розміщення клумб з
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квітами. При обговоренні проектів студенти вживають та засвоюють нові
терміни .
Ділову гру в вигляді «круглого столу» можна використовувати на
практичних заняттях при закріпленні тем, пов’язаних з вивченням термінології
за фахом: «екологія», для чого студентам пропонується актуальна проблема
сучасності, наприклад, «Друге життя сміття». Студенти протягом обмеженого
періоду, мають можливість обговорити не тільки проблему, а і записати ідеї, що
виникли, використовуючи терміни за фахом. Таким чином, вони запам’ятають
терміни з екології (біоценоз, біосфера, екосистема, популяція) та їх вживання в
української мові. Можна також з успіхом використовувати метод «мозкового
штурму», який має на меті зібрати якомога більш ідей щодо проблеми з екології
з усіх студентів протягом обмеженого період часу. Такий засіб заохочує
студентів, тому що вони за короткий період мають можливість обговорити не
тільки проблему, а і записати ідеї, що виникли, що також сприяє швидкому
засвоєнню термінів за фахом. Для цього пропонується, наприклад. вирішити
проблему Куяльницького лимана, яка на сьогодні є дуже актуальної.
«Скетч» –це коротка сценка, що розігрується із запропонованою
проблемною ситуацією, де вказуються дійові особи, їхній соціальний статус,
рольова поведінка. Скетч, на відміну від рольової ігри, характеризується
меншою складністю і свободою мовленнєвої поведінки персонажів. У вигляді
скетчів можуть бути розіграні невеличкі сюжети соціально- побутової
теми[3,с.35]. Ми спробували розіграти такі ситуації, як «Суботник в
гуртожитку», «Карантин в гуртожитку», «Бесіда з деканом факультету щодо
захворювання на СОVID-19»,що також пішло на користь студентам, тому що
вони засвоїли тлумачення нових медичних термінів, про які до пандемії мало
хто знав, наприклад : локдаун , сатурація, пульсоксиметр, КТ, ШВЛ та інші.
Варто відзначити, що форма роботи, яка охоплює рольову або ділову гру,
висуває високі вимоги до викладача як ключової фігури навчального процесу.
Перш за все, він повинен виконувати свої контролюючі функції ненав'язливо для
студента, тобто проявляти терпіння. Це дає студентам можливість відчути
самостійність, прикладати зусилля для вирішення як мовних, так і ситуативних
завдань, проявити свої комунікативні здібності. Тому в рольових або ділових
іграх особлива увага відводиться мові викладача, його вмінню використовувати
з метою пояснення міміку, голос, педагогічне спілкування в цілому [2].
Висновки.
Після проведення практичних занять в групах з використанням
інтерактивних технологій студентам були пропоновані контрольні робіти на
знання, тлумачення, правопис термінів. складання з ними речень за професійним
спрямуванням. Аналіз робіт показав кращі результати у студентів в групах,
де проводилися заняття з використанням інтерактивних технологій, ніж в тих,
де заняття проводилися традиційними методами в аудиторному режимі.
Таким чином, ролеві ігри, дискусії, засідання круглих столів, у яких
відбувається принцип імітаційного моделювання змісту майбутньої професійної
діяльності, гарантують мотивацію навчання студентам. Вони не тільки
розвивають спонтанне мовлення, але сприяють удосконаленню діалогічного
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мовлення, а також розвивають комунікативні, творчі здібності майбутніх
фахівців та спонукають майбутніх фахівців до пізнавальної-активної діяльності,
підвищують їх фахове зростання.
Література:
1.Шамис В.А. Активные методы обучения в вузе. URL:
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Анотація. Основним завданням у співпраці України та Молдови є підтримка високої
динаміки сталих зв’язків та налагодження нового партнерства. Метою статті є
активізація українсько–молдовських взаємовідносин та кроки на перспективу майбутньої
співпраці.
Ключові слова: українсько – молдовські відносини, фінансова співпраця, міжнародний
діалог, проблеми, перспективи.
Abstract. The main task in the cooperation between Ukraine and Moldova is to maintain the
high dynamics of lasting ties and to establish a new partnership. The aim of the article is to intensify
Ukrainian-Moldovan relations and steps towards future cooperation.
Key words: Ukrainian - Moldovan relations, financial cooperation, international dialogue,
problems, prospects.

Аналізуючи геополітичне становище України, не можливо не згадати
співпрацю між Україною та сусідом Молдовою, яка триває вже немало років.
Протягом вже достатньо довгого часу ці вище згадані відносини набули
позитивної тенденції, проте вони не є ідеальними. Вони мають деякі окремі
проблеми у різних галузях, вирішення яких можливе лише при підтримці ЄС та
продовженні міжнародного діалогу.
Міжнародна політика цих держав розпочалася, як тільки Україна визнала
незалежність Республіки Молдови 21 грудня 1991 року, встановлення перших
дипломатичних відносин відбулося 10 березня 1992 року. Перший офіційний
приїзд президента України Леоніда Кравчука відбувся в жовтні 1992 року на
якому був укладений перший «Договір про добросусідство, дружбу та
співробітництво між Україною і Республікою Молдова». Питання розвитку
міждержавного діалогу, політичної співпраці між даними державами є досить
актуальним і перспективним. Однак, відносини цих двох сусідок були вкрай
невизначеними.
Розглядаючи відносини між Україною та Молдовою в галузі економіки
можна сказати, що вони є достатньо розвинутими. Підтвердженням цьому
слугують такі дані, що Україна є одним із головних торговельно-економічних
партнерів, а саме у січні 2020 року вона посіла 4 місце – 8,9% , як торговельний
партнер за імпортом з Республікою Молдова.
За даними Державної служби статистики України за 2019 р. обсяг торгівлі
товарами і послугами склав 896,2 млн. дол. США. Обсяг торгівлі товарами склав
818,0 млн. дол. США (зменшення порівняно з 2018 р. на 9,9%), а обсяг торгівлі
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послугами – 78,2 млн. дол. США.
Спільно з наступними партнерами по ГУАМ (Азербайджан і Грузія)
Україна і Молдова домовились про започаткування зони вільної торгівлі між
державами, які входять до складу ГУАМ. Це вплине на торгівельно-економічне
співробітництво і збільшить транспортну дієздатність ГУАМ. Ще обидві
держави використовують вигоди, які вони отримали в рамках поглибленої і
всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС [1].
Щодо електроенергії, то Молдова не забезпечує себе нею самостійно і
вимушена купувати її ззовні. Як ми знаємо, відносно недорогу електроенергію
постачає Україна. Однак, спостерігалися затримки з оплатою з боку Молдови,
тому Україна була змушена припинити постачання. До розпаду СРСР поставки
енергоносіїв до Молдови здійснювали виключно з РФ через Україну. Республіка
майже повністю залежить від вищезгаданих імпортних поставок, так, як
Молдова не має достатніх родовищ природного газу.
Внаслідок цього в області енергетики Україна та Молдова мають ймовірне
завдання створити проект загальних вчинків по інтеграції енергетичних систем
України і Молдови до європейської мережі системних операторів передачі
електроенергії. Виклик скорочення енергетичної залежності від Російської
Федерації і Білорусі постає перед двома державами [4].
Аналіз показує, що сфера енергетики є досить проблемною. Безуспішна
спроба, ще в далекому 2018 році, Молдови знизити власну залежність від
поставок електрики з боку Росії являється одним із прикладів цих непорозумінь.
Трапився інцидент між українською фірмою ДТЕК Трейдинг і молдавської
Energocom, який підірвав довіру консульства ЄС, також це сприяло
нарощуванню недовіри між молдавськими та українськими суб'єктами
фінансової роботи [4].
Отже, можна визначити, що власне фінансова та енергетична співпраця між
Україною і Молдовою вважається перспективною. Втім, деякі протиріччя та
непорозуміння, обумовлені однобокими діяннями Молдови, хвилюють Україну
і роблять погану основу, власне що має можливість впливу на наступну спільну
діяльність.
Іншою третьою, екологічною проблемою є окреслення питання щодо
басейну річки Дністер, яка непокоїла, як молдовських, так і українських екологів
доволі тривалий період. В 2013 році ОБСЄ створила ініціативу «Зміна клімату і
безпека в басейні Дністра» в рамках більш широкої ініціативи ООН
«Навколишнє середовище і безпека».
В результаті екологічних проблем, розвернулись доволі сильні
звинувачення з обох сторін, Молдова звинувачувала Україну в обмеженні
потоків води із водосховищ, в свою ж чергу Україна висувала претензії щодо
небажання уряду Молдови вирішувати складні питання та проблеми.
Несамовитим ударом стала звістка України про побудову ще шести
гідроелектростанцій, як наслідок протиріччя між державами ще більше
ускладнились.
Прийняте рішення було затверджено урядом України 2016 року. Екологи
вважали, що це рішення може посприяти проблемі з водопостачанням у обидві
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держави. Єдиним позитивним моментом у цьому радіусі було те, що дані країнисусіди висловили свою готовність щодо прохання Європейської Комісії про
аналіз планів будівництва.
Окрім того, в червні 2017 році Парламент України ратифікував «Договір
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про спільну
діяльність в галузі охорони і стійкого становлення басейну річки Дністер» [5].
Головною ціллю угоди є створення офіційно-правових умов співпраці задля
досягнення відповідального збереження та охорони водних і природних
ресурсів. Сторони підписання договору намагатимуться зменшити рівень
забруднення вод басейну річки Дністер та Чорного моря, спільними зусиллями.
Якщо аналізувати далекий обмін між даними державами, то після набуття
Україною незалежності виявилося, що південно-західні райони одеської області
України мають транзитне сполучення лише через вузьку приморську трасу з
невеликою пропускною спроможністю. Частина потужнішої транспортної
магістралі «Одеса – Рені» довжиною 7,7 км проходила через молдовську
територію, що зменшувало економічну ефективність транзиту вантажів. З іншого
боку, Молдова не мала власного виходу до моря, що також ускладнювало її
зовнішньоекономічну торгівлю. Тому в 1996 р. Україна й Молдова розпочали
переговори про обмін територіями, у результаті яких у 1999 р. Президенти обох
держав підписали договір про державний кордон. Україні було передано 7,7 км
траси «Одеса – Рені» поблизу с. Паланка, а Молдові – 400 м узбережжя на Дунаї.
За суттю договору, Україна передала Молдові землю, а Молдова Україні – лише
ділянку траси без передачі землі під нею. Посол Молдови в Україні І. Ставілє
пояснив, що Конституція Молдови забороняє передачу землі. Конституція
України також забороняє зміну території України без проведення референдуму.
Щодо етнічного питання, то цифри 282 198 осіб говорять самі за себе, саме
стільки українців проживає на території Молдови. За даною кількістю українці
являються другою найбільшою меншиною в молдовській державі. Незважаючи
на те, що дуже багато українців проживає на території Молдови, вони все ж
зіштовхуються із деякими проблемами. По особливому визначаються проблеми
у сфері освіти. Кількість шкіл Республіки Молдова постійно зменшується через
їхню запроваджену реформу освіти.
Наслідком вищезазначеного вважається те, що українці в Молдові мають
недостатнє усвідомлення процесів, які відбуваються в Україні, вони відносяться
до більшої російської меншини і взагалі за деякими винятками не порівнюють
себе з Україною, українська ідентичність вважається досить слабкою [2].
Безумовно, що обидві країни повинні бути зацікавлені як в зміцненні
зв'язків української меншини з Україною як державою так і в збільшенні
відданості даних менших до країни їхньої присутності. Втім періодична робота
в даній області не трапляється, і дане питання слід розглядати значно
ґрунтовніше.
Підсумовуючи важливо стверджувати, що відносини України з Молдовою
є дуже неоднозначними, характеризуються непослідовною зовнішньою
політикою. Очевидно, що для України Молдова виявляється доволі ненадійним
партнером, за яким постійно потрібна увага та пильність.
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Підтримуючи ідею тісного співробітництва між Україною та Республікою
Молдова, економісти радять державним Урядам закріплювати взаємодію на
урядовому рівні і гарантувати спільну зацікавленість у вагомих питаннях
двосторонніх відносин. Отже, у зв’язку з цим, краще підкріпити наявну
політичну розмову постійним проведенням «Форуму громадянського
суспільства Україна-Молдова», який має можливість бути санкціонований, як на
двосторонньому рівні, так і в рамках вже створених платформ для співпраці
цивільного суспільства.
Нині відносини Молдови з Україною торкаються переважно економічних
питань, таких як: своєчасної оплати Молдовою імпортованої з України
електроенергії; тарифних і нетарифних обмежень на торгівлю товарами. Ці
питання не мають вирішального значення для питань безпеки. Суперечності в
територіальних питаннях були врегульовані раніше, але при цьому закладено
негативний потенціал для розвитку суперечностей в майбутньому, який
визначається не дотриманням конституційної процедури передачі земельних
ділянок і негативним економічним ефектом для України.
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