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СЕКЦІЯ 5. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

Безверха У.М., 

Науковий керівник – д.т.н. Кадацький А.Ф., 

ОНАЗ ім. О.С. Попова 

 
ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОБОТИ ОБ’ЄКТІВ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ  

 

Анотація. У роботі проведено дослідження можливості використання сонячних 

електростанцій з метою надання автономії в роботі ТОВ «Нова пошта». На сьогодні 

вартість поштових відправлень напряму залежить від кількості електрики, витраченої на 

організацію роботи поштового відділення. Тому використання альтернативних джерел 

енергії – сонячних електростанцій – дозволить в майбутньому збільшити ефективність та 

здешевити вартість роботи поштових відправлень. 

 

Тема щодо використання сонячних електростанцій в умовах розвитку сучасного 

ринку енергетичних послуг є актуальною, тому що, системи виробничого освітлення, 

вентиляції, опалення та електроживлення на підприємствах зв’язку є найбільшими 

споживачами енергії. Тому вартість поштових послуг напряму залежить від вартості в ній 

частини енергії.  

Метою роботи є підвищення ефективності роботи підприємств, створення умов для 

безперебійної та економної їх роботи як першочергового завдання для підвищення якості 

надання поштових послуг. 

Проблеми сучасної енергетики спонукали людство до пошуку нових шляхів 

енергозабезпечення, одним з яких є відновлювальні або невичерпні джерела енергії.  

Енергетичні ресурси Землі за класифікацією Світової енергетичної ради поділяються 

на 16 видів (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Класифікація джерел енергії 

 

Аналіз літератури [5-6] щодо альтернативних джерел енергії показав, що подальший 

розвиток теперішнього в Україні потенціалу відновлювальної енергетики дасть можливість у 

перспективі створити нові робочі місця, покращити торговий баланс, стимулювати 

економічну діяльність за часів, коли країна має подолати важливі економічні виклики 

сьогодення.  
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Сприятливими факторами для розвитку альтернативної енергетики, в тому числі 

сонячної, в Україні є наступні: 

- високий потужний потенціал, що дає можливість заміщення 68,6 млн т. нафтового 

еквівалента, а це щонайменше 50 відсотків загального енергоспоживання в Україні; 

- «зелений» тариф гарантується державою до 2030 року; 

- «зелений» тариф прив’язаний до курсу євро; 

- купівля електроенергії ДП «Енергоринок» гарантована до 2030 року.  

Цінова політика держави на енергетичному ринку постійно удосконалюється. 

Органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці України є Національна 

комісія регулювання електроенергетики України, яку було створено як незалежний, 

позавідомчий, постійний чинний орган, метою діяльності якого є забезпечення ефективності 

функціонування електроенергетики (а з 1998 року – і нафтогазового комплексу)[1], а також 

формування та становлення ринку електричної енергії та газу. Ціна на електричну енергію 

від мережі централізованого електропостачання постійно змінюється, адже напряму залежать 

від багатьох факторів – середньої прогнозованої ціни закупівлі електроенергії, технологічних 

витрат в місцевих мережах, тарифів на розподіл і постачання електроенергії, які НКРЕКП 

враховує при розрахунках тарифів для непобутових споживачів першого і другого класу для 

кожного підприємства енергопостачання. Тому розрахунок тарифів здійснюється 

щоквартально. 

З 1 липня 2019 року в Україні розпочала роботу нова модель ринку 

електроенергії [2].  

Його метою є створення конкурентних умов функціонування ринку 

електроенергії на основі вільного вибору контрагентів та забезпечення права 

споживача електроенергії вільно обирати її постачальника [3]. На сьогодні ринок 

електроенергії схематично виглядає так (рис.2) [4]: 

 

 
Рисунок 2 - Модель ринку електричної енергії 

 

Це дає можливість переглянути діяльність підприємств зв’язку, а саме зменшити 

вартість поштових послуг та зробити роботу відділень автономною та безперебійною. 

На даний час на ринку надання послуг поштового зв’язку ТОВ «Нова пошта» 
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залишається найбільш конкурентоспроможною організацією. Основними перевагами «Нової 

пошти» є: швидкість обслуговування клієнтів у відділенні (внаслідок роботи одночасно двох 

і більше операторів), комфорт і зручність для клієнтів (у всіх приміщеннях зроблено 

сучасний ремонт, створені всі умови для комфортного перебування людей; для розрахунку 

майже в кожному віконці оператора відділення «Нова пошта» є термінал для оплати 

карткою), швидкість доставляння. Усе це потребує безперебійного енергопостачання. 

Дослідження, проведені у відділенні №69 «Нової пошти» міста Одеса, показали, що в 

середньому за добу споживається приблизно 70 кВт*год енергії, відповідно за місяць – 2,1 

МВт*год. Згідно з поточними тарифами на енергопостачання для юридичних осіб (на 

передачу електричної енергії 155,40 грн/МВт*год та послуги з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління – 10,23 грн/МВт*год) це становить 347,82 грн на місяць. Проте, 

робота централізованого електропостачання іноді дає збій. 

Водночас, одна 250-ватна сонячна панель здатна генерувати 300 Вт/добу в січні та 

1,45 кВт в липні в середньому [7]. 

При грамотно проведеному монтажі на протязі всього періоду експлуатації 

фотовольтаїка видає на добу близько 120% номінальної годинної потужності системи взимку 

і 580% влітку. Тому міні СЕС на 3-4 кВт прекрасно впорається з цілодобовим постачанням 

електрикою будь – якого відділення зв’язку, а при розширенні потужностей стане можливим 

забезпечувати електроенергією інші організації. Термін дії сонячних панелей становить 25 

років. Безумовно, введення в експлуатацію сонячної електростанції потребує певних 

капіталовкладень, проте окупається така установка приблизно через 3-4 роки. 

До основних висновків і пропозицій роботи слід віднести рекомендації щодо вибору 

та використанню сонячних електростанцій, які б могли в повному обсязі забезпечити роботу 

відділення поштового зв’язку автономно, не залежно від централізованого 

електропостачання, та в перспективі здешевити послуги поштових відправлень. 
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ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ С ПОМОЩЬЮ МИКРОСЕТЕЙ 

НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

 

Аннотация. В работе рассмотрен вопрос енегргоснабжения при помощи 

распределительных сетей и технологии MicroGrid. Выполнен анализ состояния 

энергетического состояния сетей с возобновляемыми источниками энергии в Украине. 

Выявлена тенденция их развития, возможность их модернизации и оптимизации. 

Приведены основные достоинства и недостатки.      

В настоящее время в Украине наблюдается значительный спад популярности 

электрических сетей. Это одна из существенных причин сложности модернизации сети. По 

прогнозам экспертов, в ближайшие десять лет спрос на электроэнергию вырастет на 19%, а 

существующая сетевая инфраструктура сможет повысить ее производительность всего на 

6%, что приведет к отключениям электроэнергии. [один] 

Фундаментальным фактором, сдерживающим развитие энергетической 

инфраструктуры, является стремительный рост стоимости энергоресурсов. Они основаны на 

природных ресурсах. Среди них: нефть, газ, уголь и возрастающая сложность их добычи. 

Поэтому использование возобновляемых источников энергии с каждым годом становится 

все более востребованным и актуальным. 

 

 
Рисунок 1 – Доля производства электрической энергии из ВИЭ в общем объеме 

производства электроэнергии в некоторых странах мира, % 

 

Как известно, количество возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Украина 

производит значительно меньше, чем в страны ЕС.[2] Так, в среднем в странах Европы 

выработка зеленой энергии составляет 29%, и они занимают лидирующую позицию в этой 

отрасли. В свою очередь Норвегия производит более 100%, а Швеция 66%, причем 6% 

Норвегия отпускает на экспорт. Примечательно, что даже близлежащие страны Польша и 

Литва могут похвастаться уровнем ВИЭ выше 10%, (а именно 13% и 16%). Близким к 

Украине по показателям считается Венгрия, которая производит 7%. В 2018 году Украина 

ввела в эксплуатацию 742,5 МВт мощностей, которые генерируют энергию на основе 

возобновляемых источников энергии, а это в 2,5 раза больше введенного объёма мощностей 

в нынешнем году. 
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Главным недостаткомВИЭ считается нестабильный график генерации, и его 

зависимость от географического положения, времени года и суток, погодных условий и 

прочих факторов. Поэтому при использовании ВИЭ наиболее востребованными и 

эффективными считаются «интеллектуальные» системы. Они позволяют оптимально 

использовать энергию распределенных сетей. 

Одним из разновидностей интеллектуальной энергетической системы является 

система MicroGrid. Она представляет собой низковольтную распределительную сеть, которая 

содержит как возобновляемые, так и не возобновляемые источники энергии, а также их 

накопители. 

 

 
Рисунок 2 - Примерная схема микросети, функционирующей автономно 

 
Рисунок 3 – Пример микросети с использованием ВИЭ и технологией MicroGrid 

 

Основные достоинства системы: 

– доступность – потребители обеспечиваются электроэнергией без всяких 

ограничений (когда и где она им необходима); 

– надежность – противостояние различного вида негативным воздействиям без 

отключений или высоко затратных восстановительных работ, - максимально быстрое 

восстановление — либо самовосстановление энергоснабжения; 

– экономичность – тарифы на электроэнергию стабилизированы для потребителей и 

снижены общесистемные затраты; 

– эффективность – эффективное использование всех видов ресурсов, технологий и 

оборудования при производстве, передаче, распределении электроэнергии для потребителя; 

– органичность взаимодействия с окружающей средой – негативные экологические 

воздействия максимально снижены; 
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Выводы. Благодаря сетям MicroGrid производится обеспечение потребителей 

требуемой энергией. При этом понести наименьшие затраты на то, чтобы ее произвести, 

передать и накопить. Таким образом потребители обеспечиваются электроэнергией путем 

передачи ее из централизованной электрической сети, а также от источников 

распределителей энергии. Саму же энергию получают от солнца, ветра, воды и других 

«зеленых» источников. Потребление энергии из местной электрической сети в системе 

приближено к минимуму, что определяется экономическими и экологическими 

требованиями. 
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АНАЛІЗ ТИПІВ СВІТЛОДІОДНИХ ІНДИКАТОРІВ ДЛЯ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

 

Анотація. Приведені результати аналізу найбільш поширених типів світлодіодних 

індикаторів, які можна використовувати у вузлах індикації пристроїв та систем 

автоматизації. Розглянуто особливості керування світлодіодами за допомогою 

мікроконтролерів MSP430 виробництва Texas Instruments. 

 

Вузол або модуль індикації є невід’ємною частиною більшості електронних 

пристроїв, у тому числі і засобів автоматизації, а світлодіодні індикатори, завдяки  малій 

вартості та високій енергоефективності, є одними із найбільш поширених пристроїв для 

відображення поточних режимів роботи. Проте, незважаючи на широке розповсюдження цих 

приладів, існуючі інформаційні джерела, наприклад, [1 – 4], не мають належного рівня 

систематизації інформації про усі особливості використання цих типів індикаторів. Тому у 

рамках комплексної теми «Підвищення енергетичної ефективності засобів індикації 

автоматизованих систем» було проведено аналіз найбільш поширених типів світлодіодних 

індикаторів (Табл. 1), результати якого і розглянуті у доповіді. 

 

Таблиця 1 – Найбільш поширені типи світлодіодних індикаторів 
Тип 

індикатора 
Особливості 

Застосування у засобах 

автоматизації 

Одиночний 
Один колір світіння, можливе регулювання 

яскравості 

Індикатори наявності живлення, 

індикатори активності певних 

режимів 

Здвоєний із 

двома 

виводами 

Два світлодіода із різними кольорами увімкнені 

зустрічно-паралельно один до одного. При 

використанні більше двох пристроїв дозволяють 

зменшити кількість проводів для керування 

Дво- або трикольорові індикатори 

стану певних режимів (наприклад, 

«добре» або «погано») 

http://iee.org.ua/ua/prog_info/41248/
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Здвоєний або 

строєний із 

одним 

загальним 

виводом 

Два або три світлодіода із різними кольорами в 

одному корпусі. У випадку використання 

світлодіодів красного, зеленого та синього кольорів 

можна отримати будь який колір світіння 

Багатокольорові індикатори стану 

певних режимів, багатокольорові 

системи підсвічування 

Шкальний 
Кілька світлодіодів (можливо, різних кольорів) в 

одному корпусі 

Індикатори рівня якоїсь аналогової 

величини (напруги, сигналу, палива 

у баку, тощо) 

Семи-

сегментний 

Сім або вісім світлодіодів, зазвичай, одного кольору, 

розташовані таким чином, щоб утворити цифру «8» 

(восьмий світлодіод утворює десятинну крапку) 

Основний вид індикаторів для 

відображення цифрової інформації 

Багато-

сегментний 

знаковий 

Кілька (більше семи) світлодіодів (зазвичай, одного 

кольору), розташовані таким чином, щоб за їх 

допомогою можна було відображати цифри та букви 

Відображення цифрової інформації 

та невеликих текстових повідомлень 

Матричний 

Велика кількість однакових світлодіодів, 

розташованих у вузлах прямокутної решітки, 

об’єднаних за матричною схемою 

Відображення цифрової, текстової та 

графічної інформації, табло 

«строчка, що біжить», великі екрани 

 

Окрім основних типів індикаторів у доповіді також розглянуто особливості керування 

світлодіодами за допомогою 16-розрядних мікроконтролерів MSP430 виробництва Texas 

Instruments та продемонстровано приклад дискретного керування світлодіодами, 

встановленими на демонстраційній платі MSP-EXP430FR4133 [5]. Алгоритм програмного 

забезпечення наведено на рисунку 1. Згідно з алгоритмом два світлодіода, встановлені на 

платі, по черзі вмикаються та вимикаються на час, що дорівнює 500 мс. 

 

 
Рисунок 1. – Спрощений алгоритм програмного забезпечення для демонстраційної плати 

MSP-EXP430FR4133 

 

Головною особливістю цього проекту є можливість практичного використання 

отриманих результатів у процесі підготовки фахівців із автоматизації. Наприклад, результати 

аналізу типів світлодіодних індикаторів можна використати у якості розділу навчального 

посібника, а розроблене програмне забезпечення із методичними вказівками – у якості 
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лабораторної або практичної роботи, присвяченій первинному знайомству із методами 

керування світлодіодами. 
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ВПЛИВ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Анотація. Розглянуто вплив інфокомунікаційних технологій та формування системи 

управління підприємством (національним оператором поштового зв’язку України). 

 

У сьогоденних умовах розвиток нових інфокомунікаційних технологій – це запорука 

успішної діяльності будь-якого підприємства. Розвиток інфокомунікаційної діяльності є 

одним із найважливіших системних факторів підвищення рівня конкурентоспроможності 

різних підприємств, в тому числі і на підприємство поштового зв’язку Укрпошта.[1] 

Інфокомунікаційні технології впливають на функціонування підприємства поштового 

зав’язку і на систему управління цим підприємством. Розвиток нових технологій можуть 

використовуватися для підвищення ефективності технології, удосконалення можливостей 

слідкування і знаходження поштових відправлень при їх пересиланні, оптимізації збору 

даних для управління. При цьому робота Укрпошти є дуже трудомісткою. 

Акціонерне товариство “Укрпоштa” (АТ “Укрпоштa”), є правонаступником майна, 

прав та обов’язків Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпоштa”, 

знаходиться у державній власності і функціонує як самостійна господарська одиниця.  

Діяльність АТ “Укрпоштa” здійснюється на основі Статуту, який затверджено 

наказом Міністерства інфраструктури України від 14.12.2018 № 611 та регламентується 

Законом України “Про поштовий зв’язок” та іншими Зaконами України і нормативними 

актами Всесвітнього поштового союзу, членом якого Україна є з 1947р. 

До складу Укрпошти входять 25 регіонaльних філій, Дирекція оброблення та 

перевезення пошти, Автотрaнспошта та головний навчальний центр “Зелена Буча” [2]. 

АТ “Укрпошта” пропонує користувачам більше 50 різних послуг як для приватних 

осіб та і для корпоративних клієнтів, у тому числі з використанням найсучасніших 

інформаційних технологій, насамперед: он-лайн сервіси, онлайн-передплата, послуг 

Інтернет, фінансові послуги (електронні перекази, переказ з картки на картку, переказ з 
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картки додому або до відділення, міжнародні перекази, видача готівки через POS-термінал, 

страхові послуги, приймання платежів), послуги з передплати та розповсюдження 

періодичних друкованих видань, приймання поштових відправлень послугами “Укрпоштa 

стандарт”, “Укрпоштa Експрес”, “Укрпоштa SmartBox”, відправлення понад 30 кг., доставка 

з інтернет-магазинів, доставка ліків, банківські операції, тощо [2,3]. 

В залежності від переліку послуг, які надає користувачам товариство Укрпоштa 

змінюється організаційна структура самого підприємства. Тому питанню системи організації 

управління підприємством та вплив інфокомунікаційних технологій необхідно вирішувати.  

Система управління підприємством — це спосіб взаємодії між суб’єктом і об’єктом 

управління, спосіб побудови взаємозв’язку між рівнями управління і функціональними 

галузями, що забезпечує оптимальне за даних умов досягнення цілей підприємств [4]. 

Під час формування системи управління підприємством, втому числі і товариством 

Укрпошта виявляються багато проблем та протиріч, наприклад технологічні. Проблеми 

технологічного розвитку виникають у зв'язку з появою об'єктивно діючих протиріч у 

системах управління підприємством на різних рівнях управління економікою і в міру 

розвитку суспільства. 

Основною передумовою для розвитку АТ “Укрпошта” є виявлення й аналіз існуючих 

протиріч і шляхів їх розв’язання. За своєю сутністю протиріччя носять об'єктивний характер, 

тому що є результатом дії об'єктивних економічних законів і закономірностей управління. У 

той самий час виникнення протиріч зв'язане з діяльністю людей, що здійснюють управління 

об'єктом. 

Для вирішення проблем формування структури управління пропонується 

впровадження механізму техніко-технологічного узгодження [4], які дозволяють врахувати 

вплив новітніх технологій на систему управління підприємства поштового зв’язку Даний 

механізм надзвичайно важливий для формулювання стратегії розвитку об'єкта управління, 

яка б забезпечила розв'язання проблем і протиріч. Розв'язання виникаючих протиріч за 

допомогою удосконалювання механізму узгодження інтересів є могутнім прискорювачем 

соціально-економічного розвитку будь якого підприємства. Наявність різноманітності 

протиріч, вимагає їхнього системного розгляду, з'ясування субординації протиріч і місця 

кожного з них у системі управління АТ “Укрпошта”. 

Отже, впровадження механізму техніко-технологічного узгодження забезпечить 

формування оптимальної структури управління підприємства поштового зв’язку в 

залежності від новітніх інфокомунікаційних технологій. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ КЕРУВАННЯ СВІТЛОДІОДНИМИ ІНДИКАТОРАМИ У 

ЗАСОБАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

 

Анотація. Приведені результати аналізу найбільш поширених методів керування 

світлодіодними індикаторами, які можна використовувати у вузлах індикації пристроїв та 

систем автоматизації. Розглянуто особливості реалізації цих методів за допомогою 

мікроконтролерів MSP430 виробництва Texas Instruments. 

 

Завдяки компактності, високому ККД та малій вартості світлодіодні індикатори 

набули широкого поширення у великій кількості електронних пристроїв, у тому числі і в 

засобах та системах автоматизації. Але, незважаючи на широке розповсюдження, на 

сьогоднішній день дуже складно знайти інформаційний ресурс (портал, сайт, підручник або 

якесь інше джерело інформації), у якому була б зібрана та вдало систематизована уся 

інформація, що стосується даного питання, а відомі публікації, як правило, присвячені тільки 

одному з питань, які виникають під час роботи із цими індикаторними пристроями.  

Наприклад, у [1] докладно розглянута фізична основа та типи світлодіодних 

індикаторів, але відсутні питання, присвячені особливостям їх керування. У [2] основну 

увагу приділено методам керування, проте особливості сучасних мікроконтролерів у 

джерелах [1] та [2] не розглянуті зовсім, зате вони докладно розглянуті в [3]. Таким чином, 

для того, щоб підготувати кваліфікованого фахівця у галузі автоматизації, потрібно 

використовувати кілька мало зв’язаних із собою джерел інформації, що не завжди зручно. 

У доповіді розглянуто результати аналізу найбільш поширених методів керування 

світлодіодними індикаторами, які були виконані у рамках комплексної теми «Підвищення 

енергетичної ефективності засобів індикації автоматизованих систем». Головною 

особливістю розглянутих методів (Табл. 1) є орієнтація на використання мікроконтролерів, 

оскільки зараз цей напрям є домінуючим під час при створенні електронного обладнання. 

 

Таблиця 1 – Найбільш поширені методи керування світлодіодними індикаторами 

Метод 

керування 
Особливості 

Застосування у засобах 

автоматизації 

Аналоговий 
Дозволяє керувати яскравістю. При використанні 

мікроконтролерів необхідний ЦАП 

Майже не використовується. 

Можливе використання у 

якості індикатора рівня 

Дискретний 

(On/Off) 

Фіксована яскравість світіння. При використані 

мікроконтролерів необхідна окрема лінія порту 

вводу-виводу на кожен світлодіод 

Одно- або багатокольорові 

індикатори стану із 

обмеженою кількістю 

кольорів  

Дискретний 

(ШІМ) 

Дозволяє змінювати яскравість світіння. При 

використані мікроконтролерів для формування 

сигналів керування краще використовувати 

програмовані таймери 

Багатокольорові індикатори 

стану із великою кількістю 

кольорів 

Динамічний 

(матричний) 

Дозволяє керувати великою кількістю 

світлодіодів із мінімальною кількістю проводів. 

При використанні мікроконтролерів необхідно 

орієнтуватися або на використання мікросхем, що 

містять спеціалізовані апаратні модулі, або 

створювати відповідне програмне забезпечення 

Цифрові та графічні табло, 

великі інформаційні екрани 
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У якості прикладу практичного застосування розглянутих методів наведено алгоритм 

програмного забезпечення для керування світлодіодним індикатором дискретним ШІМ-

методом (Рис. 1). Програмне забезпечення орієнтовано для 16-розрядних мікроконтролерів 

MSP430 виробництва Texas Instruments та використання демонстраційної плати MSP-

EXP430FR4133 [4]. 

 
Рисунок 1. – Спрощений алгоритм програмного забезпечення для демонстраційної плати  

MSP-EXP430FR4133 

 

Основними компонентами програмного забезпечення є дві змінні: лічильник та 

коефіцієнт заповнення. Значення коефіцієнту заповнення, що визначає відносну тривалість 

імпульсу, що засвічує світлодіод, можна змінювати за допомогою двох кнопок, що також 

розташовані на платі. 

Незважаючи на відносну простоту програмного забезпечення воно має певну 

практичну цінність, оскільки його можна використовувати у навчальному процесі під час 

підготовки фахівців у галузі автоматизації, а результати проведеного аналізу – у якості 

окремих глав навчальних посібників із дисциплін, присвячених як схемотехніці, так і 

програмуванню мікроконтролерів. 
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АНАЛІЗ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ЕФЕКТІВ КІНЦЕВОЇ РОЗРЯДНОСТІ 

МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ПРИСТРОЮ 

 

Анотація. Проведено аналіз впливу  кінцевого числа двійкових розрядів  на величину 

обчислювальної помилки цифрових пристроїв. 

 

У цифрових пристроях числа представляються за допомогою кінцевого числа 

двійкових розрядів [1,2]. Існує два основних види представлення чисел: з плаваючою і 

фіксованою комою. 

Система числення з плаваючою комою забезпечує більш високу точність і гнучкість 

обчислень, більш широкий динамічний діапазон вхідних даних. З іншого боку, вона є більш 

складною з точки зору витрат апаратури, менш швидкодіючою і в основному 

використовується в універсальних обчислювальних системах. 

Система числення з фіксованою комою дозволяє знаходити компромісне рішення, що 

задовольняють ряду суперечливих вимог, пов'язаних з швидкодією, апаратурними витратами 

і точністю обчислень [3,4] і широко використовується в спеціалізованих цифрових 

пристроях. 

Аналіз обчислювальних помилок цифрових пристроїв, що реалізують алгоритми 

швидкого перетворювання Фур’є (ШПФ) в системі числення з фіксованою комою, що 

базуються на вивченні літературних джерел [ 4-9]. 

Розрізняють три види обчислювальних помилок: 

- помилки множення, що обумовлені апроксимацією множення - урізанням або 

округленням; 

- помилки складання, обумовлені процедурою масштабування, яка виконується  з 

метою запобігання можливого переповнення суматора; 

- помилки, що обумовлені квантуванням коефіцієнтів. 

Величина обчислювальних помилок істотно залежить від алгоритму ШПФ, від 

способу представлення негативних чисел, в прямому, зворотному або додатковому коді, від 

виду процедури масштабування (вхідне, умовне або автоматичне), від методу апроксимації 

результатів множення (округлення або урізання) [4]. 

На практиці найбільше застосування знаходять процедури автоматичного 

масштабування і округлення результатів множення і коефіцієнтів. 

Якщо для представлення даних і коефіцієнтів використовується одне і те ж число 

розрядів (без урахування знаку), то як показує аналіз, в цьому випадку найбільший внесок в 

сумарну помилку вносить процедура масштабування, на порядок менше величина помилки 

округлення результатів множення і дуже малу величину помилки викликає квантування 

коефіцієнтів [66]. 

В якості критерію точності обчислення ШПФ використовуємо відношення 

середнєквадратичного значення (СКЗ) помилки до СКЗ вихідного сигналу при вхідному 

білому шумі з нульовим середнім. 

Нехай числа представляються в прямому коді. Як показано в [5], для алгоритмів ШПФ 

Кулі-Тьюки з основою 2, відношення СКЗ помилки до СКЗ сигналу приблизно дорівнює 
24 2 âN  . 

Хоча алгоритми  Гуда-Винограда (АГВ) вимагають істотно меншого числа операцій, 

але, як показано в [9], його обчислювальна помилка трохи вище, що пов'язано з 

ускладненням процедури масштабування в базових алгоритмах Винограда (АВ). 
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Алгоритми ШПФ Кулі-Тьюки зі змішаною підставою з базовими АВ мають 

приблизно таку ж величину помилки, що і АГВ, тому що відрізняються від останніх лише 

наявністю множення на множники повороту, що має незначний вплив на результуючу 

помилку. 

Найнижчу точність обчислень забезпечує АВ, що зв’язано зі специфічною, 

«гніздовою» структурою алгоритму. Так, для отримання помилки, яку можна порівняти з 

помилкою ШПФ з основою 2, АВ для подання проміжних результатів вимагає на 1 ... 2 

розряду більше. 

Аналіз обчислювальних помилок при поданні чисел в додатковому коді відомий 

тільки для алгоритмів Кулі-Тьюки з постійною основою (2,4) [8]. Тому з точки зору 

практичного використання алгоритмів ШПФ в спеціалізованих пристроях великий інтерес 

має завдання дослідження обчислювальних помилок інших ефективних алгоритмів ШПФ.  
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИСТРОЇВ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ 

 

Анотація. Розглянуто особливості апаратної та програмної реалізації пристроїв 

цифрової обробки сигналів. 

 

Особливостями апаратної реалізації  пристроїв цифрової обробки сигналів є: 

1) автономність ; 

2) доцільність при великій кількості виробів; 

3) продуктивність потенційно вище, ніж при програмної реалізації; 

4) проблеми з кінцевою розрядністю операційних пристроїв. 
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Перші три пункти представляють особливий інтерес Також виділимо особливості 

програмної реалізації на базі універсальних комп'ютерів і цифрових сигнальних процесорів: 

1) гнучкість систем; 

2) завдання цифрової обробки сигналів вирішуються комплексно: обробка, зберігання 

результатов, графічний аналіз; 

3) великі накладні витрати, якщо завдання просте, а пристрій є масовим; 

4) немає проблем з розрядністю операційних пристроїв. 

Ці особливості також становлять особливий інтерес. У той же час пристрої цифрової 

обробки сигналів мають наступні недоліки: 

- обмежений частотний діапазон оброблюваних сигналів; 

- обмежений динамічний діапазон; 

- наявність шумів квантування. 

Зараз розвиток пристроїв цифрової обробки сигналів триває за двома напрямками: 

- розвиток ефективних алгоритмів обробки з метою зменшення часу виконання 

операцій цифрової обробки сигналів, підвищення точності результатів, поліпшення якісних 

характеристик підсистем, удосконалення методов представлення результатів і процедур 

прийняття рішень; 

- вдосконалення елементної бази пристроїв цифрової обробки сигналів з метою 

збільшення швидкодії, розрядності операційних пристроїв, підвищення гнучкості при 

апаратній реалізації методів цифрової обробки сигналів. 

Май же всі теоретичні положення, що стосуються проектування методів і апаратури 

цифрової обробки сигналів, виявляються марними, якщо немає ясного поніманія проблем, 

що виникають внаслідок обмеженої точності обчисленій при практичній реалізації цих 

систем у вигляді спеціалізованих пристроїв. Проблеми реалізації методів цифрової обробки 

сигналів в першу чергу пов'язані з питаннями квантування в дискретних системах, причому в 

залежності від того, як будується система, на основі універсального комп’ютера або у 

вигляді спеціалізованого пристрою, важливо представляти переваги і недоліки кожного з цих 

варіантів.  
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ТЕХНОЛОГІЇ SMART GRID В УКРАЇНІ 

 

Анотація. В даній роботі розглядаються сучасні тенденції розвитку інноваційної 

технології Smart Grid, ключові поняття та архітектура. Розглянуто основні засади та 

особливості впровадження «інтелектуальної» технології в енергосистему України. 

 

Постійне зростання попиту споживачів на електричну енергію вже не один рік 

змушує спеціалістів шукати найбільш якісний та ефективний підхід до максимального 

енергозбереження та впровадження інтелектуальних технологій. За прогнозами експертів до 

2030 року потреба в електроенергії подвоїться, а це означає, що енергосистема повинна 

забезпечити споживачів тим обсягом енергії, яка їм необхідна.[1] Однак, існує вирішення 

даної проблеми шляхом підвищення енергоефективності, а саме скорочення витрат 

енергоресурсів за рахунок впровадження технології Smart Grid для «інтелектуалізації» 

мереж.  

Smart Grid (інтелектуальна мережа) – це набір технологій, які осучаснюють та 

модернізують енергетичну інфраструктуру старого типу на сучасний рівень цифрових 

систем з використанням ІТ-рішень. Сьогодні найбільш масштабні програми з впровадження 

даної технології здійснюються в США, Канаді і у всіх країнах Євросоюзу, особливо в Латвії, 

Італії, Франції, Німеччині.[2] Дані мережі завдяки системі зворотного зв’язку, цифровим 

контролерам та розумним лічильникам здатні здійснювати розподіл енергії, цим самим 

заощаджуючи її, крім того забезпечують передачу та аналіз даних через Інтернет, таким 

чином споживач чітко розуміє та на які потреби витрачається використана енергія, цим 

самим маючи можливість коригувати обладнання в часі та розставляти пріоритети 

відповідно до потреб. Супутніми технологіями у вдосконаленні та роботі «інтелектуальних» 

мереж є автоматизовані системи контролю електроенергії (АСКОЕ) та управління, які здатні 

оптимізувати споживання та керувати обладнанням.   

Не менш важливим є  те, що в мережах Smart Grid активно беруть участь й 

альтернативні та нетрадиційні джерела енергії, тож невдовзі світ перейде з централізованої 

системи енергопостачання на розподільну. Такі ключові завдання як забезпечення 

безперебійності та надійності мереж, мінімізація та усування аварійних ситуацій, зниження 

затрат на транспортування, заміна «ручного управління» на автоматизоване та збереження 

навколишнього середовища, являються основою створення концепції Smart Grid.  

Розглянемо умовну архітектуру Smart Grid (рис.1) де основним джерелом енергії 

інтелектуальної мережі залишаться електростанції, що виробляють понад 100 МВт; до них 

відносяться АЕС, ГЕС, ТЕС. Разом з ними з’являються й альтернативні джерела енергії такі 

як СЕС, ВЕС та інші, робота яких матиме локальні коливання в залежності від погодних та 

інших умов. Використання інтелектуальних мереж сприятиме підвищенню ефективності 

виробництва і зниження енерговитрат. Помітно знизяться втрати при передачі електроенергії 

від виробника до споживача, зросте надійність електропостачання, з'явиться можливість 

знизити пікові навантаження.[3] 
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Основними проблемами України в енергетичній галузі є фізична та моральна 

зношеність основних та допоміжних об’єктів енергопостачання, що супроводжується 

значними затратами як енергетичними, так і економічними, нерівномірний розподіл 

навантажень, що призводить до аварійних ситуацій, а також застосування «ручного 

управління», де все перемикання здійснюється за допомогою диспетчера. Все це негативно 

позначається на показнику SAIDI (тривалість перерв в електропостачанні), який в цілому по 

Україні склав за 2019 рік 478 хвилин для планових відключень, 683 хвилини – для 

непланових. [4] 

На сьогоднішній день Україна знаходиться на початковому етапі впровадження 

технології Smart Grid, оскільки тільки формується законодавча база, закупівля програмно-

технічних рішень та проводиться модернізація обладнання.  

Сам процес впровадження «інтелектуальної» технології спричинить кардинальні 

зміни в порівнянні з існуючим станом енергосистеми: 

 перехід від централізованих методів передачі енергії до розподілених; 

 заміна ручного керування на автоматизоване; 

 впровадження приладів АСКОЕ; 

 розвиток «інтелектуальних» систем управління для підтримки в режимі 

реального часу; 

 створення додатків, алгоритмів та методів управління на рівні споживачів та ін. 

 

На основі зазначених ознак, можна зробити наступні висновки : 

1. Майбутнє енергетики належить «інтелектуальним» системам Smart Grid. 

2. Технології Smart Grid є перспективними та багатообіцяючими для реорганізації 

та розвитку енергосистеми України. 

3. Необхідно розвивати «інтелектуальні» технології в електроенергетичній галузі 

України на законодавчому рівні. 

Рисунок – 1. Архітектура Smart Grid 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ БАРАБАННОЙ 

СУШИЛКИ ПЕЛЛЕТ 

 

Аннотация. Разработана математическая модель динамики барабанной сушилки 

пеллет. Разработка модели ведется на основе экспериментальных кривых разгона. 

Адекватность разработанной модели проверена с помощью имитационного моделирования 

в среде Simulink математического программного обеспечения Matlab.  

 

Автоматизация сушки пеллет является актуальной задачей, которая рассматривается в 

научной литературе, например в [1]. Сушка пеллет ведется в барабанных сушилках, 

обогреваемых горячих воздухом, получаемых, в зависимости от варианта комплектации 

сушилки, из теплообменника или топки. Основным управляемым параметром сушилки 

является влажность  высушенного материала y, измеряемая в процентах. Максимально 

допустимая влажность составляет 3%. Управляющим воздействием является расход 

материала u, отклонение которого от режимного значения измеряется в % от максимального 

расхода. Возмущения на процесс подаются по следующим каналам: f1 – отклонение 

влагосодержания исходного материала, %; f2 –отклонение температуры греющего воздуха, 

°С; f3 –отклонение расхода греющего воздуха, измеряемое в % от режимного значения;  

f4 –отклонение влагосодержания греющего воздуха, измеряемое в % [2]. Для создания 

математической модели сняты кривые разгона по всем перечисленным каналам, которые 

показаны на рис. 1.   
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Рисунок 1 – Кривые разгона барабанной сушилки пеллет, время – в часах 

 

Обработка приведенных кривых разгона по общепринятой методике [3], не выходя за 

рамки описания в виде линейных звеньев, приводит к математической модели, структурная 

схема которой с использованием передаточных функций показана на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Структурная схема разработанной модели динамики барабанной сушилки 

пеллет 

 

Как видно из рис. 2., передаточная функция по каналу f1-y описывается передаточной 

функцией звена чистого запаздывания, умноженного на коэффициент передачи; 

передаточная функция по каналу f2 –является более сложной – она описывается суммой 

инерционного звена первого порядка с запаздыванием, взятой со знаком минус, и суммой 

интегральных звеньев с запаздыванием и без запаздывания; передаточная функция по каналу 

f3-y описывается суммой инерционного звена первого порядка с запаздыванием, взятой со 

знаком минус, и разностью суммой интегральных звеньев без запаздывания и с 

запаздыванием; передаточная функция по каналу f4-y описывается суммой трех 

интегральных звеньев: интегрального звена с запаздыванием, интегрального звена без 

запаздывания и еще одного интегрального звена  с запаздыванием, взятого со знаком минус; 

передаточная функция по каналу u-y описывается инерционным звеном второго порядка с 

запаздыванием.  

Для проверки адекватности полученной математической модели собрана схема 

имитационного моделирования в среде Simulink математического программного 

обеспечения Matlab, приведенная на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Структура программы имитационного моделирования барабанной сушилки 

пеллет в среде Simulink Matlab 

 

Полученные при имитационном моделировании кривые разгона практически совпали 

с экспериментами, приведенными на рис. 1., что подтверждает адекватность разработанной 

модели. 

При дальнейших исследованиях планируется разработка системы автоматизации 

сушилки с использованием разработанной модели и рекомендаций работ [4, 5]. 
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ЦЕНТРАЛІЗОВАНА І РОЗПОДІЛЕНА ГЕНЕРАЦІЯ  ЕНЕРГІЇ. ОБЛАСТІ 

ІНТЕГРАЦІЇ 

 

Анотація. На сучасному етапі розвитку на виробництві широко впроваджуються 

автоматизовані системи електропостачання з використанням альтернативних джерел 

енергії. У роботі наведені області інтеграції централізованої і розподіленої генерації енергії 

в Україні, які дозволяють стверджувати, що активне впровадження розподіленої генерації 

може розглядатися в якості важливої складової модернізації вітчизняної енергетики. 

 

Актуальність теми. В багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні, в даний час, 

поряд з розвитком централізованого енергопостачання, все більш активно підтримується 

тенденція широкомасштабного переходу до розподіленої генерації енергії (РГЕ). Нерідко ці 

два види енергопостачання протиставляються один щодо одного з переважним перевагою 

розподіленої генерації енергії, яка володіє найбільшою конкурентоспроможністю. Разом з 

тим, кожен з них має свою переважну сферу застосування, де в найбільшій мірі 

проявляються його переваги.  

Перехід від централізованої енергетики до розподіленої мережевої енергетики  - це 

основний довгостроковий вектор зміни енергетичного укладу в світі. Необхідність переходу 

до нової технологічної парадигми розвитку енергетики в Україні обумовлена вичерпанням 

потенціалу ефективності централізованих систем. Головною перевагою  розподіленої 

генерації є відсутність втрат і затрат на передачу електрики і тепла. Зростання тарифу на 

електроенергію призводить до розвитку розподіленої генерації і переходу  споживачів від 

централізованого постачання до власної генерації.  

Мета роботи - аналіз централізованої і розподіленої генерації енергії, області їх 

інтеграції, підвищення ефективності систем електропостачання з використанням 

альтернативних джерел енергії, технологій розподіленої генерації енергії для 

електропостачання споживачів. 

Можливість роботи розподілених енергоджерел як на спільну з централізованими 

джерелами мережу, так і на індивідуальних споживачів (наприклад, промислові та 

агропромислові підприємства) створює хороші умови для інтеграції секторів 

централізованого і ізольованого (децентралізованого) виробництва енергії Це досить наочно 

представлено на рис. 1. У зоні дії централізованого енергопостачання РГЕ дуже добре 

інтегрується з системами даного типу. У децентралізованому секторі перевага має РГЕ, хоча 

і тут можуть утворюватися свої локальні системи енергопостачання, що поєднують кілька 

розподілених енергоджерел для спільної роботи на єдині мережі. 

 Під розподіленою генерацією енергії розуміється  виробництво енергії на рівні 

розподільної мережі або на боці споживача, включеного в мережу . Поняття РГЕ 

поширюється як на електроенергетичні системи, так і на системи теплопостачання. У 

загальному випадку «розподілена» генерація є вироблення електроенергії / тепла за місцем її 

споживання. Відсутність мережі виключає втрати (і витрати) на передачу електроенергії / 

тепла. При цьому мається на увазі наявність безлічі споживачів, які виробляють теплову та 

електричну енергію для власних потреб, направляючи їх надлишки в загальну мережу. В 

рамках даної концепції в якості розподілених генераторів енергії можуть виступати 

когенераційні установки (КДУ) малої і середньої потужності, які дозволяють знизити 

витрати на виробництво енергії на 40%, домогтися високої ефективності використання 
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палива (до 90% від потенційної енергії) і оптимального використання встановленої 

потужності. 

Область централізованого енергопостачання, як показано на рис. 1,розділяється на дві 

зони. Перша формується великими енергоджерела А1, що працюють на магістральні мережі, 

а друга - розподіленими (по території, але необов'язково по потужності) джерелами А2, які 

працюють в розподільній мережі і обслуговуються тим же оператором, що і енергоджерела 

А1. У зоні ізольованих енергосистем працюють джерела окремих споживачів А3, які можуть 

не відрізнятися по виду використовуваного палива і технології від джерел А2, але будуть 

відрізнятися по потужності, вартості виробленої енергії та графіку її споживання. Інша група 

А4 є джерела для спільного і роздільного децентралізованого виробництва енергії в 

ізольованих енергосистемах, а А5 - автономне виробництво енергії. 

 

 
Рисунок 1. - Області інтеграції розподіленої генерації енергії з централізованими системами 

 

Відповідно до вищевикладеного, технології розподіленої генерації енергії 

застосовуються для енергопостачання споживачів трьох типів, включаючи: автономне 

енергопостачання, при якому малі енергоустановки РГЕ використовуються відокремлено 

(А4, А5) в ізольованих енергосистемах; пікове і резервне енергопостачання на базі РГЕ (А2) 

в зоні дії централізованої системи; децентралізована генерація енергії в зоні дії 

централізованої системи, при якій РГЕ використовуються в якості основного джерела (А3), 

при цьому його робота узгоджена з централізованою системою (рис. 1). 

У двох останніх випадках системи розподіленої енергетики набувають ряд 

привабливих властивостей, що дозволяють розглядати їх як основу для нової парадигми 

розвитку енергетики. У числі таких властивостей називають: підвищення енергетичної 

незалежності споживачів; згладжування пікових навантажень; зниження рівня необхідного 

резервування потужності; мінімізацію транспорту енергоносіїв; скорочення втрат при 

транспорті вторинних енергоносіїв; можливість використання місцевих енергоресурсів. 

У зв'язку з широким розповсюдженням джерел розподіленої генерації та їх 

інтеграцією в централізовану систему електропостачання виникло поняття віртуальної 

електростанції (Virtual Power Plant). Концепція віртуальної електростанції передбачає 

об'єднання групи установок розподіленої генерації енергії за допомогою загальної системи 

управління їх режимами. Необхідність в такому об'єднанні виникає в зв'язку з проблемами 

диспетчерського управління через «невидимості» для диспетчера установок РГЕ, 

необхідністю підвищення ефективності енергопостачання, обліку накопичувачів енергії для 

компенсації нерівномірності режимів роботи розподілених поновлюваних джерел енергії, а 

також активних споживачів, що мають можливості управління власним енергоспоживанням. 
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Розподілена генерація енергії доповнює централізовану систему новими елементами з 

новими динамічними характеристиками і можливостями управління. Це має як позитивні 

сторони, так і обумовлює чимало проблем, які успішно вирішуються з розвитком техніки 

систем автоматики і регулювання.  

Централізована система організації та управління об'єднаною енергосистемою 

України, що склалася в середині минулого століття і адекватно відповідала існуючим в той 

час плановодирективним принципам функціонування народного господарства, безумовно, 

зіграла свою позитивну роль у розвитку економічного потенціалу країни. Створена 

організаційно-технічна структура в достатній мірі забезпечувала енергетичну безпеку 

регіонів, можливість міжсистемного обміну потужністю і енергією в нормальних і аварійних 

режимах. При цьому постійно збільшувався взаємозв'язок і взаємовплив окремих 

територіально розподілених систем енергетики в напрямку формування єдиних ієрархічно 

організованих енергосистем на рівні регіонів, держав, груп держав. 

Одночасно створюється мотивація для розвитку розподіленої генерації і активної 

поведінки кінцевого споживача, який отримує відкритий доступ на ринки електричної 

енергії. Обгрунтовано вважається, що дане рішення дозволить зробити енергетику більш 

ефективною в умовах неминуче збільшується енергоспоживання, обмеженість 

енергоресурсів, необхідності суворого дотримання норм екологічної та промислової безпеки, 

зростаючих вимог з боку споживачів до надійності електропостачання електроенергією 

належної якості. важливим стимулюючим фактором при цьому є і загальний технічний 

прогрес. Нові технології в різних сферах дозволяють відмовитися від розвитку енергетичної 

галузі виключно за рахунок створення нових потужностей. 

Ситуація складається таким чином, що розподілена генерація в даний час починає 

формуватися в самостійну підгалузь енергетики, будучи важливою тенденцією її розвитку на 

основі різноманіття форм і способів енергозабезпечення. Надалі  даний напрямок може 

розглядатися в якості важливої складової інноваційно-технологічного забезпечення 

структурного реформування енергетичної галузі з метою підвищення енергетичної 

ефективності всієї економіки нашої держави. У поєднанні великі джерела і розподілена 

генерація енергії формують нову парадигму розвитку енергетики, тому, в цілому можна 

зробити висновок про доцільність переходу  споживачів від централізованого постачання до 

розподіленої генерації. 

 

Висновки. 

Виконано аналіз централізованої і розподіленої генерації енергії, області їх інтеграції. 

Показано, що технології розподіленої генерації енергії застосовуються для 

енергопостачання споживачів трьох типів, включаючи: 

1) автономне енергопостачання, при якому малі енергоустановки РГЕ 

використовуються відокремлено (А4, А5) в ізольованих енергосистемах; 

2) пікове і резервне енергопостачання на базі РГЕ (А2) в зоні дії централізованої 

системи; 

3) децентралізована генерація енергії в зоні дії централізованої системи, при якій РГЕ 

використовуються в якості основного джерела (А3), при цьому його робота узгоджена з 

централізованою системою 
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АВТОМАТИЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ 

АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ. ГІБРИДНІ СИСТЕМИ 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

 

Анотація. Розглянуто стан розвитку альтернативної енергетики в Україні та 

варіанти впровадження гібридних систем на автоматизованих об’єктах, що дасть змогу 

стати енергонезалежними та більш екологічними. 

 

Актуальність теми. Головним завданням при удосконаленні процесів та послуг 

поштового зв’язку являється задоволення потреб клієнтів. Клієнтам важливо отримувати 

якісні послуги за короткий час та по доступним тарифам. 

Тому кожна з компаній проводить зміни в сторону комп'ютеризацї об’єтів, 

автоматизації процесів, а також контроль по використанню ресурсів, які застосовуються при 

наданні послуг. Адже саме вони безпосередньо впливають на кінцеву вартість продукту, 

тобто послуги. 

При сьогоднішньому обороті та потоці відправлень одним з найбільш затребуваним 

ресурсом являється електроенергія. Наразі в усьому світі спостерігається підвищення 

вартості електричної енергії. Це пов’язано з тим, що на сучасному етапі розвитку 

електроенергетики існує дефіцит джерел електричної енергії, постійно зростають вимоги до 

надійності і якості електропостачання з боку споживачів. Проблема використання 

енергоресурсів з кожним роком стає все більш гострішою. 

Мета роботи полягає в підвищенні ефективності функціонування об’єкта поштового 

зв’язку шляхом впровадження технології з використанням альтернативних джерел 

енергопостачання. 

Такі кроки підвищать статус та конкурентоспроможність підприємства на ринку. А 

також дозволить зекономити ресурси, підвищити надійність, якість та економічність 

електропостачання, крім того помітно покращить, життя нинішнього та майбутнього 

покоління [1]. 

Після проведеного аналізу об’єктів поштового зв’язку, типів обладнання , яке 

використовується та споживчої потужності було виявлено, що найбільш сприятливим для 

впровадження генеруючих об’єктів відновлювальних джерел енергії є автоматизовані 

сортувальні центри. 

По перше, процес сортування, являється одним із найбільш енергоємким. Комплексне 

устаткування, яке використовується на підприємстві споживає велику кількість енергії 

забезпечуючи швидкий та якісний, майже безперервний процес. 

По друге, більшість цих об’єктів розташовано за межами міст, мають відкриту ділянку 

та велику площу. Це дає змогу застосувати більшу кількість та більше варіантів джерел 

альтернативної енергії. 

По третє, територія, на якій розташований об’єкт належить підприємству, що значно 

спрощує встановлення таких джерел. 

Технологічні процеси сучасних сортувальних центрів потребують надійного 

електропостачання та високу якість електроенергії. Побудова систем електропостачання з 
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використанням альтернативних відновлюваних джерел енергії (ВДЕ): сонячної, вітрової, 

біологічної дозволить підвищити надійність та економічні показники електропостачання. 

Серед джерел альтернативної енергетики найбільшу популярність в Україні мають 

сонячні та вітрові установки [2]. Ці системи самостійно не можуть забезпечити безперервне 

джерело енергії оскільки вони сезонні по своїй природі. Відповідно, з погляду ціни, 

ефективності й надійності комбінація двох або більше відновлюваних джерел енергії є більш 

ефективна, ніж система з одним джерелом. Така система називається гібридною 

відновлюваною енергетичною системою (ГВЕС) [3]. 

Комбінації гібридних систем можуть бути різні : сонячні на базі фотоелектричних 

панелей, вітроенергетичні, міні-гідро, мікротурбіни, акумуляторні батареї й сховища водню, 

звичайні дизель-генератори, у мережевій або автономній конфігурації. Нижче, на рисунку 1, 

наведено загальну функціональну схему гібридної системи з різними джерелами 

електроенергії. 
 

 

 
Рисунок 1 - Функціональна схема гібридної системи з використанням вітрової , сонячної, 

гідро-електростанцій та генератора 

 

Більш детально типи гібридних систем та їх можливі комбінації розглянуто в роботі. 

 

Висновок. 

Виконано аналіз різних структурних схем гібридних систем електропостачання з 

використанням альтернативних джерел енергії . 

1. Показано, що кожну з них можна використовувати на різних об’єктах підприємства 

з урахуванням загального аналізу об’єктів поштового зв’язку. 

2. Запропоновано впровадження гібридних систем на сортувальних центрах. 

3. Обґрунтовано варіанти гібридних систем електропостачання з використанням 

альтернативних джерел енергії з урахуванням потреб підприємств, умов навколишнього 

середовища, найбільшого ККД та надійності. 
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АНАЛІЗ СПОСОБІВ ПОБУДОВИ СХЕМИ УПРАВЛІННЯ ШНЕКОВИМ 

ЕКСТРУДЕРОМ   

 

Анотація. Проведено аналіз одношнекового екструдера як об'єкта управління в 

технологічному процесі виробництва оптоволоконного кабелю. Показано, що можливо три 

варіанти розгляду: як автономного ОУ зі стабілізацією непрямого параметра - тиску; як 

багатовимірного ОУ з незалежною стабілізацією двох непрямих параметрів - температур в 

ваннах і тиску; як багатовимірного і багатозв'язного об'єкта зі стабілізацією як непрямих, 

так і прямих показників якості. Результати аналізу можуть бути використані при розробці 

систем автоматичного управління екструдерами. 
 

Вступ. У технологічному процесі нанесення ізоляції на оптичне волокно при 

виробництві оптоволоконних кабелів найбільше уваги, заслуговує етап екструзії, оскільки не 

дивлячись на порівняльну простоту математичних відносин, закладених в процесі, їх 

неминуче відхилення, пов'язане з фізичними особливостями полімерів, значно позначається 

на кінцевих технічних характеристиках продукції [ 1, 2]. 

Нанесення ізоляції на оптичне волокно виробляється в шнековом екструдері (ШЕ). Як 

об'єкт управління ШЕ можна розглядати як ізольовано, так і комплексно, у взаємозв'язку з 

іншими елементами технологічної лінії: ваннами охолодження, пристроями натягу і т.п. [3]. 

ШЕ як автономний об'єкт управління. У першому випадку ШЕ розглядається як 

одновимірний об'єкт управління (ОУ) з одним каналом управління «число оборотів шнека - 

тиск розплаву полімеру». Тиск розплаву полімеру в головці екструдера є непрямим 

параметрів, який безпосередньо пов'язаний з прямим показником якості - діаметром 

ізольованої жили. Причина появи збурень визначається особливістю термопластичних 

матеріалів, які мають аномалії в'язкості. Ця в'язкість залежить від режимів переробки на 

попередніх етапах технологічного процесу, температурного режиму і т.п. В'язкість 

призводить до зміни температури ізолятора після охолодження. Щільність ізолятора сильно 

залежить від температури, що призводить до зміни перепаду тиску. Середній діапазон 

відхилення тиску в технологічному процесі становить 4 бари. Не заперечуючи потенціал 

поліпшення конструкції, слід сказати, що додавання автоматичного регулятора тиску з 

використанням швидкості оборотів шнека в якості керуючого впливу, як правило, компенсує 

обурення значно ефективніше, ніж удосконалення конструкції ШЕ. Завдання зводиться до 

управління одним каналом, який можна описати інерційним ланкою з запізненням. Повний 

час розгону такого ланки, як правило, не перевищує 5 ... 10 секунд. При вирішенні задачі 

синтезу регулятора часом запізнювання можна знехтувати, так як воно зазвичай становить 
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0.1 ... 0.2 секунди. Для виробництва ізоляторів кабелів без строгих вимог до якості 

використання одного регулятора тиску цілком достатньо. 

ШЕ як багатовимірний об'єкт управління. В цьому випадку ШЕ розглядається як 

ОУ з декількома параметрами. Обертання шнека екструдера, яке призводить до зміни 

кількості матеріалу на подальшу термообробку, в цьому випадку слід розглядати як 

обурення для ванн охолодження, які розміщуються після екструдера. В даному випадку 

компенсацію обурення слід проводити шляхом зміни витрати води за допомогою регулятора. 

Середнє коливання температури матеріалу в головці екструдера для технологічного процесу 

становить приблизно 10 ° С. Динаміка каналів температури в ваннах залежить від 

геометричних розмірів, але в будь-якому випадку є значно інерційної (час повного розгону 

може триває 1 годину і більше). При цьому відношення, проте їм уже знехтувати не можна, 

тому що це можуть бути десятки, сотні секунд і навіть більше. Як правило, завдання 

стабілізації температури може бути вирішена за допомогою ПІД-регулятора. Часто завдання 

управління екструдером зводиться до двох автономним завданням: стабілізації температури 

води в ваннах і тиску розплаву в голівці ШЕ, однак така стабілізація не враховує вплив 

прямих показників якості - діаметр жили і погонну ємність кабелю [3]. 

ШЕ як багатозв'язна об'єкт управління з непрямими і прямими параметрами. 

Встановимо зв'язок між непрямими параметрами ОУ (тиск розплаву і температура в ваннах) і 

прямими показниками якості. Такими показниками є: перепади температури між ваннами; 

діаметр ізольованої жили Dіз; погонне ємність кабелю С. При деяких допущення 

справедливо вважати, що C = f (Dіз), з чого випливає, що достатнім для регулювання є 

діаметр ізоляції провідника [4]. Тоді основних параметрів залишається два. 

Як було сказано вище, коливання температури матеріалу в голівці становить близько 

10 ° С, що означає, що при достатньому запасі управління основне навантаження випадає на 

першу охолоджуючу ванну. Навіть якщо система стабілізації температури в першій ванні 

забезпечила необхідне охолодження, то некоректне значення перепаду температури при 

охолодження знижує якість ізоляції. Більш того, як правило, через великій швидкості 

проходу ізольованої жили між ваннами (близько секунди), і при наявності значних збурень, 

якісного охолодження частини ізоляції не відбувається, тому що стабілізація температур не 

відбувається миттєво через велику інерційності процесу охолодження ванн [5]. Виходячи з 

цього, більш коректно використовувати інтелектуальний регулятор співвідношення 

температурних режимів в ванних, який оцінює обурення по температурі і змінює завдання 

температурного режиму у всіх ваннах з урахуванням обмеження на допустимий перепад. 

Транспортне запізнювання по каналах «тиск в голівці ШЕ - погонна ємність на виході 

лінії» і «температури в голівці ШЕ - погонна ємність на виході лінії» в контурах управління 

для середнього промислового екструдера не перевищує 1 с, причому транспортне 

запізнювання по каналу погонной ємності приблизно на 10% більше. У кращих існуючих 

системах управління, як правило, відхилення тиску розплаву полімеру не перевищує 0.3% 

від номіналу, відхилення продуктивності - 0.5%. 

Висновок: В результаті проведеного аналізу видно, що кращим варіантом  

використання  ШЕ як  об'єкту управління є використання його, як автономного об’єкту.  

Відповідно до цього  і повинна будуватись схема управління ШЕ.  
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СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ І ВІТРОВИХ 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

 

Анотація. В роботі виконано аналіз стану розвитку технології smart grid в передових 

країнах світу, способів підвищення ефективності фотоелектричних і вітрових 

електростанцій. Показано, що використання енергії відновлюваних джерел, відновлювальна 

енергетика отримали серйозний розвиток в багатьох країнах світу.  

 

Актуальність теми. Технології розумної електромережі розвиваються в передових 

країнах світу протягом останнього десятиліття, які розглядаються як основа модернізації та 

інновацій електроелінгвиці. Глобальні енергетичні тенденції демонструють пріоритетну 

реалізацію нових можливостей, забезпечують адаптацію характеристик обладнання та 

топології мережі до мінливого режиму, активну мережеву взаємодію з генерацією та 

споживачами. Це дозволяє створити добре функціонуючі системи, в яких побудовані сучасні 

інформаційно-діагностичні системи, системи автоматизації управління всіма елементами, що 

входять в процеси виробництва, передачі, розподілу і споживання енергії. 

Електричні мережі оснащені сучасними системами автоматизації для нормальних і 

аварійних режимів роботи.  

Технології розумної електромережі можуть використовуватися як в масштабах 

будівель, підприємств, систем електроенергетики, так і для звичайних домашніх електричних 

пристроїв. Всі пристрої, що складають розумну сітку, повинні бути оснащені технічними 

засобами, що забезпечують інформаційну взаємодію.  

Впровадження інтелектуальної енергії сприяє значному зниженню встановленої 

потужності нових електростанцій, введених на базі відновлюваної енергетики та суміжних, 

мережевих об'єктів передачі електроенергії, зменшенню інвестиційних, паливних витрат 

електростанцій.  Додатковий ефект досягається з урахуванням економічної вартості викидів 

парникових газів. 

Відновлювана енергетика та відновлювана енергетика були серйозно розвинені в 

багатьох країнах світу.  

Мета роботи - аналіз способів підвищення ефективності фотоелектричних і 

вітроелектростанцій. 

Особливістю фотоелектричних перетворювачів і вітрогенераторів є зміна їх режимів 

роботи в залежності від енергетичного потенціалу первинної енергії і потужності, що 

надається навантаженням. Максимальне використання первинної енергії та енергії 

досягається шляхом формування оптимальних режимів роботи вітрових і сонячних 

електростанцій.  

Аналіз типових вольт-амперичних характеристик фотоелектричного модуля, на різних 

рівнях інсоляції (рис. 1) показує, що кожен рівень інсоляції відповідає максимальній 

виробленій потужності (струму і напрузі). Фотоелектричного модуля Ефективність 

потужності та енергії, що генерується фотоелектричним модулем, визначається 

властивостями контролера заряду або мережевого інвертора. 
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Рисунок 1 - Вольт-амперні характеристики фотоелектричного модуля при різній інсоляції 

 

Як і у фотоелектростанції, відповідні контролери акумулятора або інвертори потрібні 

для відповідності потужності вітрового потоку потужності електричного навантаження  

(рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 - Потужні характеристики вітротурбіни 

 

Технологія PWM (Імпульсна ширина модуляція) (ШИM)  

Автономна схема потужності фото вказана на рис. 3: 

 

 
Рисунок 3 - Схема автономної фотоелектростанції 

Технології SHIM (див. Малюнок 4) оснащені електронним реле з мікропроцесором 

управління.  

 
Рисунок 4 - ШИМ сигнал і синусоїдальна вихыдна напруга 
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Контролер SHIM забезпечує 100% рівень зарядки акумулятора. Це відбувається в 4 

тапи, які виконуються автоматично в залежності від фактичного рівня заряду акумулятора. 

Графічна ілюстрація терміну служби акумулятора показана на рис. 5. 

 
Рисунок 5 - Стадія заряду акумулятора 

 

Технологія MPPT (Maximum Power Point Tracking - максимальне відстеження точок 

живлення)  

Технологія MPPT використовується не тільки в контролерах, але і в інверторах. 

Типовий контролер MRPT постійно стежить за струмом і напругою на фотомодулях, 

множить їх значення і визначає пару: напруга струму, при якій потужність фотоелектричних 

модулів, в залежності від температури і освітлення, буде максимальною, що відповідає 

поточному освітленню. Вбудований процесор також відстежує термін служби акумулятора 

(накопичення, насиченість, підтримка, вирівнювання) і визначає розмір зарядного струму на 

основі цього. Процесор може мати інші функції: відображення параметрів на табло, 

зберігання даних та інші. 

Технологія MRPT є найефективнішою технологією контролера заряду, що підвищує 

ефективність використання сонячної енергії на 20-30% в порівнянні з контролерами ШИM.  

Ілюстрація принципу дії контролерів MRPT та SHIM фотоелекційних установок 

показана на малюнку 6. Контролер MRPT перетворює підвищену напругу в зарядний струм, 

що забезпечує заряд потужністю 75 Вт.  

 

 
Рисунок 6 - Ефективність ШИМ і МРРТ сонячних контролерів 

Висновки. 

Виконано аналіз способів підвищення ефективності фотоелектричних і вітрових 

електростанцій. 

Показано, що навантаження може регулюватися відповідно до деяких законів в 

процесі зарядки заряджання акумулятора, або під час передачі електроенергії в 

електроенергетику. Максимальне використання первинної енергії і, відповідно, встановленої 

потужності енергетичного обладнання досягається шляхом формування оптимальних 

режимів роботи вітрових і сонячних електростанцій. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В 

ЗОНАХ ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ И СПЕКАНИЯ ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА 

КЛИНКЕРА 

 

Аннотация. Предложена математическая модель системы регулирования 

температуры в зонах экзотермических реакций и спекания печи для обжига клинкера 

 

Цемент является одним из наиболее востребованных строительных материалов и его 

производство требует значительных материальных и энергетических затрат. Этап обжига 

сырья для получения клинкера значительно зависит от температурного режима печи обжига 

[1…3]. При производстве клинкера требуются значительные объемы природного газа и 

электроэнергии. Поэтому уменьшение затрат и повышение качества в данном процессе 

является актуальным. Для обеспечения необходимого качества готового продукта, которое 

значительно зависит от температурного режима печи обжига, необходима максимальная 

степень автоматизации процесса обжига, что обеспечит уменьшение энергозатрат. 

В связи с тем, что основные преобразования сырья в клинкер происходят в зонах 

экзотермических реакций и спекания, предлагается обеспечить регулирование именно в этих 

зонах. Поэтому целью работы является разработка математической модели системы 

регулирования температуры в указанных зонах. Выбор зон обусловлен тем, что в зоне 

загрузки печи происходит сушка, в зоне предварительного подогрева ─ начальный 

химический процесс преобразования исходных сырьевых материалов [2]. Основные реакции 

формирования клинкера происходят именно в предлагаемых для моделирования зонах. 

Поскольку эти зоны расположены в непосредственной близости друг от друга, то в 

зонах происходит взаимовлияние температур. С учётом этого предлагается для стабилизации 

температуры в этих зонах реализовать каскадную модель [4]. Выбор каскадной системы 

регулирования обусловлен тем, что внутренним контуром регулирования будет являться 
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управление положением форсунки. При этом поскольку устройство перемещения форсунки 

изменяет её положение за несколько десятков секунд, то этот контур будет более 

быстродействующим, т. к. изменение температур в зонах обычно составляет десятки минут. 

Таким образом, внутренним регулятором будет являться регулятор изменения положения 

форсунки, а внешним регулятором будет регулятор подачи теплоносителя для стабилизации 

температуры в зоне спекания. При этом для обеспечения заданных температур в этих зонах в 

качестве критерия, корректирующего задание для внутреннего регулятора, предлагается 

использовать разницу температур между зонами. Выбор этого критерия обусловлен 

требованием технологического регламента, согласно которому разница температур между 

зонами должна составлять 125°С. Для формирования задания внутреннему регулятору 

предлагается использовать зависимость температуры в зоне экзотермических реакций от 

положения форсунки. Исходя из этого структурная схема предлагаемой модели имеет 

следующий вид (рис. 1). 

 

1 2 3 5 6 7 8 9

4

°С ∆F
Tc 

T (э.р.)

∆T (с - э.р.) G(F) ∆E Tc, °C∆T

 
Рисунок 1 – Структурная схема модели системы регулирования температуры в зонах 

экзотермических реакций и спекания: 1 –  задание температуры в зоне спекания, 2 –  PID 

регулятор, 3 – модель зоны спекания, 4 – зона экзотермических реакций, 5 – вычитатель, 6.  – 

преобразователь Е= f(T, G), 7 – PID регулятор, 8 – устройство перемещения форсунки, 9. – 

преобразователь T = f(G, Т) 

 

На основании предлагаемой структурной схемы разработана математическая модель с 

использованием программного пакета МANLAB-SIMULINK [5], которая представлена на 

(рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Математическая модель системы регулирования в зонах печи обжига 

 

В предлагаемой модели зоны печи представлены в виде звеньев первого порядка, а 

устройство изменения положения форсунки ─ в виде интегрирующего звена. В качестве 

источника сигнала, на основе которого будет выполнятся определение значения разности 

температур в зонах, используется датчик температуры, расположенный в зоне 

экзотермических реакций. Имитатор датчика выполнен в виде блока Constant, 

представляющего требуемое значение показаний датчика в зоне экзотермических реакций. 

Блок вычитания позволит определить разность температур между зонами, и результат будет 

использоваться для последующего преобразования значения температуры в требуемое 

положение форсунки, то есть для формирования задания для внутреннего регулятора. 

Результаты моделирования приведены на (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Кривая переходного процесса в зонах печи 

 

На рис. 3 представлены кривые переходного процесса в зонах печи. Результаты 

моделирования показывают, что прямые показатели качества предлагаемой системы 

регулирования обеспечивают необходимые значения температуры в зонах с допустимыми 

отклонениями и время регулирования отвечает требованию регламента режима обжига в 

этих зонах [6]. 

Выводы: Таким образом, модель предлагаемой системы регулирования 

температурным режимом в зонах печи обжига сырья может быть рекомендована для 

использования при разработке системы управления печью для обжига клинкера.  
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АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 

КЕРУВАННЯ СВІТЛОДІОДНИМИ ІНДИКАТОРАМИ У ЗАСОБАХ 

АВТОМАТИЗАЦІЇ 

 

Анотація. Приведені результати аналізу принципів побудови програмного 

забезпечення для керування світлодіодними індикаторами, що можуть використовуватися 

у тому числі і в засобах автоматизації. Розглянуто практичну реалізацію одного з 

розглянутих підходів на мікроконтролерах MSP430 виробництва TexasInstruments. 

 

Після появи сучасних мікроконтролерів керування світлодіодними індикаторами у 

засобах автоматизації у більшості випадків реалізується за допомогою програмних засобів, 

які забезпечують більшу гнучкість та функціональність. На сьогоднішній день вже складно 

знайти обладнання у яких керування, наприклад, багаторозрядним цифровим табло, 

відбувалося би схемою, зібраною на дискретних компонентах. З початку 90-х років минулого 

сторіччя для цієї задачі активно використовуються мікроконтролери. 

Проте, незважаючи на доволі широке освітлення у відомій технічній літературі питань 

практичного використання світлодіодних індикаторів, наприклад у [1 – 4], систематизовані 

довідники, які присвячені питанням принципів побудови програмного забезпечення, 

практично відсутні. Усе це стримує швидкість опанування цієї теми майбутніми фахівцями у 

галузі автоматизації. Тому проведення комплексних досліджень за темою «Підвищення 

енергетичної ефективності засобів індикації автоматизованих систем», частиною якого є 

аналіз принципів побудови програмного забезпечення є актуальним. 

У доповіді розглянуто особливості основних принципів побудови програмного 

забезпечення сучасних мікроконтролерів, які можуть використовуватися для керування 

світлодіодними індикаторами (Табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Найбільш поширені принципи побудови програмного забезпечення для 

формування сигналів керування світлодіодними індикаторами 

Метод 

керування 
Особливості 

Застосування у засобах 

автоматизації 

Безпосереднє 

керування 

портом вводу-

виводу 

Універсальний метод, що дозволяє 

реалізувати будь який метод керування будь 

яким типом світлодіодних індикаторів. 

Потребує найбільшу кількість процесорного 

часу 

Усі типи світлодіодних 

індикаторів 

Керування із 

викори-

станням 

переривань 

Потребує менше процесорного часу. 

Найкраще підходить для індикаторів, що 

використовують ШІМ-методи регулювання 

яскравості 

Багатокольорові 

індикатори стану певних 

режимів, багатокольорові 

системи підсвічування 

Комбіновані 

методи 

індикації 

Можливе часткове використанні апаратних 

модулів, наприклад, таймерів та переривань 

основного потоку програми. При правильній 

побудові програмного забезпечення потреби 

у процесорному часі – мінімальні 

Відображення цифрової, 

текстової та графічної 

інформації, табло «рядок, 

що біжить», великі екрани 
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Особливу увагу приділено можливості практичної реалізації розглянутих методів. 

Наприклад було створено програмне забезпечення для демонстраційної плати MSP-

EXP430FR4133 виробництва TexasInstruments[4], яке дозволяє керувати одним розділом 

світлодіодного семисегментного індикатора із використанням переривань у програмному 

забезпеченні, алгоритм якого показаний на рисунку 1. Оновлення стану індикатору 

відбувається 10 разів за секунду у обробнику переривань від таймера, налаштованого 

відповідним чином. Код символу можна змінювати шляхом натискання на відповідні кнопки 

на демонстраційній платі. 
 

 
Рисунок 1. – Спрощений алгоритм програмного забезпечення для демонстраційної плати 

MSP-EXP430FR4133 та результат роботи програми 

 

Головною перевагою виконаної роботи є можливість її використання у навчальному 

процесі під час підготовки фахівців у галузі автоматизації. Наприклад, результати 

проведеного аналізу можуть бути використані при створені відповідних навчальних 

посібників, а програмне забезпечення у лабораторному практикумі. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСПЕРСНОГО 

СОСТАВА ГРАНУЛ В БАРАБАННОМ ГРАНУЛЯТОРЕ – СУШИЛКЕ 

 

Аннотация. Математическая модель системы регулирования дисперсного состава 

гранул в барабанном грануляторе – сушилке 

 

Конкуренция на рынке Украины гранулированных минеральных удобрений 

предъявляет высокие требования к физико-химическим характеристикам готовой продукции. 

Химический состав удобрений зависит в основном от качества и соотношения исходных 

компонентов. При стабильном химическом составе главенствующую роль в обеспечении 

заданных физических характеристик продукции (влажность, прочность, размер) играет 

процесс гранулирования и сушки минеральных удобрений [1, 2]. Существующие системы 

регулирования процесса гранулирования не обеспечивают в полной мере требований к 

готовой продукции. Целью работы является разработка и имитационное моделирование 

предлагаемой системы регулирования дисперсного состава гранул при производстве 

аммофоса. 

Технологический процесс производства аммофоса на участке гранулирования и 

сушки продукта в аппарате БГС (барабанный гранулятор-сушилка) выполняется следующим 

образом. Аммофосная пульпа (раствор хлористого калия с мелкой фракцией аммофоса) через 

распылительную форсунку подается в БГС, а в верхнюю часть барабана подается ретур 

(мелкая фракция порошка аммофоса), а также газообразный теплоноситель из топки. При 

этом в зоне загрузки создается завеса из ретура, на которую напыляется аммофосная пульпа. 

Капли пульпы контактируют с гранулами ретура в завесе. При этом мелкие частицы ретура 

укрупняются, окатываются при вращении барабана и подсушиваются в присутствии 

теплоносителя [1, 3, 4, 5]. 

В существующих системах управления в основном были реализованы локальные 

системы регулирования отдельных технологических параметров и значительная нагрузка по 

выбору режимов для управления дисперсным составом гранул выполнялась оператором на 
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основании результатов ситового анализа диаметров гранул. Разработка современных 

экспресс-анализаторов дисперсного состава, способных работать в потоке, позволяет 

использовать их в системе регулирования дисперсного состава в режиме реального времени 

[6]. 

Применение таких анализаторов-гранулометров в корне изменяет подход к 

проектированию систем управления БГС. Исходя из этого разработана математическая 

модель БГС как объекта управления в программном пакете MATLAB-SIMULINK. Поскольку 

БГС является многомерным объектом управления, в модели учитывается подача пульпы, 

теплоносителя и количества оборотов барабана БГС при стабильной подаче ретура. 

 

 
Рисунок 1 – Математическая модель БГС как объекта управления по каналам «Расход 

теплоносителя – влажность гранул» и «Расход пульпы – диаметр гранул» с учетом 

количества оборотов БГС 

 

С использованием этой модели разработана система регулирования дисперсного 

состава с использованием среднего эквивалентного размера гранул, определение которого 

выполнялось с помощью гранулометра. В связи со значительными запаздываниями в объекте 

был выбран ПИ-регулятор по каждому каналу. Для учета взаимовлияния каналов можно 

использовать экспериментальные характеристики объекта, получаемые аналогично 

приведенным в [7]. Разработанная модель системы регулирования среднего диаметра гранул 

приведена на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 - Математическая модель системы регулирования диаметра гранул аммофоса 

 

Для учета возмущений, вносимых дисперсным составом ретура, спектром диаметров 

капель аммофосной пульпы, качеством природного газа и других возмущений использована 

модель суммарных возмущений. Результаты моделирования предлагаемой системы 

приведены на рис. 3. Они показывают, что отклонение диаметра гранул от заданного не 

превышает 0,2 мм. Это свидетельствует о возможности использования предлагаемой модели 

при разработке современной системы управления БГС. 
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Рисунок 3 - Переходной процесс системы регулирования размера гранул аммофоса 

 

Выводы. Предложенная модель системы регулирования среднего диаметра гранул 

может служить основой для совершенствования системы управления БГС. Это позволит 

обеспечить необходимый дисперсный состав состава готовой продукции, сократить расходы 

компонентов, позволит улучшить качество аммофоса и обеспечит возможность 

оптимизировать технологический процесс производства аммофоса в целом. 

 

Список литературы 

 

1. Бродский А.А., Эвенчик С.Д. Технология фосфорных и комплексных удобрений / 

Андреев М.В., Бродский А.А., Забелешинский Ю.А., Зорина Е.А., Кленицкий А.И., 

Кочетков В.Н., Родин В.И., Эвенчик С.Д.; под ред. Эвенчика С.Д., Бродского А.А.  

М.: Химия, 1987. – 464 с. 

2. ГОСТ 18918-85 Аммофос. Технические условия. М.: Изд. Стандартов. 1990. – 27 с 

3. Классен П.В., Гришаев И.Г. Основы процессы технологии минеральных  

удобрений. – М.: Химия, 1990. – 304 с. 

4. Кочетков В.Н. Гранулирование минеральных удобрений. М.: Химия, 1975. 224 с. 

5. Технологии комплексных удобрений с аппаратами БГС. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://niuif.ru/tekhnologii/udobreniya/tekhnologii-kompleksnykh-udobreniy-s-

apparatom-bgs/ (дата обращения 27.11.2020). 

6. Гранулометры Серия Parsum – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.malvernpanalytical.com/ (дата обращения 15.11.2020). 

7. Дудка С.В., Тошинский В.И. Исследование процесса грануляции и сушки в 

технологии удобрений марки «Суперагро N:P 10:40» // Восточно-Европейский журнал 

передовых технологий (ISSN 1729-3774). 2012. Том 4, №6(58). С. 7-10. 

 

Стопакевич А.А. 

ОНАС им. А.С. Попова 

 

АНАЛИЗ СРЕДСТВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДОСТУПНЫХ СТУДЕНТАМ 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛЕКЦИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ И 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотация. Проведен анализ преимуществ и недостатков средств набора формул в 

ОС Windows, а также выявлены существующие проблемы совместимости. 

Сформулированы критерии доступности демонстрационных материалов. Проведен анализ 

PowerPoint и PDF с точки зрения сформулированных критериев. Показано, что для 

достижения сформулированных критериев следует использовать специальные web-

двигатели, такие как Remark.js и Reveal.js  
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Постановка проблемы. В условиях дистанционного образования возникает проблема 

доступности демонстрационных материалов для просмотра студентами, которые часто 

используют мобильные устройства, планшеты, компьютеры с Office старых версий, 

компьютеры без ОС Windows и т.д. Демонстрационные материалы, разработанные с 

помощью привычного инструмента Microsoft PowerPoint, не вписываются в парадигму 

адаптации к возможностям конкретных устройств. Если же учесть, что демонстрационный 

материал должен содержать большое количество формул, которые далеко не везде и 

корректно отображаются, то проблема становится еще острее.  

Истоки проблем с формулами в офисных пакетах. Несколько упрощая, для 

пользователя существует два удобных способа написания формул: с помощью кода (в 

основном на диалекте языка LaTex) и с помощью визуального редактора (такого как Equation 

Editor, MathType или редактор Word). Для ученых и преподавателей Украины значительно 

более привычен второй вариант, хотя в мире количество сторонников обоих подходов более 

сбалансировано, например ряд научных журналов мирового уровня требует подачу рукописи 

в формате LaTex.  

Если ограничиться только Microsoft Office, то можно выделить два поколения 

редакторов формул. 

Первое поколение – это разные версии Equation Editor (EE), который лицензировал 

Microsoft, и MathType – существенно усовершенствованной версии ЕЕ. Поскольку EE по 

сути являлся автономной программой, которая покупалась Microsoft, то для её интеграции с 

Office была использована технология OLE2. Эта технология сохраняет в документе Office 

изображение формулы и её текст в закодированном закрытом формате. При запросе 

редактирования элемента вызывается связанная с ним программа (если она присутствует в 

ОС), которой передаются закодированные данные. После закрытия программы, она передает 

в Office новые закодированные данные и новый графический снимок. Недостатком формул 

первого поколения являлась сильная завязка на ОС Windows, закрытость формата, а также 

избыточные траты ресурсов на вызов и взаимодействие с отдельной программой для каждой 

формулы.  

Второе поколение – это разные версии Office Math, который включен в Office с 2007 

года. В Math устранены проблемы первого поколения: принят формат хранения данных 

OMML (Office MathML), который легко трансформируется в обычный MathML. Этот язык 

является не очень удобным для редактирования, но открытым, и нет нужды в отдельной 

программе – редактирование формул включено в стандартный функционал Office. 

Текущие проблемы совместимости. 1. Equation Editor (EE). Начиная с 2018 года 

Microsoft принудительно удаляет EE при автоматических обновлениях Office 2016 и выше по 

причине наличия уязвимости CVE-2017-11882, которую невозможно исправить, т.к. 

исходный код не доступен, а контракт с разработчиками редактора давно расторгнут. 

Дополнительным аргументом было то, что редактор практически в неизменном виде 

поставляется как 32-разрядное приложение со времен Microsoft Office 95, что усложняет его 

адаптацию к новым версиям Windows.В версиях под Macintosh с формулами, набранными в 

Equation Editor, особенно после 2007 года, также возникали многочисленные проблемы 

отображения. При печати и экспорте в PDF возможны проблемы при черновой печати. В 

Microsoft Office Web Apps и Office RT формулы EE отображаются и печатаются, но не 

редактируются. В Microsoft Office Mobile и Office for iPad формулы EE не отображаются, но 

и не удаляются при редактировании. В Desktop версиях Microsoft Office 2017 (после 

обновлений) и 2020 при запросе на редактирование формулы EE предлагается её 

преобразовать в формат Office Math (OM), что происходит не идеально, но в целом 

удовлетворительно. 2. Поскольку MathType (MT) использует тот же формат и технологию 

OLE, то при его отсутствии на компьютере пользователя формулы MT рассматриваются как 

формулы EE. Для Desktop версий Office для Windows и Mac установка лицензионной копии 

MT решает проблемы отображения и редактирования формул. Межу MT и EE нет 100% 
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совместимости. При наборе формул в MT лучше избегать кириллицы, а при редактировании 

EE некоторых формул MT часть знаков может испортиться или потеряться. Поскольку MT 

использует свои шрифты, то при печати и экспорте в PDF могут возникнуть проблемы с 

отображением, если эти шрифты не внедряются. 3. Формулы Office Math используют 

стандартный Web-ориентированный XML-формат хранения, адаптированы к просмотру на 

разных устройствах. Кроме того, формулы чаще всего корректно отображаются и легко 

редактируются в LibreOffice. При печати в более ранних версия Office были замечены 

проблемы, однако в 2020 они исправлены.  

Функциональное сравнение Office Math и MathType. Сфера интересов Microsoft 

никогда активно не включала публикацию научных текстов, в то время как MT является 

исходно профессиональным инструментом как для автономного использования, так и для 

использования в офисном пакете. Что и сделало MT стандартом для ряда научных журналов. 

OM использует один несменяемый шрифт Cambria Math, который очень не похож на 

Times и не привычен для многих. Размер элемента формулы OM изменить нельзя, только 

размер всей формулы. Масштабировать формулу также нельзя. Исходя из ограничений 

формата OMML, возможности разметки элементов достаточно скромные. С версии 2020 и 

обновления 2017 в OM появилась возможность ограниченно набирать LaTex код. Кроме 

того, возникли способы создания матриц с помощью текстовых команд (не LaTex). Формулы 

OM в офисном пакете не могут быть преобразованы в другие стандартные форматы. 

MT по умолчанию использует привычный Times, добавляя недостающие символы из 

своего собственного шрифта. В редакторе можно создавать стили, которые включают шрифт 

и размер элемента. Применимо большинство шрифтов, за исключением альтернативных 

математических вроде Cambria Math и Latin Modern Math, а также шрифтов для 

слабовидящих. Также, поскольку MT – это OLE объект, то он допускает произвольное 

масштабирование формулы. Формулы MT могут быть двухсторонне преобразованы (не 

всегда чисто) в более чем 80 форматов, включая форматы Wikipedia, MathJax, Moodle.  

Критерии доступности демонстрационных материалов. Здесь рассмотрим 

возможности доступа к информации максимального количества студентов с минимумом 

неудобств. Наиболее очевидным ограничением в доступности является требование наличия 

специальных (тем более платных) программ на компьютерах студентов. Поскольку на 

каждом компьютере установлен web-браузер, то можно считать материал, загруженный этим 

браузером, доступным. Достаточно легко прочтется web-страничка или PDF-документ, а вот 

с офисным документом, если его просматривать, например, с помощью бесплатных 

документов Google, могут возникнуть проблемы с точностью отображения, особенно 

формул. Недоступным следует считать материал, который трудно читать на мобильном 

устройстве, т.к. нужна постоянная прокрутка по строке или шрифт в масштабе слишком 

мелкий. Очевидно, что формат PDF в этом случае является недоступным. Недостаточно 

доступным следует считать материал, части которого нельзя использовать в студенческой 

работе (например, расчетные формулы, которые невозможно скопировать для последующего 

редактирования). Очевидно, что PDF также не проходит по этому критерию, а web-страничка 

должна быть специально разработана. Копирование из PowerPoint обычно 

удовлетворительно, если в нем все прочиталось. 

PowerPoint как инструмент для демонстраций слайдов с большим количеством 

формул. Сначала перечислим очевидные преимущества PowerPoint (PP): это стандартное 

средство; удобный интерфейс; небольшое требуемое время обучения; свободная визуальная 

разметка элементов (за исключением формул OM, реализация которых имеет ряд 

дополнительных ограничений в сравнении с Word); наличие большого количества 

анимационных эффектов. Ну и очевидные недостатки: создать красиво выполненную 

презентацию все-равно может только профессионал; для просмотра презентации нужен PP 

или просмотрщик PP; текст, формулы и изображения не отделимы от дизайна, поэтому при 

необходимости их переноса, скажем, в документ Word это нужно делать поэлементно 

(ухудшает ситуацию и то, что сами изображения по умолчанию хранятся в ухудшенном 
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качестве). В последние версии PP включена возможность разработки слайдов с адаптивной 

разметкой (Responsive), правда она скрыта от пользователя. В PP также реализована 

возможность экспорта в PDF, но это не удобно для мобильных пользователей и устраняет 

эффекты анимации. Возможность экспорта в web-страничку присутствует, но формулы 

преобразуются в изображения, часто с нарушением разметки.  

Альтернативы PowerPoint. Все альтернативы для решения поставленной задачи 

грубо можно разделить на два типа. Во-первых, это близкая реализация функционала 

PowerPoint. Во-вторых, это средства для разработки web-презентаций с использованием web-

технологий, языка MarkDown и библиотеки для отображения формул MathJax. Первый тип 

альтернатив рассматривать не целесообразно, т.к. по функционалу они обычно хуже, хотя 

они имеют меньшую цену, а также дают свободу выбора платформы. Среди второго типа 

альтернатив наиболее удобны для решения задачи такие web-движки, как Remark.js и 

Reveal.js в сочетании с библиотекой MathJax для отображения формул, записанных в 

формате LaTex. При этом набранные тексты и формулы просматриваются в браузере.  

Remark успешно опробован автором и получил позитивные отзывы студентов. Reveal – 

имеет множество дополнительных функций, в т.ч. анимацию и продуманный программный 

интерфейс, но он и более «тяжелый». Недостатком web-движков является необходимость 

знакомства преподавателя с web-технологиями хотя-бы на базовом уровне и определенные 

навыки в программировании. Преимущества – максимальная доступность, а именно: 

возможность просмотра в любом современном браузере; возможность полноценного 

просмотра в мобильном устройстве и на планшете (как в режиме горизонтального 

просмотра, так, при необходимости и в режиме вертикального); возможность копирования 

формул на Desktop для дальнейшей подстановки коэффициентов, записи хода решения и 

оформления отчета о выполненной работе в электронном виде. Единственный найденный 

недостаток при использовании библиотеки MathJax заключается в периодическом сбое 

отображения формул, что решается с помощью перезагрузки страницы. Это скорее всего 

связано с некорректной реализацией кэша браузера. Иногда такой эффект наблюдается и на 

ряде сайтов, скажем на Википедии, IEEEXplore, ScienceDirect и других, которые используют 

эту библиотеку.  

Выводы. Сейчас более 50% запросов в Web идет с мобильных устройств, а среди 

студентов это количество в мире превышает 70%. Многие классические инструменты 

подготовки и просмотра демонстрационных материалов для Desktop систем не полностью 

адаптированы к вызовам современности, в то время как использование web-движков вместо 

PowerPoint становится хорошим тоном, например, в презентациях на мировых ИТ-

конференциях. Для дальнейшего ознакомления с темой, рекомендуется изучить результаты 

трехлетнего эксперимента по изучению доступности учебных материалов в разных 

форматах, проведенного в Портлендском колледже [1]. Некоторые выводы из эксперимента 

совпадают со сделанными нами, однако эксперимент проводился еще до эпохи массового 

распространения web-движков для презентаций.  
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АНАЛІЗ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ СВІТЛОДІОДНИМИ 

ІНДИКАТОРАМИ У ЗАСОБАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

 

Анотація. Приведені результати аналізу методів використання апаратних модулів 

сучасних мікроконтролерів для керування світлодіодними індикаторами вузлів індикації 

пристроїв та систем автоматизації. Розглянуто особливості використання для цих задач 

апаратних модулів MSP430 виробництва Texas Instruments. 

 

Світлодіоди є одними із найбільш поширених напівпровідникових приладів для 

побудови вузлів та засобів індикації широкого кола радіотехнічних пристроїв, у тому числі і 

пристроїв, що використовуються у сучасних засобах та системах автоматизації. Поява 

недорогих високопродуктивних мікроконтролерів, наприклад, 16-розрядних 

мікроконтролерів  MSP430 виробництва Texas Instruments, обумовила поступову відмову від 

апаратних пристроїв керування цими приладами на основі дискретних компонентів, і перехід 

до повністю інтегральних рішень, з формуванням сигналів програмним способом. 

Проте, незважаючи на широку розповсюдженість такого методу, спеціалізована 

література, у якій були б сконцентровані усі питання, пов’язані із світлодіодною індикацією, 

на жаль, майже відсутні. Наприклад у [1] розглянуто лише електротехнічні питання, у [2] – 

питання функціональності, а у [3] – принципи побудови програмного забезпечення. Це 

обумовило проведення даного дослідження у рамках комплексної теми «Підвищення 

енергетичної ефективності засобів індикації автоматизованих систем». 

У доповіді розглянуто особливості використання апаратних засобів (периферійних 

модулів) сучасних мікроконтролерів, які можуть використовуватися для керування 

світлодіодними індикаторами (Табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Найбільш поширені периферійні модулі мікроконтролерів, які можна 

використати для керування світлодіодними індикаторами 

Апаратний 

модуль 
Особливості 

Застосування у засобах 

автоматизації 

Порт вводу-

виводу 

загального 

призначення 

На цій основі можна реалізувати будь-який метод 

керування будь яким типом світлодіодного 

індикатора. Проте, чим складніше сигнали 

керування тим більше необхідно процесорного 

часу для їх формування. Ідеально підходить для 

дискретних індикаторів, що працюють у режимі 

On/Off. 

Індикатори наявності 

живлення, індикатори 

активності певних режимів, 

дво- або трикольорові 

індикатори стану певних 

режимів, шкальні та 

семисегментні індикатори, 

тощо 

Таймери із 

підтримкою 

ШІМ 

Ідеально підходить для керування із 

використанням ШІМ. Також активно 

використовується при матричних методах 

керування. 

Цифрові табло та екрани, 

багатокольорове 

підсвічування зі змінною 

яскравістю 

Спеціалізовані 

модулі 

Потребують найменше процесорного часу, проте 

функціональність обмежена лише кількома 

типами світлодіодних або рідкокристалічних 

індикаторів. 

Спеціалізовані модулі 

індикації 

ЦАП 
Аналоговий метод керування із обмеженою 

функціональністю. 

Можливо використання у 

системах підсвічування зі 

змінною яскравістю 
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У якості прикладу практичного застосування розглянутих методів наведено алгоритм 

програмного забезпечення для керування світлодіодним індикатором за допомогою таймера 

із підтримкою ШІМ (Рис. 1). Програмне забезпечення розроблено для демонстраційної плати  

MSP-EXP430FR4133 виробництва Texas Instruments [4]. 

 

 
Рисунок 1. – Спрощений алгоритм програмного забезпечення для демонстраційної плати 

MSP-EXP430FR4133 (ліворуч) та вихідні сигнали для керування світлодіодом (праворуч) 

 

Основними компонентами програмного забезпечення є змінна, у якій зберігається 

поточне значення коефіцієнту заповнення – відносної тривалості імпульсу. Ця змінна 

змінюється шляхом натискання на відповідні кнопки, розташовані на демонстраційній платі. 

Формування сигналів відбувається апаратно без витрат процесорного часу за допомогою 

таймеру, який налаштовується відповідним чином на етапі ініціалізації (блок 2). 

Головною перевагою виконаною роботи є можливість її використання у навчальному 

процесі під час підготовки фахівців у галузі автоматизації. Наприклад, результати 

проведеного аналізу можуть стати інформаційною основою для навчальних посібників, а 

розроблене програмне забезпечення – для лабораторних та практичних занять. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ СОРТУВАННЯ ПОШТОВИХ 

ВІДПРАВЛЕНЬ АТ «УКРПОШТА» 

 

Анотація. Розглянуто проблеми автоматизації технологічних процесів сортування 

поштових відправлень АТ «Укрпошта» на прикладі Цеха оброблення пошти Одеської 

дирекції та запропоновані шляхи удосконалення технологічного процесу сортування 

поштових відправлень. 

 

Технологічні процеси в поштово-логістичних компаніях України нерозривно зв’язані 

з її автоматизацією технологічних процесів сортування та доставляння відправлень. 

Автоматизація ефективно застосовується на сучасному етапі розвитку людства з метою 

досягнення зростання показників якості надання логістичних послуг, поліпшення екології 

навколишнього середовища, якості та надійності продукції.  

На сьогоднішній час АТ «Укрпошта» відстає від розвитку поштово-логістичних 

служб, насамперед, це пов’язана з технічним оснащенням, що забезпечує автоматизацію, 

процесів обробки та сортування поштових відправлення, а також роботу міських 

транспортних маршрутів. 

Сортування поштових відправлень відбувається в Цеху оброблення пошти (ЦОП) 

обласних центрах України. В ЦОП Одеської дирекції АТ «Укрпошта» відбувається 

сортування, як вхідних поштових відправлень, з інших областей України, так і вихідних 

поштових відправлень, які надходять в ЦОП з Одеської області та міста Одеса.  

ЦОП Одеської дирекції трьохповерхнева будівля. Залежно від виду та категорії 

поштових відправлень сортування здійснюється у відповідній дільниці оброблення. До 

складу ЦОП входять 6 дільниць:  

–Дільниця обміну пошти;   

–Дільниця оброблення письмової кореспонденції; 

–Дільниця оброблення міжнародної пошти;  

–Дільниця оброблення посилочної пошти;  

–Дільниця оброблення страхової пошти; 

–Дільниця оброблення періодичних друкованих видань. 

На даний час в ЦОП Одеської дирекції АТ «Укрпошта» використовуються 

транспортери для вихідних поштових відправлень. Всі інші технологічні операції 

відбуваються майже вручну. Перед упакуванням пошти в машину, що прямує до дільниці 

оброблення та перевезення пошти м. Києва, оператор вручну сканує кожне поштове 

відправлення. Вхідні поштові відправлення, які надходять в контейнерах, оператор вручну 

сканує штрих код ярлика контейнера і направляє у відповідну дільницю. Перед прийняттям 

контейнера в дільниці оброблення, оператор знов сканує штрих код контейнера, а потім 

сканує кожен відправлення. 

Наведені технологічні процеси впливають на швидкість сортування поштових 

відправлень і на нормативні строки їх доставляння. Для покращення роботи операторів ЦОП 

та для удосконалення технологічного процесу сортування поштових відправлень 

пропонується автоматизувати ЦОП сучасними обладнаннями. По перше оновити 

транспортери, які ще використовуються з радянських часів. По друге, встановити біля 

люкового вікна рамки-сканери, який буде сканувати автоматично вхідну пошту, яка буде 

їхати по транспортеру, а також буде сканувати контейнери, що надходять з інших областей 

України. 
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Запропоновані шляхи покращення технологічного процесу сортування поштових 

відправлень наддасть можливість скоротити час на сортування пошти, покращить роботу 

операторів ЦОП та підвищить якість роботи АТ «Укрпошта». 

 

Флейта Ю.В., 

Смірнова Е.С., 

студенка магістратури, 

ОНАЗ ім. О.С. Попова 

 

СИНТЕЗ КОРИГУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Анотація. Розглянуто оптимальний синтез коригувальних пристроїв систем 

автоматичного управління. 

 

Найбільш дієвим способом додання системі автоматичного управління необхідних 

динамічних властивостей є введення до її складу коригуючого або передспотворюючого 

пристрою [1]. Тому питання оптимального синтезу коригуючих та передспотворюючих 

пристроїв є актуальними. 

На рис.1 зображена структурна схема системи автоматичного управління з 

послідовним  корегуючим та передспотворюючим пристроями, де х(t) – задавальна дія, y(t) –  

вихідна регульована величина,  gп(t) – імпульсна характеристика передспотворюючого 

пристрою, gк(t) – імпульсна характеристика коригуючого пристрою, gр(t) – імпульсна 

характеристика системи, яку потрібно відкоригувати.  

 

 
Рисунок 1 - Структурна схема системи автоматичного управління 

 

За допомогою коригувальних або передспотворюючих пристроїв можливо отримати 

систему з необхідною, бажаною імпульсною характеристикою gж(t), яка забезпечить 

мінімальне відхилення  одержуваної вихідний регульованої величини y(t) від заданої yз(t). 

Серед всіх критеріїв синтезу оптимальних систем управління перевага віддається 

критерію мінімуму середньоквадратичної помилки [1], тобто коли випадкові величини 

пов'язані між собою співвідношенням виду 
2( ( ) ( )) min

з
D M y t ty     . (1) 

 

Оскільки передавальні характеристики розімкнутої і замкнутої систем пов'язані 

відомим співвідношеннями [1] 

( ) ( )
( ) ,    ( )

1 ( ) 1 ( )

p з
з р

p з

р рW W
p pW W

р рW W
 

 
, 

то для спрощення аналізу будемо шукати оптимальні характеристики для розімкнутої 

системи. Для виведення рівняння, що визначає оптимальну характеристику коригуючого 

пристрою, визначимо кореляційні параметри в припущенні, що характеристика 

передспотворюючого пристрою зафіксована. 

Тоді 

0
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T

з ж
x t t dgY     (2) 
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Для фізичної реалізації оптимального коригуючого пристрою  введемо обмеження  
2

( )kI dtg t





  
 (4) 

Будемо шукати gк(t), які мінімізують D в класі функцій, що відповідають умові (4) і є 

безперервними разом зі своїми першими похідними в інтервалі [0, T]. Використовуючи 

методи варіаційного числення, метод множників Лагранжу, з урахуванням обмеження (4 ), 

отримаємо, що оптимальні gк(t), які мінімізують квадратичну норму D, є рішенням 

неоднорідного інтегрального рівняння другого роду з позитивно певним ядром 

 

0

( ) ( ) ( , ) ( )

T

k zzк к
t y K t y dy g tg g   ,   де   

0

( ) ( ) ( , )

T

ж zxg t g y K t y dy  . 

Для визначення характеристик передспотворюючого пристрою, що дозволяє 

мінімізувати D, необхідно зафіксувати характеристики коригуючого пристрою. Можлива 

спільна оптимізація характеристик передспотворюючого і коригуючого пристрою. 
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ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Анотація. Розглянуто можливості використання інфокомунікаційних послуг  для 

підвищення якості навчального процесу. 

 

В останній час значно виріс інтерес до дистанційного навчання. Це має під собою 

об’єктивні підстави. Зростає потреба людей у безперервній освіті та необхідність 

дотримуватись карантину через пандемію коронавірусу. Розвиток інфокомунікаційних 

технологій відкриває нові можливості для впровадження дистанційного навчання, 

зменшення його вартості. 
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Дистанційна освіта  дає можливість навчатися у індивідуальному режимі, постійно, 

незалежно від місця знаходження та проживання і часу. Кількість навчальних закладів, що 

використовують дистанційне навчання в освітньому процесі збільшується з кожним роком. 

Сучасна освіта являє собою поєднання змісту і технологій навчання. 

Практично усі навчальні заклади розробляють дистанційні навчальні програми. Але із 

всієї множини послуг, що може надати Інтернет, використовуються, як правило, електрона 

пошта, Zoom, Skype, а якості учбових матеріалів паперові носії, презентації, аудіо та 

відеодиски. Бо розробка систем дистанційного навчання, які у повній мірі будуть 

використовувати можливості сучасних комп’ютерних технологій і Інтернету дорого коштує. 

Існуючи системи дистанційного навчання, які використовують комп’ютерні мережі, в 

основному виконують функції адміністрування і управління курсами та слабо зв’язані  зі 

змістом конкретного курсу та навчального процесу. Передбачається, що зміст курсу  мало 

змінюється. А участь викладача в розробці учбових матеріалів полягає в написанні 

методичних матеріалів. Не в повній мірі використовуються можливості інформаційних і 

телекомунікаційних технологій при обробці відповідей студентів ті підготовці 

індивідуальних завдань. Крім того в системах дистанційного навчання треба забезпечити 

облік результатів успішності, як окремих студентів, так і груп. Також доцільно 

використовувати експертні навчальні системи. Такі системи можливо використовувати 

самими студентами  для контроля засвоєння матеріалу так викладачем для контроля роботи 

студентів. Будь яка система дистанційного навчання повинна містить в собі зручний спосіб 

передачі повідомлень між викладачем і студентами, а також підтримувати інтерактивний 

режим  обміну інформацією для викладача і студентів. 

Зменшення аудиторних часів повинно компенсуватись самостійною роботою 

студентів. Це потребує від студентів самоорганізації, дисципліни та ініціативи. У той же час 

необхідно спілкування студента з викладачем. Протиріччя між високою вартістю існуючих  

систем дистанційного навчання і обмеженими можливостями послуг Інтернету можливо за 

рахунок використання інфокомунікаційних технологій та тих послуг ,які вони надають. Це у 

повній мірі не замінить професійних навчальних програм, але збільшить наочність навчання. 

Використання сучасних технологій збільшує зацікавленість студентів у навчанні, дозволяє 

розширити можливості викладання навчального матеріалу. Збільшує зацікавленість 

студентів в отриманні більш якісних знань. Використання інфокомунікаційних технологій 

дозволяє забезпечити різнорівневий підхід в навчанні студентів. Розвиток 

інфокомунікаційних технологій та послуг дозволяє навчальним закладам підвищити якість 

навчального процесу. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ ARDUINO В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА 

РОБОТОТЕХНІКИ 

 

Анотація. На сучасному етапі розвитку на виробництві широко впроваджуються 

автоматизовані (розумні, інтелектуальні) та робототехнічні  системи. У роботі 

виконується розробка технічних рішень та програмного забезпечення автоматизованих та 

робототехнічних  систем з використанням сучасної платформи Arduino. 

 

Актуальність роботи пояснюється: необхідністю широкого впровадження нам 

практиці сучасних недорогих систем автоматизації та робототехніки в усі галузі 

промисловості України для підвищення рівня технічного переозброєння, 

енергоефективності, безпеки, конкурентоздатності і прибутковості підприємств за рахунок 

автоматизації процесів в різних сферах діяльності і виключення з них людини. 

Крім того, широке впровадження недорогих доступних систем автоматизації на 

підприємствах дозволяє значно покращити рівень безпеки, комфорту, знизити травматизм, 

підвищити продуктивність праці та суттєво економити енергоносії. 

Звісно на ринку вже багато рішень для створення систем автоматизації та 

робототехніки. Але універсальних і доступних в сучасних умовах на підприємствах України 

рішень з відкритим вихідним кодом немає. Для кожної галузі є свої рішення які мають 

широкий функціонал, але, як правило, займають нішу дуже дорогих послуг [1-3]. 

На сьогодні ще існують проблеми, які стримують широке використання розумних 

систем автоматизації (Smart-House) і головна – це висока вартість цих систем.  

Але порівнювати систем автоматизації та робототехніки побудованих на базі 

недорогій простій платформі Arduino з промисловими платними та дуже дорогими 

платформами буде не коректним. 

Тому в роботі виконано аналіз існуючих інструментів для розробки систем 

автоматизації і робототехніки та обґрунтовано використання сучасної платформа Arduino (з 

відкритим вихідним кодом), яка пропонована для прототипування недорогих, доступних і 

масштабованих (розумних) пристроїв. 

Arduino – популярна апаратна обчислювальна платформа, основними компонентами 

якої є плата вводу-виводу і середу розробки. Це зручна платформа швидкої розробки 

електронних пристроїв.  

Платформа користується величезною популярністю в усьому світі завдяки зручності і 

поширеної мови програмування C/C++, а також відкритій архітектурі [1-4].  

Для програмування мікроконтролерів Arduino в роботі обґрунтовано та обране 

середовище розробки Arduino IDE яка повністю безкоштовна [1-4]. 

 В роботі обґрунтуються необхідні технічні рішення на базі платформи Arduino (Nano 

ATmega 328,  Uno ATmega 32 та  Mega ATmega 2560) і розробляється програмне 

забезпечення для управління підсистемами Smart-House (мікроклімату, елементів системи 

пожежної сигналізації, керування доступом та інших).  

Для проведення експериментальних випробувань була розроблена і виготовлена схема 

автоматизованої системи освітлення.  

Метою проведення експериментальних досліджень є перевірка результатів 

теоретичних досліджень, підтвердження адекватності розробленого програмного 

забезпечення, встановлення факторів (при використанні різних датчиків у автоматизованої 

системі освітлення), які найбільш істотно впливають на роботу джерел освітлення. 
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Досліджені особливості використання датчиків PIR, вогню, диму, тиску та іншіх  для 

платформи  Arduino в рамках реалізації проектів «розумний будинок», «охоронна система», 

«розумна лабораторія» та іншіх. 

В роботі були вирішені задачі дослідження та розробка відповідно до завдання 

прототипу автоматизованої система освітлення на базі платформи Ардуино та розроблено 

відповідне програмне забезпечення керування системою.  

Також результати досліджень в області використання платформи Arduino були 

використані при створені (проектів лабораторії робототехніки ОНАЗ ім. О.С. Попова) 

інсектоморфних безпілотних роботів з використанням системи управління на основі плат 

Arduino на базі мікроконтролерів ATmega328  (рис. 1, а) та ATmega2560 (рис. 1, б). 

Інсектоморфні роботи можуть використовуватися для виконання технологічних 

процедур в важкодоступних або небезпечних для людини місцях, загазованих середовищах, 

в ході рятувальних, розвідувальних операцій та в якості навчальних роботів.  

 

  

а) б) 

Рисунок 1 – Зовнішній вигляд інсектоморфних  роботів 
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ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ ARDUINO ДЛЯ IOT-ПРИСТРОЇВ 

 

Анотація. На сучасному етапі розвитку виробництва широко впроваджуються 

технології Інтернету речей («IoT» – Intemet of Things). У роботі виконується порівняльний 

аналіз існуючих популярних IoT-платформ. Обґрунтовано вибір  і показані перспективи 

використання платформи Arduino для IoT-пристроїв.  

 

Сучасні тенденції об'єктивно і переконливо свідчать про швидко зростаючий інтерес 

Інтернету речей (ІР), високої активності фахівців в науково-дослідній, освітній і виробничій 
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сферах, що визначає перспективу розвитку цієї галузі в XXI столітті як одного з ключових 

напрямів сучасної науки.  

Ідея створення Інтернету речей виникла та спрямована на підвищення ефективності 

економіки за рахунок автоматизації процесів в різних сферах діяльності і виключення з них 

людини. Інтернет речей (Internet of Things) –  це єдина мережа фізичних об'єктів, здатних 

змінювати параметри зовнішнього середовища або свої, збирати інформацію і передавати її 

на інші пристрої [1, 2]. Сьогодні IoT вже проник в багато сфер нашого життя: від аграрного 

сектора, логістики, «розумних» машин до SMART-пристроїв.  

Ці гаджети комунікують з навколишнім світом за допомогою вбудованих датчиків. А 

IoT – мережа, що з'єднує гаджети. IoT – мережа фізичних пристроїв, що взаємодіють між 

собою і навколишнім світом через мережу з використанням вбудованих датчиків. 

Arduino – відкрита платформа для прототипування інтерактивних електронних 

пристроїв. Arduino представляє собою не дорогу плату мікроконтролера з власним 

процесором і пам'яттю, до якого підключаються датчики, екрани, Wi-Fi, GPRS, Bluetooth 

модулі. На платі також є десятки контактів, до яких можна підключати всілякі компоненти: 

лампочки, датчики, мотори, роутери, магнітні дверні і так далі. 

Arduino є одним з популярних засобів розробки для IoT [1]. Він легкий у використанні 

і дозволяє налаштувати управління зручним вам способом. Мікроконтролери Arduino 

проектуються для виконання самих різних завдань. На вхід цих пристроїв можна подавати 

інформацію, керуючи таким чином різними пристроями, а за допомогою виведення можна 

відображати і зберігати дані.  

Крім цього, даний інструмент також дозволяє об'єднувати декілька пристроїв і 

керувати ними віддалено [1-4]. 

До IoT-пристроїв можна віднести будь-який пристрій, який для виконання покладених 

на нього дій обмінюється через Інтернет даними з іншими пристроями, веб-сервісами. Це – 

Smart-House ("розумний будинок"), Smart-Grid, Smart-City та інші [2-4]. 

На ринку вже багато рішень для створення інфраструктури Інтернету Речей. Але для 

кожної галузі є своя IoT-платформа. Універсальних рішень немає.  

В роботі виконано аналіз існуючих інструментів для розробки платформ Інтернету 

речей. Існуючі рішення (IBM Watson, Eclipse IoT, Particle, Device Hive, PaaS, Blynk) мають 

широкий функціонал, але, як правило, займають нішу дорогих послуг [4].  

Платформа Arduino, яка пропонована для прототипування недорогих, доступних і 

масштабованих IoT-пристрої в даній магістерській роботі, позиціонується як проект з 

відкритим вихідним кодом [1-3]. 

Порівнювати його з платними платформами буде не коректним. Однак, не можна не 

відзначити наявність ряду переваг проектів з відкритим вихідним кодом перед платними 

продуктами. З огляду на те, що код відкритий, завжди є можливість перевірити його безпеку 

з точки зору відсутності вразливостей, а при їх виявленні такі уразливості легко усунути [4].  

Також можна бути впевненим, що проект не закриється раптово, адже розвитком займається 

ціла спільнота розробників проектів на базі Arduino, а не одна організація. Наслідком цього є 

швидкий розвиток за рахунок внеску постійно зростаючого всесвітнього співтовариства 

Arduino – розробників [4]. 

Звичайно, всі ці переваги грають роль тільки в разі ефективної архітектури 

платформи, яка здатна скласти конкуренція іншим продуктам [4]. 

Отже, метою роботи є дослідження можливості використання платформи Arduino, яка 

буде керувати пристроями і стежити за станом цих пристроїв через Інтернет. 

Передбачається, що платформа буде гнучкою і, в той же час, легко настроюється. 

Для досягнення цих цілей був розроблений прототип на базі платформи Arduino. 

Прототип (як і сама платформа) має модульну структуру, що дозволяє 

використовувати сторонні Arduino-проекти в якості модулів [1]. Ця особливість дозволяє 

поліпшити якість розширюваності проекту, а також сприяє розвитку платформи. 



Секція 5. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

 
 

75-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 

 науковців, аспірантів та студентів 
57 

Модульність архітектури також забезпечує гнучкість і багатозадачність платформи. 

Особливу увагу при побудові архітектури приділяється масштабованості [1, 4]. 

В роботі також, обґрунтовано обрана сучасна платформа Arduino – доступна відкрита 

платформа для прототипування інтерактивних електронних пристроїв.  

Платформа Ардуіно має мікроконтролер, до якого підключаються датчики, екрани, 

Wi-Fi, GPRS, Bluetooth модулі. Пристрої об'єднуються в мережу, керовану по Інтернету або 

іншими способами. 

За рахунок сучасних мікроконтролерів, таких як Arduino, цілком можлива розробка 

прототипів IoT-пристроїв, де всі електронні компоненти уніфіковані і готові, а логіка IoT-

пристроїв програмується на стандартних мовах програмування, таких як С / С ++  [1- 3]. 

У процесі вивчення обраного підходу та структури побудови, яка дозволяє 

автоматизувати процес взаємодії IoT-пристроїв та платформ Arduino – у роботі розроблений 

прототип експериментальної системи, що працює на основі цієї платформи.  

Розроблені: апаратна частина проекту та програмний модуль – скетч (пакет для 

прошивання) для програмування мікроконтролерів прототипу IoT (SMART) пристроїв. 

Розглянуто особливості створення розумних пристроїв в рамках концепції Intemet of 

Things на базі популярної платформи Arduino для «розумних» систем Smart-House.  

Виконано дослідженні технічних можливостей, особливості підключення і взаємодії 

різних датчиків і виконавчих пристроїв на прикладі проекту  «Home's Smart». 

Розглянуто організація доступу проектів, що розробляються для мережі Інтернет, 

відправка і отримання ними даних з використанням популярних хмарних IoT-сервісів.  

Приділено увагу обміну даними за допомогою плати GPRS / GSM Shield. Розглянуто 

проект створення власного сервера для збору по мережі даних з різних пристроїв на 

платформі Arduino. 

Виконано обгрунтування та вибір використання Wi-Fi-модуля ESP8266.  

В результаті аналізу різних схемотехнічних рішень обрані модулі, що працюють із 

зовнішніми контролерами за стандартним UART (обрана конкретні плати Arduino MEGA, 

Arduino UNO та Arduino Nano для оброблення пакетів, отриманих ESP8266 з Інтернету.  

А для відстеження потоку даних на комп’ютер обґрунтовано обраний вбудований 

термінал (середовище розробки) Arduino IDE. В цьому випадку, при підключенні ESP8266 до 

плат Arduino не буде потрібно адаптація плати для середовища Arduino IDE. 

Для роботи пристрою з бездротовими мережами з використанням платформи Arduino 

встановлюється один з режимів роботи Wi-Fi-модуля на чипі ESP8266: режим клієнта 

(модуль може підключитися до будь-якої точки доступу); режим точки доступу (модуль 

може створити свою Wi-Fi мережу); змішаний режим (модуль може підключитися до точки 

доступу та створити свою мережу). За допомогою бездротового контролера організовується 

зв'язок по інтерфейсу WiFi, забезпечуючи проектам Arduino вихід в Інтернет і можливість 

дистанційного керування і збору даних. 

Також в роботі створено тестову схему для контролю доступу з використанням 

модуля зчитувача MFRC522, щоб відкривати і закривати електронний замок (рис. 1).  

Розглянуто організація доступу за технологією автоматичної безконтактної 

радіочастотної ідентифікації об'єктів – RFID за допомогою радіочастотного каналу зв'язку.  

Цілком для Smart пристроїв, пристроїв промислової автоматики можна 

використовувати популярністю не дорогу платформу Arduino и сумісні компоненти, але для 

IoT ця платформа не дуже підходить, тому, що немає стандартного інтерфейсу підключення 

до Інтернет и тому, що її обчислювальні потужності досить слабкі. 

Тому в роботі запропоновано використання плати WeMos и NodeMcu на базі чіпа 

ESP8266 спільно з платформою Arduino (Mega на основі мікроконтролера ATmega2560). 

В роботе зроблені висновки (щодо доцільності впровадження інтелектуальної системи 

розумних пристроїв на базі платформи Ардуіно спільно з WiFi модулями на базі чіпа 

ESP8266, плат Ethemet Shield, модулів GPS Ublox NEO-M8M, модулів RFID RC522 с карт 
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доступом та інших, а також різних датчиків і виконавчих пристроїв) та рекомендації щодо 

використання платформи Arduino для IoT-пристроїв у лабораторіях ІТ, ІР, робототехніки та 

студії створення навчального відео і мультимедійного контенту (рис. 1). 

Впровадження результатів роботи у проектах "розумного будинку» (Smart-House) і 

«розумної лабораторії» (ОНАЗ ім. О.С. Попова, ауд. № 103а, №106а, №400а) використані 

модулі організації бездротового зв'язку на базі чіпа ESP8266 для зв'язку Ардуіно по WiFi: 

модуль «WiFi Node MCU ESP8266» та модуль «WiFi WeMos DI Mini ESP8266MOD».  

 

  
Рисунок 1 – Прототип, елементи та електронні компоненти системи контролю й керування 

доступом (для проекту Smart-House) на базі мікроконтролерів Arduino, з використанням 

модулю RFID, модулю ESP8266 та електронного замка 
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СЕКЦІЯ 6. ЕКОНОМІКА Й УПРАВЛІННЯ  
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ОНАЗ ім. О.С. Попова 

 

ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Анотація. У доповіді визначені перспективи та проблеми розвитку фондового ринку 

України, основні тенденції його розвитку як елемента національної економіки. 

 

Фондовий ринок є однією з найважливіших частин економіки будь-якої країни, в тому 

числі і України. З його допомогою здійснюється перехід фінансів з однієї галузі в іншу і 

назад, тобто відбувається регулювання розвитку різних сфер економіки. Чим правильніше й 

ефективніше буде працювати фондовий ринок, тим швидше й інтенсивніше розвиватиметься 

економіка країни. Однак сам по собі цей ринок правильно працювати не буде - він повинен 

регулюватися державою. Ступінь цього регулювання різна в різних країнах, але у всіх 

країнах воно присутнє. На даний момент ринок цінних паперів України перебуває на шляху 

свого становлення і значно відстає від ринку розвинених країн. Дослідження особливостей і 

шляхів розвитку фондової біржі України стає для національної економіки актуальним.   

Фондовий ринок (або ринок цінних паперів) - це сукупність відносин фінансового ринку, 

пов'язаних з випуском і обігом цінних паперів, а також форми і методи такого звернення. Це 

також система інститутів і економічних механізмів, які обслуговують кругообіг цінних 

паперів. Фондовий ринок в структурі ринкової економіки виділяється особливо. Перш за все, 

через те, що об'єктом купівлі-продажу є специфічний товар - цінні папери. Головною 

відмінністю ринку цінних паперів від ринку будь-якого іншого товару є те, що він служить 

формуванню грошового капіталу, в подальшому можливе використовуваного для 

інвестування виробництва будь-якого реального товару або ж збільшення початкового 

капіталу.  

На даний момент Україні для відновлення економіки потрібно розвинений фінансовий 

ринок, у тому числі фондовий ринок як один з його найважливіших сегментів. 

Функціональна роль такого ринку, поряд з перерозподілом прав власності, перетворенням 

заощаджень в інвестиції, забезпеченням ідей у використанні коштів, приведе до формування 

прогресивної структури виробництва, що й відповідає завданню масштабної модернізації 

української економіки. Цілком очевидно, що виконання зазначених функцій фондовим 

ринком багато в чому визначається такими його характеристиками, як свобода й відкритість, 

інформаційна прозорість, справедливість і впорядкованість, ліквідність, глибина і широта, 

оптимальне співвідношення ризику і винагороди. Тільки під час реалізації цих характеристик 

фондовий ринок може виконувати своє громадське призначення, в тому числі сприяти 

позитивним структурним зрушенням в економіці. Водночас сьогоднішній стан фондового 

ринку явно не відповідає цьому призначенню. 

Серед проблем функціонування фондового ринку України можна виділити такі: як і в 

межах усієї національної економіки, на ринку цінних паперів існує необхідність в 

інвестиційних ресурсах. Це комплексна проблема, пов'язана з: наявністю тіньової 

економіки, де обертається значний обсяг ресурсів, вилучений з обігу на офіційному 

фінансовому ринку; нестабільністю економіки, що не дозволяє сформувати клас 

фундаментальних  довгострокових інвесторів; обмеженою кількістю ліквідних та 

інвестиційно-привабливих фінансових інструментів (наприклад, більшість акцій 

українських емітентів є занадто ризиковими для інвесторів); недостатнім рівнем 

заощаджень населення, пов'язаним із низькими доходами значної частини населення; низька 

ліквідність та капіталізація фондового ринку; нерозвинений фондовий ринок не стимулює 
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нові компанії залучати потрібний їм капітал шляхом публічного розміщення акцій 

(проблему недостатності фінансових ресурсів вони можуть вирішити, використовуючи 

можливості кредитного ринку чи емітуючи в обіг облігації); управління діяльністю компанії 

та розподілом прибутку досить часто не відповідає інтересам дрібних інвесторів; 

недосконала українська судова система, яка не захищає права власності дрібних інвесторів 

(акціонерів); недостатній рівень фінансової грамотності населення та інші проблеми [1].  

Фондовий ринок будь-якої країни є вагомим і необхідним елементом фінансового 

ринку, який безпосередньо впливає на розвиток усіх суб`єктів національної економіки. 

Попри те, що фондовий ринок та реальний сектор економіки є відносно автономними 

системами, між ними існують певні взаємозв'язки. Особливо сильний вплив фондового 

ринку на реальний сектор спостерігається у кризових ситуаціях.  

Аналіз стану фондового ринку є необхідним для підвищення ефективності 

функціонування фінансової системи України та визначення стратегії його розвитку на 

перспективу. У 2018 році, порівняно з 2017 роком, темп приросту обсягів торгів на ринку 

цінних паперів становив 26% при зростанні ВВП на 3,2%. Фондовий ринок України у 2018 

році підскочив більш ніж на 80%. Україна стала кращою у світовому рейтингу фондових 

ринків за показником її ключового індексу, який з 1997 року розраховується однією з двох 

найбільших вітчизняних бірж ПФТС (Перша фондова торговельна система). Індекс показує 

темпи приросту обсягів торгів на ринку і за цим показником Україна у 2018 році обійшла 

такі країни, як Македонія, Катар, ОАЕ та Саудівська Аравія. За результатами 2017-го року 

індекс ПФТС очолив аналогічний рейтинг Блумберга (американська компанія, постачальник 

фінансової інформації). Цікаво, що Україна була попереду й обійшла такі країни: Казахстан, 

де індекс виріс на 64%, і Монголію (63%) [2]. 

Фондовий ринок України відносно молодий, поступово розвивається, але є фактори, 

які сповільнюють цей процес, серед них: недостатня конкурентоспроможність фондового 

ринку України; недосконалість податкового стимулювання розвитку ринку; нерозвинене 

корпоративне управління ринком; мала розбудова інфраструктури фондового ринку; 

недосконалість законодавства України. Подальший розвиток фондового ринку залежить від 

конкретних заходів держави у сфері розбудови фінансової системи. 
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ПІДХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА  

 

Анотація. Визначено актуальність розвитку малих підприємств як основи 

національної економіки. Проаналізовано проблеми малих підприємств в кризових умовах. 

Запропоновано підходи щодо розвитку малих підприємств.  

 

Діяльність підприємств спрямовано на забезпечення споживачів сучасними товарами 

та послугами в умовах змін, що відбуваються. Ці зміни мають носити як техніко-

економічних, так і організаційних характер і на державному рівні, і на рівні підприємств усіх 

розмірів. Відтак, уваги потребують як великі, так і малі підприємства (МП), які складають 



Секція 6. Економіка й управління 

 
 

75-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 

 науковців, аспірантів та студентів 
61 

соціально-економічну базу країни. На цьому наголошується «Стратегія розвитку малого і 

середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року», де відзначено, що саме малі та 

середні підприємства є базою економіки країни, адже завдяки стабільному функціонуванню 

та створенню робочих місць вони сприяють зростанню валового національного продукту та 

економічного потенціалу країни [1]. 

Розглядаючи структуру підприємницької діяльності з позиції часток великих, 

середніх та малих підприємств, можна побачити перевалювання саме малого та середнього 

підприємництва [2]. Так, кількість великих підприємств в економіці країни становить лише 

0,021%. Тобто основну масу підприємств складають саме малі та мікропідприємства. При 

цьому обсяги реалізованої малими та середніми підприємствами продукції в економіці 

становить 63,1%. Малі підприємства є також вагомим джерелом робочих місць. В 

середньому по країнаx на цих підприємствах працює близько 80% працюючих.  

Втім, реалії сучасності, а саме пандемія, яка викликана розповсюдженням COVID-19, 

призвела до суттєвої кризи в першу чергу малих підприємств. Ця криза позначилася на рівні 

безробіття, призвела до скорочення кількості МП, їх банкрутств, тощо. Лише невелика 

кількість МП здатні бути перейти до дистанційної праці та впровадити цифрові робочі місця. 

Для підприємств, що працюють в реальному секторі економіки (промисловість, будівництво 

тощо) технологічними процесами взагалі не передбачено дистанційну працю і вони 

вимушені були тимчасово припинити роботу. На противагу ним, сільське господарство не 

може зупинити діяльність і, подекуди нехтуючи безпекою, продовжили працювати.  

Цифровізація реального сектору економіки та МП передбачає, перш за все, оновлення 

тих технологій, які вже присутні у цифровому просторі. Зокрема, подальше розвинення 

Інтернет речей, big data, хмарних та туманних обчислень тощо. Ці технологій здатні 

удосконалити деякі технологічні процеси, системи управління виробничо-збутовими 

ланцюгами, але не здатні саме створити цифрові робочі місця у реальному секторі економіки 

для МП. Якщо великі підприємства мають певні ресурси для впровадження засобів Індустрії 

4.0, то МП на завжди мають фінансові ресурси чи таку діяльність, яка не передбачає активне 

запровадження цих сервісів (наприклад, кав’ярні). 

Можна запропонувати такі підходи щодо до розвитку малого підприємництва в 

сучасних умовах: 

 активне залучення малого бізнесу до мережевих форм ведення бізнесу, 

запровадження on-line торгівлі та кур’єрської діяльності не лише з доставки замовлень з 

Інтернет-магазинів, а й товарів та послуг іншого малого бізнесу - продуктів харчування, 

ресторанів, тощо; 

 мережеві освітні та розважальні сервіси, дистанційні туристичні послуги, реклама 

нових цифрових сервісів та послуг; 

 застосування краундфайдингових та краундсорсингових платформ для забезпечення 

інвестиційної підтримки МП. 

Ці та інші підходи здатні забезпечити розвиток малого підприємництва в сучасних 

складних умовах.  
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Анотація. В доповіді розглядається сучасний стан ринку телекомунікаційних послуг. 

Суб’єкти  господарської діяльності особливо в сучасних умовах (пандемії), як і в усьому світі 

так і в Україні повинні враховувати потреби та платоспроможність користувачів послуг, 

та звернути увагу на зменшення тарифів з метою розширення абонентської бази. У зв’язку 

з економічною ситуацією, що склалася вчасності в Україні, є потреба в отримані на 

законодавчому рівні субвенції на розвиток телекомунікаційних послуг, які будуть 

надаватися малозабезпеченим, з державного або місцевого бюджету. Також провести 

оцінку стану телекомунікаційного ринку послуг і відповідно з цим застосувати на прикладі 

більш розвинутих країн стандарти якості надання послуг. 

 

Постановка проблеми. В останні роки все більше нові технології визначають 

розвиток нашої епохи. Найбільшу роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології в 

складі яких важливу роль і вплив на розвиток сучасності є телекомунікації. Ситуація, що 

склалася на українському ринку  є досить напруженою. Особливо це відчувається у 

критичний час (протистояння пандемії COVID-19), але разом з цим, зросла кількість 

користувачів телекомунікаційних послуг.  

Телекомунікаційні послуги давно вже стали базовою потребою кожного з нас 1. 

Телекомунікації (електрозв’язок) - передавання, випромінювання та приймання знаків, 

сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, 

проводових, оптичних, або інших електромагнітних системах 2. Підприємства (оператори), 

які надають послуги зв’язку, потребують в розробці та удосконаленні відповідного 

програмного забезпечення та управління  підприємством та уваги щодо їх розвитку і захисту 

послуг зв’язку в сучасних умовах. 

Метою роботи є дослідити сучасний стан ринку телекомунікаційних послуг і оцінити 

розвиток підприємств зв’язку в сучасних умовах.  

Виклад основного матеріалу. Далю говорив, що термін «підприємство» походить від 

слова «вживати» - затівати, вирішуватися виконати будь-яку нову справу, приступати до 

здійснення чого-небудь значного. 

Зв’язок – сфера економіки України. Вона виконує функції з прийому інформації, її 

обробки, розподілу та видачі кінцевої продукції користувачам усіх сфер. 

 Управління - це особливий вид діяльності, що перетворює неорганізований натовп в 

ефективну цілеспрямовану і продуктивну групу. Управління  є стимулюючим елементом 

соціальних змін і прикладом значних соціальних перемін.  

Суб'єктом управління підприємства (суб'єктом менеджменту підприємства) виступає 

адміністративно-управлінський персонал, який за допомогою взаємопов'язаних методів 

управління забезпечує ефективну діяльність підприємства. Завдання суб’єкта управління 

полягає в тому, щоб забезпечити найбільший ступінь засвоєння інформації виконавцями. До 

суб’єктів зовнішнього середовища відносять: суспільство, конкуренти, споживачі, 

закордонні країни, банки, страхові компанії, постачальники, виробники додаткових послуг та 

інші. До суб’єктів  підприємницької  діяльності відносять: підприємства поштового зв’язку, 

підприємства телекомунікаційної сфери, науково-дослідні інститути (лабораторії) в галузі 

зв’язку.  

Специфічність зв’язку передбачає наявність розгалуженої схеми інформаційних 

потоків у межах управління підприємствами зв’язку. Вплив суб'єкта на об'єкт управління, 
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тобто сам процес управління, може здійснюватися тільки за умови циркулювання певної 

інформації між керуючою і керованою підсистемами. Потреба в інформації різних ланок, 

суб’єктів управління неоднакова і визначається насамперед тими завданнями, які розв’язує в 

процесі управління той чи інший суб’єкт, той чи інший керівник, працівник управлінського 

апарату, тими функціями, які він виконує. Потреба завжди конкретна, оскільки конкретні 

завдання, що виконуються в управлінні 3. 

Обсяг і зміст інформації, яка потрібна різним суб’єктам управління, залежить від: 

 масштабу і важливості рішень, що приймаються (чим масштабніше, важливіше 

рішення, тим більша за обсягом та різноманітна за змістом інформація, необхідна для його 

підготовки та прийняття); 

 кількості та характеру керованих, регульованих параметрів (чим більше число 

параметрів, чим вони складніші, багатофакторніші, тим більша за обсягом, різноманітніша 

інформація, яка потрібна для їх регуляції); 

 тривалості й частоти управлінського циклу, частоти кроку регулювання; 

 кількості варіантів можливих станів і поведінки системи; 

 величини та різноманітності збурюючи систему внутрішніх та зовнішніх впливів; 

 кількості та якості показників, що характеризують підсумки роботи системи.  

Згідно з Законом України «Про телекомунікації» підприємство може надавати такі 

види послуг: надання безпроводових телекомунікаційних послуг мережею Інтернет,  зв’язок 

факсом, телефоном, конфіденційний зв’язок телефоном і відеоканалом мережею Інтернет 4.   

В ході проведених досліджень помітним є збільшення доходів від надання послуг 

мобільного зв’язку, які у 2019 році збільшились на 20% у порівнянні з 2018 роком.  

Масове користування сучасними послугами зв’язку із застосуванням LTE-технологій, 

що стало можливим після запуску мереж 4G у 2018 році трьома найбільшими операторами 

телекомунікації, дало відчутний поштовх підвищенню попиту на користування мобільним 

Інтернетом українцями. За 2019 рік доходи від надання послуг з доступу до мережі Інтернет 

зросли майже в половину (на 48 %) у порівнянні з минулим роком. Протягом 2019 року 

операторами мобільного зв’язку було значно розширено покриття території України 

мережами 4G, що дозволило збільшити до 78% частку населення, яке може отримувати 

послуги мобільного широкосмугового доступу до мережі Інтернет, що суттєво пришвидшує 

та полегшує усі персональні та бізнес взаємодії. За 2019 рік операторами мобільного зв’язку 

інвестовано у галузь сукупно близько 11 млрд. грн.  

У 2019 році доходи від надання послуг зв’язку склали 72 961 млн. грн., в них частка 

доходів від надання телекомунікаційних послуг склала 91,0 %, а від надання послуг 

поштового зв’язку та кур’єрських послуг – 9,0 % 5. 

 

 
Рисунок 1 - Структура доходів від надання телекомунікаційних послуг за 2019 р., млн. грн 
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В структурі доходів від надання телекомунікаційних послуг у 2019 році найбільшу 

частку складали рухомий (мобільний) зв’язок - 63,0 % та фіксований доступ до мережі 

Інтернет - 17,6%, сумарна частка яких у загальних доходах від надання телекомунікаційних 

послуг склала 80,6 % . 

Тенденція останніх років щодо зменшення кількості абонентів фіксованого 

телефонного зв’язку залишилась незмінною і протягом 2019 року. Крім того, залишається не 

вирішеною проблема викрадення та пошкодження мідних кабелів телекомунікаційних мереж 

операторів фіксованого телефонного зв’язку, що призводить до тривалої відсутності зв’язку 

у споживачів послуг. В умовах зменшення попиту споживачів на послуги фіксованого 

телефонного зв’язку актуальним питанням залишається реконструкція та оптимізація 

телекомунікаційних мереж, в ході яких здійснюється перехід до використання сучасного 

високопродуктивного комутаційного обладнання, здатного обслуговувати декілька зон 

нумерації.  

Спостерігається тенденція зменшення споживання послуг таксофонів. Зокрема, в 2017 

році щомісяця за допомогою таксофонів надавались послуги в обсязі близько 900 тис. хв. 

розмов, а в 2019 році ця цифра зменшилася майже втричі і склала менше ніж 380 тис. хв. Та в 

умовах ізоляції при карантині немає потреби в даному виді надання послуг. Крім того, 

таксофони, які використовуються на телекомунікаційній мережі оператора не виробляються 

в Україні, що створює складнощі з їх подальшою експлуатацією. 

Висновок. Незважаючи на всі складні умови (карантин) підприємства зв’язку на 

ринку розвиваються. І задача для подальшого розвитку сфери телекомунікаційних послуг   
забезпечити такі напрями діяльності, як використання європейських стандартів якості 

надання послуг; розробка та впровадження тарифів, які б максимально враховували потреби 

і платоспроможність споживача; постійний моніторинг тенденцій на ринку 

телекомунікаційних послуг в Україні та світі, а також врахування їх в діяльності 

підприємств. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

 

Анотація. В доповіді розглядаються теоретичні та практичні аспекти оцінювання 

ефективності діяльності підприємства. Представлено результати аналізу та оцінювання 

показників ефективності діяльності підприємств (ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «МТС») на 

основі дослідження звітних даних, що представлені в Інтернет-джерелах та інформації 

офіційного сайту компанії, доведено позитивну динаміку їх ефективного розвитку та 

інвестиційну привабливість. 

 

Постановка проблеми. Питання ефективності виробництва завжди посідало важливе 

місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних 

рівнях управління економікою - від власників приватного підприємства до керівників 

держави. Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні вимагає від підприємств 

активних дій з підвищення ефективності їх функціонування.  
Телекомунікація є невіддільною частиною соціально-економічної системи держави та 

належать до стратегічних складових національної економіки, без ефективної роботи якої 

неможливе підвищення добробуту суспільства [1]. 

Стратегічною метою телекомунікації є необхідність забезпечення споживачів 

телекомунікаційними послугами, а підприємство (оператори), які працюють у сфері 

телекомунікації повинні задовольняти проблеми фізичних і юридичних осіб, органів 

державної влади в телекомунікаційних послугах [2]. Тому оцінка ефективності 

функціонування підприємств телекомунікації є актуальної сьогодні. 

Метою роботи є дослідження теоретичних аспектів економічної ефективності, як 

економічної категорії; узагальнення теоретичних та практичних аспектів, щодо  оцінювання 

ефективності функціонування підприємств в сучасних ринкових умовах. 

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб схарактеризувати економічну 

ефективність діяльності підприємств, перш за все, потрібно представити теоретичні аспекти 

таких понять як «ефективність», «результативність», «рентабельність», «прибутковість» [3]. 

Ефективність ‒ це досягнення найбільших результатів за найменших затрат живої та 

уречевленої праці. Економічна ефективність є конкретною формою дії закону економії часу. 

Економічна ефективність є основним якісним фактором економічного зростання організації, 

оскільки забезпечує абсолютне зростання її результатів при тій же величині зусиль. 

Результативність - це міра точності управління, яка характеризується рівнем 

досягненням очікуваного стану об'єкту управління, мети управління або ступенем 

наближення до неї. 

Рентабельність - це відносний показник прибутковості, що характеризує ефективність 

господарської та фінансової діяльності підприємства. 

Прибутковість – це показник, який характеризує ефективність діяльності 

підприємства з точки зору здатності його приносити прибуток та забезпечувати ефективне 

відтворення використаних ресурсів. 

В практиці щодо оцінки показників економічної ефективності діяльності 

підприємства, використовують показники рентабельності. Результати аналізу стану найбільш 

вагомих підприємств ПрАТ «Київстар" і  ПрАТ "МТС", показав : у 2019 році активи 

«Київстар» є рентабельними на 31 % [4], а ось рентабельність активів «МТС» знаходиться в 

діапазоні  7%-16% [5].  Показники рентабельності розраховуються на основі величини 
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отриманого суб’єктом підприємницької діяльності прибутку. Отриманий підприємством в 

певних абсолютних і відносних розмірах прибуток є необхідною умовою його 

самодостатності, економічної незалежності, подальшого функціонування. 

Система показників ефективності діяльності зв’язку господарської діяльності має: 

показувати витрати всіх видів ресурсів, що споживаються на підприємстві; створювати 

передумови для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва; стимулювати 

використання всіх резервів, наявних на підприємстві; забезпечувати інформацією стосовно 

ефективності виробництва всі ланки управлінської ієрархії; виконувати критеріальну 

функцію. Загальні капітальні витрати компанії «Київстар» за підсумками 2019 року склали 

5,111 млрд грн. В основному, кошти були спрямовані у розвиток мережі 4G і покращення 

якості послуг високошвидкісного мобільного інтернету. А ось капітальні витрати «МТС» у 

2019 році склали 32,2 млрд. (18% від виручки), що більше на 13% в порівнянні з 2018 роком. 

Основні напрямки за витратами - це розвиток LTE, розширення оптоволоконних ліній та 

розвиток мереж 3G і 4G в Україні.  

Також не слід забувати, про один із найважливіших показників ефективності – чистий 

прибуток. Чистий прибуток «МТС» за підсумками 2019 року впав на 87,8% з 20,8 млрд грн 

до 2,5 млрд грн. Основний вплив на падіння прибутку надав резерв для виплати зобов'язань 

згідно з домовленістю з комісією США з цінних паперів в розмірі 850 млн. Чистий дохід 

«Київстару» складав - 18,7 млрд грн, що на 13,2% більше, ніж за 2018 рік. Це свідчить про те, 

що компанія є доволі прибутковою, і нарощує свій прибуток шляхом розширення 

асортименту послуг, а також формує власну цінову політику.  

Важливе методологічне місце і практичне значення для підвищення ефективності 

галузі зв’язку має найбільш повне виявлення факторів, які впливають на ефективність 

виробництва, і науково обґрунтована їхня класифікація. Основні фактори підвищення 

ефективності виробництва в ринкових умовах суспільства були визначені  й отримали досить 

детальну розробку. Зміни, які відбулися в економіці України за останні роки, в тому числі й у 

галузі зв’язку, призвели до виникнення нових факторів, які відбивають необхідність 

інтенсифікації виробництва і прискореного розвитку підприємств, як основної ланки, яка 

забезпечує задоволення потреб населення у послугах зв’язку.  

Висновок. В результаті проведеного аналізу підприємств ( ПрАТ «Київстар» і ПрАТ 

«МТС» ), можна визначити, що їх  діяльність є ефективною. У 2019 році активи «Київстар» є 

рентабельними на 31 %, а ось рентабельність активів «МТС» знаходиться в діапазоні  7%-

16%. Чистий прибуток «МТС» за підсумками 2019 року впав на 87,8% з 20,8 млрд грн до 2,5 

млрд грн. Чистий дохід «Київстару» складав - 18,7 млрд грн, що на 13,2% більше, ніж за 2018 

рік. Компанії є доволі прибутковою, і нарощує свій прибуток внаслідок розширення 

асортименту послуг, а також формує власну цінову політику. Вони мають міцні позиції на 

ринку і позитивну динаміку розвитку, також вони є інвестиційно привабливими.  
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ 

НА ЗАСАДАХ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТІ 

 

Анотація. Обґрунтовано доцільність застосування мультимодальних систем для 

розвитку міжнародних транспортних коридорів. Визначено переваги зсовування цих систем 

у поєднанні із механізмами державно-приватного партнерства.  

 

У сучасних умовах під впливом процесів глобалізації, підвищення ступеня 

мобільності населення, стирання границь у бізнесі, важливого значення набуває формування 

транспортної інфраструктури як засобу фізичного переміщення вантажів та пасажирів у 

глобалізованому світі. Провідна роль тут належить міжнародним транспортним коридорам 

(МТК), які беруть на себе основне транспортне навантаження на територіях свого 

розташування. Перманентна активізація міжнародного співробітництва спричиняє 

актуалізацію вивчення питань, пов’язаних з удосконаленням теоретичних основ та 

практичних підходів до розвитку МТК на макро- та мезорівнях.  

Існуючі сьогодні найпотужніші МТК (Економічний пояс шовкового шляху, Транссиб, 

Пан’європейські коридори та інші) формують глобальну транспортну мережу, що сприяє 

розвитку міждержавного співробітництва. Однак, існує проблема, пов’язана з різними 

пріоритетами та можливостями країн щодо використання того або іншого виду транспорту 

на протязі МТК. Це пов'язано з їх географічними розташуванням, економічними 

можливостями, іншими факторами. У зв'язку із цим виникає низка проблем, а саме: 

 необхідність перевантаження вантажів або пересадки пасажирів з одного виду 

транспорту на іншій, що приводить до необхідності формування логістичних стикувань, 

розгортанню перевантажувальних терміналів, формуванню системи взаємовідносин між 

різними перевізниками в транспортному ланцюгу; 

 складність узгодження нормативно-правових аспектів для транскордонних 

перевезень, відмінність супровідних документів на вантажі та правил перетинання кордону 

фізичними особами; 

 різниця технологічної бази, інфраструктурного забезпечення, систем забезпечення 

безпеки, екологічності, енергоефективності, інших чинників, що негативно позначається на 

можливостях забезпечення єдиних стандартів якості перевезень тощо.  

Для подолання цих та інших проблем оптимальним підходом до функціонування МТК 

є повсюдний перехід до системи мультимодальних перевезень, заснованої на узгодженому 

використанні декількох видів транспорту для організації одного ланцюжка перевезення. 

Мультимодальність дозволяє ефективно долати організаційні, технічні, економічні та інші 

аспекти роз’єднаності умов функціонування різних видів транспорту та надає можливість 

забезпечити нерозривний процес перевезення на основі комплексного використання всіх 

видів транспорту і постійних пристроїв. Крім того, мультимодальні системи підвищують 

інтероперабельність та рівень інтегрованості міжнародних перевезень. 

Для активізації розвитку МТК на основі впровадження мультимодальних систем 

доцільно забезпечити їх необхідну та достатню інтелектуалізацію на основі застосування 

сучасних інфокомунікаційних технологій, що дозволяють формувати ефективні системи 

управління з універсальним інтерфейсом, прийнятним для усіх країн-учасників. Також 

необхідно сформувати основні підходи до організації процесів управління. Оскільки в 

більшості випадків мультимодальні перевезення застосовуються для транскордонного 

трафіку, оптимальним є використання механізмів державно-приватного партнерства, 
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здатного долати сукупність наявних проблем юридичного, фінансового та іншого характеру 

завдяки інтеграції державних важелів управління та приватних можливостей фінансування. 

 

Прокопенко О.О., 

Студент магістратури, 

ННІ Бізнесу та соціальних комунікацій, 

Бондаренко О.М., 

к.ф.н., доц. 

ОНАЗ ім. О.С. Попова 

 

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ВЕНЧУРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

У сучасних умовах прискореного розвитку науково-технічної революції і 

великомасштабного транскордонного переміщення капіталу, глобалізації виробництва і 

ринків конкурентоспроможність товарів, підприємств і країн все більшою мірою 

визначається здатністю національної економіки генерувати і впроваджувати нові технології. 

Тому в даний час традиційна науково-технічна політика поступається місцем політиці 

інновацій, сфокусованої на практичному застосуванні і отриманні комерційної віддачі від 

нововведень, що стимулює виникнення нових типів компаній і відповідних видів їх 

фінансування, як, наприклад, венчурного. 

Венчурні підприємства - підприємства, які здійснюють наукові дослідження, 

інженерні розробки і впроваджують нововведення, зокрема на замовлення великих фірм і за 

державними контрактами. Це невеликі, але гнучкі і ефективні підприємства, які створюються 

з метою апробації, доопрацювання і введення в промислову експлуатацію ризикових 

інновацій. 

Спільними передумовами виникнення міжнародного венчурного інвестування стали 

глобальні процеси, що відбуваються в світовій економіці: лібералізація торгівлі, 

транснаціоналізація виробництва, інтелектуалізація економіки, формування 

єдиного інформаційного простору, інтернаціоналізація стандартів, формування 

світової фінансової системи, формування міжнародної фінансової інфраструктури. 

Науково-технічна революція (НТР) кардинально змінила сам процес економічного 

розвитку, що виразилося в індивідуалізації попиту, прискорення оновлення продукції, 

розширення автоматизації та інформатизації. Саме ці перетворення стали матеріальною 

основою появи і розвитку венчурного бізнесу. 

Останнім часом розвиток венчурного бізнесу в Україні дав новий поштовх до 

розробки і впровадження нових технологій, збільшення національного наукового потенціалу. 

Питання про сутність венчурного бізнесу та механізмі створення умов для його розвитку 

знаходиться в центрі уваги економічної теорії. 

Саме венчурний капітал сприяв реалізації, у другій половині минулого століття, ряду 

найбільших інновацій в області інформаційних технологій, мікроелектроніки, біотехнологій і 

в інших високотехнологічних галузях економіки цих країн. Венчурний капітал сприяв успіху 

таких відомих компаній, як Microsoft, Intel, Apple Computer, Lotus, Solectron, Brookstone, 

Genen Tech, Sports Authority, Au Bon Pain, Federal Express і багатьох інших. 

За 2019 рік відбулося більше десятка великих інвестиційних угод, в яких брали участь 

компанії з українським корінням (така специфіка ринку: не можна говорити про повністю 

українських стартапи, так як переважна більшість з них, якщо не всі, інкорпоровані в Естонії, 

Ізраїлі, США або інших юрисдикціях за межами України). 

Для ефективного здійснення венчурного інвестування необхідно мати і застосовувати 

систему процедур, правил, критеріїв, відповідно до яких здійснюється відбір об'єктів 

інвестування, управління процесом реалізації інвестиційних проектів, повернення інвестицій 
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і оцінка їх ефективності. Допомогти у вирішенні даних питань може розроблена інвестиційна 

стратегія.  

Інвестиційна стратегія являє собою систему довгострокових цілей інвестиційної 

діяльності підприємства, що визначаються загальними завданнями його розвитку та 

інвестиційної ідеологією, а також вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення. 

Наявність стратегії розвитку венчурного фінансування інноваційних проектів допомагає 

більш оперативно реагувати на зміни умов зовнішнього і внутрішнього середовища.  

В основі розробки інвестиційної стратегії організації лежать принципи нової 

управлінської парадигми - системи стратегічного управління. 

Особливості венчурного інвестування полягають в тому, що інвестиції здійснюються 

в обмін на частку акціонерного капіталу на ранніх стадіях розвитку інноваційної діяльності з 

метою забезпечення швидкого зростання капіталізації бізнесу. При цьому венчурний 

інвестор не вимагає заставного забезпечення, яке не можуть забезпечити розглядаються 

інноваційні компанії, а бере ризики на себе, використовуючи свій досвід і зв'язки в бізнесі. 

Стратегічний розвиток - це генеральна комплексна програма дій, що визначають 

пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл ресурсів для їх 

досягнення. За своїм змістом стратегія є довгостроковим плановим документом, результатом 

стратегічного планування. 

При стратегічному плануванні першим, найбільш визначальним вважається вибір 

цілей тих чи інших суб'єктом господарювання. Основну мету підприємства прийнято 

називати місією. Вибір місії підприємства здійснюється з урахуванням дій факторів 

зовнішнього середовища. Виходячи із загальної місії підприємства, формуються його інші 

стратегічні цілі. Реальність і ефективність стратегії підприємства забезпечуються, якщо 

стратегічні цілі будуть: 

- конкретними і вимірюваними; 

- чітко зорієнтованими у часі (коли і якої мети потрібно досягти); 

- досяжними, збалансованими, ресурсно забезпеченими; 

- односпрямованим. 

При цьому бажано встановлювати цілі для кожного напрямку діяльності 

підприємства. 

Стратегічний розвиток венчурного підприємства - це сукупність тактичних дій для 

розвитку організації, які допомагають досягти певних бізнес-цілей. 

Стратегію компанії можна порівняти з дорожньою картою. Коли ви відправляєтеся в 

подорож, ви можете безцільно блукати і в якийсь момент виявитися там, де і хотіли. А 

можете взяти карту, прокласти маршрут з точки А в точку Б і рухатися наміченим шляхом. 

Ефективна стратегія компанії - це найбільш ефективний маршрут з точки А в точку Б, де є 

чіткий вибір цілей організації і способів досягнення мети. Ніхто не заважає піти першим 

шляхом і рухатися без конкретної мети, але в цьому випадку ніхто не може гарантувати, що 

ви опинитеся в потрібному місці. 

Однією із стратегій розвитку венчурного підприємства в Україні повинен бути 

постійний контроль за ринком. Венчурні підприємства повинні завжди пропонувати 

інноваційні ідеї і продукти, тільки в такому випадку венчурний бізнес буде розвиватися і 

з'явиться потік інвестицій. 

Стратегія компанії повинна бути, з одного боку, конкретної і зрозумілою, а з іншого, 

надихати на роботу і нові досягнення. Ніщо так не мотивує власника або топ-менеджмент 

компанії, як конкретні цілі, досяжність яких прогнозована і розрахована в фінансових 

моделях. Якісно зроблена стратегія дозволяє подивитися на розвиток бізнесу з висоти 3-5 

років. Стратегія дає можливість проаналізувати точки зростання, які можуть виникнути в 

майбутньому, і уникнути помилок, які можна зробити, якщо займатися тільки операційною 

діяльністю. Це важлива і корисна робота, яка показує зрілість власників і керівників 

компанії. 
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THE NOTION OF CONTEXT FROM THE PERSPECTIVE OF DIFFERENT LINGUISTIC 

DISCIPLINES 

 

Abstract. A good term, as scholars say, is always clear and unambiguous. However, this 

clarity is not always so easy to achieve, since we may get different definitions from different 

perspectives. In any discourse be it written or oral, there is a text utterer and a text interpreter. In 

general, while communicating, the utterer encodes ‘something’ which the interpreter has to decode 

in order to understand its sense. This ‘something’ is the meaning of the discourse, which can often 

be very hard to interpret. A good example of this is that it is much easier to understand an everyday 

discourse than, for instance, to read a completely abstract poem from literature that might contain 

some hidden meanings. Of course, this does not mean that its meaning is impossible to interpret, but 

rather more difficult and time consuming. In order to understand the meaning, it is worth looking at 

the context. The context, however, is viewed and defined differently in different linguistic 

disciplines. As a result, there are two main viewpoints within linguistics: the cognitive pragmatic 

perspective and functionalist perspective. According to cognitive pragmatic perspective, context is 

not a predetermined phenomenon within the language, but set in our minds. As far as they are 

concerned, the context is the internal mental representation of external circumstances and the 

utterer’s and interpreter’s constructive function that helps to create the context [10; 12; 13]. In 

contrast to this, the functionalist perspective claims that the context is a predetermined phenomenon 

and is within the text. They believe that each language unit has its own function within discourse 

and each discourse has a certain function of its own [3; 6]. The current paper is aimed at presenting 

the notion of context from the perspective of different disciplines. 

The cognitive pragmatic perspective. The main field that studies context is commonly 

referred to as pragmatics, but this concept has been widely investigated in other linguistic 

disciplines too. According to Lewison [7] ‘pragmatics is a theory of language understanding that 

takes context into account ’. Thus, in order to identify the relation between linguistic expressions 

and what they express, one must consider the context in which these expressions are used. 

Pragmatics deals with the general principles of communication, habits and tendencies of language 

use that cannot be grasped in an exact way. From this perspective, the notion of context 

simultaneously denotes the system of knowledge about the communicative conditions and the 

process of applying this knowledge, i.e. it has structural and operational characteristics. 

According to Widdowson [13], successful verbal communication can only be achieved if 

the receiver of the text interprets its meaning. Consequently, he claims that the text itself does not 

necessarily contain meaning, but is created by the receiver’s constructive activity. In order to 

understand the meaning of any discourse, two important things need to be taken into account - 

context and co-text. Co-text is usually referred to as the words and texts surrounding a particular 

word or text that help to determine its meaning, while context is much wider meaning than 

surrounding text. This theory is also shared by Tatrai [12], who believes that the context is not 

predetermined, its creation requires the constructive activity of the individuals involved in the 

situation. From this, however, it can be deduced that, from the point of view of the receiver, 

background knowledge, cultural knowledge, and experience on the subject greatly influence the 

process of interpretation. A good example of this is the English phrase How do you do?. This phrase 

without adequate cultural knowledge could be misinterpreted, since a native English speaker does 

not use it to ask about how you are, but simply to say hello. Let us bring another example about 

how differently a sentence can be interpreted depending on the situation. For representation, let us 
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take a closer look on the phrase Well done!. In general, we use this phrase when one managed to 

succeed in something. However, human creativity allows us to use this sentence ironically as well. 

For example, if our partner has done something wrong that we said in advance that it will not be 

correct. In this case, we can also use this phrase, but its meaning in this context will be quite the 

opposite. As a result, if someone does not know that something wrong had happened in this 

situation and we have used this term, one may misinterpret it due to a lack of background and 

situational knowledge. 

Attempts have also been made to analyse the context from a psychological perspective, 

which is attributed to Sperber and Wilson [10]. This is called Relevance Theory. The theory 

however, was not invented by them, but they further developed the work of a previous scholar, 

Grices’s [2] theory of maxims of co-operative principle, with the exception that they reduced 

Grice’s multiple maxims to one - to relevance. This theory is more concerned with how to think in 

order to reach a relevant interpretation, and is essentially a model of cognition rather than co-

operation. In their relevance theory, the authors refer to contextual assumptions as a ‘set of premises 

used for interpreting an utterance’. According to them, 'context is a psychological construct, a 

subset of the hearer’s assumptions about the world ’ [10, p.15]. Based on this, they claim that 

context is abstract and in the mind rather than concrete and in the world. The basic idea of relevance 

theory is that information is relevant when it relates in some way to one's assumptions about the 

world. In regard to that, Wilson stated that ‘Greater complexity implies greater processing effort; 

gratuitous complexity detracts from relevance. ’ [14, p. 46]. This means that the more complex an 

utterance is formulated, the greater the processing effort; the greater the processing effort, the less it 

relevant. Sometimes, however, it can also complicate the processing effort when one says more than 

hearer needs. Unnecessary extra information only prolongs the processing, but does not add 

substantial value to the hearer. It is also worth noting that according to them, the hearer does not 

decode the meaning, but infer it. Consequently, decoding and inferential processes are quite 

different. A decoding process starts from a signal and results in the recovery of a message which is 

associated to the signal by an underlying code. An inferential process starts from a set of premises 

and results in a set of conclusions which follow logically from, or are at least warranted by, the 

premises. The intended interpretation of an utterance is not decoded but inferred, by a non-

demonstrative inference process - a process of hypothesis formation and evaluation - in which 

linguistic decoding and contextual assumptions determine the class of possible hypotheses, and 

these are evaluated in the light of certain general principles of communication which speakers are 

expected to obey [11, 12-13 pp.]. 

Functionalistic perspective. In contrast to the previous perspective, the functionalists 

describe context from the perspective of the language. Before we get into the point, let us take a 

look at what function means. According to Dik ‘the term function is used to refer to pragmatic, 

semantic or syntactic status of constituents in an utterance which makes them fulfil some role for 

each other and/or contribute to the functionality of the utterance as a whole’ [1, p. 87]. The 

functionalist principle assumes that each unit has its own function in language. It examines 

language in such a way that it breaks language down into sub-structures within larger utterance 

units - e.g. the function of phonemes within the words, the function of words within the sentence, 

the function of sentence within the text, etc. It points to the fact that elements of language system 

have peculiar properties by means of which they play a role for the functioning of other elements. 

While cognitive pragmatic tradition mainly concentrates on the conditions for the logical patterns 

behind utterances, functionalists study the functional nature of language. Thus, Komisarov defines 

context ’as a single piece of text; the verbal environment of the text element selected for analysis; a 

certain set of words, grammatical forms and constructions in which a given word or other unit is 

used that is equivalent to a word ’ [6, p.10]. In this case, it is different from the cognitive pragmatic 

definition in that it shifts the focus from extralinguistic factors to semantic and syntactic issues. By 

this we mean that the representatives of this view describe language as a phenomenon of 

specifically functional nature. John Searle [9], developed a view in which he considered language as 

a form of action - that when we speak, we ‘do’ things like make requests, make statements, offer 
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apologies and so on. The same idea was expressed by Komisarov [6] who claims any text performs 

some kind of communicative function: it communicates some facts, expresses emotions, establishes 

contact between communicants, etc. He illustrates it with the following examples: There is an apple 

on the table, I like apple, Please, give me an apple, Do you like apple?. Even though each of the 

sentences contain the word apple, they are formed with different purpose. Besides, scholars in this 

field describe the human nature as ‘goal directed’ because humans do everything with a special 

purpose. They acknowledge that people may use different linguistic forms to express meaning in 

different context in the forms of discourse, but they add that their meaning is used with a 

predetermined and conscious purpose/function. Let us take, for example, a sentence I feel happy 

which presumably was said by a student who managed to successfully pass all examinations. From 

the perspective of functionalism, the sentence Ifeel happy serves only as tool to express emotional 

state. Based on this, every single utterance has a special predetermined purpose or function. 

According to them, linguistic structures are meaningful of its own and they are meaningful in light 

of what they are used for in actual situations. With other words, this perspective on meaning in 

communication focuses on the distinction between the linguistic form of the utterance and its 

communicative function of that utterance in the communication situation. Analysts rid of context 

certain individual, temporary, or ad hoc features that the cognitive pragmatic view does take into 

account. 

Conclusion. As one can see, the notion of context is hugely complex, conceptualized in a 

variety of ways in different disciplines. While functional view by defining context takes into 

account only linguistic factors, cognitive pragmatic view takes into account both linguistic and 

extra-linguistic factors and the participants of the discourse/situation. In interpretation of meaning, 

functionalists define context by linguistic analysis, in contrast, the cognitive pragmatic view by 

logical analysis. The functionalist view tries to approach the context from the direction of the 

language, while the cognitive pragmatic view, on the contrary, approaches the language from the 

direction of the context. There has been no consensus among researchers as to whose point of view 

is better or who owns the truth. Both fields represent significant views which complement each 

other. It is only a matter of point of view which one we consider to be right or less right. 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

Анотація. Розглядаються загальні положення щодо суб’єктивної сторони 

правопорушення. Названі ознаки суб’єктивної сторони правопорушення, їх значення для 

кваліфікації. Вказані відмінності між різними видами вини. Дається поняття та формула 

казусу.  

 

Зі шкільної парти держава виховує суспільство у дусі поваги до закону. Але, на 

практиці, статистика правопорушень показує, що не всі громадяни є законослухняними. 

Відповідно, постає питання про кваліфікацію правопорушень. Юридичною підставою 

відповідальності є склад правопорушення. Поряд з об'єктом [1], об'єктивною стороною [2],  

суб’єктом, злочин включає суб'єктивну сторону.  

Суб'єктивною стороною злочину є ставлення свідомості та волі суб'єкта злочину до 

суспільно шкідливих або суспільно небезпечних дій, а також його наслідки, виражені у 

вигляді вини, мети та мотивів вчинення злочину; в деяких випадках емоційний стан особи, 

яка вчиняє злочин. Значення суб'єктивної сторони правопорушення можна передати через те, 

що вона є одним із елементів складу правопорушення, відсутність якої вказує на те, що і 

склад правопорушення відсутній і немає підстав для притягнення особи до відповідальності. 

Суб’єктивну сторону, на відміну від об’єктивної сторони правопорушення, яку 

характеризують як зовнішню сторону правопорушення, називають внутрішньою стороною 

правопорушення. 

Отож, суб’єктивною стороною правопорушення є внутрішня сторону 

правопорушення, що характеризується психічним ставленням до діяння, вчиненого особою і 

до результату вчиненого, що виражається  виною, мотивом, ціллю і, у деякий випадках, 

емоційний станом. 

За загальним правилом, ознаками суб’єктивної сторони правопорушення виступають: 

вина, мета, мотив. У законодавстві України є випадки, де емоції представлені в конструкції 

складу правопорушення, у ст. 116, 123 КК України. Отже, в деякий випадках, до ознак 

суб’єктивної сторони правопорушення відносяться: вина, мотив, мета, емоційний стан.Ці 

ознаки поділяють на загальні і факультативні. Загальні впливають на кваліфікацію діяння. 

Факультативні – на призначення міри відповідальності. Існує загальне правило: до 

обов’язкових ознак будь-якого складу правопорушення відноситься вина. 

За відсутності вини немає потреби говорити про інші ознаки складу правопорушення. 

Відповідно, мотиви, ціль та, подекуди, емоційний стан особи стають факультативними 

ознаками суб’єктивної сторони. 

Наприклад, при умисному вбивстві без обтяжуючих і пом’якшуючих ознак, для 

кваліфікації діяння за ознаками суб’єктивної сторони маємо встановити лише вину.  
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Рисунок 1. Ознаки суб’єктивної сторони. Загальне правило 

 

Виключення становлять випадки, коли законодавець вводить факультативні ознаки в 

конструкцію норми права або така ознака (такі ознаки) випливають з її змісту, в такому 

випадку вони стають обов’язковими. 

При кваліфікації такого вбивства з обтяжуючими обставинами, як вбивство з 

корисливими мотивами, обов’язковими ознаками суб’єктивної сторони є вина і мотив. 

Виною є психічне відношення людини до діяння і до його результату. 

Згідно законодавчих положень, формами вини називають умисну, необережну і 

складну вину. 

Видами умислу виступають прямий умисел і непрямий. 

Прямий умисел (dolus directus) наявний у тих випадках, коли людина усвідомлює 

суспільну небезпечність або суспільну шкідливість вчиненого, передбачає настання 

суспільно небезпечних або суспільно шкідливих наслідків і бажає їх настання. 

Непрямий умисел (dolus indirectus) – коли особа усвідомлює суспільну небезпечність 

або суспільну шкідливість діяння, передбачає настання суспільно небезпечних або суспільно 

шкідливих наслідків, не бажає, але свідомо припускає настання цих наслідків. 

Необережність поділяється на самовпевненість і недбалість, в кримінальному праві – 

злочинна самовпевненість і злочинна недбалість. 

При самовпевненості людина не усвідомлює суспільної небезпечності чи суспільної 

шкідливості діяння, передбачає можливість настання суспільно шкідливих або суспільно 

небезпечних наслідків, легковажно розраховує на їх відвернення. 

При недбалості особа не усвідомлює суспільної небезпечності або суспільної 

шкідливості діяння, не передбачає навіть можливості настання суспільно шкідливих або 

суспільно небезпечних наслідків, але могла і повинна була передбачити. 

В літературі поєднання форм вини називають та характеризують по-різному: складна, 

змішана, подвійна, подвоєна, комбінована, роздвоєна. Саме тому законодавець ще не вносить 

зміни в Загальну частину КК – наука продовжує розбирати це питання, включаючи 

визначення зі змістом терміну.  

Якщо відобразити сутність представленого комбінування форм вини, можна говорити 

про складну форму вини і поділяти її на змішану та подвійну. 

Змішана форма вини можлива при діяльності, коли частина яка передбачає вчинення 

дії або бездіяльності, передбачена в адміністративному праві у формі умислу, а частина яка 

передбачає наслідки в кримінальному праві вчиняється у формі умислу або необережності. 

Подвійна форма вини можлива у тих випадках, коли і діяння і наслідки передбачені в 

одному нормативно-правовому акті, діяння вчиняються умисно, а наслідки вчиняються з 

необережності. 

Змістом будь якого виду вини є інтелектуальний і вольовий момент. Інтелектуальний 

момент включає усвідомлення і передбачення, а вольовий момент – бажання настання 

наслідків. 

Формулою прямого умислу є усвідомлення, передбачення та бажання. 

 

Вина Мотив; 

Мета; 

Емоційний 

стан 

 

Факультативні 

ознаки 
Обов’язкові ознаки 
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Таблиця 1. 

Усвідомлення Передбачення Бажання 

+ + + 

 

Формулою непрямого умислу є усвідомлення, передбачення, не бажання, але свідоме 

припущення настання наслідків. 

Таблиця 2. 

Усвідомлення Передбачення Бажання 

+ + Не бажання, але свідоме 

припущення настання 

наслідків 

 

Формулою самовпевненості є: не усвідомлення, передбачення можливості,  

легковажний розрахунок на відвернення.  

Таблиця 3. 

Усвідомлення Передбачення Бажання 

- Можливості  Легковажний розрахунок 

на відвернення 

 

Формулою недбалості є: не усвідомлення, не передбачення, хоча суб’єкт міг і повинен 

був передбачити. 

Таблиця 4. 

Усвідомлення Передбачення Бажання 

- - Міг і повинен був 

передбачити 

 

Відмінність прямого і непрямого умислу полягає сама у вольовому моменті. При 

прямому умислі людина бажає настання суспільно небезпечного або суспільно шкідливого 

результату. При непрямому умислі, не бажає, але свідомо припускає настання суспільно 

небезпечного чи суспільно шкідливого результату. 

Відмінність непрямого умислу від самовпевненості полягає в тому, що при непрямому 

умислі особа усвідомлює суспільну небезпечність або шкідливість свого вчинку, передбачає 

настання суспільно шкідливих чи суспільно небезпечних наслідків, не бажає, свідомо 

припускає наслідків, при самовпевненості немає усвідомлення, є передбачення можливості 

настання суспільно небезпечних чи суспільно шкідливих наслідків і наявний легковажний 

розрахунок на їх відвернення. 

Поняття вини, її форм та видів представлено у законодавстві України, науці. 

Розділ 5 КК України «Вина та її форми» [3], містить статті, в яких законодавець 

закріпив поняття вини, види умислу та види необережності. 

Кодекс про адміністративні правопорушення України містить статті «Вчинення 

адміністративного правопорушення умисно» (ст. 10) та «Вчинення адміністративного 

правопорушення з необережності» (ст. 11) [4]. 

Цивільний кодекс України містить статтю «Вина як підстава відповідальності за 

порушення зобов’язання» (ст. 614) [5]. Разом з тим, цивільне законодавство допускає 

випадки, при яких відсутність вини не стає на заваді для виконання зобов’язання.   

Казус (випадок) – при вчиненні діяння людина не усвідомлювала суспільної 

небезпечності або суспільної шкідливості вчиненого діяння, не передбачала навіть 

можливості настання наслідків свого діяння, не могла і не повинна була передбачити.  
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Таблиця 5. 

Усвідомлення Передбачення Бажання 

- - - 

 

Мотив – це те, що спонукає особу вчинити правопорушення. Мета – кінцевий 

бажаний результат, якого бажає досягти правопорушник. Емоції – відображення 

суб’єктивного ставлення правопорушника до об’єктивної дійсності.  

Висвітлення загальних положень щодо суб’єктивної сторони правопорушення 

залишається складним та актуальним питанням. Потребує подальших правових досліджень.   
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РОЛЬ ПЕРЕКЛАДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АРХІТЕКТОРА 

 

Анотація. У тезах розглянуто особливості архітектурно-будівельного перекладу, 

наведено приклади труднощів, з якими найчастіше доводиться мати справу під час 

перекладання професійних текстів, а також зазначено основні шляхи подолання складних 

випадків перекладу на практиці. Обґрунтовано необхідність наявності інженерних знань у 

перекладачів, які працюють у сфері інженерних архітектурно-будівельних текстів. 

 

В умовах глобалізації на перший план виходить співпраця на міжнародному рівні, 

спільні заходи та проєкти, тому в сучасному світі все більш актуальним стає використання 

англійської як основної міжнародної мови в різних професійних сферах: інженерної, 

культурної, політичної. Це створює ряд труднощів, які повинні бути подолані для 

забезпечення ефективної роботи та співпраці на всіх рівнях. 

Інженерна галузь, зокрема, мова архітектури та будівництва, характеризується 

наявністю великої кількості термінів і термінологічних словосполучень, правильний і 

уніфікований переклад яких необхідний для професійного спілкування як усного, так і 

письмового.  

Науково-технічний стиль має і деякі особливості, які необхідно враховувати під час 

перекладу і під час актів комунікації. Йому притаманна інформативність (змістовність), 

логічність (сувора послідовність, чіткий зв'язок між основною ідеєю і деталями), точність, 

ясність і зрозумілість. У  текстах  архітектурно-будівельної царини використовуються 

переважно такі мовні засоби, які сприяють задоволенню потреб цієї сфери спілкування. 
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Архітектура і будівництво в сучасному світі розвиваються дуже динамічно, з 

виникненням нових технологій виникають і нові терміни, а з ними, у свою чергу, з'являється і 

необхідність грамотного перенесення їх в інші мови. 

З перекладом технічних, зокрема й архітектурних, текстів пов'язані такі труднощі: 

 необхідність освоєння великого обсягу лексики; 

 відмінність технічної мови від літературної та розмовної; 

 необхідність відбору еквівалентних термінів під час перекладу документації або 

створення нових (у разі браку необхідних відповідників у мові). 

Будівельні терміни можна розділити на кілька груп: 

 будівельні матеріали; 

 будівельні інструменти; 

 будівельні машини; 

 складові частини будівель і споруд. 

Основними завданнями перекладача в галузі будівництва та архітектури є: правильне 

відтворення інформації зі збереженням відповідної стилістики та дотримання вимог, що 

пред'являються до оригіналу тексту. У цьому випадку необхідний точний, а не буквальний 

переклад, який забезпечує збереження смислів тексту, що перекладається, а не буквальне 

підставляння слів однієї мови замість іншої. 

Перекладач під час роботи з професійними текстами архітектурно-будівельного 

семантичного поля стикається з такими труднощами: 

1. Переклад багатозначних слів, що використовуються в декількох галузях техніки та 

мають різні значення в кожній з них. 

2. Правильність перекладу. Вона особливо важлива під час перекладання алгоритмів 

роботи техніки та інструкцій з безпеки для збереження життя і здоров'я працівників. 

3. Переклад скорочень. Їх використання визначається високою частотністю як в 

англійській, так і в німецькій технічній документації та кресленнях, тому особливо важливим 

є правильне перенесення їх з однієї мови в іншу. 

4. Переклад стійких технічних словосполучень (найвища частотність характерна для 

німецької мови). 

5. Переклад нових термінів. Через динамічний розвиток галузі архітектури та 

будівництва досить часто доводиться мати справу з  появою нових термінів, еквівалентів 

яким в мові ще немає. У такому випадку важлива компетентність перекладача в цій 

професійній сфері для грамотного створення нового еквівалента. 

6. Переклад граматично складних конструкцій (безособових, неозначено-особових 

речень, пасивних конструкцій). Щоб подолати труднощі та забезпечити грамотний переклад, 

перекладачеві необхідно розуміти, що переклад технічної документації та архітектурно-

будівельних текстів – трудомісткий процес, який вимагає професійних знань у будівельній 

сфері, а також у суміжних з нею галузях. Перекладач повинен вільно володіти архітектурно-

будівельною технічною термінологією і глибоко розуміти процеси і явища, які описуються в 

перекладному матеріалі. 

Для більш повного огляду проблеми розглянемо на конкретних прикладах ті труднощі, 

з якими найчастіше доводиться мати справу перекладачеві під час роботи з професійними 

текстами. 

Перший випадок – переклад назв різних будівельних стандартів, організацій та 

іншого. Для забезпечення правильного перекладу в цьому випадку необхідно знайти 

офіційний переклад подібної інформації, оскільки за його наявності розбіжностей в 

перекладі не може бути і використовується лише задокументований варіант назви.. 

Наведемо приклади: LEED — Керівництво з енергоефективного та екологічного 

проектування; US Green Building Council — Американська рада з зелених будівель. А 

знайомий кожному архітектору світу об'єкт «Fallingwater», створений Френком Ллойдом 

Райтом, відомий серед архітектурного суспільства не інакше, як «Будинок над водоспадом». 
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Серед лексичних труднощів перекладу можна виділити насиченість ТАТ 

вузькоспеціальною термінологією, в якій складно розібратися навіть носіям мови. 

Наприклад, термін entablature (антаблемент) означає верхню, несомую частина 

архітектурного ордера, що складається з архітрава, фриза і карниза. Таким чином, 

намагаючись зрозуміти значення терміна, перекладач зіткнеться з ще декількома 

незрозумілими термінами. 

Другий випадок — переклад назв елементів конструкцій будівель, а також будівельних 

матеріалів та іншого.  У цьому випадку також необхідно добирати єдино правильний мовний 

еквіваленті, щоб уникнути помилкового тлумачення креслень та іншої технічної 

документації.  

Так, еквівалентом reinforced concrete є слово «залізобетон», а supporting structure 

трансформується при перекладі на  «конструкцію»; gypsum plasterboard - «гіпсокартон», 

roofing material - «покрівельний матеріал». А речення «There are a surprisingly large number of 

modes by which structure enriches architecture, the most important being to assist the realization of 

the design concept», що в перекладі озачає «Існує напрочуд багато способів збагатити 

архітектурну форму за допомогою конструкцій, причому їх головна задача - сприяти 

втіленню задуму архітектора». В цьому прикладі перекладачеві вдалося за допомогою 

граматико-синтаксичних і лексичних замін передати зміст пропозиції, в якому 

використовуються дві з зазначенихвище конструкцій. 

Третій випадок — необхідність використання перекладацьких трансформацій, 

зокрема, генералізації. Генералізація застосовується за неможливості використання прямого 

перекладу і полягає в заміні англійського поняття більш широким українським. Так, beauty of 

this method можна перекласти більш широким  виразом «гідність цього методу», кахельна 

плитка в англійській мові може бути передана більш широким словом «tile», а constructor — у 

деяких випадках більш широким словом «інженер».  

Використання різних прийомів під час перекладу архітектурно-будівельної технічної 

документації та текстів цієї тематики сприяє забезпеченню правильного перекладу, 

допомагає уникати випадків неправильного трактування креслень та інструкцій, і, як 

наслідок, уюезпечує життя та здоров'я працівників, а також полегшує встановлення 

міжнародних зв'язків для обміну новими технологіями та досвідом. 
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Анотація. Розглянуто ставлення людей в умовах  глобалізаційних процесів щодо 

національної ідентичності та збереження самобутньої культури свого народу, позитивні 

та негативні риси глобалізації як явища. Окреслено особливості впливу та наслідків 

глобалізації  в межах країни.  

Методи дослідження: на основі теоретичного аналізу та узагальнення наукової 

літератури, джерел та інформації світової мережі Інтернет.  

Ключові слова: національна ідентичність,  глобалізаційні процеси, культура, 

уніфікація, самобутність, традиції, цінності.  

 

Українська культура переживала достатню кількість складних періодів за свою 

історію, часто перебуваючи під гнітом на той період сильніших держав. Побоювання влади 

щодо надання  народу певної культурної самодостатності, що могло б призвести в 

майбутньому до незалежності певних територій, а то й до можливого відокремлення їх як 

самостійного державного утворення, спричинило ситуацію, у якій культура України 
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зазнавала сильної цензури. Багато художників, поетів і вчених були репресовані  і фізично 

знищені. Українську мову безліч разів обмежували, забороняли й скасовували протягом 

останніх чотирьох століть.  

З огляду на зазначені чинники стають зрозумілими побоювання щодо утвердження й 

збереження національної самоідентичності на теренах України, яка в масштабах великої 

історії зовсім недавно спромоглася на самоствердження. Ідеться про людей, які вважають 

глобалізацію тотальним злом. Глобалізація – процес всесвітньої інтеграції та уніфікації в 

економічній, політичній чи культурній сфері, винесення певних явищ на планетарний рівень. 

З розвитком глобалізаційних процесів стали можливими запозичення та обмін досвідом між 

країнами світу.  

У найбільш радикальних сценаріях розвитку майбутнього можна побачити повне 

розмиття кордонів між державами й об'єднання в один народ, без власної унікальної 

спадщини, де втрачається будь-яка приналежність до національності, а люди 

перетворюються на «громадян світу». Побоювання щодо повного знищення культурного 

різноманіття народів – перебільшення і підтримуються не всіма дослідниками. На думку  

Дж. Грея, політичного філософа, це не більше ніж «утопія». [1] 

Є інший тип людей – ті, які сприймають свою культуру як даність, забуваючи або не 

маючи бажання звертати увагу на свою історію та етнічне коріння. Люди відмовляються від 

своїх цінностей на користь закордонних, вважаючи, що створені на теренах чужої культури 

досягнення заслуговують на більшу увагу. Одна з найгірших перспектив у цьому випадку – 

втрата самобутності, а без цього немає й особистості.  

Вище написане є гіперболізованим варіантом того, що відбувається зараз в нашій 

країні. З одного боку, знаходяться люди, які не готові відмовлятися від встановлених в 

суспільстві традицій і всіма силами захищають їх, з другого боку,  сьогодні є досить багато 

людей, які відмовляються від давніх традицій з метою знайти більш  відповідні для 

сучасного життя моделі. Важливо вміти підтримувати рівновагу в цих двох поняттях, не 

втрачаючи свою ідентичність і не створюючи «національний заповідник» більш не 

актуальних традицій, які заважають подальшому розвитку. Лише досягнувши балансу нових 

та усталених орієнтацій, можна зберегти самобутність, пристосуватися до темпу життя 

сьогодення та модернізувати культуру.  

У сучасному розумінні глобалізації часто спостерігаються спрощені, односторонні 

уявлення. Критики глобалізації вбачають проблему в тому, що суттєвий вплив розвинених 

держав на світові тенденції може призвести до знищення цінностей традиційних спільнот. У 

питанні можливих наслідків щодо культури та потужності впливу таких процесів 

вбачається актуальність дослідження.  

Розглянемо зміну цінностей за картою Рональда Інґлгарта (рис.1 та рис. 2) – 

американського соціолога та політолога. Це всесвітнє дослідження, яке проводиться ще з 80-

их років. Над проєктом працюють сотні соціологів з понад ста країн світу. Вони складають 

детальне опитування, збирають та обробляють матеріал. Спочатку карта цінностей 

стосувалася тільки розвинених європейських країн, зараз дослідження покриває практично 

весь світ. Метою є визначення і розуміння відмінностей між соціальними нормами в 

суспільствах в глобальних масштабах. Також дослідження допомагає відстежувати загальні 

тенденції змін щодо того, якою є віра в різних регіонах планети і які  прагнення рухають 

людьми.  

Рональду Інґлгарту, який координує дослідженням,  та всім задіяним у ньому 

соціологам вдалося розглянути роль глобалізації й відстежити, наскільки вона сприяє 

зближенню цінностей. Завдяки Інтернету інформація між країнами передається за секунду, 

життя інших народів не приховується під залізним завісою, сотні людей комунікують між 

собою, дивляться ті самі фільми й слухають однакову музику. Складається враження, що 

глобалізація справді призводить до надмірного зближення цінностей, яке може призвести до 

уніфікації й одноманітності в культурному житті країн. Насправді ж аналіз даних «World 

Values Survey» («Огляд цінностей світу») за весь період існування проекту з 1981р. до 
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сьогодні, створений на основі відповідей майже 400 000 респондентів різних народів, 

говорить нам про те, що цінності в різних країнах абсолютно не збігаються протягом 

останніх 30-и років, а рухаються у  своєму розвитку паралельно. У кожної країни свій 

розвиток і специфічний темп, тому не можна стверджувати, що відбувається очевидне 

зближення культур чи  поглинання цінностей однієї спільноти ідеалами іншої країни чи 

культури.  

 

  
Рисунок 1 - Карта Інґлгарта за 1996 р. Рисунок 2 - Карта Інґлгарта за 2020 р. 

 

Завдяки глобалізації та раціональному (або навпаки) використанню її можливостей 

можна або занапастити свою культуру або доповнити її, удосконалити. Завжди потрібно 

знати й пам’ятати свою історію, традиції та культурну спадщину, адже без минулого не буде 

майбутнього. Одночасно, тримаючись з останніх сил за минуле через страх перед майбутнім, 

країна може надовго застрягнути у своєму розвиткові і не продукувати жодних культурних 

надбань..  

Складно уявити собі світ, у якому для людини не мала б ніякої цінності її національна 

самоідентичність. Отже, проблема полягає не в глобалізації як явищі, а у ставленні людей до 

неминучих об’єднавчих процесів сьогодення. Головним умінням сучасної людини може 

стати відкритість до універсуму, коли зовсім не треба відмовлятися від коренів, що 

визначають етнічну ідентичність, а, навпаки, зберігаючи найкращі здобутки власної традиції, 

надавати їм нових форм [2].  
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та семіотичного підходу.  Обумовлюється, що в контексті поступу 

постпостмодерністської соціокультурної реальності, виникає необхідність уваги до 

тенденцій трансформацій семіотично – архетипного простору, що пов’язане з появою 

нових соціальних кодів конвенціональної взаємодії та самоорганізації суспільства. 

Зазначається, що «соціальний архетип» (в синтетичному поєднанні соціального та 

особистісного архетипів у філософії К. Юнга та ідеї Ю.М. Плюсніна) надає основні 

структурні компоненти синергетичного рівня конвенціональної взаємодії та взаємовідносин 

та одночасно формує певну семіотичну модель – комунікативного рівня, що виступає і 

передумовою цілісного відтворення сучасної соціально – комунікативної системи як Тексту. 

Семіотичні межі особистості повинні не тільки забезпечувати її унікальність, але й 

сприяти продуктивній взаємодії з іншими текстами й текстом усього соціуму. У висновках 

надані основні характеристики поняття «соціальний архетип», що визначають його 

функціональну значимість, що це фактично соціальний інститут, сформований потребами 

спілкування, як форма адаптації спільності до середовища. Взаємовідносини можуть бути 

"логарифмовані - спрогнозовані". Символічно – знакові взаємоспівдії на засадах соціальних 

архетипах можливо вважати багатофункціональним феноменом, значущим для соціального 

суб'єкта і українського суспільства в цілому. 

Ключові слова: архетип, соціальний архетип, національний архетип, символ, знак, 

семіотичний Текст. 

Актуальність постановки проблеми. Нові глобалізаційні виклики значною мірою 

впливають на простір сучасного суспільства та  національної культури, що співвідноситься з 

постмодерністськими і постпостмодерністськими тенденціями, які проявляються в різних 

сферах, зокрема, інформатизації, в проекціях розвитку мистецтва, нової наукової 

методології, поліфонії мультикультур, а головне – у хоча перебудованних формах 

взаємовідношень в суспільстві, але на засадах певних відтворенних соціальних архетипів в 

новій якості їх впливу.  

Основний зміст. Теоретично,  конструювання кожного соціально – історичного 

простору із необхідністю відбувається на основі певних знаків і символів, що дозволяє 

здійснювати і ефективні соціальні форми та способи взаємодії та взаємовідносин. Особливу 

увагу привертаємо до положення, що для кожного соціального проекту характерні наміри 

втілення певного ідеалу взаємовідносин та суспільного розвитку в цілому. Виходячи із даної 

думки B. Алтухова, виявляємо, що «соціальний проект повинен бути представлений і у 

відповідній знаковій формі, повинен бути науково-обгрунтованим прототипом (моделлю), 

ефективним з точки зору поставлених завдань, запланованих до створення соціальної 

системи, описаної у відповідній знаковій формі» [1, с.16].  

На нашу думку, проявлення соціального та особистісного в основах архетипів у 

філософії К. Юнга, суттєво пов’язане із методологічним положенням, що архетипи – це 

типові способи «розуміння», що створює проекцію сходження до поняття «соціальний 

архетип», який в сучасній постмодерністській уяві можливо розглядати як комунікативно - 

комунікаційний Текст, в просторі якого саме і проявляється соціальне та особистісне 

архетипу, розкриваються соціальні та особистісні основи архетипу.      Ми звертаємося до 

положень К.Г. Юнга, що «архетип» є певною стійкою структурою мотивів-образів 

несвідомого, які проявляються в культурній творчості і в персональній свідомості, в міфах, 

казках, легендах, епосі, в індивідуальній творчості художників в літературі і живопису, а 

також в сновидіннях, мріях наяву, неусвідомлюваних фіксаціях свідомості і аномаліях 

свідомої поведінки. Фактично це синергетичне положення про взаємообумовленність 

соціального та особистісного у К. Г. Юнга, коли він дає найбільш розгорнуту характеристику 

і генезис категорії «архетип» і звертає особливу увагу на її еволюційні властивості і визначає 

значення поняття «архетип», в першу чергу, як «зміст колективного несвідомого», яке 
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«змінюється, стаючи усвідомленим і сприйнятим; воно зазнає змін під впливом тієї 

індивідуальної свідомості, на поверхні якої воно виникає» [2, с. 99]. 

В даному аспекті привертає увагу думка М. Уетлі (М. Wheatly) про функціональні 

властивості архетипу, який порівнює дію архетипу з дією «дивного аттрактора. Якщо 

система з домінуючим архетипом відповідає архетипу групи, то члени даної групи будуть 

притягатися до даної системи» [3, с. 2]. На основі наших концептуально – методологічних 

уявлень, фактично це соціально-філософська концепція про «Соціальний архетип», що 

включає і сучасну методологію про самоорганізаційні засади суспільства. Принцип 

самоорганізації є вихідним в логічній схемі концепції соціального архетипу у  

Ю.М. Плюсніна, який обумовлює, що «сам принцип дозволяє зробити його логічне 

розчленування, зафіксувати специфічні сторони самоорганізації біхевіоріальної системи. 

Відповідно до цього виділяються форми (або види) самоорганізації, обумовлені відповідною 

специфічною формою (видом) самозбереження» [4, с. 24].            

Таким чином, одним із структурних елементів в культурі суспільства  виступає 

соціальний архетип - інститут, створений суспільством у відповідь на необхідність 

задоволення потреби. Поняття «соціальний архетип» в структурно-функціональному підході 

може розглядатися в якості культурного механізму закріплення і контролю щодо виконання 

певних функцій, які є значущими з точки зору задоволення життєво важливих потреб людей 

або підтримки спільності їх існування. 

Із положень П. Бурдьє виокремлюємо важливі позиції, по – перше, що «при 

конструюванні соціального простору створюється символічна матриця практичної 

діяльності, поведінки, мислення, емоційних оцінок і суджень соціальних агентів»[5]. По – 

друге, своєрідна мова практик у П. Бурдьє сходить до світосприймання їх як Тексту. Але 

головне – це те, що коли вони сприймаються через ці соціальні категорії перцепції, тобто 

принципи бачення й розподілу, то відмінності у практиках і наявних благах, а також 

висловлені думки стають символічними відмінностями й утворюють, по суті, свого роду 

мову…» [6, c. 23-24]. 

В нашій концептуальній методології, комунікаційний текст безпосередньо 

структурований «семіотичною павутиною». Розвиваючи ідею «семіотичної павутини» – 

патерна знаків, в якій знаходяться, живуть та взаємодіють суб’єкти, відбуваються усі форми 

комунікації – спілкування, діалогу, Дж.Ділі особливо виділяє, що «трансцендентальні 

відносини не є відносинами строгими й певними, а є лише порівняльними вимогами дії і 

розуміння ... Відносини у належному й точному значенні є тим, що стало спадковим у 

взаємодіях або у фактичному розумінні. Проте не як результати, а як патерни, відповідно до 

яких результати народжуються і причини діють [7, с. 91]. Із положень А. В. Чантурії слідує, 

що «семіотична модель соціальної реальності постає як сукупність комунікативних 

соціальних феноменів і кодів, які виступають в якості систем конвенцій, які формуються в 

суспільстві, а головними можна вважати наступні. Так, «соціум як знакова система може 

забезпечити власну континуальность і цілісність тільки в тому випадку, якщо кожен окремий 

індивід буде функціонувати як цілісний текст, ізоморфний всій системі. Семіотичні межі 

особистості повинні не тільки забезпечувати її унікальність, а й сприяти продуктивній 

взаємодії з іншими текстами і текстом всього соціуму. Цьому має сприяти формування 

загальноприйнятих нормативних систем соціального життя на основі світового культурного і 

соціального досвіду» [8, с.14]. 

Привертають увагу положення В. Г. Буданова, який пише, що «в основі підходу до 

моделювання історії покладені три гіпотези: припущення про існування соціально-

історичних архетипів, обумовленість архетипів нелокальним соціальним полем, 

ритмокаскадна природа розвитку архетипів….і саме в хаотичної еволюційної фазі можливо 

сприйняття, отримання інформації з цілісного джерела, синхронізація та гармонізація 

системи, в згоді з космічними принципами. У цьому, мабуть, поряд з внутрішніми 

джерелами, і криється креативне, творче начало хаосу. Ми називаємо це комунікативною 

функцією хаосу» [9, с.12]. На цій підставі стає очевидним, що в глибинному шарі соціальних 
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відносин (в спілкуванні, інформаційно-комунікаційних процесах, індивідуальних і спільних 

діях і т.д.) як рушійної сили і синергетичному механізмі динаміки соціальних систем є 

закономірності, що можуть бути описувані логарифмічними функціями, - як зазначає Ю. В. 

Сахарова. Фактично, "логарифмічна форма дозволяє, нехай дещо спрощено, моделювати вид 

розподілів в системних соціальних структурах" [ 10 ]. 

Висновки. Таким чином, на підставі вищевикладеного, можливо зробити певні 

узагальнення. Соціальні підстави прояву архетипів – це комунікація, що виявляє 

комунікативні властивості архетипів. Виходячи із вищеозначенного у нашому дослідженні, 

виокремлюємо наступні концептуальні положення, що створюють модель для виявлення 

синергетичних рівнів конвенціональності «соціальних архетипів» в громадських взаєминах: 

основні характеристики поняття «соціальний архетип» визначають його функціональну 

значимість, що це фактично соціальний інститут, сформований потребами спілкування, як 

форма адаптації спільності до середовища. Головним механізмом, що забезпечує нормальне 

функціонування системи, виявляється процес соціалізації індивідів, в ході якого 

засвоюються існуючі в суспільстві норми і цінності; «соціальний архетип» (в синтетичному 

поєднанні соціального та особистісного архетипів у філософії К. Юнга та ідеї  

Ю.М. Плюсніна) надає основні структурні компоненти взаємодії та взаємовідносин та 

одночасно формує певну семіотичну модель – комунікативного рівня, що виступає і 

передумовою цілісного   відтворення сучасної соціально – комунікативної системи як 

Тексту.  
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ФАКТОРИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД 

 

Анотація. визначено зміст електоральної поведінки, проаналізовано сутність 

соціологічного підходу до вивчення електоральної поведінки, розглянуто основні фактори 

електоральної поведінки. 

 

Електоральна поведінка — найбільш популярна форма участі громадян у політиці. У 

деяких країнах частка тих, хто  бере участь у національних виборах доходить до 

90%(наприклад, Австралія), в більшості країн розвиненої демократії вона зазвичай 

коливається від 50 до 80% . Інші види участі в дуже небагатьох випадках охоплюють більше 

25% громадян [1]. Під електоральною поведінкою розуміють сукупність дій громадян, 

пов'язаних з формуванням органів політичної влади. Вона є одним з важливих показників 

залученості громадян до політичного життя. 

У сучасній науці існують різні підходи до аналізу факторів електоральної поведінки. 

Одним з найбільш відомих і впливових є соціологічний підхід, запропонований П. 

Лазарсфельдом, а потім доповнений С. Ліпсетом і С. Рокканом. Сутність цього підходу 

полягає в тому, що поведінка виборців визначається належністю до великої соціальної групи, 

а не їх свідомими уподобаннями. Саме великі соціальні групи забезпечують кандидатам 

стійку електоральну підтримку. Голосування ж є не стільки вільним виявленням політичної 

волі, скільки проявом солідарності індивіда з групою. 

На думку  С. Ліпсета і С. Роккана, відмінності між соціальними групами забезпечують 

потенційну основу для політичних конфліктів, і одночасно створюють проблемний простір 

політики та соціальну основу політичних партій. С. Ліпсет і С. Роккан виділили декілька 

таких відмінностей (соціальних розколів): класовий (між власниками та робітниками), 

релігійний і поселенський розкол, а також відмінність між центром і периферією[2]. Вплив 

базових соціальних відмінностей на голосування було підтверджено результатами численних 

соціологічних досліджень. 

Однак поступово, по мірі ускладнення соціальної структури в процесі формування 

постіндустріального суспільства, появи нових соціальних верств, інтенсифікації соціальної 

та географічної мобільності, все більш помітною ставала тенденція зниження впливу 

«класичних» соціальних факторів на політичні уподобання виборців. І хоча ці чинники 

зберігали значний вплив на електоральну поведінку, вчені вказували на появу нових 

факторів, таких як рівень освіти, володіння інформацією, професія. У результаті були 

запропоновані більш складні моделі електоральної поведінки. 

В цілому, для сучасного світу  характерно збереження соціальних відмінностей в 

ускладненому соціальному просторі. А отже,  соціологічний підхід не втрачає актуальності. 

Факт впливу соціально-групових факторів на поведінку виборців не ставиться дослідниками 

під сумнів, йдеться лише про виявлення цих факторів, аналіз характеру і сили впливу, 

визначення історичних і національних особливостей. 
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СУЧАСНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО В «АРХЕТИПАХ» К.Г. ЮНГА: 

«СОЦІАЛЬНИЙ АРХЕТИП» 

 
Анотація. Увага приділяється архетипу в концепції К. Г. Юнга. Для з’ясування 

архетипів, задіяних в структурі соціального звернена увага до основних архетипічних рис та 

характеристик менталітету. Обгрунтовується, що архетип Свободи є соціальним 

архетипом. На засадах Семіотичної системи відтворюється уява про Соціальний міф, що, 

на наш погляд, безумовно пов'язаний із соціальним архетипом, а в контексті поняття 

архетипу у К. Юнга як типового способа «розуміння», і Соціальний міф, і соціальний 

архетип об’єднуються архетипним простором комунікативної взаємодії на підставі 

проявленої свободи особистості, її розвитку або її пошуку. У висновках надані узагальнені 

результи, що на сьогодні, архетипи є одним із складових несвідомої частини ментальності – 

менталітету. Функціонування соціальних архетипів є закріпленням ідеальних моделей 

поведінки, ритуалів, дій, образів, які стали ретранслятором досвіду поколінь. Архетип 

втілює дійсність в процесі, зміні. Уявлення про архетипи із соціально – філософської 

концепції К. Г. Юнга поєднані із уявленням про Соціум як знакову систему. Запропоновані 

перспективи подальших розвідок. В контексті поступу постпостмодерністської 

соціокультурної реальності, виникає інтерес та необхідність дослідження тенденцій 

трансформацій архетипу в семіотичному простору, що формує символічні форми свободи 

особистості на засадах появи нових кодів взаємодії у структурі менталітету. 

Ключові слова: архетип, соціальний архетип, національний архетип, комунікація, 

світ як Текст. 

 

Останнім часом спостерігається зростання інтересу дослідників до проблеми 

ментальності, онтології її формування, сутнісних та якісних ознак, ролі в сучасних процесах 

суспільних трансформацій. З основних положень у К. Г. Юнга викремлюємо, що архетип 

проявляє внутрішнє в свідомості суб'єкта, доводячи наявність здатності до раціональної 

переробки несвідомого, навіть того, що безпосередньо не проявлено в зовнішньому. Такий 

взаємообразний зв'язок доводить творче образне бачення, образ не стає тільки результатом 

непродуктивної здатності уяви [ 1, с. 136 ]. Ми звертаємося до методологічного положення 

К. Юнга, де спостерігається сумнів в традиційному міфологічному трактуванні терміна 

«архетип». На наш погляд, проблема соціальних архетипів в контексті архетипів К. Г. Юнга,  

потребує уваги до розуміння про сутність індивідуалізації, яка, згідно К. Юнгу, «полягає в 

досягненні особистісного злиття колективного та універсального з одного боку і, з іншого 

боку, унікального і індивідуального» [ 2, с. 161].      

Виходячи із думки про соціальний простір розвитку та становлення свободи 

особистості, про архетип як соціальний архетип, звертаємося до праці Ю. М. Плюсніна, який 

окреслює, що «соціальний архетип» як кристалізована форма соціальних відносин визначає 

основні компоненти структури спільноти (підсистеми)…..Таку сукупність утворюють чотири 

типи відносин: сусідства (просторово-фізичної близькості індивідів, відмежованістю їх від 

інших індивідів або сукупностей - тобто завдання просторової кордону між групами 

індивідів); спорідненості (відносин, що обумовлюють спадкоємність генерацій всередині 

біхевіоріальної системи); співпідпорядкованості (відносин, що забезпечують стійкість, 

незмінність структури внутрішніх зв'язків в системі); взаємності (відносин, що забезпечують 

згуртованість і цілісність сукупності індивідів)»[3,с. 121]. Соціальний архетип е стійкою, 

https://cyberleninka.ru/article/n/issledovaniya-elektoralnogo-povedeniya-teoreticheskie-modeli-i-problemy-ih-primeneniya
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovaniya-elektoralnogo-povedeniya-teoreticheskie-modeli-i-problemy-ih-primeneniya
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повторюваною та законовідповідною системою цілей, цінностей і змістів, що народжується в 

колективному досвіді на rрунті внутрішньої едності соціальних практик. На відміну від 

розуміння архетипу як феномену психічної природи, що корениться у сфері несвідомого, 

соціальний архетип продукуе соціальні інститути, структури та цінності незалежно від 

людських бажань, намірів і будь-якої психічної активності [3, с. 90]. 

Так, С. Кримський зазначає, що соціальний архетип передається людині за 

спадковістю від попередніх поколінь, існуе в її свідомості на невербальному рівні. Ціннісна 

структура особистості «занурена» в її архетипи, а ті елементи,  якими особистість контактує 

з оточуючим світом, — «типові дії» - і складають її етнічний характер, що лежить в основі 

характеру індивідуального [4, с. 273-302].  Безумовно, що увага до «соціального архетипу» 

передбачає увагу до тих національних архетипів, що мають певні особливості, і суттєво 

впливають на становлення засад свободи особистості. На думку М.М. Міщенко, саме 

«звернення до національних архетипів — це можливість віднайти себе в етичному вимірі (на 

рівні окремої людини), в національному (на рівні співвідношення себе зі своїм народом, 

своею нацією, традиціями) і в світовому (що проявляє себе у співвідношенні національного 

українського менталітету із загальносвітовими, універсальними цінностями)» [5]. 

Висновки. На основі вищеозначеного, можливо відтворити певні узагальнення. 

Семіотика, виявляючи структури кодів комунікативних процесів, а фактично соціальних 

стереотипів, дозволяє здійснити перехід від теоретичного аналізу розвитку свободи 

особистості до виявлення певних моделей – структур соціальних архетипів. Соціальна 

модель Модель розвитку сучасного успільства поєднує уявлення про архетипи із соціально – 

філософської концепції К. Г. Юнга та уявлення про Соціум як знакову систему. Для 

забезпечення ефективності соціокультурної діяльності, що відбувається в сучасному 

суспільстві, визнається необхідним відкриття нових можливостей соціальних архетипів, що 

розглядаються не як набір готових міфологем і стереотипів, а як сфера загальнолюдської та 

специфічної інтерпретації можливостей, і, зокрема, її розвиток на підставах соціально - 

філософської концепції архетипів К. Г. Юнга.  
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ЖИВОПИС НА ПЛЕНЕРІ ЯК ПРОЯВ ХУДОЖНЬО – ТВОРЧОЇ 

ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ХГФ 

 

Анотація. Окреслюється, що принципи навчання пейзажного живопису, що 

застосовувалися майстрами минулого, а також теоретичні розробки вчених в області 
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кольорознавства, психології та педагогіки мистецтва стають важливою складовою в 

удосконаленні методів навчання студентів на пленері в сучасних умовах. Констатується, 

що розвиток почуття колориту у студентів, вміння вирішувати художні завдання в 

живописних роботах за допомогою кольору повинні проводитися на природі, в майстернях, 

на зразках видатних майстрів пензля - вітчизняних і зарубіжних. Зроблено висновок про те, 

що навчання живопису на пленері є багатогранне і складне явище, яке заслуговує пильної 

уваги з боку фахівців педагогіки і психології мистецтва, художників викладачів. Розвиток 

почуття колориту має на увазі поступове формування у студентів міцних умінь і навичок, 

досягнення чого можливо лише в результаті багаторазового виконання однотипних вправ.  

Ключові слова: живопис, пленер, колорит, творча індивідуальність студента. 

 

Актуальність дослідження. Одним із основних завдань художньої освіти є 

використовувати такі методи навчання, які сприятимуть більш ефективному розкриттю 

творчого потенціалу майбутніх художників, розвитку їх індивідуальних якостей. Принципи 

навчання пейзажного живопису, що застосовувалися майстрами минулого, а також 

теоретичні розробки педагогіки мистецтва стають важливою складовою в удосконаленні 

методів навчання студентів на пленері в сучасних умовах. Одним з найбільш ефективних 

методів є пленерна практика, в ході якої основна увага концентрується на передачу стану 

освітленості і поєднанні колірних плям, не акцентуючи увагу студентів на дрібних деталях і 

складнощі малюнка (наприклад в портреті або натюрморті).  

Особливу увагу необхідно приділяти розумінню культури живопису, перш за все 

почуття міри, що ґрунтується на наступному: комплексне вивчення проблеми взаємодії 

психології особистості, педагогіки мистецтва і теорії композиції дозволяє використовувати 

апробовані в дослідженні шляху виховання творчої індивідуальності студентів на пленері і 

для інших дисциплін навчального процесу (кольорознавство, історія мистецтва, світова 

художня культура та ін.);  метод, що виявляє професійні якості навчання живопису на 

пленері в продовження чотирьох курсів і на окремих етапах навчальної діяльності дозволяє 

отримувати об'єктивні результати динаміки розвитку творчої індивідуальності студентів, що 

може бути використано і при оцінці якості навчання по іншим художнім дисциплін; 

триєдиний підхід до дослідження креативності студентів по взаємодоповнюючим 

показниками: природна обдарованість, навченість живопису і творча активність може бути 

застосований і при теоретичному обґрунтуванні методів підготовки. 

Здатність вірно передавати колорит при зображенні пейзажу, постає результатом 

інтенсивної, наполегливої, цілеспрямованої підготовки, яка має на увазі якісне засвоєння 

базисних положень не тільки в області живопису, але і в області близьких до неї дисциплін. 

Тобто студент повинен отримати досить широкий спектр певних знань і умінь і, опанувавши 

ними, піднести їх школярам і майбутнім студентам в процесі навчання. Навіть невеличка 

прогалина в підготовці педагога може негативно позначитися на його творчому розвитку. 

Розвиток почуття колориту у студентів, вміння вирішувати художні завдання в 

живописних роботах за допомогою кольору повинні проводитися на природі, в майстернях, 

на зразках видатних майстрів пензля - вітчизняних і зарубіжних. А це означає, що для 

досягнення мети, поставленої в потрібен глибокий, аналітичний, багатоплановий підхід. 

Запропоновано метод кореляції навчальних завдань по живопису на пленері з іншими 

спеціальними дисциплінами (кольорознавство, композиція, малюнок, історія мистецтва, 

художнє краєзнавство), що дозволяє простежити і визначити в лонгитюдном дослідженні 

ефективність взаємодії цих дисциплін з метою розвитку креативності студентів. 

У контексті студенту перш за все необхідно засвоїти такі поняття, як світлота, 

насиченість, колірний тон тощо.. Основні властивості кольору; навчитися грамотно 

використовувати живописні засоби, освоїти вміння організовувати навчальний процес 

взагалі і в умовах пленеру зокрема. Остання має на увазі ґрунтовне вивчення натури в плані 

простору і освітлення, різноманіття колірних тонів, які в своїй єдності утворюють колірну 

гармонію. Вищим проявом останнього є, звичайно, колорит. Колорит проявляється там, де 
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співвідношення кольорів розташовані в певному ритмі, передають певний задум, ідею, 

формують художній образ як відображення барвистого різноманіття світу. 

Висновки. Розвиток почуття колориту має на увазі поступове формування у студентів 

міцних умінь і навичок, досягнення чого можливо лише в результаті багаторазового 

виконання однотипних вправ. Однак виконання таких вправ в процесі планових занять з 

педагогом важко, оскільки зводить результати обмеженою за часом пленерного практики до 

вирішення вузького кола завдань і знижує інтерес студентів до занять живописом, диктуючи 

тим самим необхідність створення методичної системи розвитку почуття колориту на 

заняттях живописом пейзажу, гармонійно поєднує в собі чітку послідовність планових і 

самостійних занять з живопису. Заняття живописом пейзажу на пленері мають одну важливу 

особливість - вони допомагають вирішенню цілого комплексу науково-педагогічних завдань, 

а саме: практичне оволодіння основами теоретичної підготовки, сувора послідовність у 

реалізації методів і прийомів живопису, безпосередньо аналіз досвіду вітчизняних і 

зарубіжних фахівців в області психології, естетики , історії мистецтв, кольорознавства. 

 

Нагуляк П. І, 

Лозовський С. В., 

Південноукраїнський  національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського 

 

КОЛІР ТА ОБРАЗИ ПЕРСОНАЖІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ КОМПОЗИЦІЇ 

СТУДЕНТІВ ХГФ 

(на прикладі твору О. Мурашка  «Селянська родина») 

 

Анотація. Розглядається, що відтворення навколишньої дійсності в образотворчому 

мистецтві не обмежується фіксацією об’єктивного предметного світу. Натомість воно 

творчо переосмислюється, узагальнюється, інтерпретується і представляється як 

художній образ. Виявляється, що Олександр Мурашко утверджував нові принципи 

вирішення жанрової картини в українському мистецтві, в якій знайшло яскраве втілення 

загальне для доби прагнення до монументалізації й збагачення живописних пластичних 

засобів. Він розширив межі жанрового живопису, збагативши тим самим і трактування 

народної теми. В цьому плані роль Мурашка була винятковою. Зроблені певні узагальнення 

та висновки. Із колірного рішення у О. Мурашка виявляється зв'язок кольору і способів його 

гармонізації зі змістом, а особливо зв'язок окремих образотворчих засобів з кольором в 

єдності образної структури. Образне мислення подібно у тому відношенні з теоретичним. 

Роль кольору та образів персонажів у процесі навчання композиції студентів ХГФ виходять 

із наступного, що повинні бути: навчально-творчі роботи студентів протягом навчального 

року; навчання основам композиції студентів, що сприяє становленню спеціальної 

компетентності при виконанні певних умов 

Ключові слова: колір, образ, образне мислення, гармонія, композиція. 

 

Актуальність дослідження. Відтворення навколишньої дійсності в образотворчому 

мистецтві не обмежується фіксацією об’єктивного предметного світу. Натомість воно творчо 

переосмислюється, узагальнюється, інтерпретується і представляється як художній образ. 

Завдання художника полягає у постійному пошуку нових методів, прийомів і засобів 

вираження. У той же час виразність художньої форми потребує вдосконалення практичних 

навичок і теоретичних знань. Експериментальні роботи дають можливість пошуку нових 

форм вираження в образотворчому мистецтві. Дослідження у сфері кольорознавства, 

проведені відомими вченими, художниками-практиками, створили наукову базу для розумін-

ня природи кольору, естетичного впливу та психофізіологічної природи його сприйняття. 

Естетичний і психологічний вплив кольору на особистість людини мають особливо важливе 

значення для використання художниками властивостей кольору в їхніх творчих проектах. 

Олександр Мурашко утверджував нові принципи вирішення жанрової картини в 

https://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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українському мистецтві, в якій знайшло яскраве втілення загальне для доби прагнення до 

монументалізації й збагачення живописних пластичних засобів. Він розширив межі 

жанрового живопису, збагативши тим самим і трактування народної теми. В цьому плані 

роль Мурашка була винятковою. Саме тому виникає потреба виявити роль, а також вплив 

кольору на проявлення образу персонажів – на прикладі пошуків Олександра Мурашка по 

створенню образів персонажів, у  процесі навчання студентів ХГФ. 

Основний зміст. На нашу думку, для більш повного розкриття проблем кольорового 

рішення образів персонажів О. Мурашка «Селянська родина», слід окреслити, що у 

«реалістичному мистецтві» колірна побудова не може існувати незалежно від образотворчих 

завдань, а потому необхідно звернення до уяви про такі складові в його роботі як колорит, 

контраст, що органічно поєднуються із композиційним живописним вирішенням, а, в свою 

чергу, підсилюють образність картини. Однією із суттєвих характеристик кольору у 

малярстві О. Мурашка є те, що він призводить до символізму та модерну. В статті О. Сівкова 

визначаються риси символізму та модерну в малярському доробку О. Мурашка в картинах 

«Дівчинка з собачкою», «Тетяна», «Благовіщення»та інші,  і, зокрема, в картині «Селянська 

родина».  

В контексті сходжень до кольорових рішень О. Мурашка,  можливо виокремити у О. 

Сівкова, що «вабили до себе майстра і складні проблеми передачі сонячного світла. 

Співставлення глибокої тіні і жагучого літнього сонця, в променях якого мажорно звучать 

акорди синіх, зелених, бузкових фарб, визначає живописну структуру твору «У пруда». 

Полум’яніючі барви в полотні «Праля» перетворюються в кольоровий еквівалент сонця, що є 

джерелом життя. Жаром його світла пронизані вагомі форми людини, предметів, пейзажу. 

Передача освітлення, складних світлових рефлексів — завдання, яке художник кожного разу 

розв'язував відповідно до завдання образного, до настрою чи стану моделі. Він писав 

портретованих у саду, на терасі, біля ставка, тощо, зображуючи їх при яскравому сонячному 

освітленні, на заході сонця, фіксуючи гру променевих полисків і колірних рефлексів. Цілком 

природно, що вирішення портретного образу підпорядковується у більшості випадків 

конкретному декоративно-живописному завданню, і найчастіше такі портрети переростають 

у картини, стикаючись із жанровими полотнами.  

В цілому, можливо виявити, що загальна гармонія кольору у О. Мурашка поєднується 

із завданнями, які ставив перед собою майстер. Загальна гармонія кольору у О. Мурашка 

створюється як поєднання кольорів на площині, у просторі, що викликають позитивну 

психологічну оцінку з урахуванням усіх основних характеристик: кольорового тону, 

світлотності, насиченості, форми, фактури і розміру. Основний принцип гармонії виходить з 

обумовленого фізіологією закону доповнюючих кольорів. До ознак кольорової гармонії 

відносимо: зв’язок, порядок, єдність протилежностей, міру, пропорцію, рівновагу, ясність 

сприйняття, доцільність. 

Висновки. На засадах вищеозначеного, стало можливим зробити певні узагальнення 

та висновки. Із колірного рішення у О. Мурашка виявляється зв'язок кольору і способів його 

гармонізації зі змістом, а особливо зв'язок окремих образотворчих засобів з кольором в 

єдності образної структури. Образне мислення подібно у тому відношенні з теоретичним. 

Саме таке влучне попадання в ціль, яку художник вибрав в колірному вбранні дійсності, ми 

називаємо побачених кольорів. Точне влучення здається глядачеві відкриттям і приймається 

ним як правда кольору. По-друге, термін «реалізм» має відношення лише до образу в цілому. 

В цілому, роль кольору та образів персонажів у процесі навчання композиції студентів ХГФ 

виходять із наступного, що повинні бути: навчально-творчі роботи студентів протягом 

навчального року; навчання основам композиції студентів, що сприяє становленню 

спеціальної компетентності при виконанні наступних умов: збільшення самостійної роботи, і 

вивчення теоретичних основ композиції; активізація пізнавальної діяльності студентів: 

свідомості, можливості і здатності до вибору, активності, самостійності - суб'єктивної 

позиції; актуалізація особистісних цінностей і смислів; прояв індивідуальності, креативності 

при виконанні навчально - творчих завдань; розвиток рефлексивних умінь, навичок аналізу 

https://elib.nlu.org.ua/view.html?id=10467
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творів мистецтва, навчання критеріям аналізу композиції, розуміння, що конструктивні та 

смислові зв'язки слід розглядати разом, що конструкція виконує функцію подачі сенсу; 

емоційний зміст має бути тісно пов'язаний з предметним (або безпредметним) змістом твору, 

створити єдиний образ, сенс. Особливу увагу необхідно приділяти подібним, асоціативним 

характеристикам засобів художньої виразності в створюваній композиції. 

 

Орос І.В. 

Південноукраїнський  національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського 

 

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ  

ВЧИТЕЛІВ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ З ДИСЦИПЛІНИ ”ДРУКОВАНА ГРАФІКА” 

 

Анотація. Обумовлюється, що на сьогодні професійна компетентність сучасного 

вчителя є складним багатокомпонентним поняттям. Окреслюється, що всі мистецтва 

мають власну мову і певну своєрідність художніх можливостей, в тому числі і Друкована 

графіка. У висновках встановлено, що студенти повинні навчитись самостійно 

відтворювати здобуті знання, вміти самостійно вдосконалювати свої професійні вміння та 

навички, вдосконалювати свою особистість. Все це в комплексі дає змогу сформувати особу 

кваліфікованого вчителя, який буде здатним адаптувати свої знання та вміння до умов та 

вимог конкретної сфери діяльності. Таким чином стає можливим якісне формування 

базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих вчителів образотворчого 

мистецтва у процесі фахової підготовки. 

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, професійна 

компетентність вчителя образотворчого мистецтва, модель формування професійної 

компетентності. 

 

Актуальність поставленої проблеми. Професійна підготовка студентів по теорії і 

методиці навчання естампу є невід’ємною частиною навчального процесу на художньо –

графічному факультеті. Заняття естампом передбачає розвитку студентів цілого ряду 

специфічних якостей,серед яких можливо виокремити особливу професійну культуру та 

вміння в більш умовних, ніж у живописі,пластичних формах формувати художній образ. 

Тому особливої  уваги потребує методична та практична підготовка майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва. Одним із аспектів визначаючих актуальність даного дослідження, 

є недостаток методичних розробок по техніці і технології виконання друкованої графіки - 

естампу, що в цілому негативно впливає на художньо-педагогічну підготовку студентів 

художньо-графічного факультету.  

Основний зміст. У комплексі проблем вищої школи, пов'язаних з підготовкою 

педагогічних кадрів, завжди актуальні ті концептуальні засади, які закладають основи 

спеціального художньо-графічного майстерності. В оволодінні цією майстерністю художня і 

друкована графіка (естамп) займає особливе місце. У теорії це - глибоке знання своєї справи, 

на практиці - здатність вільно оперувати цими знаннями, вміти в ході навчання створювати 

творчу атмосферу, дотримуватися професійної послідовност і у реалізації поставлених 

завдань. Навчальний процес повинен же  спиратися на науково-методичну основу з 

використанням наочності. Художня графіка ж як вид художнього мистецтва потенційно 

наймасовіше серед усіх видів.Значна сила виховної та навчальній ролі відводиться 

друкованій графіці (естампу). Завдяки заняттям естампом - станковим мистецтвом, студенти 

можуть створити справжні авторські твори, але залишається одна із причин невідповідності - 

слабке знання дисципліни «Естамп» викладачами образотворчого мистецтва.  

Формування і розвиток професійної компетентності майбутніх вчителів 

образотворчого мистецтва передбачає диференційоване врахування  ціннісних орієнтацій, 

потреб і запитів студентів, осмислення, засвоєння змісту  предметів, творче використання 

наявних знань, вивчення, одержання практичних навичок з майбутньої професії, доведенням 
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до досконалості виконання професійних обов’язків в умовах сучасного освітнього процесу, 

орієнтованого на вимоги Болонських реформ, розвитком професійних здатностей і  високої 

кваліфікації вчителів образотворчого мистецтва, професійно – творчої  мобільності, 

готовності до інноваційної діяльності, творчого вираження. Психолого - педагогічні умови 

формування і розвитку компетентності в процесі художнього навчання з дисципліни ” 

Друкована графіка’’ включають наступне: використання на заняттях завдань, що 

передбачають розвиток творчого аналізу, синтезу, оцінювання; навчання спеціальних 

прийомів опрацювання інформації в графічній формі - ескізів; системне використання 

методів проблемного й інтерактивного навчання; поєднання колективної  ііндивідуальної  

форм організації навчальної діяльності.  

Метод навчання Друкованій графіці виступає як взаємопов'язана діяльність викладача 

та студентів, спрямована на засвоєння учнями системи знань, набуття умінь і навичок, їх 

виховання і загальний розвиток. До наочних методів навчання належать: ілюстрування, 

демонстрування, самостійне спостереження. Метод ілюстрування — оснащення 

ілюстраціями наочності, плакатів, малюнків, картин та іншого. Метод демонстрування — 

показ засобів наочності. Показ різноманітних наочних об'єктів — реальних предметів та їх 

зображень в роботах митців. Очевидно, що ефективність використання методів та засобів 

навчання обумовлюється наявністю матеріально-технічних засобів. Засоби  навчання 

виступають як допоміжні матеріально-технічні засоби з їх специфічними дидактичними 

функціями. Технічні засоби навчання — це обладнання, що застосовується в навчальному 

процесі з метою підвищення його ефективності.  Залежно від дидактичного призначення 

використовують як джерело знань посібник для самостійної роботи, засіб ілюстрації, 

повторення та систематизації.   

Висновки. Для створення моделі формування професійної компетентності майбутніх 

вчителів образотворчого мистецтва в процесі художнього навчання з дисципліни ” 

Друкована графіка’’ необхідно звернутися до розуміння самих методів навчання. Студенти 

повинні навчитись самостійно відтворювати здобуті знання, вміти самостійно 

вдосконалювати свої професійні вміння та навички, вдосконалювати свою особистість. Все в 

комплексі дає змогу сформувати особу кваліфікованого вчителя, який буде здатним 

адаптувати свої знання та вміння до умов та вимог конкретної сфери діяльності. Тобто таким 

чином стає можливим якісне формування базових професійних компетенцій майбутніх 

кваліфікованих вчителів образотворчого мистецтва у процесі фахової підготовки. 

 

Писміченко О.І, 

Борисюк З.Д., 

Південноукраїнський  національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського 

 

РОЗВИТОК СТЕРЕОМЕТРИЧНОГО ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ХГФ: 

ГОБЕЛЕН ТА СКУЛЬПТУРА 

 

Анотація. Розкривається думка, що починають підвергатися переосмисленню 

основополагаючі погляди на гобелен та скульпттуру, що торкнулося основних методи 

навчання студентів ХГФ, і, впершу чергу, розвитку їх образного мислення. Звернено увагу на 

основні характеристики гобелену та скульптури – об’ємних по своїй пластиці. Виявляється, 

що відмінною рисою сучасного гобелена є естетично активна роль самого текстильного 

матеріалу, різноманітність технік ткацтва, а термін «монументально-декоративний» - по 

відношенню до скульптури, відображає функціональний і якісний поділ семантичних і 

морфологічних характеристик. Установлюється, що можливо заявити про 

стереометричне образне мислення, що характерно для гобелена та скульптури, і що це є 

певна матриця, що в собі містить інформацію – образи, а символи виступають складовими 

частинами цих матриць. Обгрунтовується, що гобелен та скульптура, розглянуті з точки 

зору формоутворюючої, пластичної характеристики та тематичного програмного 
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навчання, дозволяють виокремити  особливості їх дії в процесі навчання студентів ХГФ та 

створенні композицій. Особову увагу необхідно надавати образним, асоціативним 

характеристикам засобів художньої виразності у створених композиціях студентів, що 

можливо на засадах розвитку їх образного стереометричного мислення в цілому. 

Ключові слова: гобелен, монументально – декоративна скульптура, образ, образне 

мислення, образне стереометричне мислення.  

 

Актуальність проблеми. У сучасних умовах із застосуванням різних технологій у 

художній практиці студентів починають підвергатися переосмисленню основополагаючі 

погляди на гобелен та скульпттуру, що торкнулося основних методи навчання студентів 

ХГФ, і, впершу чергу, розвитку їх образного мислення. При  цьому, привертають увагу, що 

наочно-образне мислення і уява - це різні процеси, і так як наочно-образне мислення має 

справу з реальним предметом, процесом, то уява ж - це відтворення потрібного образу з 

образної пам'яті.  

В просторі концепції дослідження, ми звертаємо увагу на основні характеристики 

гобелену та скульптури – об’ємних по своїй пластиці. Приймаємо положення, по - перше, що 

декоративна кольорова композиція - це один із видів професійної художньої діяльності в 

галузі декоративно-ужиткового мистецтва, кінцевим продуктом якого є художній твір, 

виконаний у змішаній техніці , враховуючи умови та завдання певної художньо-пластичної 

мови - мови декоративного мистецтва (А. К. Векслер), по – друге, що гобелен у ХХ ст. 

називають "активним пластиком" (Л. Б. Семізоров ). 

Відмінною рисою сучасного гобелена є естетично активна роль самого текстильного 

матеріалу, різноманітність технік ткацтва. В даний час гобеленами називають не тільки ткані 

килими, але і багато інших виробів, витканих з використанням техніки перехресного 

плетіння ниток. Характерним для гобелена є наступна: ребриста поверхня лицьової сторони, 

створена нитками основи, і нерівна поверхня зворотної сторони, утворена швами та нитками 

утоку. У визначенні гобелен (гобелен) - це ручно витканий килимовий узор. Мова гобеленів 

емоційна, сучасний гобелен - один із найбільш “контактних” жанрів декоративного 

мистецтва, а кольоровий ескіз гобеленової композиції дозволяє здійснювати мобільний 

пошук іншого, тонального, ритмічного та колористичного рішення зображення відповідно до 

чітко визначеного композиційного та емоційно-образного завдання, оскільки колір сприяє 

емоційному впливу. 

Термін «монументально-декоративний» - по відношенню до скульптури, відображає 

функціональний і якісний поділ семантичних і морфологічних характеристик. Одним з 

проявів цих тенденцій стало те, що стилістика монументально-декоративної скульптури 

нічого не говорила про просторово-об'ємні композиції будівлі, про стилі архітектури.  

В синтезі, можливо привернути увагу, що створення творів мистецтва – гобелену та 

скульптури – у контексті образного мислення,  протікає за схемою, що складається з трьох 

компонентів. Первинний синтез - це перше враження, яке виникає при сприйнятті фрагмента 

реальності. Художник дивиться на те, що згодом перетвориться в творі, а глядач дивиться на 

те, що зробить на нього естетичний ефект. Об'єкт схоплюється як цілісний образ, силует, 

включене в середу ціле. Другий етап, навпаки, - свідомий аналіз. Зір тут стає «об'ємним», 

художник досліджує структури і внутрішню організацію матеріалу. Готується предмет як 

ціле, через розпізнавання і аналіз частин. Глядач на цій стадії також аналізує предмет через 

проблематізацію побаченого. Третій етап - підсумковий синтез першого враження і 

побудованої аналітичної моделі. Людина отримує нове знання про предмет мистецтва і 

повертається до образу цілого. 

Із вже традиційних уявлень слідує, що образне мислення - це активний процес синтезу 

понять і образів, обумовлений зв'язком абстрактного мислення і ментальної репрезентації 

чуттєвого досвіду в свідомості людини, і яка витікає з цього необхідністю опори на 

метафоричний спосіб об'єктивації результатів пізнання. Наочно-образне мислення - це 

сукупність способів і процесів образного вирішення завдань, які передбачають зорове 
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уявлення ситуації і оперування образами складових її предметів, без виконання реальних 

практичних дій з ними. Таке мислення дозволяє найбільш повно відтворювати все 

різноманіття різних фактичних характеристик предмета. Важливою особливістю цього виду 

мислення є встановлення незвичних поєднань предметів та їх властивостей.  

На наш погляд, можливо заявити про стереометричне образне мислення, що 

характерно для гобелена та скульптури. При цьому, це є певна матриця, що в собі містить 

інформацію – образи, а символи виступають складовими частинами цих матриць. Ці матриці 

є органічною частиною життя, що властива всьому навколо, але у різних людей, один і той 

же об’ємний образ може бути пов’язаний з різними образами, поняттями або цілими 

матрицями. 

Творчі завдання - в гобелені та скульптурі, над формуванням стереометричного 

образного мислення студентів ХГФ мають свої особливості і виходять з наступного: 

навчально-творчі роботи студентів протягом навчального року; навчання основам композиції 

студентів, що сприяє становленню спеціальної компетентності при виконанні наступних 

умов: збільшення самостійної роботи, і вивчення теоретичних основ композиції; активізація 

пізнавальної діяльності студентів: свідомості, можливості і здатності до вибору, активності, 

самостійності - суб'єктивної позиції; актуалізація особистісних цінностей і смислів; прояв 

індивідуальності, креативності при виконанні навчально - творчих завдань; емоційний зміст 

має бути тісно пов'язане з предметним (або безпредметним) змістом твору, створити єдиний 

образ, сенс. Особливу увагу необхідно приділяти подібним, асоціативним характеристикам 

засобів художньої виразності в створюваному творі. 

Висновки. Гобелен та скульптура, розглянуті з точки зору формоутворюючої, 

пластичної характеристики та тематичного програмного навчання, дозволяють виокремити  

особливості їх дії в процесі навчання студентів ХГФ та створенні композицій. Особову увагу 

необхідно надавати образним, асоціативним характеристикам засобів художньої виразності у 

створених композиціях студентів, що можливо на засадах розвитку їх образного 

стереометричного мислення в цілому. 

 

Рудой В.В., 

Глухарєва Г.Є., 

Південноукраїнський  національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського 

 

АНІМАЛІСТИЧНІ МОТИВИ В СТВОРЕННІ ДЕКОРАТИВНОЇ КОМПОЗИЦІЇ 

 

Анотація. Розкривається положення, що серед основних  тем в декоративній 

композиції – є різноманіття природи, в тому числі  мистецьке уявлення про різних тварин, 

створення світу, переробка міфологічних образів народів, метаморфози та перетворення 

мотивів природи.  Окреслюється, що тема людських взаємин, дуже часто трактується 

через зображення тварин, птахів і риб, а використання образу риб має на увазі певну 

символіку – містерію стихій, волелюбність, незалежність. Виявляється, що через 

зображення риб показуються різні характери, проводиться прихована аналогія з людиною – 

його душею, звичками, рисами натури, явищами природи та духовним пошуком. 

Обгрунтовується, що в сучасному світі мистецтв з'являються такі нові напрямки, що 

ведуть за собою появу  нової форми в керамічних виробах – анімалістичні, природні образи, 

які прагнуть створити єдиний гармонійний простір з природою. 

Ключові слова:  риби, образ, середовище, глина, декор, мистецтво, кераміка, кольори, 

культура, анімалізм. 

 

Серед основних  тем в декоративній композиції – різноманіття природи, в тому числі  

уявлення різних тварин, створення світу, переробка міфологічних образів народів, 

метаморфози та перетворення мотивів природи. Багато в чому пластичні форми мисляться як 
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живі організми, що впливають на специфіку формоутворення, спостерігається тенденція 

створення фантастичних, фантазійних образів. 

В цей же час в сучасному світі мистецтв з'являються нові напрямки, що ведуть за 

собою появу  нової форми в керамічних виробах – анімалістичні, природні образи, які 

прагнуть створити єдиний гармонійний простір з природою. Для даного сучасного етапу 

одна з головних тем і ідейних втілень – це метаморфози і перетворення  фігури в 

декоративних композиціях. Форми помітно ускладнюються, обростають численними 

елементами, що переходять, перетікають одна в другу. Взагалі тема змін йде з властивостей 

самого матеріалу – глини як первородної субстанції, яка може і готова прийняти будь-яку 

форму в руках майстра. Об'єднання з ландшафтною керамікою, «яка неможлива без 

анімалістики», розкриває спектр безмежних тем видозмінень і трансформацій, так 

з'являються не тільки химерні персонажі, а й інші зміни форм  природи. Головне завдання 

ландшафтної кераміки полягає у втілення в природне середовище, де рукотворне стає 

єдиним з природним. 

У нашій дипломній роботі на тему «Підводний світ», буде виконана серія 

декоративних риб  в техніці шамоту з використанням  різнокольорових ангобів.  Композиція 

буде мати шорстку поверхню з чіткими продряпинами інструментом поверхні керамічного 

виробу. Композиція передбачає круговий обхід, оскільки являє собою цілий об'єкт.  

Тема людських взаємин, дуже часто трактується через зображення тварин, птахів і 

риб. Використання образу риб має на увазі певну символіку – містерію стихій, волелюбність, 

незалежність. Через зображення риб показуються різні характери, проводиться прихована 

аналогія з людиною –його душею, звичками, рисами натури, явищами природи та духовним 

пошуком. 

В цілому, можливо виокремити, що композиція буде являти собою круглу скульптуру, 

яка розвивається в просторі, вступає з ним у діалог, де під різними кутами складається те чи 

інше враження від перегляду натури. Стилізовані обсяги дозволяють погляду легко ковзати, 

але при цьому цікавим є колірне рішення, яке фіксує увагу на тому чи іншому елементі. 

Особливо значимою і цікавою є саме технічна сторона – декоративність твору, «химерність» 

елементів, їх барвистість, мальовничість, яскравість. Композиційно твір складається з трьох 

елементів, було цікаво представити риб не як вони є в реальності, а «програти» елементами 

загальної форми, окремих фрагментів, уявити відносини, які особливо гостро розкриваються 

саме через взаємодію декількох самостійних елементів. 

 

Рудой В.В., 

Південноукраїнський  національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського 

 

НАРОДНА ІГРАШКА В КЕРАМІЦІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ 

ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Анотація. Розкривається ефективна роль народного мистецтва як джерела 

духовної та естетичної культури та роглядаються історичні витоки народної керамічної 

іграшки та розкриваються методики її створення. Спираючись на результати 

теоретичного аналізу та практичного досвіду, визначено низку педагогічних умов навчання 

майбутніх художників – педагогів. Виявляються суттєві ознаки та особливості процесу 

навчання по створенню стилізованої народної іграшки та обґрунтовуються її можливості 

як засобу формування та становлення творчої особистості. Обумовлюється, що є 

перспективними подальші дослідження, що стосуються організації навчально-виховного 

процесу підготовки фахівців на засадах декоративно-прикладного мистецтва із оновленням 

змісту, впровадженням синтезу традиційних та інноваційних форм та методів навчання. 

Ключові слова: народне декоративно-прикладне мистецтво, народна іграшка, 

керамічна іграшка, технологія навчання, творча особистість. 
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Актуальність проблеми. Сучасний світ декоративно – прикладного мистецтва 

змінюється і трансформується, а головним завданням мистецької вищої освіти є відновлення 

потенціалу національного духовного багатства, сформованого протягом багатьох тисячоліть, 

із якнайширшим залученням до цього процесу студентів. Народне мистецтво є тим 

загальнонародним надбанням, значення його виходить далеко за межі суто 

мистецтвознавчих компетенцій та оцінок. Воно невіддільне від формування нової творчої 

особистості. Потому важливе місце в системі засобів формування творчих здібностей 

студентів посідає народна іграшка, яка унікальним чином інтегрує в собі побутові, мистецькі 

й педагогічні традиції, а тому і привертає увагу в аспекті навчання. Із досліджень можливо 

виявити основну думку, що майбутні художники – педагоги повинні з наснагою 

використовувати духовні та моральні надбання свого народу, тим самим утверджуючи 

незалежність, міцність та добробут своєї держави. Народне мистецтво ж є унікальним у 

вирішенні завдань як художнього, так і особистісного творчого розвитку, громадського й 

духовного становлення майбутнього педагога.  

Основний зміст. І до сьогодні необхідним є розуміння народного мистецтва, 

культурного досвіду й надбань народу… Художній рівень, образне начало творів 

декоративно-прикладного мистецтва зумовлені розвитком цивілізації і рівнем культури того 

чи іншого народу, і є його національними та етнічними надбанням. Їх естетична цінність 

залежить від фізичних можливостей матеріалу, конструктивних і пластичних видів, 

технологічних секретів, особливостей прийомів обробки. Людина здавна оточувала себе 

виробами з дерева, кераміки, розмальованими побутовими речами, тому народне 

декоративно-прикладне мистецтво є найдавнішою галуззю художньої діяльності, 

спрямованої на естетичне освоєння матеріального світу, оздоблення сфери життєдіяльності 

людини…Тому важливе місце в системі засобів формування творчих здібностей студентів 

посідає народне декоративне-прикладне мистецтво, яке унікальним чином інтегрує в собі 

побутові, мистецькі й педагогічні традиції. Народне мистецтво є унікальним у вирішенні 

завдань як художнього, так і особистісного творчого розвитку, громадського й духовного 

становлення майбутнього педагога».  

Із нашого досвіду, для творчого процесу і формування конструктивної ідеї композиції 

і надалі самого художнього образу - повинен бути зібраний і вивчений великий фактичний і 

ілюстративний матеріал по народній кераміці, для визначення місця декоративної кераміки в 

системі світового мистецтва. Так, через деякий час, на підсвідомому рівні починають 

формуватися образи, майбутніх виробів. При цьому, студентом надається побажання 

замальовувати, хоча б схематично, всі образи, які виявляє та розпізнає, як схему, свідомість.         

Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання: вивчити, поглибити і 

розширити теоретичні знання про художню кераміку як вигляді декоративно-прикладного 

мистецтва; дослідити розвиток народної декоративної кераміки в нашій країні, сучасні 

тенденції та напрямки розвитку; вивчити способи і техніки створення кераміки; виявити 

особливості художньої декоративної кераміки; ознайомитися з творчістю відомих народних 

майстрів, що створюють художню кераміку; розробити стилізовану народну іграшку; 

поєднати утилітарну і художню функції в керамічному виробі; використовувати найстаріші 

техніки і сучасні напрямки формоутворення; виконати вироби в матеріалі. 

В цілому, можливо виокремити головне, що завдання курсу «Декоративно-прикладне 

мистецтво» полягає у формуванні у студентів знань і уявлень про народне декоративне 

мистецтво, види народного мистецтва, історію та роль у житті людей. Завдання занять з 

народного декоративно-прикладного мистецтва полягає в тому, щоб запалити в студентах 

іскру, допомогти усвідомити себе і своє прагнення творити і навчати, розуміти декоративні 

твори, а також бачити задум автора, відрізняти ексклюзив від авторських, майстерно 

виконаних виробів. Навчальні заняття дозволяють розкрити й охопити всі технології 

виготовлення декоративних виробів. Саме це, на наш погляд, сприяє формуванню в 

майбутніх педагогів усвідомлене ставлення до своєї професії, формує в них естетичну 

культуру і творчу особистість. Одним із першочергових завдань фахової підготовки 
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майбутніх учителів образотворчого мистецтва є пробудження потреби до творчості та 

розвиток самої здатності творити. Це може бути тільки за обставин, які передбачають 

можливість вільної ініціативи, самостійності, по-справжньому творчої діяльності, націленої 

на створення нового та оригінального на противагу повтору, копіюванню. Необхідність такої 

творчості виникає лише тоді, коли ціннісними основами для студентів стає любов до 

народного мистецтва, його коріння, його історії. Навчаючи студентів народному 

декоративно-прикладному мистецтву, ми розкриваємо практичний досвід поколінь, їхнє 

розуміння найголовніших закономірностей і фундаментальних цінностей життя. У своєму 

поєднанні ці особливості формують оптимістичне ставлення до життя, дають змогу проявити 

риси національного характеру у власних творах. 

Подальші перспективи дослідження проблеми. Є перспективними подальші 

дослідження, що стосуються організації навчально-виховного процесу підготовки фахівців 

на засадах декоративно-прикладного мистецтва із оновленням змісту, впровадженням 

синтезу традиційних та інноваційних форм та методів навчання. 

 

Стоянова Л.Л., 

Південноукраїнський  національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ 

ВЗАЄМОДІЇ ТВОРЧОЇ ЕЛІТИ ТА СУСПІЛЬСТВА 

 

Анотація. Розкриваються змістовна і смислова характеристики поняття «творча 

еліта», «творче елітне середовище». Обумовлюється, що у словах представників творчої 

еліти виражені результати їх професійної рефлексії, що сягають своїм корінням в світ 

особистісного досвіду і індивідуальних смислів. Стосовно концептуальних принципів 

побудови інноваційної моделі взаємодії творчої еліти та суспільства привернено увагу до 

положення, що головною умовою і важливим критерієм духовних процесів в Одессі завжди є 

творчість, а мистецтво творчої еліти имає здатність впливати на пізнавальну, емоційну 

та вольову сфери громадян, на їхню свідомість і підсвідомість, здатне змінювати цінності, 

ідеали, стереотипи й установки в цілому. У висновках надані результати дослідження.. Для 

розвитку сучасного українського суспільства необхідні творчі особистості, які здатні 

адекватно оцінювати ситуацію в країні, намічати перспективи розвитку майбутнього 

держави, бути провідниками нації.  

Ключові слова: творчість, творча еліта, творче елітне середовище, художньо – 

стильова традиція, ціннісні характеристики.  

 

Сучасний період для українського суспільства характеризується різноманітністю 

досить стійких утворень у культурному просторі на засадах відтворенням коренів етнічної 

культури, кристалізації нового рівня національно-духовоної самосвідомості. Творча еліта 

Одеської Південноукраїнської школи живопису виступає істотним феноменом всього 

суспільного буття, що грає важливу роль в житті соціуму, надають багатоаспектний вплив на 

всю життєдіяльність суспільства в цілому. Вплив обумовлюється сутнісними 

характеристиками членів творчої еліти, а також певною формою її інституалізації в тому 

сенсі, що її соціальна і духовна значимість, авторитет, функції, формуються не одноразово, а 

передаються і відтворюються з покоління в покоління. У випадку з Одеською творчою 

елітою та унікальним творчим елітним середовищем, і хоча їх вплив на різні сторони життя 

відбувається в певній ідеальній сфері, але сутність цього впливу визначають сутнісні 

«ціннісні» характеристики представників творчого елітного середовища. 

Основний зміст. Одним із проявів збагачення змісту духовного життя суспільства є 

формування його специфічних структур в окремих регіонах України відповідно до тих 

давніх традицій, які в них побутували, а також інфраструктурою сфери культури і 
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культурних потреб місцевого населення. Досить чітко визначилися особливості духовного 

життя Одеси та багатьох інших міст. 

У розкритті взаємодії творчої еліти та суспільства, звертаємо увагу  на створення 

творчого елітного середовища – інноваційної по суті моделі, на прикладі 

південноукраїнської школи живопису, ми керувалися, по – перше, положенням, що дана 

творча еліта є носієм певної сукупності соціальних, етичних, психологічних, духовних 

зв'язків і відносин, що і обумовлююють чинники становлення та формування саме 

особливого соціального простору. По – друге, Одеса є тим культурним містом, що завжди 

має особливий стиль у всіх соціокультурних проявах. У контексті розкриття ролі творчого 

елітного середовища у формуванні сутнісних ціннісних характеристик творчої еліти, 

визначаємо, що творча еліта, як слідує  із історії, має сукупність установленних та 

традиційно обумовленних творчою діяльністю концептуальних характеристик, зв'язків і 

відносин, а вплив творчої еліти в суспільстві визначається сутнісними «ціннісними» 

характеристиками її представників. Однією із «цінніснних» характеристик творчої еліти є 

художня творчість. яка в творчому елітному середовищі має ціленаправленний характер, 

пронизуючи фактично всі етапи діяльність творчої особистості. Відображаючи творчу 

сутність буття в усій складності й суперечливості осягнення і прояву, художня творчість 

сприяє відшукуванню шляхів досягнення достатності буття, сприяючи зв’язку теперішнього 

з минулим і майбутнім - через взаємовпливний зв’язок традиційності та інноваційності. В 

цілому, вона забезпечує утвердження людини в світі як цілісної особистості, а також вільний 

прояв її творчості за законами краси із перетворенням реальності.  

Із роботи Н. В. Ковалюнас виокремлюємо, що в «соціально-філософському розумінні 

еліта є елементом соціальної структури, а звідси  актуальні питання про співвідношення 

таких понять як еліта і маса, еліта і клас, еліта і соціальна група, сутнісні характерники 

понять елітна група і елітна організація, що передбачає дослідження взаємин політичних і 

інтелектуальних елітних груп» [8]. У праці Н. Авер’янової роль творчої еліти в процесах 

консолідації українства обумовлена тим, що «творцем мистецтва постає мистецька еліта, 

вона на базі свого художнього досвіду, світогляду, естетичних поглядів та ідеалів схоплює 

зміст і дух культурно-мистецьких потреб соціуму, його окремих груп і надає цим потребам 

художню форму. Мистецтво, маючи здатність впливати на пізнавальну, емоційну та вольову 

сфери громадян, на їхню свідомість і підсвідомість, здатне змінювати цінності, ідеали, 

стереотипи й установки суспільства в цілому» [2, с.32 -  35]. У дослідженні І. М. Савельєвої,  

О. В. Полетаєва також сказано, що «вплив мистецької еліти на суспільство через мистецтво 

значний, адже останнє, поєднуючи раціональне й емоційне, ідеологічне й психологічне, 

здатне комплексно впливати на формування цілісної особистості. Зарубіжні дослідники своїх 

працях довели, що інформацію більшість пересічних громадян отримують з підручників (у 

рамках загальної шкільної освіти), але фактично основними джерелами інформації є 

телебачення та кінофільми (мистецтво)» [3, с. 14].  

В цілому, в пропонованому механізмі взаємодії творчої еліти і суспільства 

пропонується перехід всіх соціальних акторів від пасивного споглядання вищих професійних 

досягнень еліти і сприйняття їх як еталонів і догм до активного виробництва власного 

творчого продукту, до духовної і соціальної діяльності через широкий суспільний діалог, 

спадкоємність традиційного культурного досвіду і підтримку з боку творчої еліти. Перед 

елітою же стоїть нове завдання - самореалізовуватися не тільки в традиційній професійній 

діяльності - у сфері мистецтва, але і в процесі залучення в ці або суміжні сфери суспільної 

діяльності представників суспільства з метою розкриття їх творчого і інтелектуального 

потенціалу. Іншими словами, інноваційний простір самореалізації необхідно для обопільної 

реалізації внутрішніх творчих потенцій. 

У нашому уявленні, творча еліта розуміється володіє унікальним креативним 

ресурсом, здатна реалізувати цей потенціал на підставі встановлення і підтримання 

нормативних зразків і символічних структур суспільної системи, може забезпечувати 

збереження, відтворення і примноження цього ресурсу для майбутнього розвитку 
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суспільства; присутні всі умови для формування креативного клімату, але разом з тим було 

виявлено, що даний ресурс використовується лише частково, а сама існуюча система 

культурної політики має інертністю в силу власної поліфункціональності і недостатньої 

адекватності засобів, технологій і темпів розвитку. Такий стан речей робить можливими і 

необхідними стихійні прояви громадської ініціативи щодо заповнення утворюються 

культурних «пустот»; у новому форматі взаємодії із владою жорсткі директиви до творчої  

еліти скасовуються. Традиційне «пряме» взаємодія суспільства та його еліти замінюється на 

непряме. Світ повсякденної культури більшості (його сучасні міфи, образи, тексти) «ковзає» 

по краю топосу елітарної культури, що включає ціннісні установки і зразки високого 

мистецтва; творча еліта в громадському діалозі грає нову роль транслятора інформації, 

«культурного» медіатора між суспільством і політичною елітою, що бере участь в створенні і 

розповсюдженні національної ідеї; виникають творчі об'єднання та організації, що 

займаються мистецтвом і наукою, втягують в процес створення нових цінностей широкі 

громадські кола і актуалізують їх внутрішній потенціал, з якого породжується новий 

культурний пласт - простір позитивною самореалізації особистості. Збільшення числа цих 

культурних форм є потенціалом залучення все більшої кількості нових учасників до 

самопізнання і суспільно значимої самореалізації; у соціального рівня ініціативи вплітається 

діяльність «класичної еліти», експертів в сфері мистецтва, народних традицій, наукових 

досліджень. Вони приймають в арсенал своєї дії інноваційні технології і використовують 

новий креативний простір для популяризації своїх ідей. Синтезуючи свої професійні знання з 

неспеціалізованій ініціативою, вони отримують для нових творчих пошуків матеріал, 

продукувати спонтанним евристичним мисленням. 

Висновки. На основі вищеозначеного, можливо відтворити певні узагальнення. 

Творчу еліту можна розглядати як носія сукупності певних світоглядних, соціальних, 

культурних, етичних, психологічних, духовних зв'язків і відносин. У випадку з творчою 

елітою її вплив на різні сторони життя соціуму відбувається в ідеальній сфері на більш 

складному рівні, і сутність цього впливу визначається сутнісними «ціннісними» 

характеристиками представників творчої еліти. Необхідно відзначити і те, що потенціал 

креативності закладений безпосередньо в самому процесі комунікації двох сторін, що 

пов'язано з відсутністю зафіксованого комунікативного досвіду і заздалегідь розроблених 

алгоритмів дії у учасників суспільного діалогу; творча еліта, як складова частина еліти, 

виступає як самостійний об'єктивно існуючий феномен суспільного буття, який грає важливу 

роль в житті соціуму, який надає багатоаспектний вплив, як на духовну, так і на інші 

складові життєдіяльності еліти і суспільства в цілому. На наш погляд, модель взаємодії 

творчої еліти і суспільства досить актуальна для сучасного українського суспільства, і вона 

отримує реальне втілення, що обумовлено: наявністю креативного потенціалу, що сприяє 

створенню інноваційного простору взаємодії суспільства і його творчої еліти, складовими 

якого виступають експлікація і модернізація міжетнічних, конфесійних і духовних цінностей 

культури. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТВОРЕННЯ КЕРАМІЧНИХ ПАННО В ІНТЕР’ЄРІ 

 

Анотація. Розкривається думка, що в основі формування керамічного мистецтва 

лежить сумарний художній досвід, що є і точкою відліку для осмислення пластичної 

культури сучасної художньої кераміки. Виявляється, що існує безліч варіантів синтезу 

кераміки з архітектурою, а естетичне звучання художньо - керамічних творів в 

монументально-декоративному мистецтві свідчать про розширення художніх і 

функціональних можливостей кераміки, і особливо це характерно для керамічних панно. 

Обгрунтовується, що у сучасному інтер’єрі, як складові керамічних панно, 

використовуються декоративні керамічні тарілки та пласти, які, в свою чергу, можуть 

бути як самостійними декоративними елементами, так і поєднуватися з іншими виробами 

— медальйонами, вазами, глечиками тощо, що концептуально і з добираються з 

урахуванням кольору стін, тканин, меблів та інших елементів інтер’єру тощо. 

Ключові слова:  пласт,  образ, середовище, глина, інтер’єр,  декор, мистецтво, 

кераміка, кольори, освітлення, культура. 

 

Актуальність проблеми. У житті українського суспільства вироби художньої 

кераміки виконують значну роль, а керамічні твори є частиною оформлення інтер’єрів 

приміщень суспільного призначення, таких як фойє готелів, інтер’єрів вокзалів, метро, 

спортивних споруд тощо. Робота над створенням абсолютно нових виразних форм в 

декоративному мистецтві стала найважливішим фактором розвитку вітчизняної і зарубіжної 

кераміки.  Різноманіття засобів художньої виразності, творчих пошуків і яскравих 

індивідуальностей стало характерною рисою розвитку кераміки сучасного періоду.   

Тема даного дослідження носить актуальний характер із визначенням місця 

декоративного керамічного панно з урахуванням соціальних та технологічних впливів 

науково-технічного прогресу і глобалізації, що виявляє нові тенденції, перспективні 

напрямки розвитку та сфери застосування декоративної кераміки, а по-друге, потребує 

вирішення проблема, пов'язана з визначеням художньо-естетичного рівня керамічного 

панно. 

Основний зміст. В основі формування уяви про керамічне панно лежить певний 

художній досвід. Із історії поняття слідує, що ("панно" - від латинського pannus і в перекладі 

– це "кусок тканини") панно є частиною поверхні стелі (плафон), стіни чи дверей, яку 

заповнена живописною чи рельєфною композицією декоративного характеру. Панно 

бувають живописні, мозаїчні, керамічні, можуть бути виконано з тканини з паперу, це може 

бути рельєф з бетону, каменю, жесті, дерева, з металу, тобто техніки виконання дуже 

різноманітні як і тематика панно. 

В сучасних інтер'єрах керамічні панно виступають в ролі не тільки прикраси і 

створення необхідного настрою, але, перш за все, для художньо - естетичної організації 

самого інтер’єрного простору, для привнесення елемента унікальності, вишуканості в 

інтер'єри. Основа нових підходів до керамічного панно закладається у здатності художників-

керамістів сприймати і відображати ідею в художніх образах на засадах пластичного, 

конструктивного і колірного взаємозв'язку, в умінні по-новому бачити, відчувати, творити.   

Характерно, що дизайнери щільно співпрацюють з керамістами для створення на 

замовлення, під конкретний інтер'єр, скульптури, арт-об'єкту, пано, і інших елементів 

декору, в тому числі і функціональних. Взаємоспівтворчість покликана конкретизувати для 

реалізації ідеї, для підсилення емоційного впливу простору, а в результаті концептуального 

синтезу відбувається взаємне збагачення декоративного мистецтва і дизайну в цілому. 



Секція 7. Гуманітарні науки 

75-а Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу,  

науковців, аспірантів та студентів 

101 

Стародавній матеріал універсальний: художники створюють монументальні і станкові 

композиції, твори дрібної пластики і масштабні ландшафтні твори. Особливе естетичне 

звучання керамічних творів в монументально-декоративному мистецтві і дизайні сьогодні 

свідчать про розширення художніх і функціональних можливостей кераміки. У сучасному 

керамічному мистецтві існує різноманітна за технологічними і естетичним якостям палітра 

керамічних глин: теракота, фаянс, фарфор, бісквіт, кам'яна і шамотна маси. Вибір матеріалу 

художником залежить від конкретного творчого задуму і масштабу твору, процес створення 

якого вимагає високого рівня майстерності і віртуозного володіння технологією на всіх 

стадіях роботи з матеріалом. В основі формування вітчизняного керамічного мистецтва 

лежить сумарний художній досвід. Кераміка сконцентрувала як кращі традиції і досягнення 

народної естетики, виражені в принципах особливої ритмічної і пластичної системи, так і 

значні індивідуальні творчі пошуки професійних художників. З плином часу сприйнятий, 

перетворений і примножений творчими пошуками наступних поколінь українських 

художників досвід традиційного керамічного мистецтва сьогодні присутній в сучасному 

прочитанні традиційних образів, синтезі прийомів гончарного формування і гостросучасної 

тематики, експериментів керамістів в області старовинних технологій декорування та 

випалу. Вирішальним фактором подальшого розвитку обраних образів і технологій стає їх 

індивідуальне прочитання, яке породжує формальне різноманіття і варіативність художніх 

рішень. 

Для сучасних тенденцій створення керамічних панно характерно наступне. 

Використовують керамічні пласти – рельєфи одно- і багатокольорові зображення на 

пластинці прямокутної або неправильної форми. Великі за розмірами пласти розміщують на 

стіні окремо, менші – групами з двох-чотирьох виробів. Керамічний пласт може створити 

особливо цікаву композицію разом з медальйонами, народними іграшками тощо. Керамічні 

пласти, а також декоративні тарілки і медальйони повинні висіти на стіні так, щоб світло від 

вікна чи лампи падало збоку і таким чином вигідно підкреслювало об’ємність предмета, його 

пластику.  

Висновок. Сучасна кераміка використовує кращі традиції і досягнення народної 

естетики, виражені в принципах особливої ритмічної і пластичної системи, так і значні 

пласти  можуть бути як самостійними декоративними елементами, так і поєднуватися у 

групи з іншими виробами — медальйонами, вазами, глечиками тощо. При цьому, їх 

добирають з урахуванням кольору стін, тканин, меблів та інших елементів інтер’єру. Сучасні 

інтер'єри збагачуються керамічними панно, які перетворюються на витвори декоративного 

мистецтва, виконуючи не тільки утилітарні, але і естетичні функції.  Основа нових підходів 

до керамічного панно закладається у здатності художників-керамістів сприймати і 

відображати ідею в художніх образах на засадах складної пластичного, конструктивного і 

колірного взаємозв'язку, в умінні по-новому бачити, відчувати, творити. 
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МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ КОМПОЗИЦІЇ 

 

Анотація. Розкривається, що творчий метод є одним із головних художній 

принципів оцінки, відбору і відтворення ідеї в творі, який спонукає на  творчу дію,  

зосереджуючись на різних аспектах творчості, включаючи методи генерації ідеї і мислення. 

Окреслюється, що головна особливість керамічного мистецтва полягає у використанні 

особливого матеріалу, яким є глина, що виступає в ролі художнього матеріалу, набуває 

таких властивостей, як універсальність і різноманіття технічних характеристик, а також 

є певним Символом природного початку як «представник» Абсолюту. Підкреслюється, що у 

декоративному мистецтві ключову роль відіграє здатність творчо інтерпретувати 
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навколишню дійсність, знаходити цілісну виразність кожного об'єкта і вносити в неї своє 

індивідуальне ставлення. Обгрунтовується, що взаємодія в глині кольору і форми, 

конструкції і фактури, по-різному впливає на створення творів світової декоративної 

кераміки,  при цьому особливо важливу роль грає аналіз і використання нових засобів 

виразності. 

Ключові слова:  метод, творчість, образ, середовище, глина, декор, мистецтво, 

кераміка, кольор, культура. 

 

Творчий метод – це головний художній принцип оцінки, відбору і відтворення 

дійсності в творі, він спонукає на  творчу дію, будь то в мистецтві або науках,  

зосереджуючись на різних аспектах творчості, включаючи методи генерації ідеї і мислення. 

Він може використовуватися як частина вирішення  художнього твору. Головна особливість 

керамічного мистецтва полягає у використанні особливого матеріалу – глини. Глина, 

виступаючи в ролі художнього матеріалу, набуває таких властивостей, як універсальність і 

різноманіття технічних характеристик, а також виступає  символом природного початку – 

глина як «представник» Абсолюту. З філософської позиції  інтерпретації художнього 

процесу як особливої дії, де художник нарівні з мистецьким матеріалом є учасником 

інтимного акту, а глина – репрезентантом первопріродного, безмежного початку, здатного 

руками художника-виконавця, провідника – оформити, перетворити, явити у візуальних 

формах природний початок, закладений в художньому матеріалі, у вигляді витвору 

мистецтва. Взаємодія в глині кольору і форми, конструкції і фактури, по-різному впливає на 

створення творів світової декоративної кераміки,  при цьому особливо важливу роль грає 

аналіз і використання нових засобів виразності. 

У декоративному мистецтві - кераміці, ключову роль відіграє здатність творчо 

інтерпретувати навколишню дійсність, знаходити цілісну виразність кожного об'єкта і 

вносити в неї своє індивідуальне ставлення. Даний метод творчої інтерпретації, або образно 

– символічного узагальнення за допомогою ряду умовних прийомів зміни форми, об'єму, або 

колірних відносин називається стилізація. Фактично, методи стилізації – це формалізація 

об’ємно-пластичних, колористичних, графічних мотивів, їх спрощення, узагальнення, 

організація з метою досягнення бажаного смислового і декоративного враження, стильової 

виразності. Методи стилізації предмета є головними завданнями декоративного мистецтва. 

Однак, спростити форму, абсолютно не означає збіднити її, а лише опустивши малозначущі 

деталі, підкреслити найвиразніші якості предмета. Художник може стилізувати предмет. 

Відхід від натури може бути досить значний. Будь який предмет в декоративному мистецтві 

може бути перероблений в сторону виявлення його характерних якостей. Методи стилізації 

предметів можуть вестися, як по шляху граничного спрощення форм, так і навпаки, за 

рахунок ускладнення форми і насичення її орнаментами, текстурами, глазур’ю, додаванням  

інших  природних матеріалів.  

Декоративне мистецтво вимагає, перш за все, знання закономірностей композиційної 

побудови. Всі методи – є виразні засоби в декоративному мистецтві (лінія форми, кольорова 

пляма, фактура та текстура) і вони повинні працювати на рішення єдиного композиційного 

завдання, єдиного принципу, ідеї. Обов’язковою умовою методів творчої стилізації − 

індивідуальний характер, де авторське бачення переплітається з творчим переосмисленням 

натури, а результатом є відображення їх з елементами новизни. Стиль формує сутність, 

винятковість художньої творчості в спільності всіх компонентів − змісту і форми, 

зображення, і вираження, особистості, і епохи. У методах стилізації  важлива не тільки 

умовність, властива всьому декоративному мистецтві, але також і правильна компоновка 

елементів зображення в єдиній композиції. 

В цілому можливо окреслити головне. Використовуються наступні методи 

створення декоративної композиції: Компаративний (від лат. сomparatius), або порівняльний 

метод пізнання, що передбачає порівняльно-історичне дослідження культури, дозволяє 

виявити і показати зв’язок творів майстрів різних періодів. Іконологічний метод допоміг 
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проникнути в художній сенс зображення, зрозуміти значення художніх форм  в контексті. 

Порівняльно-історичний метод використовується для освітлення історичних аспектів. 

Виявлення змін в декоративному мистецтві протягом історичного ходу часу. Іконографічний 

метод – для дослідження особливостей побудови форми. Застосовується для опису прийомів, 

та засобів виразності художників. Компаративний метод використовується для розкриття 

типології твору. Порівняльний метод застосований для порівняння творів різних історичних 

епох, техніки виконання. У магістерській роботі використовується порівняння творів митців 

різних країн Європи. Історичний метод використовується для виявлення змін в ході 

історичного перебігу часу, застосований для аналізу різних епох. 

 

Федоренко О.Д., 

доц. кафедри журналістики, реклами та PR-технологій 

Семенюта В.О., 

студентка магістратури, 

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького 

 

КУЛЬТУРНА ПРОБЛЕМАТИКА В КОНТЕНТІ САЙТІВ ГРОМАДСЬКИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Анотація. У роботі акцентовано на важливості висвітленні культурної 

проблематики в інформаційній діяльності громадських організацій; окреслено тематичні 

вектори подання таких повідомлень на сайтах ГО. 

 

Культура є одним із сегментів життя суспільства та індивідів, тому потребує 

висвітлення в медіа. Повідомлення на означену тематику розширюють світогляд і 

задовольняють культурні потреби аудиторії, створюють осередок у ЗМІ для громадського 

обговорення цієї проблематики та стимулюють суспільний розвиток. Окреслене питання є 

предметом уваги таких науковців, як В. Галацька [1, 210], Л. Мар’їна [3, 124], К. Пирогова [4, 

95], Т. Хоменко [8, 145], М. Цьвок [9, 160] та ін. Метою нашої роботи є з’ясування 

специфіки висвітлення культурної проблематики на сайтах громадських організацій. 

Варто зауважити, що культура – це багатоаспектне явище, дослідження якого 

зумовило появу широкого кола визначень однойменного поняття. Сьогодні його трактують 

як сукупність усіх людських досягнень; рівень і якість будь-якого виду діяльності; 

вихованість; повага людини до природи; своєрідний спосіб організації та розвитку 

людського життя та ін.  

Задоволення культурних інтересів суспільства є одним із векторів інформаційної 

діяльності громадських організацій, що об’єднують активних громадян для досягнення 

певної мети, яка не передбачає отримання прибутку. Законодавство України тлумачить 

поняття «громадська організація», як добровільне об'єднання фізичних осіб для здійснення 

та захисту прав і свобод, задоволення економічних, соціальних, культурних, екологічних та 

інших інтересів суспільства [6]. Неурядові організації реалізують цю діяльність, 

використовуючи інформаційні ресурси й технології, а також різноманітні методи та прийоми 

комунікації. На думку М. Цьвок [9, 158–164], інформаційна діяльність недержавних 

громадських організацій передбачає такі три складники: внутрішня (усередині організації), 

зовнішня (збирання й отримання повідомлень організацією), інформація, яка виходить 

назовні (поширення відомостей про громадську організацію та її діяльність у зовнішнє 

середовище). Для наповнення цих складників установи мають використовувати різноманітні 

засоби комунікації, що забезпечують доступ до інформаційних ресурсів. 

Серед основних засобів, які сприяють інформуванню суспільства, варто відзначити 

веб-сайт. Це поняття ми розуміємо, як сукупність програмних, інформаційних і медійних 

засобів, взаємопов'язаних між собою. Сайт є інтернет-ресурсом і оформлений у формі 

вебсторінок, що доступні через головну сторінку за допомогою браузера. 
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Цей мережевий ресурс має потужний потенціал, використовуючи який громадські 

організації можуть не тільки збирати, зберігати, обробляти та поширювати інформацію про 

свою діяльність, а й повідомляти громадськість про актуальні події різних сфер суспільного 

життя. Окрім того, на сайті постійно оновлюється стрічка новин, популяризуються цінності 

та ідеї, яких дотримується організація анонсуються події та інші важливі інформаційні 

приводи тощо. Культурні в цьому випадку не є винятком. 

У сучасному українському медіапросторі загалом культурна тематика є другорядною. 

За словами Т. Хоменко [8, 142–148], матеріали про політику та надзвичайні події мають 

більшу популярність серед аудиторії, ніж ті, у яких ідеться про мистецтво, культурні події, 

про цінності народу, його традиції, надбання, ідеї тощо. Орієнтуючись на вподобання 

аудиторії, журналісти тяжіють до матеріалів, які насамперед є сенсаційними. 

Окремі експерти відзначають також позитивні зрушення у висвітленні культури та 

наголошують, що в медіа все частіше йдеться про значущість цієї проблематики для 

ідентифікації та розвитку нації. Нині, на їх думку, «актуалізується питання просвітництва, 

яке, попри ґаджетову начинку та модернову оболонку суспільства, не втратило своєї місії» 

[2]. 

Інтернет-ЗМІ мають можливість супроводжувати повідомлення аудіо-, відеорядом, 

графічними елементи, які не тільки допомагають розуміти та сприймати мистецтво чи інші 

культурні аспекти, а й стимулюють інтерес читача. Однак мультимедійний потенціал, на 

нашу думку, не часто використовують під час створення повідомлень на культурну 

тематику, а інформацію подекуди подають спрощено та нецікаво. 

Висвітлення культурної тематики в медіаконтенті сайтів громадських організацій 

насамперед залежить від їх різновиду, учасників і потенційної аудиторії. Найчастіше 

культурні події є напрямом інформаційної діяльності неурядових установ, мета яких – 

розвиток культурно-мистецького середовища. Такі культурно-просвітницькі осередки 

займаються організацією та проведенням тренінгів, майстер-класів, тематичних семінарів, 

виставок, фестивалів тощо. Приміром, громадська організація «Порт культури» [5] здійснює 

співпрацю між місцевими спільнотами художників і міжнародною спільнотою в культурній 

галузі, ініціює та проводить тематичні культурні заходи (семінари, зустрічі, тренінги, 

виставки, фестивалі) в Україні та за кордоном. 

Ще одна громадська організація «Українська правда» та її однойменне інтернет-

видання значне місце відводять культурній тематиці. Матеріали публікують в окремому 

проекті «УП. Культура» [7]. Тематичний спектр публікацій у виданні різноманітний – театр, 

музика, живопис – є переліком кожного випуску. Пріоритетні інформаційні приводи – це 

прем’єри фільмів, конкурси, форуми, відкриття виставок, презентація книг, нові ідеї та 

проекти тощо. 

Зауважимо, що проблематику культурного спрямування також розглядають в аспекті 

її активних діячів. Нерідко на окреслених сайтах презентують матеріали, пов’язані з історією 

культури, із сучасними митцями та особливостями їхньої творчості. Цікаво, що «Українська 

правда» використовує на своїх сторінках усе різноманіття жанрової палітри. Однак 

домінують на сайті аналітичні й інформаційні матеріали. Публікації доповнено 

інфографікою, світлинами, відео- та аудіоматеріалами. Такі засоби поруч із текстовими 

візуалізують презентовану інформацію та стимулюють інтерес читачів. 

Аналіз сайтів громадських організацій дозволяє зробити окремі узагальнення й щодо 

специфіки розміщення на них матеріалів із культурної тематики. Так, зазвичай такі ресурси 

мають розділ «Новини», що поділений на тематичні рубрики, присвячені повідомленням про 

події різних галузей суспільного життя. Матеріали про культуру можна знайти в одноіменній 

рубриці. Якщо такої немає, культурна тематика може висвітлюватися в інших розділах, 

присвячених політиці, економіці, інфраструктурі тощо, та виконувати побічну роль. Такі 

неоднозначні погляди щодо окресленої проблематики в контенті вебсайтів є наслідками 

усталеного уявлення про цей феномен як супровід суспільних процесів, тоді як більш 

нагальною є нині протилежна думка, що культура – основа, де вони розгортаються. Культура 
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– це важливий інструмент суспільної консолідації, вона є інтелектуальним простором для 

формування розвиненої особистості, здатної думати та створювати. 

Здійснений нами зріз тематики сайтів громадських організацій дозволив виявити 

неоднозначність медійного бачення культурної проблематики. З одного боку, це традиційне 

сприйняття її як допоміжного супроводу всіх процесів у соціумі. З іншого, культурні теми 

перебувають у центрі інформаційної уваги, оскільки дати, переосмислення історичних подій, 

видатні постаті культурно-історичних перетворень є актуальним інфоприводом для 

матеріалів із суспільно-політичної чи економічної проблематики. 

Отже, культурні події – це актуальний напрям інформаційної діяльності громадських 

організацій. Звернення до значущих проблем культурної практики, висвітлення важливих 

подій у країні, регіоні, місті / селищі, коментарі фахівців, доповнення текстової інформації 

візуальними елементами – це дієві засоби впливу на цільову аудиторію, які вони нині 

активно використовують. Культурна тематика в контенті сайтів громадських організацій 

представлена в двох аспектах: супроводжує новини суспільного, політичного, економічного 

життя й виконує другорядну роль; висвітлюється у фокусі актуальних новин безпосередньо в 

галузі культури.  
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АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Анотація. проаналізовано роль соціологічних досліджень у забезпеченні 

антикорупційної політики, розглянуто соціологічне опитування  як метод дослідження 

корупції, виявлено  його специфіку, переваги та недоліки при проведенні моніторингу 

корупції. 
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Однією з найбільш гострих проблем сучасної України є корупція. Антикорупційна 

стратегія України на 2020 - 2024 рр. в якості основних напрямів антикорупційної політики 

визначає: оптимізацію функцій держави та місцевого самоврядування; цифрову 

трансформацію реалізації повноважень органами державної влади та місцевого 

самоврядування, забезпечення прозорості їх діяльності для мінімізації корупційних ризиків; 

створення на противагу існуючим корупційним практикам більш зручних та законних 

способів задоволення потреб фізичних і юридичних осіб; забезпечення невідворотності 

юридичної відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення; 

формування суспільної нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності та 

поваги до верховенства права [1].  

Ефективна протидія корупції неможлива без достовірних даних про її масштаби та 

структуру, загальноприйняті корупційні практики, механізми корупційних оборудок, 

розуміння факторів, що сприяють корупції; виявлення ресурсів і ризиків антикорупції. При 

цьому вирішення таких завдань пов'язано з певними методологічними та практичними 

труднощами,  що обумовлені латентним характером корупційних відносин.    

Довгий час єдиним джерелом інформації про корупцію була кримінальна статистика. 

Однак вивчення корупції на основі лише офіційних статистичних даних  є обмеженим, 

оскільки реєстрація випадків корупції в офіційній статистиці часто носить неповний, 

фрагментарний характер. 

В останні десятиліття широкого поширення набули соціологічних методи замірів, 

аналізу та оцінок корупції, зокрема метод соціологічного опитування. Соціологічне 

опитування відрізняється організованістю, стандартностью, оперативністю.  При строгому 

дотриманні методологічних стандартів соціологічне опитування дозволяє отримати дані про 

масштаби та  поширеність корупції, її види, а також про найбільш уражені корупцією 

сектори, посади і адміністративні процедури. 

Звичайно соціологічне опитування не позбавлено недоліків. Це: велика 

трудомісткість, залежність від професіоналізму дослідників і можливостей складання якісної 

вибірки опитування. Також слід брати до уваги те, що в багатьох випадках корупційні дії 

відбуваються на основі домовленості між особою, яка дає хабар, і особою, яка отримує 

хабар. В зв'язку з цим респонденти  неохоче розкривають інформацію про такі випадки. 

Вказані недоліки не відміняють можливість отримати завдяки соціологічному 

опитуванню точну і науково обґрунтовану інформацію про корупцію. Така інформація, в 

свою чергу, може послужити основою для розробки і здійснення єфективних заходів 

протидії корупції. 
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