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О ПОКАЗАТЕЛЯХ СООБЩЕСТВ ФИТОПЛАНКТОНА, ЗООПЛАНКТОНА И ЗОБЕНТОСА
ВОДОТОКОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО И СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В
МЕСТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
УЧЕНИЙ (КСПУ, ТСУ, УТЗ) НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ МАГИСТРАЛЬНЫМ НЕФТЕПРОВОДОМ
"ТЕНГИЗ-НОВОРОССИЙСК" ВОДНЫХ ПРЕГРАД НА ЛЧ МН КТК-Р ЗАПАДНОГО РЕГИОНА
Denisenko O. S.
JSC «Azovo-Chernomorsky Scientific Center of Fishery Researches»
ON THE INDICATORS OF PHYTOPLANKTON, ZOOPLANKTON AND ZOBENTOS
COMMUNITIES IN THE KRASNODAR AND STAVROPOL TERRITORY AT THE PLACES OF
MAINTENANCE AND EXERCISES (CSPU, TCS, UTZ) AT THE PIPELINE CROSSINGS LV CPC-R
WESTERN REGION
Аннотация
В рамках данной работы рассматриваются результаты мониторинговых исследований, проводимых
специалистами ООО «Азово-Черноморский научный центр рыбохозяйственных исследований» в период
января 2018 по июнь 2022 гг. по изучению качественных и количественных показателей развития сообществ организмов фитопланктона, зоопланктона и зообентоса на территории Краснодарского и Ставропольского края в местах осуществления технического обслуживания и проведения учений (КСПУ, ТСУ,
УТЗ) на пересечениях магистральным нефтепроводом "Тенгиз-Новороссийск" водных преград на ЛЧ МН
КТК-Р Западного региона.
В результате исследований изучено современное состояние видового разнообразия гидробионтов на
36 водных объектах, получены сезонные и годовые показатели численности и биомассы организмов фитопланктона, зоопланктона и зообентоса.
Abstract
Within the framework of this work, the results of monitoring studies conducted by specialists of Azov-Black
Sea Research Center for Fishery Research LLC in the period January 2018 to June 2022. on the study of qualitative and quantitative indicators of the development of communities of phytoplankton, zooplankton and zoobenthos
organisms in the Krasnodar and Stavropol Territories in places of maintenance and exercise (KSPU, TCS, UTZ)
at the crossings of the Tengiz-Novorossiysk oil export pipeline through water barriers at the LF of the CPC-R
pipeline of the Western Region.
As a result of studies, the current state of species diversity of hydrobionts in 36 water bodies was studied,
seasonal and annual indicators of the number and biomass of phytoplankton, zooplankton and zoobenthos organisms were obtained.
Ключевые слова: фитопланктон, зоопланктон, зообентос, численность, биомасса, сезонная динамика, водные объекты.
Key words: phytoplankton, zooplankton, zoobenthos, abundance, biomass, seasonal dynamics, water bodies.
Материал и методы исследований
Отбор проб осуществлялся в зимний, весенний, летний и осенний периоды начиная с января
2018 года по июнь 2022 года для каждого водного
объекта рыбохозяйственного назначения. Для
сбора и обработки проб, а также определения таксономической принадлежности и биомассы гидробионтов были использованы стандартные методики
[1-2].

Результаты исследований
Впервые в результате исследований изучено
современное состояние видового разнообразия гидробионтов на 36 водных объектах на территории
двух субъектов Российской Федерации: Краснодарского и Ставропольского края, получены сезонные
и годовые показатели численности и биомассы организмов фитопланктона, зоопланктона и зообентоса.
Результаты исследований объединены и приведены в нижеприведенной таблице.
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Таблица 1
Гидробиологическая характеристика сообществ организмов фитопланктона, зоопланктона и зообентоса
Фитопланктон
Зоопланктон
Зообентос
Наименование
№ Участок
млн.
тыс.
водного объекта г/м3
г/м3
г/м2
экз./м2
экз./м3
экз./м3
Переходы нефтепровода через водные преграды шириной более 25 м в межень
1
р. Калаус
8,10
87,42
2,55
52,22
2,84
692
2
р. Маныч
11,20
94,66
7,22
96,20
4,46
1125
Право-Егорлык3
3,60
44,2
2,10
44,82
4,86
946
ский канал
4
р. Каменка
3,22
40,88
2,28
52,36
4,02
1028
5
р. Терновка
6,24
66,32
2,98
70,01
5,52
1446
6
р. Егорлык
2,26
36,12
1,02
33,22
2,24
604
7
р. Расшеватка
8,16
66,24
2,66
77,24
4,26
1098
8
р.Челбас
7,06
272,0
1,29
77,9
12,28
710
9
р. Сухой Лог
2,24
32,88
1,69
42,08
4,04
882
10
р. Кирпили
24,12
317,76
5,95
76,44
8,38
805
Джимайлова
11
6,62
77,27
3,32
71,12
4,36
1021
балка -1
12
р. Ставок
8,24
88,36
4,42
83,13
5,54
1441
13
р. Кочеты
8,22
87,8
1,20
72,9
3,38
884
14
р. Понура
2,26
66,12
1,28
77,71
2,24
663
Главный ороси15
1,88
6,36
0,88
18,87
1,00
112
тельный канал
Фёдоровский Чебургольский
16
2,21
10,18
1,21
22,36
1,18
156
(главный оросительный) канал
17
р. Кубань
1,88
22,69
0,78
18,11
2,24
228
Фёдоровский
18
2,02
10,01
1,08
22,88
4,21
248
канал
Сбросной канал
19
(Мокрый Ау2,26
8,86
0,95
20,39
4,88
225
шедз)
20
Сбросной канал 0,98
2,12
0,44
12,22
1,00
102
Афипский кол21
1,28
6,30
0,99
22,33
1,04
144
лектор
22
канал С-1-2
0,88
4,22
0,62
18,42
1,02
124
23
канал ДС-4
0,72
3,88
0,66
14,98
1,22
187
Варнавинский
24
1,12
6,02
0,88
20,47
1,10
142
сбросной канал
Переходы нефтепровода через малые водные преграды шириной менее 25 м в межень
25
р. Айгурка
3,21
12,22
2,86
56,02
2,88
278
26
р. Барханчак
2,68
9,28
1,55
42,09
1,27
101
р. Большая Ку27
2,44
10,12
1,66
41,22
1,48
142
гульта
р. Малая Кугу28
2,01
9,04
1,22
38,66
1,12
124
льта
29
р. Ташла
2,25
12,26
1,28
40,24
3,86
366
Балка Сухой
30
1,64
8,22
0,78
24,20
2,02
224
лог
31
балка Бейсуг
2,17
14,86
1,88
44,12
2,44
266
32
33
34
35
36

1316 1413-1495
11351413
км
1316 км
км

6

балка Сула

6,02

22,88

3,22

66,32

6,24

1662

р. Меккерcтук
р. Баканка
р. Атакай
р. Цемес

0,84
0,32
0,62
0,48

4,22
1,44
2,28
1,71

1,01
0,22
0,54
0,34

10,22
3,22
4,18
4,07

1,12
0,22
1,22
2,06

125
88
147
435
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ANTIOXIDANT STATUS OF COWS BODY IN EXPERIMENTAL FASCIOLOSIS AND THE ACTION
OF CORRECTIVE FACTORS
Abstract
The article presents the results of studies on the effect of Clozaverm A and Butaselmevit on the antioxidant
status of cows in experimental fasciolosis. In the blood of cows, an increase in lipid peroxidation processes is
shown. It is indicated by elevated levels of lipid hydroperoxides and TBA-active products. Fasciola inhibits the
activity of enzymes of the antioxidant defense system in the liver of the hosts. A decrease in the catalase activity
indicates it by 23.4% and superoxide dismutase by 24.6%. The normalization of redox processes reduces the level
of products of lipid peroxidation, and, consequently, the intoxication of the body occurs under the influence of
Clozaverm A and Butaselmevit. Clozaverm A and Butaselmevit treatment in cows with experimental fasciolosis
improved the antioxidant status of their body. It is accompanied by an increase in blood superoxide dismutase
activity by 31.6%, catalase by 30.1%, inhibition of the processes of peroxide oxidation by 5%, and TBA-active
products by 18.1%. It is due to the activation of metabolic processes in the body, which involve enzymes, including
antioxidant enzymes that catalyze the oxidation and phosphorylation functions, and bone marrow.
Keywords: fasciolosis, Clozaverm A, Butaselmevit, cattle, antioxidants.
Introduction
Fasciolosis is one of the dangerous helminthiases
that causes significant economic damage to farms.
Under these conditions, the milk productivity of cows
and weight gain of young animals decreases. There is a
negative impact on the reproduction of the herd. A
significant problem is the development of resistance of
fasciolosis to anthelmintics [1]. This confirms the
relevance of studying various treatment regimens and,
in particular, complex therapy of animals in this
invasion.
In recent years, scientists have drawn attention to
studying free radical oxidation of membrane lipids as a
regulator of physiological processes [2]. One of the
universal types of damage and the cause of cell death
of various organs is the excessive intensification of
lipid peroxidation (LPO) processes and damage to
biological membranes. Excessive activation of LPO
disrupts conformation and increases the permeability of
biological membranes, releases enzymes from
mitochondria and lysosomes, inactivation of aerobic
oxidation enzymes, separation of oxidative
phosphorylation and DNA mutations [13, 14, 19].
According to the literature, under the influence of
various negative factors on the body, the reactions of
free radical oxidation in cells are sharply enhanced [3,
8]. During free radical peroxidation, at almost all
stages, many products are formed, resulting from the
interaction of free radicals with biological macromolecules [5, 15, 21]. It is important to note that the increased formation of primary free radicals is a side effect of increasing the intensity of biochemical reactions
in response to the action of extreme factors [6, 13, 16,
18].

Based on previous studies, we found that in experimental fasciolosis in cows, parasites secrete metabolic
products that promote the formation of free radicals. It
enhances the initiation of lipid peroxidation. This is indicated by the growth of lipid peroxidation products:
diene conjugates, lipid hydroperoxides, and TBAactive products [4, 10-12].
The study aimed to investigate the effect of
Clozaverm A and Butaselmevit on the antioxidant
status of cows in experimental fasciolosis.
Material and methods of research
Fifteen 4-5-year-old cows of the black and speckled breed were selected for the research. Three groups
were formed, with five animals in each. Animals of the
control group (C) were experimentally infected with
adolescents. Cows of the first group (E1) in experimental fasciolosis were administered Clozaverm A at a
dose of 0.5 ml per 10 kg of body weight intramuscularly. In animals of the second group (E2), in experimental fasciolosis, Clozaverm A was administered intramuscularly at a dose of 0.5 ml of the drug per 10 kg
of body weight and Butaselmevit [7] at a dose of 10 ml
of the drug per animal.
During the research, the rules of compulsory experiments were followed - selecting and keeping analogous animals in groups. The cows' diet was balanced
in terms of nutrients and minerals.
The content of lipid hydroperoxides and TBAactive products in blood plasma was determined
according to the methods [22]. In the serum studied:
catalase activity (CA 1.11.1.6) – by the method of MA
Korolyuk (1988); superoxide dismutase activity was
determined (SDA 1.15.1.1.) – by the method of E.E.
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Dubinina [22]. Blood for analysis was taken from the
After the Clozaverm A treatment in the E1 group,
jugular vein before infection and on the experiment's a decrease in the intensity of LPO processes was found.
7th, 14th, 21st, and 28th days.
On the 14th day, the lipid hydroperoxides' level was
Experimental research was conducted per the Law 11.6%, and the level of TBA-active products was 8.9%
of Ukraine "On Protection of Animals from Cruelty" of relative to the control group. Subsequently, the level of
March 28, 2006, and the European Convention for the LPO products in the E1 group continued to decline, and
Protection of Vertebrate Animals Used for Experi- on the 28th day, it was 2.02±0.06 units/ml, TBA-active
mental and Other Scientific Purposes of November 13, products 6.03±0.13 nmol/ml, while in the C group,
1987.
these indicators were 2.60±0.03 units E/ml and
The analysis of research results was performed us- 7.11±0.11 nmol/ml.
ing the software package Statistica 6.0. Student's t-test
The use of Butaselmevit and Clozaverm A for
assessed the probability of differences. The results of treating cows with experimental fasciolosis
the mean values were considered statistically signifi- significantly reduced the intensity of LPO processes in
cant at * – P<0.05, ** – P<0.001 (ANOVA).
their body. In addition, a probable decrease in LPO
products was detected from the 14th day of the trial,
where these indicators were reduced by 17.2% (LHP)
Results and discussion
In experimental fasciolosis in cows' blood was an and 12.1% (TBA-active products).
increase in LPO processes, as indicated by elevated
lipid hydroperoxides and TBA-active products.
Table 1
The Clozaverm A and Butaselmevit effect on the antioxidant status of cows in experimental fasciolosis (M ±
m; n = 5)
Groups
Term of research (days)
of
Before infection
7
14
21
28
animals
Lipid hydroperoxides, units E/ml
C
1.82±0.02
2.18±0.03
2.33±0.03
2.54±0.04
2.60±0.03
E1
1.80±0.02
2.01±0.05*
2.06±0.06*
2.11±0.02***
2.02±0,06**
E2
1.81±0.03
1.85±0.05**
1.93±0.03***
1.89±0.05***
1.78±0.05***
TBA-active products, nmol/ml
D
5,82±0.11
6.29±0.10
6.70±0.10
6.95±0.10
7.11±0.11
E1
5.80±0.10
6.02±0.13
6.10±0.15*
6.17±0.14**
6.03±0.13***
E2
5.83±0.11
5.92±0.14*
5.89±0.16**
5.85±0.14***
5.82±0.15***
Catalase, mcat/l
C
47.15±1.12
40.06±1.12
38.72±1.11
36.11±1.12
38.02±1.11
E1
47.17±1.10
43.31±1.13*
44.78±1.12**
45.32±1.13***
45.90±1.15**
E2
47.20±1.11
45.24±1.12*
46.52±1.10**
46.99±1.15***
47.51±1.16***
Superoxide dismutase, c.u/mg protein
C
1.30±0.01
1.19±0.02
1.11±0.03
0.98±0.03
1.01±0.01
E1
1.32±0.02
1.22±0.03
1.13±0.02
1.14±0.02**
1.25±0.03**
E2
1.30±0.02
1.26±0.01*
1.27±0.03*
1.29±0.04***
1.32±0.02***
The obtained data indicate that under the influence
of Butaselmevit and Clozaverm A in the body of cows
with experimental fasciolosis, there is a normalization
of redox processes and reduces the level of LPO products and, consequently, the intoxication of the body.
On the 21st day in the C group, the catalase activity was lower by – 23.4% than in clinically healthy animals (before infection). After treating cows with the
drug “Clozaverm A”, we note the normalization of enzyme activity in serum from 14 days of the test. On the
21st day, the catalase activity of the E1 group increased
by 25.5%, on the 28th day by 20.7% relative to the C
group.
The use of Butaselmevit in the E2 group of animals
contributed to a faster increase in catalase activity from
the 7th day. However, on 21 and 28 days, the activity
of the studied enzyme fluctuated within physiological
values.
We also found that at the beginning and end of the
experiment, the activity of superoxide dismutase
ranged from 1.30±0.01 – 0.98±0.03 c.u /mg protein.

Clozaverm A and Butaselmevit effects in cows
contributed to the activation of superoxide dismutase
activity in their serum. On the 21st day, the enzyme
activity in the E1 group increased by 16.3%, and in the
E2 group – by 31.6% relative to the C group. The
highest activity of SOD was in the E2 group on the 28th
day of the research, it was 1.32±0.02 c.u /mg protein,
which is 30.7% higher than the C group.
Conclusions
Fasciola inhibits the activity of enzymes of the antioxidant defense system in the liver of hosts. A decrease in catalase activity indicated by 23.4%, superoxide dismutase by 24.6%, an increase in lipid hydroperoxides by 42.9%, and TBA products by 22.2%.
Using Clozaverm A and Butaselmevit in cows
with experimental fasciolosis improved the antioxidant
status of their body. The growth of SOD accompanied
it by 31.6% and, catalase by 30.1% and, suppression of
lipid peroxidation by 31.5%, TBA-active products by
18.1%.
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MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF DOGS' BLOOD, WITH EXPERIMENTAL INFESTATION
WITH TOXOCARIASIS AND “FENBENZYL”
3

4

Abstract
The study aimed to determine the effect of “Fenbenzyl” on the morphological parameters of dogs' blood
during experimental infestation with toxocariasis. The tests were performed on 18 dogs aged 2-4 months. It was
found that with the use of fenbenzyl in infected dogs, the erythrocytes number and hemoglobin content on 25 and
30 days of the trial ranged within physiological values. The drug “Fenbenzyl” decreases the number of leukocytes
within 10 days of the experiment. In the second group, the leukocyte number was more likely to decline compared
with the control group. Such changes are due to the antiparasitic effect of the “Fenbenzyl” and the cessation of
Toxocara toxins on the bone marrow. Eosinophils, neutrophils, and monocytes were significantly reduced in all
groups when "Fenbenzyl" was administered to animals compared to untreated infected dogs. The lymphocyte
number of the experimental dogs probably increased from the 15th day of the trial. On 25 and 30 test days, the
lymphocyte number grew to physiological values in dogs treated with “Fenbenzyl”. In our opinion, this is due to
the reduction of the immunosuppressive effect of Toxocara and hepatoprotective, immunostimulatory and antioxidant effects of milk thistle.
Keywords: toxocariasis, dogs, “Fenbendazole”, “Fenbenzyl”, leukogram, milk thistle.
Introduction
Among the invasive diseases of dogs, the most
common in our country and abroad are helminths of the
digestive tract, among which the top place is
toxocariasis – nematode infestation of the order
Ascaridata [1-3, 6, 24]. Infection of puppies mainly
occurs in utero by transplacental transmission of larvae
from mother to fetus in the second half of pregnancy or
the first days of life with milk [7, 26]. The direct route
of infection is by swallowing Toxocara eggs directly
from the soil or contaminated soil. In the stomach or
small intestine, larvae emerge from the eggs, similar to
the larvae of A. suum in pigs [10, 11]. Through the intestinal mucosa, second-stage larvae enter the intestine
and portal vein system venous vessels and enter the
liver. Then into the inferior vena cava, right half of the
heart, and pulmonary artery to the pulmonary capillaries, where the second molt occurs. From pulmonary capillary vessels, larvae of the third stage actively reach
bronchioles, bronchial tubes, and trachea. Then, with
mucus, they get to an oral cavity and are swallowed
with saliva. In the small intestine, there are two more
molts. In 4-5 weeks after infection, the parasites reach
sexual maturity. This migration path is mainly registered in puppies under five weeks [2, 8, 25].
In adult dogs (older than one year), the larvae do
not fully develop. It stops in the larvae of the second
stage. Some larvae, reaching the lungs, and penetrating

the pulmonary vein, migrate through the heart into the
great circle of blood circulation. The arterial system enters various organs and tissues (lungs, liver, kidneys,
muscles), where they incise, maintaining viability for
many years. In the case of reduced resistance or
changes in hormone levels (pregnancy, lactation), the
larvae leave their habitats [9, 22].
For treating carnivorous animals with toxocariasis
are widely used drugs based on fenbendazole [15, 16,
20, 21]. They do not have sensitizing, carcinogenic,
embryotoxic, mutagenic, teratogenic, and allergenic effects, do not irritate the skin and mucous membranes of
animals and do not affect the course of pregnancy [18,
21].
Scientists have established the stimulating effect
of milk thistle on animals' antioxidant and immune status under various negative factors [5, 17]. However, the
complex application of milk thistle and fenbendazole
on morphological and biochemical parameters of the
blood of infected dogs is currently insufficiently covered in the scientific literature.
The study aimed to determine the effect of
"Fenbenzyl" on the morphological parameters of dogs'
blood during experimental infestation with
toxocariasis.
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test assessed the probability of differences. The results
Material and methods of research
The research was performed on 18 dogs, 2-4 of the mean values were considered statistically signifmonths of age. Three groups were formed of six ani- icant at * - P <0.05, ** - P <0.01, *** - P <0.001
mals each: control (C) and two experimental (E) (ANOVA).
groups. Puppies of all groups were experimentally infected with toxocariasis at a dose of 5,000 invasive T.
Results and discussion
canis eggs per kg. The control group of dogs was as
It was found that the number of erythrocytes in the
untreated. Puppies of the E1 group were fed the drug blood of the C group decreased throughout the experi“Fenbendazole” at 150 mg per 3 kg of animal weight ment. On the 25 and 30 test days, we note a decline in
once a day for three days in a single dose. Puppies of the erythrocyte number relative to the initial values by
the E2 group were fed the drug “Fenbenzyl” (TU U 33.8 and 38.5%. However, the number of erythrocytes
00492990-027: 2020 The drug “Fenbenzyl”) [19] at a in the E1 group increased slightly with the “Fendose of 350 mg per 3 kg of animal weight once a day bendazole” treatment. On the 20th day, the increase of
for three days.
this indicator by 15.2% compared to the indicators of
The drug “Fenbenzyl” contains fenbendazole and the C group was set (Fig. 1).
milk thistle fruits. It was developed at the Department
The use of “Fenbenzyl” in infected dogs shows a
of Pharmacology and Toxicology and the Department more likely increase in the erythrocytes number comof Parasitology and Ichthyopathology of S. Z. Gzhyt- pared to the E1 group. In the E2 group was found a probsky National University of Veterinary Medicine and able growth in the erythrocytes number, starting from
Biotechnology Lviv.
the 15th day of the research. According to the C group,
The erythrocyte and leukocyte numbers were this figure increased by 18.0%. The erythrocytes numcounted on the Goryaev grid of the counting chamber ber in the blood of dogs treated with “Fenbenzyl” conaccording to the generally accepted method. The hemo- tinued to grow. On the 20th and 25th days, this indicaglobin level in the blood was determined by the cyan- tor raised by 30.4 and 44.2% compared with the C
hemoglobin method using FEC-M by the method of G. group. On the 30th day of the experiment, the erythroV. Derviz and A.G. Vorobyov. Differential counting of cytes number of the E1 group fluctuated within physioleukocytes - microscopic examination of blood smears logical values.
[23].
The analysis of research results was performed using the software package Statistica 6.0. The student's t12
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Fig. 1. The “Fenbendazole” and “Fenbenzyl” effect on the erythrocytes number in the blood of dogs infected
with toxocariasis (М ± m, n = 6)
With the decrease in the erythrocyte number, a decrease in hemoglobin was found. On the 10th and 15th
days, the hemoglobin level of the C group declined by
15.6 and 19.8% compared with the initial values (Fig.
2). The use of “Fenbendazole” and “Fenbenzyl” in infected dogs showed a slight increase in the hemoglobin
level on the 5th day. We noticed the rise in this indicator of the E1 group by 9.9%, E2 group – by 14.0% relative to the C group on the 10th day. The hemoglobin

level was probably higher in the blood of dogs treated
with the drug "Fenbencil" on the 20th day. During this
experiment period, in the E2 group of dogs, the hemoglobin level was 118.6 ± 0.85 g / l, while in the E 1 and
C, it was 105.9 ± 1.14 and 95.1 ± 0.57 g/l. The highest
hemoglobin level was on the 25th day in the E2 compared with the control group, which increased by
34.2%.
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Fig. 2. The “Fenbendazole” and “Fenbenzyl” effect on the hemoglobin level in the blood of dogs infected with
toxocariasis (М ± m, n = 6)
In toxocariasis, invasion in dogs showed an increase in the number of leukocytes, whereas, respectively, the control group of dogs found an increase in
the studied index to 15.4 ± 0.30 G/l.
Analysis of the leukogram data of dogs infected
with the toxocariasis pathogen showed that the ratio of
certain classes of leukocytes changes significantly. For

example, in the C group of dogs, eosinophils increased
to 13.98 ± 2.44%. At the same time, at the beginning of
the research, this figure was 5.31 ± 1.14% (Fig. 3). The
growth in the eosinophils number in the blood of the C
group of dogs is characteristic of parasitological diseases.
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Fig. 3. The “Fenbendazole” and “Fenbenzyl” on the leukocytes number in the blood of dogs infected with
toxocariasis (М ± m, n = 6)
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Fig. 4. The “Fenbendazole” and “Fenbenzyl” effect on the eosinophils number in the blood of dogs infected
with toxocariasis (М ± m, n = 6)
After using fenbendazole in dogs of the E1 group,
the eosinophils number in blood ranged from 7.83 ±
1.98 - 5.63 ± 2.45%. The highest number of eosinophils
in the blood of this group was on the 20th day of the
test. Using “Fenbenzyl” in infected dogs reduced the
number of eosinophils in the E2 group throughout the
research. Thus, on the 10th, 15th, and 20th days, this
figure decreased by 2.34, 4.38, and 5.17%, compared
with the C group of dogs.
The “Fenbendazole” and “Fenbenzyl” effect on
the number of neutrophils in the blood of dogs infected
with the toxocariasis pathogen is shown in fig. 5. It was
found that the percentage of Escherichia coli neutrophils in the blood of infected dogs increases. Thus, the

number of rod neutrophils in the C group grew by
2.27% compared to baseline. Drug use showed a probable reduction in the indicator studied throughout the
research. The number of rod neutrophils on the 15th
day declined by 0.55% in the E1 group and 1.0% in the
E2 group compared with the C group. On the 20th day,
this indicator in the E2 group was 4.37 ± 0.86, significantly lower than in the E1 group5.34 ± 0.75%. The
lowest number of rod-shaped neutrophils was in dogs
of the E2 group at 25 and 30 days of the experiment,
compared with the control group; this figure decreased
by 1.62 and 2.0%.
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Fig. 5. The “Fenbendazole” and “Fenbenzyl” effect on the number of rod neutrophils in the blood of dogs
infected with toxocariasis (М ± m, n = 6)
Similar changes were found in determining the
number of segmental neutrophils. They increased in animals of the С group to 62.13 ± 3.31% (Fig. 6). Decreased segmental neutrophils in the blood of dogs of
both experimental groups were found when prescribing

"Fenbendazole" and "Fenbenzyl". However, when using the drug "Fenbenzyl" the number of segmental neutrophils declined slightly more than in animals of the E1
group. On the 25th day, the number of segmental neutrophils in the E1 group was 58.34 ± 2.78%, while in the
E2 group 57.56 ± 3.19%.
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Fig. 6. The “Fenbendazole” and “Fenbenzyl” effect on the segmental neutrophils in the blood of dogs infected
with toxocariasis (М ± m, n = 6)
With the development of toxocariasis in dogs, a
decrease in lymphocytes was found. The lymphocyte
number throughout the experiment decreased by 10.8
days on the 10th day of the experiment. On the 15th day
- by 10.49%, 20th day - by 13.39%, 25th day - by 16,
58%, 30 days - by 19.18% relative to the C group (Fig.
7). Reduces lymphocyte counts in sick animals indicate
the development of secondary immunodeficiency.
When “Fenbendazole” and “Fenbenzyl” were
used in dogs of the experimental groups, it was found

that the lymphocytes number was slightly higher than
in the C group. Thus, with “Fenbendazole”, on the 15th
day, this number increased by 6.4%, while with the
“Fenbenzyl” - by 8.77% relative to the C group. On the
20th and 25th day, we note the growth in this indicator
in the E2 group, relative to the C group, increased by
10.81 and 13.57%, respectively.
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Fig. 7. The “Fenbendazole” and “Fenbenzyl” effect on the lymphocytes number in the blood of dogs infected
with toxocariasis (М ± m, n = 6)
Monocytes are part of the phagocytic system,
which is involved in inflammatory processes. It was
found that experimental toxocariasis in dogs increased
their percentage in the blood to 6.59 ± 0.94%, while at
the beginning of the trial, it was 4.35 ± 0.87%, respectively (Fig. 8). The “Fenbendazole” and “Fenbenzyl”

treatment shows that on the 10th day the monocyte
number decreased by 0.45 and 0.8% relative to the C
group. On the 15th day, this indicator of the E 1 group
was 4.98 ± 0.71%, while in the E2 - 4.56 ± 0.55%.
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Fig. 8. The “Fenbendazole” and “Fenbenzyl” effect on the monocytes number in the blood of dogs infected with
toxocariasis (М ± m, n = 6)
The lowest number of monocytes was found on
the 25th research day in the E2 group compared to the
C group; this indicator decreased by 1.81%. In the E1
group, the number of monocytes in this period was 4.76
± 1.01%, while in the C group - 6.21 ± 0.97%.
Conclusions
The
“Fenbendazole”
and
“Fenbenzyl”
introduction to dogs affects the тormalization of
hematological parameters. It is indicated by an increase
in the erythrocytes number, hemoglobin levels, and a
decrease in the leukocytes number in their blood. It is
also worth noting the positive changes in the leukogram
of infected dogs using “Fenbendazole” and “Fenbenzyl”. Finally, it should be noted that the best effect
of the combined use of the drug “Fenbenzyl” is such
active substances as “Fenbendazole” and milk thistle.
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PERSPECTIVE OF USINGTHE NATURAL DEZINFEKTANTS IN POULTRY INDUSTRYAGAINST
OF ASPERGILOSIS
Анотація.
Було висвітлено та деталізовано основні переваги та перспективи використання природних дезінфектантів натурального походження. Розкрито потенціал їх застосування з огляду на динамічний розвиток
інтересу до ековиробництва продуктів тваринного походження, зокрема м’яса та яєць різних видів сільськогосподарської птиці. Розглянуто основні види лікарських рослин, що володіють протигрибковою активністю щодо грибів родини Aspergillus, таких як ромашка лікарська (Matricaria сhamomilla), материнка
(Origanum hypericifolium), кориця (Cinnamomum tamala), гвоздика (Syzygiumaroma ticum) , гібіскус (Hibiscus
sabdariffa), чорний кмин (Nigellasativa), а також варіації їх використання у різних формах.
Abstract
The main advantages and prospects for the use of natural disinfectants of natural origin have been reviewed
and detailed. The potential of their use in view of the dynamic development of interest in the eco-production of
animal products, including meat and eggs of different species of farm poultry was disclosed. The main species of
medicinal plants that have antifungal activity against fungi of the family Aspergillus, such as chamomile (Matricaria chamomilla), motherwort (Origanum hypericifolium), cinnamon (Cinnamomum tamala), clove (Syzygiumaroma ticum) , hibiscus (Hibiscus sabdariffa), black cumin (Nigellasativa), as well as variations in their use in
different forms are reviewed.
Ключові слова: натуральні дезінфектанти, сільськогосподарська птиця, ековиробництво.
Key words: natural disinfectants, farm poultry, eco-production.
Постановка проблеми. На сьогоднішній день
птахівництво є однією з найбільш поширених галузей сільського господарства і є важливою економічною ланкою, що динамічно розвивається. Тому
його ефективність та продуктивність є надзвичайно
важливим аспектом. Дотримання ветеринарносанітарних норм, безпечність та якість кормів є
ключовою ланкою для цієї галузі. Тому питання використання натуральних дезінфектантів для забезпечення якості кормової бази у птахівництві є досить актуальним, адже розвиток сільського господарства
потребує
пошуку
альтернативних
ефективних та доступних препаратів для підвищення продуктивності галузі. Так, згідно з даними
німецького «Товариства гігієни і мікробіології», середньорічні темпи зростання попиту на основні
дезінфекційні засоби у промислово розвинутих
країнах досягають 3%, асортимент їх щорічно розширюється й оновлюється [1].
Мета дослідження. Метою дослідження є
визначення перспективи використання натуральних дезінфектантів в технології вирощування різних видів сільськогосподарської птиці.

Методи дослідження. Під час дослідження
були використані загальнонаукові методи, статистичний метод, спостереження, синтез, логічний та
індуктивний аналіз.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні науковці знаходяться в активному пошуку використання альтернативних протигрибкових засобів, серед яких велику роль можуть відігравати рослинні
препарати [3]. Дезінфектанти природного походження мають ряд переваг, таких як натуральність,
низький рівень токсичності, відсутність побічних
дій, можливість їх додаткового використання як
природних адаптогенів, економічна вигідність у
порівнянні з дорогими синтетичними аналогами,
адже сировина для таких препаратів є відносно доступною та має широкий спектр використання,
особливо у невеликих фермерських господарствах.
Варто відмітити, що цей напрям активно розвивається у зв’язку з набутою популярністю такої
сфери вузької спеціалізації сільського господарства, як ековиробництво продуктів тваринного походження, де особливо цінується натуральність
кормів та препаратів, що використовуються, на усіх
ланках технологічного процесу. У харчовій промисловості країн Європейського Союзу відмічається
потреба як в виробництві «органічних» яєць, так і
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необхідності на ринку дієтичного екологічно чи- з’явилися ще до Галена, до цих пір зберегли своє
стого м’яса домашньої птиці різних видів. І тому у значення [5].
вітчизняному птахівництві стоїть задача не лише у
Серед переваг цієї форми необхідно виділити
збільшенні потужностей виробництва, а отже і кіль- максимальний терапевтичний ефект від дії біологікості продукції, що виробляється, а й перш за все чно активних речовин, що знаходяться в конкретній
підвищення якості продуктів тваринного поход- рослинній сировині; швидка засвоюваність; моження. Тому кожного року кількість рослинних жуть призначатися як для зовнішнього, так і для
препаратів на сучасному ринку зростає, що потре- внутрішнього використання; простота приготубує детальне вивчення їх властивостей, а також вання; пролонгованість дії та можливість застосуможливостей використання у різних аспектах. Пер- вання тривалий період; відсутність побічних ефекспективним напрямком розвитку вітчизняного тів, які можна спостерігати при використанні хіміптахівництва є створення безвідходного вироб- чних речовин; доступність, адже не всі біологічно
ництва з високим рівнем санітарно-ветеринарного активні речовини, що містяться в рослинній сироконтролю на всіх етапах закритого циклу [2].
вині, можна синтезувати.
Результати досліджень. До природних дезінВисновки. Перспектива використання прирофектантів ми можемо віднести різні настої та від- дних дезінфектантів має широкий спектр у птахіввари лікарських рослин, що володіють антибактері- ництві. Адже такі методи профілактики та боротьби
альними, бактеріостатичними, а також протигриб- з грибами родини Aspergillus як альтернативні заковими властивостями. Препарати, що виготовлені соби, що мають противогрибкові властивості, волона основі лікарських рослин, мають широкий ряд діють рядом переваг: натуральне походження, відпереваг. До них можна віднести порівняно м’яку сутність побічних ефектів та токсичного впливу,
дію, меншу кількість побічних реакцій, вони краще економічна доцільність, доступність сировини. Попереносяться організмом при тривалому викорис- шуки, вивчення та дослідження даної теми є перстанні.
пективним напрямком у зв’язку з поширенням таРізні біологічно активні речовини, що міс- кої нової галузі птахівництво як ековиробництво.
тяться в ряді лікарських рослин, володіють протиБібліографія.
вогрибковими властивостями та можуть застосову1.Воинцева И. И. Полигуанидины – дезинфекватися як ефективні натуральні засоби при боротьбі ционные средства и полифункциональные добавки
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сервіс», 2015. С. 30-32.
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У статті уточнено напрями удосконалення організаційно-правового механізму державного регулювання професійної (професійно-технічної) освіти. Охарактеризовано сучасний стан законодавчого забезпечення модернізаційних процесів в професійній освіти. З’ясовано наявні правові невідповідності законодавства про професійну освіти та загального сучасного галузевого законодавства. Обґрунтована необхідність врегулювання нормативно-правових актів щодо професійної освіти. Визначено основні вимоги до
процесу модернізації організаційно-правового механізму регулювання професійної (професійно-технічної)
освіти.
Abstract.
The article clarifies the directions of improving the organizational and legal mechanism of state regulation
of professional (vocational) education. The current state of legislative support of modernization processes in vocational education is described. The existing legal discrepancies between the legislation on vocational education
and the general modern sectoral legislation have been clarified. The requirement of regulation of normative-legal
acts on vocational education is substantiated. The basic requirements to the process of modernization of the organizational and legal mechanism of regulation of professional (vocational) education are determined.
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Початок реформ професійної освіти в Україні
був зумовлений необхідністю задовольнити потреби вітчизняного ринку праці якісними кадрами.
Роботодавці виявили готовність платити кваліфікованим робітникам гідну заробітну плату, створювати комфортні умови для роботи та забезпечувати сучасними матеріалами.
Проте ще до початку війни в Україні імідж та
стереотипи щодо випускників з професійною
освітою часто нівелювали всі переваги професійної
(професійно-технічної освіти). Багато хто сприймав
профтехосвіту, швидше, як можливість «відсидіти»
навчання після завершення 9-го класу ЗЗСО, як
щось для учнів з низьким рівнем навчальних досягнень і які мають сумнівні шанси вступити до ЗВО.
В результаті здобувачів професійної (професійнотехнічної) освіти за роки незалежності України поменшало приблизно у 2,5 рази. Крім того, серед потенційних здобувачів професійної (професійнотехнічної) освіти існувало уявлення, що випускни-

кам закладів професійної освіти важко влаштуватися на роботу. Натомість, згідно з даними Державної служби статистики, найважче працевлаштуватися людям із вищою освітою юриста, менеджера,
економіста чи бухгалтера, а більше половини вакансій на сайтах пошуку роботи зазвичай – це «технічні» робітничі професії, як-то слюсарі чи зварювальники.
Крім того, обладнання та техніка в частині закладів професійної освіти залишалася застарілою.
У зв’язку з цим, здобувачі професійної (професійно-технічної освіти) не мали можливості навчатися на якісному обладнанні, яким вони будуть
користуватися на виробництві. Серед проблем слід
також відмітити низький рівень заробітної плати
педагогічних працівників, яка не є конкурентною ні
порівняно з рівнем оплати праці в країні, ні
порівняно з зарплатами колег у Європі. Щодо професійного розвитку педагогічних працівників
ЗП(ПТ)О, то ще до війни було прийнято рішення
про те, що почнуть працювати так звані
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кваліфікаційні центри, де людина, котра пройшла
21 грудня 2020 році Колегія МОН України
онлайн-курси, зможе підтвердити свої професійні схвалила Стратегію розвитку професійної (пронавички та отримати сертифікат із дозволом на ро- фесійно-технічної) освіти на період до 2023 року.
боту без необхідності проходити повний курс нав- Вона передбачає чотири основні напрями розвитку
чання. Однак чіткої системи визнання такої освіти галузі:
для подальшого працевлаштування так і не було ро побудову ефективної системи управління
зроблено.
та фінансування;
Отже, основні невирішені проблеми у про покращення змісту та якості професійної
фесійній (професійно-технічній) освіті, з якими освіти;
Україна підійшла до війни і які все ще потребують
 розвиток державно-приватного партнервирішення найближчим часом, можна звести до ства;
трьох основних:
 популяризацію сфери.
1. Невиправдано низький престиж проСтратегія визначає основні проблеми професійної освіти і стереотипне ставлення, відтак – фесійної (професійно-технічної) освіти, цілі та завнедостатній попит серед абітурієнтів.
дання. У планах: посилення автономії закладів
2. Повільне оновлення матеріально-технічної освіти, створення інформаційної системи управбази та недостатній рівень оплати праці педа- ління освітою (EMIS), продовження розроблення
гогічних працівників ЗП(ПТ)О.
стандартів професійно-технічної освіти на компе3. Відсутність чіткої системи визнання не- тентнісній основі тощо.
формальної освіти педагогічних працівників
Крім цього, в Стратегії закладені завдання, які
ЗП(ПТ)О.
мають посилити співпрацю бізнесу та ЗП(ПТО) чеОтже, розпочате в довоєнний період рефор- рез такі інструменти, як дуальна форми освіти,
мування професійної (професійно-технічної) освіти спільне створення освітніх програм та впров Україні передбачало масштабне «перезаванта- вадження податкових пільг, інших економічних
ження» системи шляхом модернізації інфраструк- стимулів для роботодавців. Ще одним важливим затури та зміни стандартів освіти й навчанням педа- вданням для стейкхолдерів професійної (прогогів ЗП(ПТ)О.
фесійно-технічної) освіти є популяризація галузі.
В концепції реалізації державної політики у Вона полягає в тому, щоб допомогти закладам посфері професійної (професійно-технічної) освіти будувати сильний імідж та змінити ставлення
«Сучасна
професійна
(професійно-технічна) українців до вступників, які обирають робітничі
освіта» на період до 2027 року, затвердженої Розпо- професії.
рядженням Кабінету Міністрів України від 12 черУ документі Стратегії прописані чіткі показвня 2019 р. № 419-р зазначено, що система профе- ники виконання цілей. Ідеї, закладені в Стратегії,
сійної (професійно-технічної) освіти спроможна до деталізують завдання Концепції реформи «Сучасна
реформування і розвитку з урахуванням того, що:
професійно-технічна освіта» на період до 2027
 існує законодавче підґрунтя – Закон Укра- року.
їни «Про освіту», Концепція реалізації державної
Указом Президента України від 30 березня
політики у сфері реформування загальної середньої 2021 року № 130/2021 «Про пріоритетні заходи
освіти «Нова українська школа» на період до 2029 щодо розвитку професійної (професійно-технічної)
року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів освіти» затверджено Положення про Раду з питань
України від 14 грудня 2016 р. № 988, та Концепція розвитку професійної (професійно-технічної)
підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Основними завданнями Ради є:
освіти, схвалена розпорядженням Кабінету Мініст моніторинг розвитку професійної (прорів України від 19 лютого 2018 р. № 660;
фесійно-технічної) освіти та забезпечення ре Кабінет Міністрів України, Європейський алізації права громадян на якісну та доступну проСоюз, міжнародні установи та організації, окремі фесійну (професійно-технічну) освіту;
місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
 аналіз законодавства України у сфері просамоврядування та роботодавці виявляють зацікав- фесійної (професійно-технічної) освіти, підготовка
леність щодо модернізації сфери професійної (про- пропозицій щодо його удосконалення;
фесійно-технічної) освіти;
 вивчення тенденцій розвитку ринку праці і
 частина закладів професійної (професійно- прогнозування пріоритетних напрямів та шляхів
технічної) освіти динамічно розвиваються та праг- розвитку професійної (професійно-технічної)
нуть до змін;
освіти;
 реформа професійної (професійно-техніч розроблення пропозицій щодо формування
ної) освіти сприятиме економічному розвитку і зро- сучасних професійних компетентностей у сфері
станню конкурентоспроможності України.
професійної (професійно-технічної) освіти, необРозпорядженням Кабінету Міністрів України хідних для розвитку та успішної професійної ревід 29 квітня 2020 р. № 508-р затверджено План за- алізації особистості;
ходів на 2020-2027 роки із запровадження Концеп опрацювання питань щодо посилення
ції реалізації державної політики у сфері професій- спроможності закладів професійної (професійноної (професійно-технічної) освіти «Сучасна профе- технічної) освіти, у тому числі удосконалення месійна (професійно-технічна) освіта» на період до ханізмів їх фінансування;
2027 року.
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 сприяння взаємодії органів державної
 створення
ефективного
інструменту
влади та органів місцевого самоврядування, взаємодії ринку праці та сфери освіти;
підприємств, установ та організацій, закладів про забезпечення в усіх регіонах і в різних гафесійної (професійно-технічної) освіти з питань ро- лузях економіки, видах економічної діяльності
звитку сучасного освітнього простору, забезпе- еквівалентності професійної (професійно-техніччення реалізації права громадян на якісну та до- ної) освіти і визнання кваліфікацій та документів
ступну професійну (професійно-технічну) освіту, про професійну (професійно-технічну) освіту;
додержання прав учасників освітнього процесу.
 забезпечення належної професійної підгоЗміна акцентів на отримання нових результатів товки кваліфікованих робітників;
професійно-технічної освіти актуалізувала значу створення умов для навчання протягом
щість нового підходу до забезпечення якості підго- життя;
товки кваліфікованих робітників, зокрема компе інтеграції системи професійної (протентнісного. Концепція компетентнісного підходу фесійно-технічної) освіти України у світову сив освіті, в т. ч. у професійно-технічнj], спрямована стему освіти та європейський освітній простір.
на розвиток особистості професіонала з позитивНовий Державний стандарт професійної (проним світоглядом, ціннісними орієнтаціями, фесійно-технічної) освіти також має оновлену
здатністю швидко адаптуватися до традиційних, структуру та змінені вимоги до освітнього рівня
нових і непередбачуваних життєвих і професійних вступників. Крім того, він визначає коло зацікавлеситуацій. Компетентнісний підхід є важливим кон- них сторін, які мають погоджувати створені освітні
цептуальним підґрунтям реалізації нової системи стандарти з конкретних професій.
принципів визначення цілей професійно-технічної
В рамках реалізації Програми Європейського
освіти, відбору і структурування змісту навчаль- Союзу «EU4Skills: Кращі навички для сучасної
ного матеріалу, організації освітнього процесу й України» експертами Програми EU4Skills спільно з
оцінювання освітніх результатів з метою досяг- Міністерством освіти і науки підготовлено Метонення майбутніми робітниками високого рівня дичні рекомендації щодо розроблення концепції
знань, досвіду, обізнаності для здійснення про- впровадження компетентнісного підходу до навфесійної діяльності. Відтак, під компетентнісним чання у закладі професійної (професійно-технічної)
підходом необхідно розуміти метод моделювання освіти.
результатів професійно-технічної освіти, їх предСеред інших механізмів розвитку професійної
ставлення у вигляді норм якості підготовки (професійно-технічної) освіти – збільшення праккваліфікованих робітників [15].
тичної складової навчання. Для цього МОН
Розроблення концепції впровадження компе- України й надалі розвиватиме дуальну форму
тентнісного підходу до навчання є важливим і освіти. Це більш гнучка та сучасна форма навчання,
вкрай необхідним етапом для досягнення поставле- яка передбачає, що до 70% навчального часу учень
них цілей і успішної реалізації завдань автономії за- здобуває знання в умовах реального виробництва, а
кладом освіти.
решту часу – опановує теоретичний матеріал у заНеобхідність розроблення концепцій і програм кладі [7]. Такий підхід дозволяє підготувати учнів
розвитку закладу освіти визначено новими норма- відповідно до вимог роботодавців. Впровадження в
тивними документами в галузі освіти, зокрема За- освітній процес ЗП(ПТ)О принців дуальної форми
коном України про освіту (ст. 6, п. 1; ст. 41, п. 3; ст. навчання передбачає перед усім реалізацію наступ54, п. 2; ст. 38, п.4).
них принципів:
З метою розробки нових стандартів про по-перше – посилення ролі та впливу робофесійної (професійно-технічної) освіти за компе- тодавців на освіту;
тентнісним підходом, наказом Міністерства освіти
 по-друге – підвищення мотивації до наві науки України № 216 від 17 лютого 2022 р. затвер- чання у здобувачів освіти;
джено відповідні Методичні рекомендації.
 по-третє – ріст рівня зайнятості молоді;
Постановою Кабінету Міністрів України від 20
 по-четверте – зближення освіти з вимогами
жовтня 2021 р. № 1077 затверджено Державний
ринку праці.
стандарт
професійної
(професійно-технічної)
Чинниками, що спонукають сучасну проосвіти, який визначає вимоги до результатів навфесійну освіту зупинити свою увагу саме на почання здобувачів освіти відповідного рівня,
дальшій реалізації зазначених принципів, стали:
обов’язкових компетентностей, змісту професійної
 швидка зміна системи виробництва в ре(професійно-технічної) освіти, освітнього рівня
зультаті розвитку постіндустріального суспільства
вступників, рівня кваліфікації випускника закладу
професійної (професійно-технічної) освіти, загаль- – технологій, обладнання, інструментів;
 формування професійних навичок вимагає
ного обсягу навчального навантаження, переліку
професійної
підготовки в реальних виробничих
основних засобів навчання. Державний стандарт
умовах
(обладнання,
технології, взаємовідносини
базується на компетентнісному підході, який пеперсоналу
тощо);
редбачає формування у здобувача освіти обов’язко потреба
в
швидкій
професійній
вих ключових, загальних та професійних компесоціалізації,
адаптації
учнів
до
умов
виробництва
тентностей. Державний стандарт застосовується з
ще на етапі навчання в професійно-технічному заметою:
кладі освіти [8].
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Процесу реалізації дуальної форми освіти пе- працівників та здійсненні навчання на робочому
редувала зазначена вище Концепція підготовки місці. Дієвим компонентом процесу вбачається рофахівців за дуальною формою здобуття освіти, ро- звиток корпоративного регулювання на основі конзроблена Міністерством освіти і науки України і тролю за дотриманням правових і освітніх вимог у
схвалена Кабміном 19 вересня 2018 року що заде- процесі професійної освіти, а також організація
кларувала початок таких важливих процесів як:
діяльності ЗП(ПТ)О на засадах соціального партнерства, що передбачає наявність тісної взаємодії
 модернізацію освітніх програм;
роботодавців і майбутніх працівників.
 підвищення якості підготовки фахівців;
Cлід зазначити, що подальший розвиток ду зближення освіти з вимогами ринку праці;
ального
навчання має такі переваги:
 посилення ролі та впливу роботодавців на

організація
співпраці політиків, бізнесу,
освіту;
соціальних
партнерів;
 підвищення мотивації до навчання серед
 розробка законодавчого підґрунтя для
учнів та студентів;
визнання
національних стандартів якості про ріст рівня зайнятості молоді;
фесійної
освіти;
 скорочення адаптаційного періоду випуск навчання учнів під час трудової діяльності;
ників на роботі;
 залучення кваліфікованого персоналу з ви підвищення
конкурентоздатності
робництва
до педагогічної діяльності;
працівників [9].

здійснення
інституційних досліджень та
Необхідність зміни підходів до організації
консультування;
освітнього процесу в ЗП(ПТ)О та впровадженню
 врахування
конкретних
запитів
дуальної освіти передував детальний аналіз стану
та перспектив подальшого розвитку професійної підприємств до змісту та якості професійної освіти.
Увага до проблем професійної освіти у доосвіти, який виявив негативні показники працевлаштування молоді. Так у 2021 році на обліку воєнний період показала наявність нераціональслужби зайнятості перебувало 9,7 тис. випускників ного нормативного забезпечення галузі. На сучас(7,6 тис. із вишів і 2,1 тис. із профтехнічних за- ному етапі професійна освіта регулюється Законом
кладів). Це близько 33% від усіх безробітних в «Про професійну (професійно-технічну) освіту»,
який був ухвалений ще в 1998 році. На жаль, діюУкраїні.
Крім того було доведено наявну застарілість чий закон не відповідає вимогам часу і потребую
матеріальної бази в закладах професійної освіти. скорішого доопрацювання заявленого проєкту і поМОН констатувало, що зношеність обладнання за- дальшого його впровадження. Недоліки положень
кладів вищої освіти склало 60- 80%, а в профтеху- діючого Закону «Про професійну (професійно-техчилищ в більшості випадків 100%. Застосування нічну) освіту» негативно впливають на розвиток
дуальної форми навчання покликано змінити на- професійної освіти. Процес модернізації освітньої
явну ситуацію і дозволити розширити доступ сту- галузі, з одного боку, дав поштовх для розвитку нодентів до оновленого устаткування, яке використо- вих форм професійної освіти, особливо в контексті
вується для створення продуктів чи послуг у освіти дорослих, а з іншого – призвів до появи нових суттєвих нормативно-правових протиріч, які
бізнесі.
Дослідження освітнього процесу в ЗП(ПТ)О на потребують негайного вирішення.
Поглиблення реформ в освіти дозволило сутпредмет актуальності дисциплін, що вивчаються
студентами професійної освіти, довели – їх перелік тєво змінити законодавство про освіту в цілому.
на сучасному етапі не відповідає потребам бізнесу. Було ухвалено низку законодавчих актів, зокрема,
Так чотири з десяти фірм у ключових секторах еко- закони України «Про освіту» [10], «Про вищу
номіки говорять про розрив між навичками освіту» [11] тощо, що суттєво вплинули на систему
працівників та особистими вимогами до кандидатів освіти і дозволили почати модернізаційні процеси
для досягнення бізнес-цілей. Крім того було акцен- які є вимогам часу. Зазначене іще більше ускладтовано увагу на наявності формальності практичної нює подальше застосування чинного закону «Про
підготовки. Фактично навчальна практика на професійну (професійно-технічну) освіту» та ствопідприємствах перетворилася на документальну рюює низку правових колізій. Приведення зазначеного закону у відповідність з сучасним освітнім заформальність.
Новий погляд на розвиток професійної освіти конодавством дозволило б суттєво змінити наявну
дозволяє звернути увагу на необхідність перегляду ситуацію, а саме, на першому етапі дозволило б запідходів до процесу регулювання діяльності за- декларувати ключові вектори розвитку професійної
кладів професійної освіти. Доцільним вважається освіти, зокрема [12]:
 визначити місце професійної освіти в сипідвищення рівня ефективності державного регулювання в галузі на основі модернізації Закону про стемі освіти України;
професійну освіту та приведення його та галузевих
 затвердити спрямованість професійної
нормативно-правових актів у відповідність до по- освіти на молодь і на освіту дорослих;
ложень Закону України «Про освіту». Наступним
 окреслити структуру власності закладів
кроком є реалізація системи виробничого регулю- професійної освіти;
вання, яке передбачає укладання договорів між закладом професійної освіти і підприємством, зацікавленим
в
отриманні
кваліфікованих
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 сформулювати загальні підходи до управ- рівні держави мінімального переліку типів обладління в системі професійної освіти виходячи з дер- нання, яким має бути забезпечений заклад прожавних, регіональних та місцевих інтересів та влас- фесійної освіти який готує працівників для певних
видів економічної діяльності. Крім того, обов’язників закладів;
 охарактеризувати основні підходи до ково передбачити перегляд зазначеного списку чефінансування професійної освіти: закладів та/чи рез конкретний термін для урахування швидких
учнів/слухачів, а також можливості застосування технологічних змін у сучасному виробничому пропринципу фінансування на основі «гроші ходять за цесі, що дозволить підвищити гнучкість професійної освіти та її адаптацію до впливу зовнішньздобувачем освіти»;
 уточнити принципи та межі автономії за- ого середовища.
Зазначене дозволить регіональним органам
кладів професійної освіти;
управління
в межах, що визначені законодавством
 визначити можливості надання платних
запровадити
широку автономію закладів проосвітніх послуг закладами в межах положень Пофесійної
освіти,
включаючи академічну, ордаткового кодексу України щодо неприбуткових
ганізаційну, кадрову та фінансову автономії. В
організацій;
 окреслити принципи соціальної і партнер- свою чергу впровадження автономії вимагає врегуської взаємодії закладів професійної освіти із ін- лювання питання фінансування здобуття прошими закладами освіти, а також визначити можли- фесійної освіти та уточнення можливості навчання
вості створення певних форматів співробітництва здобувачів освіти за рахунок коштів державного та
місцевого бюджету, а також за інші кошти, отриміж зазначеними закладами;
 посилити вмотивованість викладачів про- мання яких не заборонено законом. Тому доцільно
фесійної освіти до професійного розвитку на основі визначити в законі порядок отримання закладами
професійної освіти коштів за надання освітніх пофінансових та кваліфікаційних заохочень [13].
В цілому, удосконалення організаційно-право- слуг та встановити спрощену процедури встановвого механізму державного регулювання про- лення переліку таких послуг та визначення рівня
фесійної (професійно-технічної) освіти дозволить оплати за них. Крім того, в контексті впровадження
вирішити цілий спектр завдань. А подальша мо- автономії, окремої уваги та перегляду вимагає пидернізація закону дозволить розширити спектр тання розширення наявної кількості категорій здодіяльності ЗП(ПТ)О на всі суб’єкти, види і форми бувачів професійної освіти (курсанти, студенти,
професійної освіти. Одним із основних принципів, слухачі, стажери тощо), а також можливостей кадщо вимагає особливої уваги включення у новий за- рової політики закладів професійної (професійнокон положення про можливість здобуття про- технічної) освіти щодо кількісного складу науковофесійної освіти протягом усього життя. Нове зако- педагогічних працівників.
Отже, проведене дослідження доводить
нодавство повинно врахувати сучасні зміни, що
нагальність
удосконалення організаційно-правовідбулись з впровадженням ринкової економіки,
вого
механізму
державного регулювання протому важливо врахувати питання щодо можливості
фесійної
(професійно-технічної)
освіти на сучасздобуття професійної освіти у закладах професійної
ному
етапі
розвитку
української
освітньої галузі.
освіти різного типу власності, у т.ч. державних, коЦе
дозволить
модернізувати
систему
професійної
мунальних, приватних, а також у інших суб’єктах
освіти
та
створить
умови
для
її
відповідності
вимогосподарювання які надають послуги з освіти у
гам
сьогодення,
підвищить
рівень
її
гнучкості,
а
встановленому законом порядку. Важливо акцентусаме
оперативного
реагування
на
потреби
регіовати увагу на обов’язковості законодавчого уточнення та окреслення характеристик існуючих та но- нальних ринків праці та адаптації до швидких змін
вих типів закладів професійної освіти відповідно до зовнішнього середовища. Крім того, у ході довимог сьогодення, а саме: професійний коледж та слідження доведено, що усунення невідповідності
між існуючими законодавчими актами професійної
центр професійного розвитку працівників [14].
Доцільним вважається законодавча деталізація (професійно-технічної) освіти та модернізованим
питання щодо встановлення у закладах професійної законодавством у галузі освіти в цілому створить
освіти здобуття різних рівнів кваліфікації від умови для подальшого розвитку та ефективного ме«робітник» до «фахівець», що фактично дозволяє неджменту ЗП(ПТ)О, а також сприятеме подоперебрати на себе освітні послуги сучасної пере- ланню кризових явищ в системі професійної (продвищої освіти і вимагає перегляду, або змін закону фесійно-технічної) освіти.
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HAND HYGIENE AND ITS CONNECTION WITH VIRAL DISEASES
Abstract.
Hand hygiene of the population and its impact on the spread of viral diseases. Hand hygiene (HH) of the
population and its impact on diseases are becoming increasingly important issues. The results of this study can
make a significant contribution to understanding gaps in knowledge and public attitudes towards НН.
Methods. An epidemiological study was conducted using an online platform (SurveyMonkey) and questionnaires.
Results. A total of 815 valid questionnaires were collected. Most respondents were able to differentiate between diseases that may or may not be transmitted by poor НH, but respondents' knowledge of НH was relatively
inadequate. Female respondents had significantly better knowledge of НR. Most respondents indicated that they
only used water instead of washing their hands with soap. Many men wiped their hands on their clothes.
Conclusions. A female, middle-aged, college educated is the main protective factor with the best knowledge
of НR. A number of misconceptions about GR have been identified. Respondents' self-assessment of hand drying
methods showed that additional training in this area is needed. The results of this study may provide information
on gender-responsive health promotion activities and creative campaigns to achieve sustainable improvement in
GR practices.
Keywords: hand hygiene, viral disease prevention, public health, preventive hygiene
Introduction. Effective hand hygiene (HH) is important to prevent disease transmission in clinical and
community settings. The behavior of the population regarding handwashing and its impact on diseases is becoming increasingly important [1, 2]. It is not clear if
people can practice НН correctly. Many people overlook the importance of НH. Hand washing with soap
(HW) is the most effective way to remove pathogens
from hands and prevent the spread of infectious diseases [3]. However, many studies have identified a gap
between the perception and practice of MRM. In the
study, the majority of respondents (90%) are aware of
the importance of performing MRM before meals and
after defecation, but only 21% and 88% of respondents
reported doing it, respectively [4].
Formulation of the problem. Certain socio-demographic factors are associated with compliance with GR
requirements. In studies conducted, people living in urban areas with a high level of education and sufficient
knowledge about infectious diseases have a high level
of handwashing compliance. Women wash their hands
more often than men [5].
The effectiveness of HH is a combination of the
effectiveness of washing and drying hands. Studies
have shown that hand washing is approximately 85%
effective in removing microorganisms from hands, and
hand drying further reduces transient flora [4]. Insufficiently dried hands are more likely to transmit microorganisms compared to completely dried hands [6]. Compared to the scientific evidence related to GH compliance among healthcare professionals [7], information

on the level of knowledge and behavior of HH in the
population is limited. Studies have shown that GR focuses on handwashing compliance and ignores the importance of hand drying [1, 2, 5].
The aim of the study is to determine the level of
knowledge and behavior during the GR of the population, as well as to identify the main gender differences
in this matter.
Materials and methods. Respondents aged ≥18
years were recruited using a snowball method from different socio-demographic groups, including age
groups, educational level and working status. A platform called SurveyMonkey was used to facilitate data
collection [8]. SurveyMonkey is an online survey application for applications such as WeChat, WhatsApp
and Facebook. This application analyzes and exports
results after collecting responses [5, 9]. Paper questionnaires were distributed among the elderly.
The hand washing and drying questionnaire was
compiled based on a literature review on key issues related to hand washing and drying [2,5,10,11]. This
questionnaire consisted of three parts. Part 1 mainly
collects socio-demographic data and personal habits.
Part 2 focuses on knowledge of НН (12 questions) requiring correct or false answers. The questions were
chosen according to common myths and misconceptions about НН described in the literature. The score of
the questionnaire ranged from 0 to 12, with the score
indicating the level of knowledge about НН. Part 3 included questions related to hand washing and drying
practices.
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The value of the coefficient of intraclass correla- women than men performed GR not just with water, but
tion of the level of knowledge about GR (part 2) was with the use of detergents or disinfectants (p < 0.001).
0.941 (95% confidence interval = 0.857–0.976, p < Over 70% of respondents indicated that they use less
0.001). The item agreement for GR practice (Part 3) be- than 10 seconds to wash their hands.
tween the two measurements was satisfactory. All staWomen respondents were more likely than men to
tistical tests were two-sided with a significance level of use paper towels to turn off the faucet or use their elbow
p < 0.05.
to avoid re-soiling their hands after washing. More than
The results and their analysis. The study was 70% of respondents performed HH more often during
conducted from September 2021 to February 2022. A outbreaks of infectious diseases (76%). More male retotal of 1002 questionnaires were collected using Sur- spondents than women ignored washing their hands if
veyMonkey (n = 945), in paper format (n = 57). Sur- they were in a hurry (p < 0.01), when no one was in the
veyMonkey's survey completion rate was 80.2%, with toilet (p < 0.05) or when they had just urinated (p <
an average completion time of 11 minutes. After ex- 0.001).
cluding incomplete questionnaires, questionnaires from
With regard to hand drying, more male respond758 SurveyMonkey respondents were included. Re- ents than females dry their hands on their own clothes
spondents from two nursing centers and two groups of (46.5% versus 37.7%, p < 0.01), while women more ofcollege students completed a paper questionnaire. ten dry their hands by evaporating water from their
Thus, questionnaires of 815 respondents were included hands on air (70.4% versus 67.3%, p < 0.05). Respondfor analysis.
ents generally prefer to use paper towels from the reSocio-demographic characteristics of respondents. strooms rather than their own personal towels/handkerRespondents were divided into age groups (18–29, 30– chiefs/napkins. Respondents most often used paper
49, 50–59, 60 and older). More than half of these re- towels (96.4%), a warm hand dryer (83.6%), a jet hand
spondents were married or had partners (52.3%, n = dryer (78.5%) and rolls of cloth towels (15.1%) to dry
426), worked full-time (59.5%, n = 485), and were in their hands. Most respondents shake their hands to get
good or excellent health (56.4%, n = 463). The major- rid of excess water before drying (87.5%) and limit
ity of respondents had a higher education or higher themselves to using two paper towels (90.2%). More
(72.8%, n = 593) and did not have concomitant dis- than half of the respondents rub their hands while using
eases (79.0%, n = 644). Only approximately 32.0% re- the dryer under warm jets of air (51.1%). The average
ceived an influenza vaccine in the last 12 months time to use a warm hand dryer was overall short, with
(32.4%, n=306). The characteristics were comparable more than 60% of respondents drying less than 10 secbetween the sexes, except that the number of female onds using a warm (60.9%) or jet hand dryer (64%).
participants was higher than that of male participants
It was found that the majority of respondents can
between the ages of 40 and 49.
differentiate diseases associated with poor НH, and feIn general, most interviewees can differentiate dis- male respondents are generally better informed than
eases that may or may not be transmitted by poor НH. men (9.38 points versus 9.06 points out of 12 points).
Regarding the concepts related to НН, the level of Respondents' misconceptions about НН were revealed.
knowledge of the respondents was relatively low. The For example, the time spent washing hands and the demajority of respondents were mistaken in the state- gree of friction that occurs during foaming are more imments that keeping hands clean all the time can reduce portant in removing dirt and microorganisms than wathe body's defense mechanism (79.0%, n = 644), while ter temperature, and warm water causes skin irritation
soaping hands should be kept under water (64.8%, n = and is not environmentally friendly [4, 12].
528), and the content of 40% alcohol in hand sanitizer
Only 12.8% of respondents indicated that they alis sufficient for good disinfection (56.4%, n = 460). ways lather their hands with soap for more than 20 secSlightly more than half of the respondents correctly an- onds before rinsing, while the percentage of female reswered the question related to the statement that soap- spondents is slightly higher than that of males (14.9%
ing hands for 10 seconds before rinsing is not enough versus 7.8%) [5]. The results of multiple regression
to disinfect hands (57.1%, n = 465). More than 30% of analysis also showed that women had significantly
respondents believe that water temperature can affect higher НH knowledge scores than men after adjusting
the cleansing effect during handwashing (31.3%, n = for age and educational attainment. The age of 30–49
255). In general, female respondents had a significantly years and a high level of education was the criterion
better level of knowledge about НH than males (9.38 ± that demonstrated the best knowledge about НН among
1.75 versus 9.06 ± 1.73; p < 0.05).
the studied respondents.
Self-assessment of handwashing and drying pracWhile the majority of respondents indicated that
tices. Most respondents reported occasional handwash- they do handwashing in a variety of specific situations,
ing, including before and after handling/preparing food they admitted to using only water or, on rare occasions,
(>98.0%), before eating (90.4%), after urinating/defe- using alcohol-based hand rubs or handwash wipes incating (>99.0%), after discarding garbage bags stead of alcohol-based disinfection. Empirical evidence
(97.1%), after sneezing/coughing (82.5%) or when suggests that disinfection and НH reduces the incidence
hands are visibly dirty (99.6%). Respondents per- of diarrhea, respiratory infections, and influenza, and is
formed handwashing after feeding a child (94.8%), car- also considered the most cost-effective way to control
ing for the sick (99.1%), after daily work (88.5%), after diseases by breaking the chain of transmission [1-3].
touching pets (99.2%), after gardening (99.0%). Stud- Almost half of the respondents believe that 40% alcoies have found that a significantly larger number of
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hol is enough to disinfect hands with antiseptics. How- most correctly and fully performed by middle-aged
ever, antiseptics do not kill all types of germs such as women with higher education. There are misconcepcoronovirus, Clostridium difficile and some parasites; tions among the public about some of the concepts astherefore, they are not recommended for use without sociated with НН. Self-assessment of respondents'
НH when the hands are very dirty or greasy, for exam- knowledge of drying methods and НН showed that the
ple, after gardening or outdoor activities [12].
population needed additional training. The results of
Anger [3] also reported that factors such as being this epidemiological study are useful for gender-rebusy, tired or hungry can prevent male respondents sponsive health promotion activities and creative camfrom doing НН. Positively, the frequency and quality paigns to achieve sustainable improvement in НН pracof НН is influenced by the presence of other people in tices.
the toilets due to the clustering effect. НН is considered
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ЦИНК ТА ЙОГО РОЛЬ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ
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ZINC AND ITS ROLE FOR THE HUMAN BODY
Анотація.
Серед есенціальних мікроелементів цинк грає найважливішу роль в регуляції гомеостазу організму
людини, що пов'язано з структурною та каталітичною роллю цинкзалежних ензимів. Рівень світової
смертності, внаслідок мікроелементозів становить 6%, а кількість людей, що страждають від гіпоцинкозів, – більше 1,1 млрд. Клінічні прояви недостатності цинку відображаються в комплексному порушенні
роботи імунної, нервової, травної, серцево-судинної систем.
Abstract.
Among the essential trace elements, zinc is crucial in regulating the homeostasis of the human body, which
is associated with the structural and catalytic role of zinc-dependent enzymes. The global mortality rate due to
trace elements constitutes 6%, and the number of people suffering from hypozincosis represents more than 1.1
billion incidents. Clinical manifestations of zinc deficiency may exhibit complex disorders of the immune, nervous,
digestive, and cardiovascular systems.
Ключові слова: Цинк, ферменти, імунітет, ковід, патологія внутрішніх органів.
Key words: Zinc, enzymes, immunity, Covid-19, pathology of internal organs.
Main part. Zinc is one of the most essential and
indispensable trace elements for the human body. The
first work on its study dates back to 1963. Its biological
role was established in 1969 when J. Raulin showed the
necessity of this element for the growth of the fungus
Aspergillus niger. Subsequently, the importance of zinc
for plant and animal growth was confirmed. The main
symptoms of zinc deficiency of varying severity are the
following: diarrhea [1], immune dysfunction [2], infection [3], memory loss [4], and cognitive impairment
[5]. Zinc deficiency was considered a risk factor for
anemia [6], gastrointestinal dysfunction [3], and hypogonadism [6].
The body of an adult contains 1.5-3 g of zinc. Zinc
can be observed in all organs and tissues, but the most
considerable amount is found in the prostate, semen,
skin, hair, muscle tissue, and blood cells.
The content of zinc in the human body, according
to the literature, is the following:
• in general: 1.3-2.3 g / 70 kg;
• in the blood: 4-8.6 mg / l;

• in urine: 0.005-0.85 mg / l;
• in the hair: 50-400 mg / kg.
In children during the first year of life, the serum
zinc content averages 6.5-7.5 mg / l; this figure does not
change with age. According to the WHO, the optimal
intake of zinc in the body is recommended in the following quantities: for children under 6 months: 3 mg /
d; 6 months - 1 year: 5 mg / day, 1 year - 6 years: 10
mg / day; for children from 10 years and adults: 15 mg
/ day.
Zinc enters the body with food. Food rich in mineral zinc includes beef, liver, seafood, rice bran, wholemeal flour, carrots, onions, and nuts. The need for micronutrients increases during intensive growth and
pregnancy, amounting to 20-25 mg/day. Zinc deficiency can develop with insufficient intake of this element in the human body (1 mg/day or less), and the
threshold toxicity is 600 mg/day.
Zinc plays an essential role in skin regeneration,
hair and nail growth, and sebaceous gland secretion.
The main supply of zinc (about 30%) in the human
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body is contained in bone tissue. The zinc concentra- of vitamin E in the intestine, and maintaining its avertion promptly decreases when it is insufficient in the age concentration in the blood. In addition, zinc is well
body or results from impaired absorption, so zinc defi- known as an antioxidant and stabilizer of cell memciency leads to defects in the development of the skel- branes.
etal system.
Immunological disorders are the earliest precliniZinc is required for protein synthesis, including cal signs of zinc deficiency. Studies suggest that zinc
collagen and bone formation; involved in the function- deficiency causes lymphopenia, thymic atrophy, and
ing of insulin and antioxidant enzyme superoxide dis- suppression of T-cell immune function. Many papers
mutase, sex hormones, and dihydrocorticosterone; par- discuss possible mechanisms of zinc-dependent depresticipates in hematopoiesis, and slows down the apopto- sion of the T-immune system. Animal experiments and
sis of peripheral cells.
in vitro studies have shown that zinc deficiency induces
A number of studies conducted in the late 80's - Fas / Apo1-mediated apoptosis of many cell lines, and
early 90's of the last century found a correlation be- the restoration of reduced zinc concentrations inhibits
tween the content of minerals in the bones of the fore- the mechanism of programmed cell death.
arm with the absorption of zinc in postmenopausal
Zinc deficiency adversely affects the immune rewomen, indicating the effect of this trace element on sponse, such as phagocytosis, intracellular destruction
bone mass. It has also been shown that zinc absorption of pathogens, cytokine production, T-helper activation,
decreases with age, especially in women, and is nega- clinically accompanied by atrophy of the thymus, lymtively associated with postmenopausal bone loss. A phoid tissue, and increased risk of infection [5]. The
randomized, double-blind, multicenter, prospective work of Bruce Korant (1973) proved the presence of
ZENITH study conducted at four research centers in antiviral activity in zinc, which is realized by inhibiting
France, Italy, and Northern Ireland demonstrated the the replication of viruses. Zinc has an antiviral effect
relationship between zinc nutritional status and bio- against herpes simplex virus type 1 and 2, enterovirus
chemical markers of bone remodeling [7].
and others.
A study by Ceylan MN, Akdas S, Yazihan N.
Given the above facts, the administration of zinc
showed significant associations between zinc supple- drugs in treating coronavirus infection seems clear. Dementation and alkaline phosphatase levels, osteocalcin creased zinc levels facilitate the interaction of SARSlevels rather than parathyroid hormone levels, and al- CoV 2 spike protein with ACE2, and elevated zinc levkaline phosphatase levels in bone. It is the mineral den- els inhibit ACE2 expression, which counteracts virus
sity of the femoral neck, not the lumbar spine that could binding [8]. Several studies suggest that low blood zinc
benefit from the consumption of zinc supplements in levels correlate with more severe disease. Therefore,
the general population [8].
researchers propose to determine the level of zinc in the
The skin contains 5% of zinc of its entire amount blood as a biomarker for predicting the course of
in the human body. It is involved in the synthesis of COVID-19 and call for randomized clinical trials of
collagen, and ulcers, burns, wounds, and other skin le- zinc as a promising treatment and prevention.
sions result from a deficiency in this element. ThereIn case of additional zinc intake at <20 mg per day,
fore, Zn is a part of wound healing agents and is ac- the incidence of acute respiratory infections in children
tively used in medicine. Applying this substance in decreased by 35% [8]. In particular, the incidence and
large or small quantities can lead to androgenic and fo- prevalence of pneumonia were 13% and 41% lower, recal alopecia. In addition, zinc deficiency, as well as its spectively, in children receiving zinc [10]. However,
overdose, adversely affects hair growth and health.
low doses of zinc could not to significantly reduce the
Zinc can be an extracellular structural element and risk of lower respiratory tract infections in children
an intracellular signaling element. Free Zn is found in [11].
low concentrations, i.e., from nanomoles to miAfter taking more than 20 mg of zinc daily, adults
cromoles. The ability to participate in the processes of with acute viral respiratory infections (including
ligand formation with organic molecules explains the COVID-19) were 1.83 times more likely to recover
extensive range of its participation in various biological than placebo, and there was also a clinically significant
systems. This is accompanied by the relative safety of reduction in median duration and symptoms were also
this element, especially the lack of oxidative properties observed at day 3 [12].
(unlike iron and copper), which improves the transport
It is interesting to note that in case of eating disorand metabolism of zinc in the body and the rapid bio- ders, especially in vegetarian diets, there may be a viological uptake by cells. Zinc deficiency is associated lation of zinc absorption, which may negatively affect
with the development of severe diseases of organs and the development of gastroduodenal pathology. A numsystems, premature aging, pathology of fetal develop- ber of researchers indicate that hypertrophic, subament, the emergence of genetic defects, and in recent trophic, erosive (according to endoscopy) and diffuse
years also, the pandemic COVID-19.
(according to morphological studies) changes in the duZinc acts as a secondary messenger for immune odenal mucosa and antrum of the stomach correlated
cells [3]; its ions are critical for the processes of for- with lower serum zinc. The exacerbation phase of
mation and regulation of the activity of cellular en- chronic gastritis and duodenitis was more common in
zymes and transcription factors. Thus, the normal range patients with low serum zinc. The inclusion of theraof zinc content is necessary for the immune system to peutic doses of zinc in the complex treatment contribwork. The element also has detoxifying properties, i.e., uted to the emergence of positive clinical and laborait promotes the excretion of carbon dioxide, absorption tory dynamics [13].
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Neurological pathology in zinc deficiency is ac- susceptibility to alcoholism (especially in children and
tively studied by many researchers. Scientists suggest adolescents). The catalytic role of zinc concerning althat zinc may enhance DNA / RNA polymerase activity cohol dehydrogenase activity, changes in its substrate
in neurons, as well as protect cell membranes from ox- activity, and oxidizing properties have been proved.
idative stress and inflammation. Other mechanisms inConclusions. Thus, the trace element zinc is one
clude regulation of neurotransmitter activity, increase of the essential trace elements, which has anti-inflamin gamma-aminobutyric acid, a neurotrophic factor of matory, antiviral, antioxidant, and immunomodulatory
the brain, and simulation of antidepressant activity to properties.
normalize brain function. Thus, zinc may be indicated
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MODERN VIEW ON ASPECTS OF MORPHOLOGY OF SINUS PATHOLOGIES
Аннотация:
Нами были проанализированы аспекты морфологии патологий пазух на основе литературы.
Abstract:
We analyzed aspects of the morphology of sinus pathologies based on the literature.
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Околоносовые пазухи (sinus paranasalis) - воздухоносные полости, расположенные вблизи полости носа и сообщаемые с ней с помощью отверстий.
К ним относят верхнечелюстные, лобные и клиновидные пазухи, а также пазухи решетчатой кости .
Развитие околоносовых пазух носа начинается на 910-й неделе эмбрионального периода развития
плода. У новорожденного имеются все околоносовые пазухи, за исключением лобных и клиновидных, они формируются к возрасту 6-8 лет. Верхнечелюстные пазухи Верхнечелюстная пазуха (sinus
maxillaris) самая объемная, расположена в теле
верхней челюсти. У новорожденных пазуха имеет
щеле-. Продольный ее размер составляет 7-14 мм,
высота - 5-10 мм. К концу 1-го года жизни пазуха
приобретает округлую форму, постепенно увеличиваясь по мере роста лицевого черепа, к 6-7-летнему
возрасту ребенка она приобретает ту многогранную
форму, которая свойственна взрослому. После
смены зубов объем пазухи увеличивается соответственно росту челюстно-лицевой области и окончательно формируется к возрасту 15-20 лет. У взрослых верхнечелюстная пазуха имеет объем около 1520 см . Объем верхнечелюстной пазухи в зависимости от возраста: 1 - 3 мес; 2 - 6 мес; 3 - 1 год; 4 - 3
года; 5 - 5 лет; 6 - 8 лет; 7 - 12 лет Передняя стенка
простирается от нижнего края глазницы до альвеолярного отростка верхней челюсти. Под краем глазницы, приблизительно на 0,5-1 см ниже его, открывается подглазничный канал, через который выходит сосудисто-нервный пучок: верхнечелюстной
нерв, а также соответствующие артерия и вена.
Ниже подглазничного отверстия расположено выраженное вдавление передней стенки - клыковая,

или собачья, ямка (fossa canina) - место, где на
уровне премоляра II рекомендуют вскрывать пазуху. Кость передней стенки бывает довольно плотной, губчатого строения. Во время операции возможно упорное костное кровотечение. Верхняя
стенка - крыша пазухи, отделяет ее от глазницы. В
ней проходит канал, а иногда полуканал, открытый
в просвет верхнечелюстной пазухи, в котором помещаются верхнечелюстной нерв и сосуды.
Именно поэтому патологические процессы в пазухе
могут влиять на этот сосудисто-нервный пучок.
Как отмечено в литературных источниках, что
основная функция носа - дыхательная. В норме через нос проходит весь вдыхаемый и выдыхаемый
воздух. Во время вдоха, обусловленного отрицательным давлением в грудной полости, воздух
устремляется в обе половины носа. Основной поток
воздуха направляется снизу вверх дугообразно по
общему носовому ходу вдоль средней носовой раковины, поворачивает кзади и книзу в сторону
хоан. При вдохе из околоносовых пазух выходит
часть воздуха, что способствует согреванию и
увлажнению вдыхаемого воздуха. При выдохе основная масса воздуха проходит на уровне нижней
носовой раковины, часть воздуха поступает в околоносовые пазухи. Давление струи воздуха на слизистую оболочку носа вызывает возбуждение дыхательного рефлекса. Если дыхание происходит через
рот, вдох становится менее глубоким, что уменьшает количество поступающего в организм кислорода. При этом снижается и отрицательное давление со стороны грудной клетки, что, в свою очередь, приводит к уменьшению дыхательной
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экскурсии легких и последующей гипоксии орга- тология полости носа, прежде всего различные ананизма, а это вызывает развитие целого ряда патоло- томические аномалии строения, которые оказыгических процессов со стороны нервной, сосуди- вают негативное влияние на реализацию основных
стой, кроветворной системы и др., особенно у де- функций носа: дыхательной, обонятельной, двигатей. Кроме того, наступает ослабление вентиляции тельной функции мукоцилиарноготранспорта . Исоколоносовых пазух и полостей среднего уха. Дли- кривление перегородки носа – это анатомическая
тельное нарушение носового дыхания у детей вы- аномалия, которая может способствовать хронизазывает неправильное развитие лицевого скелета, ции воспалительных явлений в околоносовых пазуособенно зубочелюстной системы, возникновение хах.
хронических заболеваний дыхательных путей, а
В литературе также встречаются сообщения о
также нарушения функции отдаленных органов.
пневматизации нижних носовых раковин. Однако
Дальнейший обзор литературы показал о нару- некоторые авторы считают, что наличие буллезных
шениях таких как синуситы ,а именно хронический средних носовых раковин не является причиной
синусит продолжает оставаться одним из самых развития хронического синусита , а также высказыраспространенных заболеваний верхних дыхатель- вают вероятность того, что в развитии хрониченых путей . В последние годы стало появляться все ского процесса в верхнечелюстной пазухе имеет
больше публикаций о бессимптомной форме хро- значение только расположение самой средней раконического верхнечелюстного синусита – синдроме вины по отношению к латеральной стенке полости
молчащего синуса . На сегодняшний день наиболее носа, то есть расстояние от средней раковины до лапопулярной считается риногенная теория патоге- теральной стенки полости носа менее 3 мм, что
неза хронического риносинусита. Благодаря широ- было подтверждено статистически . Гипертрофия
кому использованию эндоскопии и компьютерной нижних носовых раковин встречается довольно чатомографии стал очевидным факт, что первичные сто - 66,7% пациентов с риносинуситами . Одним
изменения слизистой оболочки возникают в остио- из осложнений субтотальной и тотальной резекции
меатальном комплексе передних ячеек решетчатой носовых раковин является «синдром пустого носа».
кости, и лишь после этого воспалительный процесс Частота встречаемости добавочных соустий верхраспространяется на задние ячейки решетчатой ко- нечелюстных пазух составляет от 5% общей попусти и остальные околоносовые пазухи . Узость дан- ляции и до 25-50% у пациентов с хроническими риной анатомической области, сложность ее анато- носинуситами . Наличие добавочного соустья момии являются важными предрасполагающими фак- жет привести к формированию рециркуляции слизи
торами развития хронический риносинусита , между естественным соустьем верхнечелюстной
играющими ведущую роль в его патогенезе. Из- пазухи и добавочным отверстием. Данный феномен
вестны различные многочисленные анатомические получил название «синдром двух отверстий» . Суварианты строения остиомеатального комплекса, ществует два основных метода решения этой прокоторые могут встречаться в самых разнообразных блемы – объединение добавочного и естественного
сочетаниях . Но ключевым моментом в развитии отверстия или их закрытие путем пластики краев
хронического процесса в околоносовой пазухе яв- соустья . При наличии в задней фонтанелле больляется в первую очередь - состояние ее соустья. шого соустья, воздух через него в избыточном объЕстественное соустье верхнечелюстной пазухи рас- еме поступает в просвет пазухи, травмируя слизиположено непосредственно в основании решетча- стую оболочку. Это ведет к развитию мукоидной
той воронки и прикрыто крючковидным отростком. дегенерации собственного слоя слизистой обоОно имеет эллипсоидную форму, а его длинная ось лочки с дальнейшим образованием ложной кисты,
расположена параллельно направлению движения из стенки которой начинается формирование
потока воздуха по среднему носовому ходу, его раз- ножки полипа . Проблему снижения аэродинамичемер может колебаться от 3мм до 8мм .
ской травмы и исключения возможности рецидива
В литературе описаны различные аномалии антрохоанального полипа возможно решить,
строения крючковидного отростка: изгиб в меди- уменьшив объем воздуха, поступающего через
альном направлении и вперед или так называемая большое соустье в верхнечелюстную пазуху.
«удвоенная средняя носовая раковина», перфориАвторами зарубежной и отечественной литерованный крючковидный отросток, гипоплазия или ратуры отмечен тот факт, что но не только анатоотсутствие крючковидного отростка. Важно пони- мические вариации способствуют развитию хронимать, что аномалии строения крючковидного от- ческого воспаления в околоносовых пазухах, еще
ростка не представляют собой патологию, они одной из причин хронизации процесса является кодолжны расцениваться применительно к каждому лонизация микроорганизмов на поверхностислизиконкретному случаю. Так, у больных с хрониче- стой пазухи.
скими фронтитами имеют большое значение осоА также авторами отмечено,что при хроничебенности строения верхней части крючковидного ском гнойном синусите бактериальный спектр, как
отростка, которые могут вызывать значительное правило, представлен микстовой флорой. Чаще высужение лобного канала . В ходе исследований деляются различные аэробы - 52% пациентов:
установлено, что у абсолютного большинства боль- Streptococcus spp. – 21%, Haemophilus influenza –
ных различными формами хронических верхнече- 16%, Pseudomonas aeruginosa – 15%, Staphylococcus
люстных синуситов имеется «сопутствующая» па- aureus и Moraxella spp. – по 10%. Облигатные и факультативные анаэробы выделяются в 48% случаев
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. Именно бактериальная инфекция ведет к частому
Таким образом, подводя итог литературного
рецидивированию и возникновению орбитальных и анализа можно сказать об актуальности изучения
внутричерепных осложнений . Грибковый синусит, этой проблемы в медицине в целом.
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Аннотация:
В статье включены данные литературного анализа по аспектам изучения физиологии сенсорной системы слуха, которые имеют важное значение у теоретической медицины.
Abstract:
The article includes data from the literature analysis on aspects of the study of the physiology of the sensory
system of hearing, which are of great importance in theoretical medicine.
Ключевые слова: система слуха, человека, ухо, физиология.
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Слуховая сенсорная система является одним
из важнейших дистантных анализаторов организма, обеспечивающих центральную нервную систему информацией об окружающей среде. Это
определяет существенную роль слуха в психической и физической деятельности человека.
Снижение слуховой функции является причиной ограничения способности к обучению, трудовой деятельности, полноценной социальной жизни.
Ухо человека – сложный орган, который помогает поддерживать связь с внешним миром и дает
человеку информацию о его расположении и перемещении в пространстве. Оно состоит из трех отделов: наружного, среднего и внутреннего.
Орган слуха, называемый также слуховой анализатор – один из самых сложных органов чувств.
Его устройству, работе, нарушениям слуха и их
компенсации посвящены тысячи научных исследований, статей и книг. Мы обсудим только некоторые аспекты, необходимые для понимания того, как
человек слышит, нарушений слуха, диагностики
слуха и слухопротезирования.
Зачаток внутреннего уха у зародыша появляется раньше, чем зачатки наружного и среднего уха
— в начале 4-й недели внутриутробного развития,
он образуется в области ромбовидного мозга в виде
ограниченного утолщения эктодермы. К 9-й неделе
развития плода формирование внутреннего уха заканчивается. Кохлеарный аппарат филогенетически моложе и развивается позже вестибулярного
аппарата. Однако процессы роста лабиринта в основном заканчиваются на первом году жизни.

Анатомические образования, формирующие
среднее ухо, развиваются из 1-й жаберной щели. К
моменту рождения у плода имеется уже сформированная барабанная полость с шестью костными
стенками; просвет ее заполнен миксоидной тканью,
которая рассасывается в течение последующих 6
мес. В этот период особенно легко возникает воспалительный процесс в среднем ухе, поскольку
миксоидная ткань является хорошей питательной
средой для возбудителей инфекций. Наружное ухо
развивается из 1-й и 2-й жаберных дуг на 5-й неделе
внутриутробного развития.
Периферический отдел слухового анализатора
состоит из трех частей: наружного, среднего и
внутреннего уха (ушной лабиринт). В функциональном отношении в слуховом анализаторе различают две части: звукопроводящую (ушная раковина, наружный слуховой проход, барабанная перепонка, слуховые косточки, лабиринтные жидкости)
и звуко- воспринимающую — спиральный (кортиев) орган, расположенный в улиткеи нервный
путь до мозгового центра.
Периферический вестибулярный отдел представлен рецепторным аппаратом вестибулярного
(статокинетического) анализатора, расположенным
в преддверии и полукружных каналах внутреннего
уха. Адекватным раздражителем слухового анализатора является звук, вестибулярного — земное
притяжение и ускорение тела в пространстве с различными векторами. Объединяющей функцией рецепторов слуха и равновесия в единой морфологи-
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ческой структуре принято считать функцию ориен- околоушной железой, чем и обусловливается нетации тела в пространстве. Вместе с тем нельзя не редко наблюдающийся переход воспалительного
отметить существенного различия между слуховым процесса из наружного уха на околоушную железу
и вестибулярным рецепторами: первый относится к и наоборот.
экстероцепторным образованиям, второй — к интеНаружный слуховой проход у взрослых имеет
роцепторным.
наклон от барабанной перепонки кпереди и вниз,
Ушная раковина располагается между ви- поэтому для осмотра костного отдела и барабанной
сочно- нижнечелюстным суставом спереди и сосце- перепонки ушную раковину (вместе с наружной чавидным отростком сзади; в ней различают вогну- стью слухового прохода) нужно оттянуть кверху и
тую наружную поверхность и выпуклую внутрен- кзади: в этом случае слуховой проход становится
нюю, обращенную к сосцевидному отростку.
прямым. У детей при осмотре уха раковину следует
На вогнутой поверхности кожа плотно сра- оттянуть вниз и кзади.
щена с надхрящницей, а на выпуклой, где более
У новорожденного и ребенка в первые 6 мес
развита подкожная соединительная ткань, она со- жизни вход в наружный слуховой проход имеет вид
бирается в складки. Хрящ ушной раковины имеет щели, так как верхняя стенка почти вплотную присложное строение из-за наличия возвышений и легает к нижней . У взрослых отмечается тенденция
углублений различной формы Ушная раковина со- к сужению слухового прохода от входа в него до
стоит из завитка (helix), окаймляющего наружный конца хрящевой части; в костной части просвет некрай раковины, и противозавитка (anthelix), распо- сколько расширяется, а затем вновь сужается. Саложенного в виде валика кнутри от завитка. Между мая узкая часть наружного слухового прохода расними располагается продольное углубление — ла- полагается в середине костного отдела и называдья . На вогнутой поверхности ушной раковины ется перешейком (isthmus).
вверху находится треугольная ямка (fossa
Знание места расположения сужений наружtriangularis), а ниже располагается углубление — ного слухового прохода позволяет избежать возраковина уха (concha auriculae), которая в свою оче- можного проталкивания инородного тела за перередь делится на челнок раковины (cymba соп- chae) шеек при попытке его удаления инструментом. Пеи полость раковины (cavum canchae). Книзу ушная редняя стенка наружного слухового прохода
раковина оканчивается мочкой, или долькой, уха отграничивает сустав нижней челюсти от наруж(lobulus auriculae), которая лишена хряща и образо- ного уха, поэтому при возникновении воспалительвана только жировой клетчаткой, покрытой кожей.
ного процесса в ней жевательные движения вызыУшная раковина связками и мышцами при- вают сильные боли. В ряде случаев наблюдается
крепляется к чешуе височной кости, сосцевидному травма передней стенки при падении на подборои скуловому отросткам, причем мышцы раковины док. Верхняя стенка отграничивает наружное ухо
у человека рудиментарные. Ушная раковина, обра- от средней черепной ямки, поэтому при переломах
зуя воронкообразное сужение, переходит в наруж- основания черепа из уха может вытекать кровь или
ный слуховой проход, представляющий собой изо- цереброспинальная жидкость. Задняя стенка
гнутую по длине трубку протяженностью у взрос- наружного уха, являясь передней стенкой сосцелых около 2,5 см, не считая козелка. Форма его видного отростка, нередко вовлекается в воспалипросвета приближается к эллипсу диаметром до тельный процесс при мастоидите. В основании
0,7—0,9 см. Наружный слуховой проход заканчива- этой стенки проходит лицевой нерв. Нижняя стенка
ется у барабанной перепонки, которая разграничи- отграничивает околоушную железу от наружного
вает наружное и среднее ухо.
уха.
Наружный слуховой проход состоит из двух
У новорожденных височная кость еще не полотделов: перепончато-хрящевого
наруж- ностью развита, поэтому костная часть слухового
ного и костного внутреннего. Наружный отдел со- прохода у них отсутствует, существует лишь костставляет две трети всей длины слухового прохода. ное кольцо, к которому прикрепляется барабанная
При этом хрящевыми являются только его перед- перепонка, а стенки прохода почти смыкаются, не
няя и нижняя стенки, а задняя и верхняя образо- оставляя просвета. Костная часть слухового прованы плотной фиброзно-соединительной тканью. хода формируется к 4 годам, а диаметр просвета,
Хрящевая пластинка наружного слухового прохода форма и величина наружного слухового прохода
прерывается двумя поперечно расположенными изменяются до 12—15 лет.
вырезками хряща слухового прохода (incisura
Наружный слуховой проход покрыт кожей, явcartilaginis meatus acustici), или санториниевыми ляющейся продолжением кожи ушной раковины. В
щелями, закрытыми фиброзной тканью. Перепон- перепончато-хрящевом отделе слухового прохода
чато-хрящевой отдел соединяется с костной частью толщина кожи достигает 1 — 2 мм, она обильно
наружного слухового прохода посредством эла- снабжена волосами, сальными и серными желестичной соединительной ткани в виде круговой зами. Последние являются видоизмененными сальсвязки. Такое строение наружного уха обусловли- ными железами. Они выделяют секрет коричневого
вает значительную подвижность слухового про- цвета, который вместе с отделяемым сальных желез
хода, что облегчает не только осмотр уха, но и вы- и отторгшимся эпителием кожи образует ушную
полнение различных оперативных вмешательств. В серу. Подсыхая, ушная сера обычно выпадает из
области санториниевых щелей из-за наличия рых- слухового прохода; этому способствуют колебания
лой клетчатки слуховой проход снизу граничит с перепончато-хрящевого отдела слухового прохода
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при движениях нижней челюсти. В костном отделе рукоятки молоточка, прикрепляясь по бокам по
слухового прохода кожа тонкая (до 0,1 мм). В ней всей его длине. Циркулярные волокна развиты сланет ни желез, ни волос. Медиально она переходит бее и в центре перепонки отсутствуют.
на наружную поверхность барабанной перепонки,
Верхнезадняя часть барабанной перепонки
образуя ее наружный слой.
наклонена наружу к длинной оси наружного слухоКровоснабжение наружного уха осуществля- вого прохода латерально, образуя с верхней стенется из системы наружной сонной артерии (a.carotis кой слухового прохода тупой угол, а в нижней и пеexterna); спереди — от поверхностной височной ар- редней частях отклонена внутрь и подходит к стентерии (a.temporalis su- perficialis), сзади — от задней кам костного прохода, образуя с ним острый угол
ушной (a.auricularis posterior) и затылочной в 21°, в результате чего формируется углубление —
(a.occipitalis) артерий. Более глубокие отделы sinus tympanicus. Барабанная перепонка в разных
наружного слухового прохода получают кровь из своих отделах неодинаково отстоит от внутренней
глубокой ушной артерии (a.auricularis profunda — стенки барабанной полости: так, в центре — на
ветвь внутренней челюстной артерии — a.maxillaris 1,5—2 мм, в нижнепереднем отделе — на 4 —5 мм,
interna). Венозный отток идет в двух направлениях: в нижнезаднем — на 6 мм Последний отдел предкпереди — в заднюю лицевую вену (v.facia- lis почтителен для выполнения парацентеза (разреза
posterior), кзади — в заднюю ушную (v.auricularis барабанной перепонки) при остром гнойном воспаposterior).
лении среднего уха. С внутренним и средним слоЛимфоотток происходит в направлении узлов, ями барабанной перепонки плотно сращена рукорасположенных впереди козелка, на сосцевидном ятка молоточка, нижний конец которой несколько
отростке и под нижней стенкой наружного слухо- ниже середины барабанной перепонки образует вового прохода. Отсюда лимфа оттекает в глубоко- ронкообразное углубление — пупок (umbo). Рукорасположенные лимфатические узлы шеи (при воз- ятка молоточка, продолжаясь от пупка кверху и отникновении воспаления в наружном слуховом про- части кпереди, в верхней трети перепонки дает виходе эти узлы увеличиваются и становятся резко димый снаружи короткий отросток (processus
болезненными при пальпации).
brevis), который, выдаваясь наружу, выпячивает пеИннервация наружного уха осуществляется репонку, в результате чего на ней образуются две
чувствительными
ветвями
ушно-височного складки — передняя и задняя.
(n.auriculotemporalis — третья ветвь тройничного
Небольшая часть перепонки, расположенная в
нерва — n.trigeminus) и большого ушного области барабанной (ривиниевой) вырезки (incisura
(n.auricularis magnus — ветвь шейного сплетения) tympanica) (выше короткого отростка и складок), не
нервов, а также ушной ветвью (r.auricularis) блуж- имеет среднего (фиброзного) слоя — ненатянутая,
дающего нерва (n.vagus). В связи с этим у некото- или обвислая, часть (pars flaccida, s.Shrap nelli) в отрых людей механическое раздражение задней и личие от остальной части — натянутой (pars tensa).
нижней стенок наружного слухового прохода, ин- Величина ненатянутой части зависит от размера ринервируемых блуждающим нервом, вызывает ре- винусовой вырезки и положения короткого отфлекторный кашель. Двигательным нервом для ру- ростка молоточка.
диментарных мышц ушной раковины является задБарабанная перепонка при искусственном
ний ушной нерв (n.auricularis posterior — ветвь освещении имеет перламутрово-серый цвет, однако
п.facialis).
следует иметь в виду, что источник освещения окаБарабанная перепонка (membrana tympani, зывает существенное влияние на внешний вид пеmyrinx) является наружной стенкой барабанной по- репонки, в частности образуя так называемый свелостии отграничивает наружное ухо от среднего. товой конус.
Перепонка представляет собой анатомическое обВ практических целях барабанную перепонку
разование неправильной формы (овал высотой 10 и условно делят на четыре квадранта двумя линиями,
шириной 9 мм), очень упругое, малоэластичное и одну из которых проводят вдоль рукоятки молоочень тонкое, до 0,1 мм. У детей она имеет почти точка до нижнего края перепонки, а другую — перкруглую форму и значительно толще, чем у взрос- пендикулярно к ней через пупок. В соответствии с
лых, за счет толщины кожи и слизистой оболочки, таким делением различают перед неверхний, зад
т.е. наружного и внутреннего слоев. Перепонка во- неверхний, передненижний и задненижний квадронкообразно втянута внутрь барабанной полости. ранты.
Она состоит из трех слоев: наружного — кожного
Кровоснабжение барабанной перепонки со
(эпидермального), являющегося продолжением стороны наружного уха осуществляет глубокая ушкожи наружного слухового прохода, внутреннего ная артерия (a.auricularis profunda — ветвь верхне— слизистого, являющегося продолжением слизи- челюстной артерии — a.maxillaris) и со стороны
стой оболочки барабанной полости, и среднего — среднего уха — нижняя барабанная (a.tympanica
соединительнотканного, представленного двумя inferior). Сосуды наружного и внутреннего слоев
слоями волокон: наружным радиальным и внутрен- барабанной перепонки анастамозируют между соним циркулярным. Радиальные волокна более раз- бой.
витые, циркулярные. Большая часть радиальных
Вены наружной поверхности барабанной переволокон направляется к центру перепонки, где понки впадают в наружную яремную вену, а внутнаходится место наибольшего вдавления — пупок ренней поверхности — в сплетение, расположенное
(umbo), однако некоторые волокна доходят лишь до
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вокруг слуховой трубы, поперечный синус и вены
9. Абилова, Э.Н. Особенности развития двигатвердой мозговой оболочки.
тельной сферы глухих детей младшего школьного
Лимфоотток осуществляется к пред-, позади- возраста / Э.Н. Абилова // Дефектология. 1992. -№
ушным и задним шейным лимфатическим узлам.
4. - С. 37-43.
Иннервацию барабанной перепонки обеспечи10. Айдаркин, Е.К. Исследование нейрофизиовают ушная ветвь блуждающего нерва (r.auricularis логических механизмов непроизвольного внимаn.vagus), барабанные ветви ушно-височного ния в условиях центральной маскировки слухового
(n.auriculotemporalis)
и
языкоглоточного стимула / Е.К. Айдаркин, М.А. Павловская // Валео(n.glossopharyngeus) нервов.
логия. 2007. - № 2. - С. 6574.
Таким образом, можно сказать в конце литера11. Алексанянц, Г.Д. Спортивная морфология:
турного обзора о важном значении изучении органа учеб.-метод. пособие / Г.Д. Алексанянц, В.В. Абушслуха в аспекте физиологии.
кевич, Д.Б. Тлехас, A.M. Филенко, И.Н. Ананьев,
Т.Г. Гричанова Краснодар, 2004. - 108 с.
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Abstract.
The publication reflects the pedagogical possibilities of using contextual learning technologies in the process
of preparing students of higher educational institutions. The article presents the main innovative technologies for
organizing contextual learning when students master the basic forms and models of such learning as contexts of
professional activity. The main principles and advantages of using contextual learning in comparison with the
traditional one are presented.
Анотація.
У публікації висвітлено педагогічні можливості використання технологій контекстного навчання в
процесі підготовки студентів вищих навчальних закладів. У статті представлені основні інноваційні технології організації контекстного навчання під час опанування студентами базових форм і моделей такого
навчання в якості контекстів професійної діяльності. Надано основні принципи та переваги застосування
контекстного навчання в порівняння з традиційним.
Key words: contextual learning, contextual education, innovative technologies, problem-based learning, project-based learning, quasi-professional activities of students, traditional learning, business games.
Ключові слова: контекстне навчання, контекстна освіта, інноваційні технології, проблемноорієнтовне навчання, проектне навчання, квазіпрофесійна діяльність студентів, традиційне навчання,
ділові ігри.
Іntroduction. The highest quality professional
training of students of higher educational institutions,
taking into account the needs of students and teachers,
is possible using a contextual approach based on the use
of external contexts for learning, taking into account
different real situations of professional activity. “Contextual learning is a form of active learning focused on
the professional training of students and implemented
through the systematic use of a professional context,
the gradual saturation of the educational process with
elements of professional activity” [1]. Students can apply a contextual approach to the study of various subjects and use the acquired competencies and skills in
practice. “The main goal of contextual learning is the
formation, within the framework of the student’s educational activity, of his holistic, internally motivated
professional preparedness for the future specialty” [2].
Contextual learning requires creative thinking and analysis of different skill contexts.
Contextual core skills include: active learning and
student collaboration, interdisciplinary learning,
teacher-student collaboration.
The purpose of the article is to analyze the problems of applying an integrated approach to contextual

learning in the professional training of students of
higher educational institutions at the present stage.
Basic text. “In the practice of contextual training,
they use: problem solving; self-regulated learning;
learning anchored in students' diverse life contexts; coeducation, learning from each other; authentic appreciation and use of different contexts such as home, community and workplace” [4]. Contextual learning is the
basis for the gradual transformation of educational activity into a professional one, which occurs by replacing motives, needs, subjects and results with professional ones, creating didactic, pedagogical and psychological conditions for setting and achieving by the
subject of his individual goals.
Education of university students using the contextual approach is characterized by the following indicators:
 self-regulation of activities;
 variety of personal experience;
 desire and willingness to learn;
 orientation to the problem;
 motivation based on internal factors.
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Besides, when students take their own responsibilWith the help of these built-in components, stuity for learning, their motivation to learn is greatly en- dents can more carefully and qualitatively realize and
hanced.
assimilate the information received.
Contextual learning should be carried out with the
These components include:
help of special strategies:
 establishment and integration of existing
 to teach students to become self-regulating links;
subjects, able to direct and control themselves;
 doing meaningful work;
 be able to independently solve all sorts of
 cooperation between students and self-reguproblems;
lated learning;
 be able to learn and teach full-time and re creative and critical thinking;
motely in different situations;
 education and self-improvement of the indi to teach students to consolidate their actions in vidual;
various life contexts;
 achieving high standards;
 encourage students to study alone and in gen use of evaluation results.
eral groups, in contact with each other;
To contextualization of learning is provided by
 apply authentic assessment.
creating conditions for interdisciplinary cooperation of
In the context of training, it is advisable to use the teaching staff [7].
several types of training scenarios: project and target.
These requirements include:
“With contextual learning, it is necessary to put stu Discussion of teaching methods; training prodents in situations in which the goals they want to grams and approaches to assessment, mutual visits.
achieve correspond to the acquisition of the necessary
 Discussion of teaching methods and educaknowledge and skills” [6]. In the process of contextual tional practice.
learning, the context is considered as the most im Coordination of the content of training proportant component, which has five learning ap- grams.
proaches. These approaches help to engage students in
 Initiating, supporting and continuously iman active learning process, they can be used in combi- proving the professional development of contextualizanation with others or separately:
tion.
1. Problem-based learning is an approach that in Use of various professional development
cludes the search for information, synthesis, analysis methodologies based on stimulation of interest and evand presentation of results on a specific issue.
idence.
2. Cooperative learning is the approach through
The effectiveness of contextual learning depends
which learning is organized. At the same time, small on the following pedagogical conditions:
groups are used that provide for the joint work of stu Formulation of universal communicative comdents to achieve learning goals.
petencies, which should be included in the content of
3. Project-based learning is an approach based on the thematic sections of the academic discipline.
the principles and central concepts of the discipline,
 Systematic use in the learning process of thebringing students together to explore problems and
oretical disciplines integrated with the help of interacother problematic issues, allowing them to shape their
tive teaching methods and various ways of organizing
own learning as a result of independent work.
educational activities: discussions, role-playing games,
4. Community learning - an approach that, through
analysis of specific situations
special projects and measures, ensures the application
 Creation of a creative learning environment.
of practical skills and knowledge in society.
In the concept of contextual learning, there are
5. On-the-job training is an approach that intethree basic forms of activity and several intermediate
grates workplaces with the content of an imaginary
ones.
workplace.
The basic forms are:
Contextual education focuses students' attention
 educational (lecture, seminar);
by illustrating learning experiences and helps them find
 quasi-professional (analysis of specific deciand create their own concept based on their existing
sions,
business game and other game forms);
knowledge. With this approach, knowledge becomes
 educational and professional (practical trainthe student's own property. In contextual learning, students are trained according to a contextual plan, which, ing, research work, preparation of various projects).
In the forms of educational activity, the accumulaunlike the traditional one, integrates learning content in
tion
of
transmission and assimilation of information; in
various subjects into professional activities.
the
forms
of quasi-professional - whole fragments of
Contextual learning has the following characterisfuture
professional
activity, its social role and subject
tics:
meaning
are
modeled;
in the forms of educational and
 studying and solving problems in real situaprofessional
activity
of
students, actions and deeds that
tions;
correspond
to
the
norms
of future professional activity
 integrated learning in multiple contexts;
operate.
 content obtained from a variety of real situaThese forms of activity include three learning
tions;
models: semiotic, imitation and social.
 evaluation of the obtained results.
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ations in learning, work with textual material, and en- changing higher education context / Devlin Marcia, Sasures the assimilation of lexical and grammatical marawickrema Gayani // Higher Education Research &
knowledge by students.
Development. – 2010. – Vol. 29, No. 2, April. – Р. 111–
The simulation model ensures the fulfillment of 124.
educational tasks and is aimed at mastering students'
4. Shamsid-Deen I. Contextual teaching and learnfuture professional activities.
ing practices in the family and consumer sciences curIt has been established that the situational of teach- riculum / Ifraj Shamsid-Deen, Bettye P. Smith // Jouring theoretical disciplines is one of the principles of the nal of Family and Consumer Sciences Education, Vol.
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AUTOMATED CALL CENTERS WITH SPEECH RECOGNITION
Abstact
The article deals with the description of a software model to build a complex automated call center system
with a customizability. The main goal of a software to unload employees from a daily routine questions to concentrate their attention on more important inquiries from customers. Building a software will be done by modern
technologies like speech recognition, artificial intelligence, natural language processing and IP telephony.
Key words: speech recognition, python, google speech recognition library, FuzzyWuzzy, DeepPavlov, Odoo,
Odoopbx, NLP
Introduction
Nowadays serving people needs requires a lot of
resources as employees and trending technologies. Call
centres are one of services that might be irreplaceable
at some companies. The bigger a company is the bigger
incoming calls are. It is important in a point of view of
business process to serve as many calls as it is possible.
Creation of automated call centres with AI-powered
agents are one of solutions as it might serve several
people at once in a comparison with an employee,
though some tough questions still require an employee
to answer a call. Overall, all companies have their own
frequently asked questions and using automated call
centres to answer these questions makes sense.
General characteristics of the base automated call
centre system:
1. Automation of repetitive calls;
2. Communication naturally using NLP;
3. Possible integration with existing system.
 Testing the software
 Exploitations program

Each of the described characteristics has its own
specific solutions and technologies to be used to successfully build the system.
Determination of software requirements
Each software has its own specifications and requirements depending on what this software is created
for. In this case of automation of call answering process, next requirements have been selected:
1. Odoo is a modern WEB business platform that
rapidly spreads over the world. It comes with plenty of
ready-to-use business-oriented modules like CRM,
Projects, Sales, Website, and much more.
2. Asterisk PBX is the most popular open-source
PBX software. Asterisk transforms a standard PC into
a server for communications. Asterisk is the engine that
drives IP PBX systems, VoIP gateways, and other specialized solutions.
3. Saltstack (also referred to as Salt) is a Pythonbased configuration management and orchestration
system.As an asynchronous networking library, Salt
employs Python Tornado (written by some very talented people), and Salt is customized using cuttingedge multithreading and concurrency techniques.

Figure 1. Minimal architecture of OdooPBX.
4. Speech Recognition. Odoopbx uses Google's
Speech Recognition library for converting speech to
text. The speech service will be in charge of media interpretation and text creation. As Asterisk is just concerned with transferring media over the Websocket,
this might be any voice service you choose. The creator
of the program will decide which voice services you
may connect to.

5. Text to Speech. The external application will
be in charge of contacting the appropriate TTS service
in order to generate audio from the text given by Asterisk. Asterisk will transfer the necessary information in
JSON over the Websocket, instructing the application
on what text to create. Across the Websocket, the external software will return Websocket binary frames
containing the voice.
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6. Finding keywords. Industrial-Strength Natural a customer's requirements. And it provides an answer
Language Processing(space.io) might be used to find to queries such, "Is this product a right one to be built?"
the keywords in a question. Its functionality allows you
to solve a very wide range of tasks: from determining
This software testing may be broadly divided into
parts of speech and highlighting named entities to cre- two types:
ating your own models for analysis
1. Manual testing entails a person to be involved
7. Finally, answering to calls. After each call re- in a testing process, for example, without the aid of any
cordings are automatically saved in a database. As it automated tool or script. A tester adopts a role of an
might be complicated to answer client questions during end-user in this manner to discover any unexpected becalls using a stream, another alternative solution can be havior or faults in the application. Manual testing infound. It can be either searching for keywords from a volves many steps, including unit testing, integration
recording as fast as system can and respond to a client testing, system testing, and user acceptability testing.
or it may be a little simpler option as sending email or To ensure the completeness of testing, testers use test
message.
plans, test cases, or test scenarios to test software. ManAnalysis of calls that system might perform.
ual testing includes exploratory testing, in which testers
One of the main features of software might be- explore the product to find issues.
come a call analysis. Possible 4 types of call analysis
2. Automation testing, also known as Test Autoare:
mation, occurs when a tester creates scripts and uses a
separate application to test a product. This technology
 call frequency by month
 voice analysis to check details of a call in order takes a previously manual operation and automates it.
Automation testing is used to perform test scenarios
to evaluate an employee’s performance
that were previously completed manually in manual
 questions on key events
testing quickly and often. Aside from regression test how well questions were responded.
ing, automated testing is used to analyze the application
in terms of load, performance, and stress. When com`
Software testing is the process of ensuring that pared to manual testing, it improves test coverage, insoftware or applications are bug-free, satisfy the tech- creases accuracy, and saves time and money
Conclusion
nical criteria given in their design and development,
Numerous organizations rely and depend on conand meet the user needs effectively and efficiently by
tact
centers,
and correct technologies take a crucial
handling all unexpected and edge circumstances.
The goal of software testing is not just to find place in enabling them to deliver exceptional customer
faults in existing programs, but also to find methods to support. Speech recognition enables virtual agents to
improve the product's efficiency, accuracy, and useful- comprehend human language and, thus, respond effiness. Its major goal is to assess a software application's ciently. This software might assist in releasing contact
or program's specification, functionality, and perfor- center workers from mundane activities so they can focus on more complex and high-value conversations and
mance.
provide better service. This can lead to saving time,
There are two stages to software testing:
1. Verification is a set of activities that guaran- money and effort and affect on a company's perfortees a software’s correct implementation and it pro- mance in general.
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HAZARDOUS PRODUCTION FACILITY
Аннотация
Производство качественной продукции является неотъемлемой частью обеспечения высокой производительной способности любого предприятия. Для предприятия, относящегося к классу опасного производственного объекта, производство качественного продукта является более сложной задачей, так
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как факторов, влияющих на параметры оценки качества, намного больше как и параметров, влияющих
на сам процесс производства. В статье проанализированы возможные проблемы в области качества на
предприятиях по производству алкогольной продукции, относящихся к опасным производственным объектам. Решение рассмотренных проблем на производстве позволит увеличить производственную мощность предприятия и обеспечить производство качественного продукта.
Abstract
The production of quality products is an integral part of ensuring the high productive capacity of any enterprise. For an enterprise belonging to the class of a hazardous production facility, the production of a quality
product is a more difficult task, since there are much more factors influencing the parameters of quality assessment, as well as parameters affecting the production process itself. The article analyzes possible problems in the
field of quality at enterprises for the production of alcoholic beverages, related to hazardous production facilities.
The solution of the considered problems in production will increase the production capacity of the enterprise and
ensure the production of a quality product.
Ключевые слова: система качества, качество продукта, инструмент качества, производство, опасный производственный объект.
Key words: quality system, product quality, quality tool, production, hazardous production facility.
Деятельность любого предприятия направлена
на сбыт продукции и получении прибыли. Но это
будет невозможно, если не будут соблюдены все
необходимые нормы и правила, и достигнуты минимальные требования к качеству продукта. Минимальные требования к продукции, реализуемой на
отечественном и зарубежном рынках, прописано в
законодательных документа.
Современная теория управления качеством
продукции на предприятии основывается на общепринятой концепции непрерывного повышения качества продукции [1]. Использование концепции
предполагает использование всестороннего анализа деятельности предприятия с целью выработки
практических рекомендаций для повышения эффективности его производственных процессов при
соблюдении требований к качеству выпускаемой
продукции.
Обеспечение качества продукции на предприятиях по производству алкогольной продукции, относящихся к опасным производственным объектам, является более трудоемким и сложным процессом относительного обычного производства.
Опасные производственные объекты характеризуются возможностью возникновения чрезвычайных
ситуаций. Проанализируем, от каких аспектов зависит качество алкогольной продукции на предприятии.
Первостепенной задачей любого предприятия,
относящегося к классу опасных производственных
объектов, согласно определению [4], является обеспечение пожарной безопасности. Предприятия по
производству алкогольной продукции взаимодействуют на производстве не только с электричеством
и газом, но так же с воспламеняющимися и горючими материалами. Следовательно, производство
должно быть оборудовано современными методами и способами организации системы пожарной
безопасности.
Немаловажную роль для предприятий по производству алкогольной продукции занимает система информационной безопасности. Для обеспечения сохранности данных на предприятиях должен быть организован отдел менеджмента качества

и патентные (лицензионные) отделы, занимающиеся созданием и получение правоустанавливающих
документов на производимую продукцию.
Предприятия, относящиеся к опасным производственным объектам, должны быть оснащены системой контроля и управления доступом, как целиком на предприятие, так и в отдельные кабинеты,
цеха, склады и т.д. Неотъемлемой частью системы
контроля и управления доступом, в данном случае,
должна быть система видеонаблюдения.
Производственная деятельность по изготовлению и реализации алкогольной продукции имеет
жесткие ограничения, прописанные в законах и ГОСТах, соблюдение которых обязательно. На любую
алкогольную продукцию зарегистрирован ГОСТ, в
котором четко прописаны минимальные требования к физическим и химическим свойствам продукта. Соблюдения этих требований обязательно. В
зависимости от объемов предприятия, на производстве используются различные приборы и реагенты.
Использование стандартных инструкций по эксплуатации оборудования является невозможным в
связи с влиянием внешних факторов на производственный процесс, в связи с эти необходимо для
каждого вида алкогольной продукции проводить
настройку оборудования по инструкциям, разработанным на предприятии, для получения необходимых свойств и качеств конечного продукта. Реагенты, используемые на производстве, должны
подвергаться строгому отбору и анализу, ведь от
качества реагентов так же будет зависеть качество
производимого продукта.
Достижение оптимального качества алкогольной продукции возможно при выполнении перечисленных требований. Установка современных систем контроля и управления доступом, пожарной
безопасности и системы видеонаблюдения, позволит избежать возникновения чрезвычайных ситуаций на производстве.
Проверка качества продукции и исправности
оборудования на предприятии по производству алкогольной продукции происходит различными способами и инстанциями:
1) полугодовая проверка;
2) годовая проверка;
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3) аккредитация предприятия (проводится 1
2) Методы промежуточного итога: выборочраз в 4 года соответствующими органами, прово- ные исследования, статистический выборочный
дится анализ функционирования оборудования, контроль, метод контроля экспериментов и т.д.
наличие неисправностей, квалификация персонала
3) Узконаправленные методы: математические
и т.д.);
и программные методы, многофакторный анализ,
4) внеплановые проверки обеспечения тех- Kanban, Scrum.
ники безопасности на предприятии.
Залог эффективного функционирования предПредприятие по производству алкогольной приятия состоит в непрерывном повышении качепродукции проходит плановые проверки качества ства продукции. Качество продукции – обязательпроизводимой продукции не менее 10 раз в год, в ное условие для выхода производства на отечеэто значение не включено проверка продукции пе- ственный и зарубежный рынок. Рейтинг
ред выходом на рынок.
покупательской способности напрямую зависит от
Проверка систем безопасности на предприя- качества приобретаемой продукции, следоватии, как правило, является плановой, но зачастую тельно, соблюдение всех норма и правил необхона опасные производственные объекты соответ- димо для достижения необходимого минимума по
ствующие органы инспекции приходят с проверкой показателям качества продукции на рынке.
без предупреждения. Что касается качества продукСоблюдение и использование описанных
ции и квалификации персонала – проверки строго выше способов реализации качественного продукта
запланированные, организованные. Немаловажное в производственной деятельности предприятий, отзначение уделяется на производстве квалификации носящихся к опасным производственным объексотрудников, сотрудники не прошедшие проверку там, позволит реализовать качественные продукты,
квалификации, не имеют права занимать должность соответствующие всем нормам и требованиям, пес которой тестировались, сотруднику дается время речисленными в правоустанавливающей докуменна подготовку, повышение квалификации для по- тации, увеличить производственную мощность
вторной аккредитации на занимаемую должность. предприятия, усилить позиции предприятия на
В случае неудачи, не успевании в установленные рынке.
сроки – руководство обязано понизить в должности
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ства [2]. Первостепенное место при достижении за- состояния производства и качества продукции / В.
данного качества продукции занимают статистиче- В. Постнов, Д. Е. Митрофанов, А. С. Селиверстов,
ские методы. Статистические методы просты в Д. Ю. Уткин. — Текст : непосредственный // Проприменении, эффективны и не требуют больших блемы и перспективы экономики и управления : мафинансовых затрат. Большую часть статистических териалы VI Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петерметодов может выполнять сотрудник отдела каче- бург, декабрь 2017 г.). — Санкт-Петербург : Свое
ства предприятия, обладающего основами опреде- издательство, 2017. — С. 162-164.
ления и анализа качества продукции.
3. Третьякова И.Н. Инновационные технолоВ последнее десятилетие статистические ме- гии как фактор повышения эффективности // в
тоды контроля качества продукции стали неотъем- сборнике: Инновации в технологиях и образовании.
лемой частью обеспечения инновационных техно- Сборник статей участников VIII Международной
логий производства качественной продукции на научно-практической конференции : в 5 частях. –
предприятии. К статистическим методам контроля 2015. – С. 331-335.
качества, которые возможно использовать на пред4. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ
приятия, относящихся к опасным производствен- (ред. от 11.06.2021) "О промышленной безопасноным объектам, можно отнести:
сти опасных производственных объектов".
1) Простые методы: контрольный листок, диа5. Фрейдина, Е. В. Управление качеством:
грамма Исикавы, контрольная карта.
Учебное пособие / Е.В. Фрейдина. – М.: Омега-Л,
2018. – 189 c.
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PROSPECTS OF ONLINE LEARNING
Аннотация.
В статье рассматривается роль информационных технологий в обучении, а именно онлайн обучение.
Представлены текущие данные по количеству учащихся и денежному обороту в дистанционном обучении. Сделан вывод о целесообразности совершенствования онлайн обучения и прогнозы его использования.
Abstract.
The article discusses the role of information technology in learning, namely online learning. The current data
on the number of students and money turnover in e-learning are presented. The conclusion is made about the
feasibility of improving online learning and forecasts of its use.
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По оценкам авторов исследования EdMarket
Research, российский рынок онлайн-образования
последние пять лет растет примерно на 20%: в 2016
году он оценивался в 20,7 млрд рублей, а к 2021
году достиг 53,3 млрд. Причем это были докоронавирусные прогнозы. А когда компании начали переводить сотрудников на удаленный режим работы, количество пользователей интернет-курсов
выросло в разы. Поэтому следует рассмотреть потенциал и перспективы современного дистанционного обучения.
Электронное обучение предполагает взаимодействие преподавателя и студента друг с другом
на расстоянии, но имеет все компоненты, присущие
обычному образовательному процессу (т.е. содержит в себе цели обучения, методы, содержание, организационные формы и средства обучения) и реализуется с учетом специфики работы интернет-технологий.
Электронное обучение было в первую очередь
разработано для студентов, у которых нет возможности получать обучение традиционным способом.
Целью электронного образования было создание
условий для получения качественного образования
любому человеку с помощью электронных технологий.
Электронное обучение – это самостоятельная
форма обучения, в которой информационные технологии являются средой деятельности и ведущим
инструментом.
Эта тема сегодня наиболее актуальна, так как
для части людей это может быть единственным
способом получить образование, но это не значит,
что никто, кроме них, не будет так учиться, еще раз
подтверждая перспективность электронного обучения. За последние 3 года резко возросла потребность в качественном электронном обучении. По-

сле пандемии коронавируса цифровизация экономики набрала значительную скорость. В условиях
глобального карантина целые отрасли экономики
вынуждены работать онлайн. В то же время во
время пандемии спрос на цифровые навыки среди
студентов и рабочих значительно вырос, а доступность цифровых навыков стала практически обязательным требованием для сохранения занятости на
сокращающемся рынке труда.
Электронное обучение становится все более
распространенным с каждым днем, поскольку вы
можете учиться из любой точки мира, в любое
время и с любого устройства. Следует отметить,
что электронное обучение включает в себя не
только учебную платформу вуза, но и электронные
учебники, онлайн-курсы и видеоконференцсвязь с
преподавателем.
Концепция современного электронного обучения развивалась вместе с интернет-технологиями, и
сейчас практически достигнута точка максимального удобства как для преподавателя, так и для студента благодаря решению таких задач как:
• получение актуальных учебных материалы из
любой точки мира;
• просматривание учебных материалов в удобное время и в удобном месте;
• консультация с учителем в онлайн форме;
• сдача готовой домашней работы;
• такое обучение можно совмещать с постоянной работой или учебой в университете;
Главное, чтобы все требуемые функции поддерживались программным обеспечением компьютера.
Также, преподаватели и студенты могут развивать свои навыки и знания с помощью новейших
технологий и стандартов образования.
Плюсы электронного обучения:
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1. Способность учиться в своем собственном нужно оплачивать расходы на проезд и проживатемпе
ние, а в зарубежных вузах нет необходимости траСтудентам не нужно беспокоиться о том, что титься на визу.
они отстают от своих одноклассников. Вы всегда
8. Доступность учебных материалов
можете вернуться к изучению ранее просмотренДистанционники всегда имеют практически
ного материала, несколько раз просмотреть непо- неограниченный запас учебников, задачников и понятные видеолекции, перечитать переписку с пре- собий. Доступ ко всей необходимой литературе
подавателем и пропустить легкие для вас темы. предоставляется студентам после регистрации на
Главное – успешно пройти установленные проме- сайте вуза, учебные материалы они получают по
жуточные и итоговые аттестации.
почте, а при их дефиците можно обратиться к Ин2. Иметь возможность учиться в любое время
тернету.
Студент электронного обучения может сам ре9. Удобство для учителя
шать, сколько времени он должен потратить на изуПреподаватели и репетиторы электронного
чение материала в течение семестра, он может со- обучения могут работать с большим количеством
ставить индивидуальный учебный план. Некоторые учащихся, например, находясь в декретном отучебные заведения также предлагают учащимся пуске.
возможность отсрочить обучение и вернуться к
10. Учитесь в спокойной обстановке
нему через определенный период времени без поПромежуточная аттестация слушателей элеквторной оплаты образовательных услуг.
тронных курсов проходит в форме онлайн-тестиро3. Обучение без отрыва от основной деятель- вания. Поэтому у студентов меньше тревожности
ности
перед встречей с преподавателями для зачетов и экБлагодаря электронным ресурсам можно заменов. Также исключается возможность субъекучиться сразу по нескольким специальностям или тивной оценки: на систему, проверяющую правильполучать следующее высшее образование. Воз- ность ответов на вопросы теста, не влияет успеваеможно, даже не потребуется брать отпуск с основ- мость студента по другим предметам, его
ной работы. Имеются образовательные организа- социальный статус и другие факторы.
ции, организующие корпоративное обучение со11. Индивидуальный подход
трудников компании. В этом случае учеба не
В традиционных классах учителю довольно
прерывает трудовой стаж, а изученные предметы сложно уделить всем ученикам в группе необходиможно сразу применять на практике.
мое им внимание. Использование электронных тех4. Возможность учиться где угодно
нологий удобно для организации индивидуального
Студенты могут учиться из любой точки мира. подхода. Помимо того, что студент сам выбирает
Все, что вам нужно, чтобы начать обучение, это темп обучения, он может быстро получить ответы
компьютер с доступом в Интернет. Непосещение на возникающие вопросы у тьютора.
образовательного учреждения каждый день являОднако дистанционное обучение имеет следуется одним из основных преимуществ для людей с ющие потенциальные недостатки:
ограниченными возможностями, для проживаю– Электронное образование не подходит для
щих в труднодоступных районах, для отбывающих развития коммуникативных навыков.
наказание в следственных изоляторах, для родитеВ электронном обучении личный контакт
лей с малолетними детьми.
между студентами и преподавателями минимален,
5. Мобильность
а часто и вовсе отсутствует. Поэтому такая форма
Общение с преподавателями и репетиторами обучения не подходит для развития коммуникативможет быть как онлайн, так и офлайн. Консульти- ных навыков или работы в команде.
рование с учителем по электронной почте часто бы– Требуется сильная мотивация.
вает более эффективным и быстрым, чем планироПрактически все учебные материалы студент
вание личной встречи во время очного или дистан- должен освоить самостоятельно. Это требует разционного обучения.
витой силы воли, ответственности и самоконтроля.
6. Высокие результаты обучения
Не всем удается поддерживать нужный темп обучеКак уже показали исследования американских ния без контроля извне. Более 60% учеников броученых, результаты электронного обучения ничем сают обучение, не пройдя его до конца, согласно
не уступают результатам традиционных форм обу- исследованию EdMarket Research.
чения и даже превосходят их. Поскольку большую
– Отсутствие практических знаний.
часть материала курса студент изучает самостояОбучение по профильным направлениям,
тельно, это улучшает понимание пройденных тем. предполагающим большое количество практичеКроме того, вы сможете сразу применить и закре- ских занятий, сложнее осуществить дистанционно.
пить свои знания на практике, в работе. А исполь- Даже самые современные тренажеры не заменят
зование новейших технологий в процессе обучения будущим врачам или преподавателям «живой»
делает его более интересным и живым.
практики.
7. Электронное обучение дешевле
– Недостаточные навыки работы с компьютеЕсли сравнивать очное и дистанционное обу- ром.
чение, то последнее обычно дешевле. Студенту не
В России особая потребность в электронном
образовании возникает в отдаленных районах, где
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компьютерные навыки недостаточно высоки. По- и строить курсы, исходя из предпочитаемого матеэтому для эффективного обучения широких масс риала, что повысит эффективность процесса обучелюдей система должна быть интуитивно понятной. ния.
– Проблема с идентификацией пользователя.
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AFFECTIVE-LOGICAL CYBER-SOCIAL COMPUTING
Анотація
Пропонуються детерміновані технології цифровізації на основі біометричної ідентифікації,
вичерпного моніторингу та цифрового управління соціальними групами з метою усунення конфліктів та
підвищення якості життя. Пропонуються огляд існуючих публікацій, а також нові моделі, методи,
алгоритми, архітектури емоційно-логічного комп'ютингу, що дозволяє зменшити кількість помилок при
функціонуванні кібер-соціальної системи. Вирішуються проблеми кіберсоціального детермінованого
комп'ютингу державою, підприємством, університетом, кафедрою, кадрами, ресурсами. Розробляються
емоційно-логічні функціональні примітиви та схеми кібер-соціального комп'ютингу для прийняття
рішень людиною, соціальною групою та державними структурами.
Abstract
Deterministic digitalization technologies are proposed based on biometric identification, comprehensive
monitoring and digital management of social groups in order to eliminate conflicts and improve the quality of life.
A review of existing publications is proposed, as well as new models, methods, algorithms, architectures of emotional-logical computing, which allows to reduce the number of errors in the functioning of the cyber-social sys-
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tem. The problems of cyber-social deterministic computing are solved by the state, enterprise, university, department, personnel, resources. Emotional-logical functional primitives and schemes of cyber-social computing are
being developed for decision-making by a person, a social group and government agencies.
Ключові слова: кіберсоціальний комп'ютинг, відношення між відношеннями, емоційно-логічний
комп'ютинг, кубітні структури даних, моделювання соціальних процесів, метрика подібностівідмінності, розумний цифровий університет, моніторинг даних, цифрове управління.
Keywords: cybersocial computing, relationships between relationships, emotional-logical computing, qubit
data structures, modeling of social processes, similarity-difference metric, smart digital university, data monitoring, digital governance.
1. Стан досліджень
Пропонуються структури [1] кіберсоціальних
обчислень, що розглядаються як компоненти хмарних технологій для точного моніторингу та морального управління суспільством. Пропонуються технології емоційно-логічних обчислень, метрика
виміру соціальних відносин з горизонтальним і вертикальним зв'язкам, правила поведінки людини,
орієнтовані на створення емоційної логіки для моделювання та симуляції поведінки людини. Впроваджено кіберфізичну модель зеленої державності
для метричного управління ресурсами та громадянами; вона заснована на цифровому моніторингу
та оцінці потреб громадян, включаючи компоненти
соціальних обчислень (відносини, цілі, управління,
персонал, інфраструктура, ресурси), упорядковані
за рівнем їхнього впливу на ринковий успіх.
Відмінність між позитивними та негативними
емоціями [2] є фундаментальною в моделях емоцій.
Цікаво, що нейробіологічні дослідження передбачають наявність загальних механізмів позитивних
та негативних емоцій. Автори роботи перевірили,
чи відбувається подібне перекриття у реальних виразах особи. Під час пікової інтенсивності емоцій
позитивні та негативні ситуації успішно розрізнялися ізольованими тілами, але не по обличчях.
Проте глядачі сприймали ілюзорну позитивність чи
негативність недіагностичних осіб, коли їх бачили
з тілами.
То в чому проблема [3], коли справа доходить
до науки про емоції? Почнемо з того, що вчені часто використовують концепції здорового глузду
для визначення функціонального стану, тому зріла
наука про емоції, заснована на припущеннях природного характеру, ризикує стати начебто химерного підходу народної психології до розуміння
емоцій, який не наблизить людство до вдосконалення пошуку ліків або створення емоційних роботів. Що ще важливіше, дослідження показують,
що передбачувані функції страху (або гніву, або
будь-якої іншої категорії емоцій) різняться залежно
від контексту та людини. Народні ставлення до
емоцій також значно різняться у різних культурах.
Ці спостереження мають на увазі, що функціональний підхід може бути непридатним для створення
універсальної науки про емоції, що застосовується
до всіх людей.
Люди розрізняються за ступенем [4], де підкреслюють почуття активації чи дезактивації у
своїх вербальних звітах про пережиті емоції, так
званим фокусом порушення (ФП). Два мультиметодні дослідження показують, що ФП пов'язаний з

підвищеною
інтероцептивною
чутливістю
(вимірюваної за результатами виконання завдання
виявлення серцебиття). Люди, які були більш чутливі до свого серцебиття, підкреслювали почуття
активації та деактивації, коли повідомляли про свої
емоційні переживання з часом, більш ніж менш
чутливі.
У статті [5] наведено результати мультидисциплінарного проекту «Experiencia 360°», розробленого в Школі обчислювальної техніки Коста-Рикського технологічного інституту (TEC). Цей проект
був розроблений з використанням методології дослідження дій, в якій ігри використовувалися як інструмент для зміцнення соціально-емоційних навичок (м'яких навичок) у студентів третього курсу
університетської програми бакалаврату. Подано
розроблену методику та досягнуті результати. Проект є першим підходом до побудови конкретної
стратегії, спрямованої на розвиток соціальноемоційних навичок у студентів, які навчаються за
програмою «Обчислювальна інженерія», щоб отримані результати могли стати вкладом у розвиток систематичного процесу міждисциплінарної та інноваційної роботи, що сприяє всебічній освіті студентів для їх професійного включения до робочого
середовища.
Емоційний інтелект [6] є важливою частиною
діалогової системи людини та машини. Проте існуючі дослідження діалогу здебільшого стикаються з
трьома проблемами: (1) акцентування уваги на
змістовному рівні кожної відповіді при ігноруванні
впливу емоційних факторів у багатооборотному
діалозі; (2) недостатня масштабованість та адаптованість полягає в тому, що в діалозі з одним ходом
генеруються лише категорії емоцій, зазначені користувачами; (3) важко вловити і сприйняти деталізовані емоції та емоційний стан того, хто говорить
відповідно до емоційного контексту. Для
вирішення цих проблем пропонується модель
емоційного вираження у багатооборотному діалозі
(EmoEM), яка поєднує в собі емоційно-семантичний граф із багатозадачним механізмом навчання,
застосовуючи генератор діалогів на основі мережі
seq2seq та мережі згортки графів (GCN) для створення більш природного діалогу. Як правило,
EmoEM розглядає можливість побудови емоційносемантичного графа для динамічного опису явних
та неявних емоцій. Потім емоційно-семантичний
граф застосовується до генератора діалогів на основі нейронної мережі seq2seq, в основному для покращення семантичної узгодженості та якості тексту у багатооборотному діалозі.
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В афективних (емоційних) обчислення маСтратегії, спрямовані на підтримку інтересу
шини [7] повинні виявляти і розпізнавати людські користувачів до використання комп'ютерних проемоції та адаптувати до них свою поведінку. В да- грам [11], вивчаються, щоб забезпечити активнішу
ний час ці цілі в основному досягаються за рахунок участь людини в дослідженнях і можуть вплинути
використання методів машинного навчання, які за- на те, як люди взаємодіють з комп'ютерами. Одним
стосовуються для обробки різних пов'язаних з із підходів, що може сприяти залученню користуемоціями характеристик та створення кла- вачів, є афективне обчислення (AC), засноване на
сифікаційних міток або координат у просторі пору- передумові розпізнавання емоційного стану коришення валентності. Однак цей підхід ігнорує стувача та налаштування комп'ютерної програми
нейрофізіологічні процеси, що управляють ім- для реагування на такий стан у режимі реального
пліцитними емоційними станами, і, отже, має сут- часу. Основними результатами роботи є аналіз різтєві обмеження. Більше того, методи машинного них типів додатків, опис основних технік розпізнанавчання, що використовуються сьогодні, не вико- вання емоцій та підходів до адаптації комп'ютерних
ристовують знання емоційної динаміки для пра- додатків, а також обмеження та проблеми, які необвильної адаптації. У роботі показано, як можна ро- хідно подолати.
зробити простий математичний опис процесів, що
В огляді [12] були вивчені дослідницькі роботи
управляють неявною емоційною динамікою.
з афективних обчислень з використанням електроУ статті [8] пропонується новий підхід до кардіограми (ЕКГ) та електродермальної активаналізу суспільних настроїв щодо тих чи інших ності (ЕДА). Було вивчено 27 пов'язаних доподій у мікроблогінгу. У поєднанні з клінічною сліджень, у тому числі 23 з журналів IEEE і 4 з інпсихологією щодо аналізу настроїв використо- ших журналів Q1 за останні п'ять років. Основні
вується емоційний вектор, а не традиційна орієнта- цілі полягали в тому, щоб узагальнити тенденції в
ція. Емоційний вектор може постійно поглинати цій галузі в останні роки, а також забезпечити обгонові емоційні слова з Інтернету за деяким алгорит- ворення та загальну картину того, як слід провомом та має ієрархічну структуру, що дозволяє про- дити майбутні дослідження. Зміст цього огляду
водити багаторівневий аналіз. Експериментальні охоплює фундаментальний потік досліджень афекоцінки показують, що існує сильна кореляція між тивних обчислень, що складається із стимулів, інтевибуховими подіями та суспільними настроями, і лектуальних афективних обчислень, дизайну датаналіз настроїв може бути ефективно реалізований чиків та обробки даних. Крім того, визначаються
за допомогою емоційного вектора, запропонова- майбутні напрямки досліджень та потенційні проного у цій статті.
грами, включаючи моніторинг стресу, музичне
Оснащення машини емоційною чутливістю [9] розпізнавання та робототехніку, де ЕКГ і ЕДА гравважається важливим кроком на шляху до більш тимуть важливу роль у пристроях, що носяться. Талюдської взаємодії людини та машини. Оскільки ким чином, цей огляд є зведенням інформації для
емоції суб'єктивні, розробка експериментів зі зби- всіх, хто цікавиться афективними обчисленнями та
рання достовірних даних для навчання та тесту- покращенням розуміння ІІ людських емоцій.
вання компонентів розпізнавання емоцій є складУ статті [13] описані приклади, що включають
ним завданням. Це вірніше для поширених об- всі типи соціальних взаємодій, які роблять внесок у
числювальних
середовищ,
де
користувачі сенс, інтерес і багатство нашого повсякденного
піддаються різноманітнішим впливам, ніж у лабо- життя, наприклад, інформація, вироблена групою
раторних умовах. Тут автор визначає проблеми су- людей, яка використовується для забезпечення або
часних методів оцінки, пояснює, чому вони не під- покращення функціонування системи. Розглянуто
ходять для оцінки ефективності компонентів також приклади обчислювальних та психологічних
розпізнавання емоцій у реальних умовах, та пред- моделей емоцій, тілесних проявів афекту (міміка,
ставляє деякі перші ідеї для розробки експери- поза, поведінка, фізіологія), а також афективні інментів, що відображають ситуацію поза лабора- терфейси та програми, наприклад, діалогові ситорією.
стеми, ігри та навчання.
У статті [10] запропонована модель для предНа підставі огляду наведених вище публікацій,
ставлення та управління афективним/емоційним можна зробити один висновок – не існує робіт, у
зворотним зв'язком. Ця модель є набір емоцій, які,
яких підкреслюється прямий зв'язок між логічним
як передбачається, відіграють важливу роль у про- та емоційним комп'ютером, які разом вирішують
цесах навчання. Емоції мають бути виявлені на важливу проблему посилення логіки комп'ютера та
етапі навчання. Для досягнення цих цілей насампе- доведення інформації до людини або групи, де
ред розглядаються методи та техніки для оцінки та емоційний комп'ютер є потужним підсилювачем та
визначення афективності/емоційності в ІТС (Інте- мотиватором розуміння інформації.
лектуальна система навчання), управління зворотМетою запропонованого дослідження є роним зв'язком, отримане шляхом виявлення афек- зробка логічних компонентів кібер-соціального
тивних станів користувача в ІТС. Мета дослідження комп'ютера на основі моральних, соціальних віднополягає в тому, щоб встановити методологію за до- син для точного хмарного управління соціальними
помогою кроків, що призведуть до «ідентифікації процесами та явищами на основі використання вета кількісної оцінки емоційного стану учня».
ликих даних, метричного онлайн-моніторингу
думки соціальних груп для покращення якості
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життя людини та збереження зеленої екології плаn
F = È Fi.
нети.
i=1
Задачі: 1) Визначення структури морального
Повідомлення,
зазвичай,
оформляється як конуправління соціальними групами на основі моралькатенації
чи
послідовності
текстових
фрагментів.
них суспільних відносин для запобігання соціальОднак
з
позиції
комп'ютера
не
існує
обмежень
у
ним колізіям і катаклізмам. 2) Комп'ютерна
формуванні
повідомлення
у
вигляді
паралельних
функціональність мозку людини. 3) Емоційнологічний комп'ютинг: структура та компоненти. 4) транзакцій текстових фрагментів (образів), якщо це
Алгоритм творчого процесу чи генеративний ML– не шкодить цілісному сприйняттю семантики чи
компьютинг. 5) Кіберфізична державність, як май- сенсу закінченого контенту людиною чи комп'ютером. Ця теза формує майбутнє людства в частині
бутній устрій справедливого соціального світу.
peer-to-peer паралельного спілкування між парами:
2. Кібер-соціальний комп'ютер
Кібер-соціальний комп'ютинг є теорією і прак- людина-людина, комп'ютер-комп'ютер та людинатикою моральних, соціальних відносин для точного комп'ютер. Периферія людини (M), в перекладі мохмарного управління віртуальними та соціальними вою комп'ютера, має умовно послідовні та парапроцесами та явищами на основі використання ве- лельні пристрої (канали) прийому (X), передачі (Y)
ликих даних, метричного онлайн-моніторингу інформації та взаємодії із зовнішнім світом (f):
M = (X, Y, f),
думки соціальних груп з метою покращення якості
X = {V, H, T,S, E};
життя людини та збереження екології планети.
Y = {D, P, W};
Пропонується
технологія
метричного
Y = f[X, Y(t -1)].
оцінювання текстових фрагментів, що створюють
цілісні інформаційні повідомлення, підкріплені поПаралельними каналами прийнято вважати всі
зитивними емоціями, що дає можливість не лише вхідні пасивні змінні людини для моніторингу наваналізувати значущість складових частин пропоно- колишнього середовища: зір, дотик, нюх, смак і
ваного контенту, а й синтезувати метрично слух (Vision, Hearing, Touch, Smell, tastE), а
найдієвіші послання, що використовують ефект не- послідовними – всі активні виходи, спрямовані на
сподіванки чи максимального значення семантич- управління довкіллям та самим собою: діяння або
ної похідної.
м'язова активність, а також похідні від неї такі як
Повідомлення – суперпозиція або об'єднання n говоріння і писання (Doing, sPeaking, Writing), що
текстових фрагментів F, що містять семантичні представлено на рис. 1.
компоненти, які формують закінчений та цілісний
контент:

Рисунок 1. Комп'ютерна функціональність людини
У майбутньому неодмінно з'явиться бездротовий нанотехнологічний приймач для виконання
прямих паралельних (квантових) транзакцій даних
між мозком і зовнішнім світом, що ознаменує появу
додаткового входу (Receiver) і виходу (traNsmitter)
в комп'ютингу людини. Такий приймач-передавач
здатний трансформувати послідовні вихідні
(вхідні) канали в паралельні, а також вирішити
навіть багато проблем, пов'язаних з точним позиціонуванням і навігацією людей у просторі з обмеженими функціональними можливостями. Можна
припустити, що такий малопотужний і високоорганізований квантовий (паралельний) трансівер
присутній у кожної людини, яка еволюційно деградує в часі, завдяки її шунтуванню шляхом
постійного використання більш грубих, простих та
надійних органів чуття. Але існують унікальні

індивідууми, які мають потужні передавачі електромагнітних хвиль
(інформації),
посилені
емоціями, здатні безпосередньо (гіпнотично) впливати на мізки оточуючих людей, програмуючи їхню
свідомість на певні позитивні чи негативні дії. Так
само як і є індивідууми з високочутливим ресівером, здатні сприймати приховану від звичайних
людей електромагнітну енергію (хвилі або кванти)
та інформацію, чим можна пояснити феномен передбачення Ванги та Мессінга. Останній володів
обома феноменами: надчутливим ресивером для
прийому інформації з просторово-часового континіуму, а також потужним трансмітером для передачі даних безпосередньо в голови-приймачі інших
людей. Природно, що мозковий трансмітер представлений паралельним вхідним та вихідним елек-
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тромагнітним каналом НВЧ-діапазону [14]. Слід га- мудрим та дурним. Для комп'ютинга слово є: кодати, що такий трансмітер має кожна людина. Про- манда і ресурс, стан і мета, управління та
блема його використання полягає в боязні індивіду- оповіщення, логіка та емоції, що створюють арума розблокувати власний приймально-переда- хітектуру. Біблія не тільки інтегрує історію або довальний канал, який може бути деструктивно свід людства (оповісні сигнали), але й програмує
використаний жорстоким соціальним оточенням. кожну людину на гідну поведінку шляхом виробОднак хвора людина, коли приходить до цілителя, лення оперативних регуляторних впливів, маючи
своєю вірою в нього відкриває приймальний канал на увазі функцію мети – моральний розвиток людмозку для сприйняття квантових електромагнітних ства в ім'я порятунку планети. Іншими словами,
сигналів. Виникає відкритий інформаційний канал Біблія є перша і поки що найуспішніша спроба
передачі коригувальних впливів від цілителя до створення емоційно-логічного комп'ютингу у
хворого. Багато людей відчувають на собі пози- формі штучного інтелекту (ML-таблиці істинності)
тивні оздоровчі інформаційно-енергетичні сигнали людства, де на будь-яке питання, пов'язане з прийза наявності у людини віри в унікальні здібності няттям рішення, мудра людина може знайти пракцілителя, яка деблокує канал між приймачем та пе- тично точну відповідь у Біблії. Емоції та логіка поредавачем.
в'язані з функціонуванням двох співпроцесорів:
Найбільша проблема людини і людства – де- правої та лівої півкулі головного мозку, які беруть
фіцит часу, який бездарно і непродуктивно витра- участь у моніторингу ситуації та/або навколишньої
чається на послідовні процеси слухання, говоріння дійсності для прийняття рішення у напрямку руху
і писання. У найближчі 10-20 років людству нале- до наперед заданої мети. Півкулі головного мозку є
жить перевчитися мислити не послідовно, а пара- не що інше, як два взаємно-доповнюючі альтерналельно, створюючи при цьому нову мову паралель- тивні співпроцесори, до яких має доступ сама люного образного спілкування, яка істотно (у тисячі дина та/або інші люди. Взаємодія півкуль для вироразів) скоротить час, що витрачається на говоріння, блення рішення укладається у чотири форми, предписання, слухання та читання. Подібне завдання, ставлені на рис. 2. Типи емоційно-логічного
поставлене компанією Intel 10 років тому, – пере- комп'ютингу можна позначати символами алфавіту
навчання програмістів з послідовних на паралельні Кантора: {0,1, 𝑋, ∅}. Тут фігурують дві півкулі {0,1}
мови програмування – поки що не вдалося головного мозку, які створюють такі типи
вирішити у глобальному масштабі. Даний факт емоційно-логічного комп'ютингу (AL-computing):
свідчить також про майбутню серйозну проблему 1) Логічний (0), коли розвинена ліва півкуля
завантаження ринково доступних квантових домінує в процесі прийняття рішення, заснованого
комп'ютерів (через 5-10 років), суворо орієнтова- на набутих знаннях та багатому життєвому досвіді,
них на паралельне вирішення комбінаторних зав- характерному для немолодих та/або нетворчих людань. Механічне перенесення існуючих послідов- дей. 2) Емоційний (1), коли розвинена права
них алгоритмів із класичних у квантові комп'ютери півкуля домінує у процесі прийняття рішення, засможе дати істотного виграшу у продуктивності. По- нованого на евристичних осяяннях та емоційному
трібні нові паралельні алгоритми, зокрема досвіді, характерному для молодих та/або творчих
вирішення старих завдань. Нині 90 відсотків про- людей. 3) Емоційно-логічний (X={0,1}), коли однаграмістів неспроможна створювати і кодувати па- ково розвинені півкулі мозку беруть участь у проралельні алгоритми з багатовікового і відсталого цесі прийняття рішення, заснованого на набутих
послідовного традиційного послідовного мис- знаннях та емоційному досвіді, характерному для
лення, що з написанням і говорінням. Важливо вже освічених та творчо обдарованих людей. 4) Повтосьогодні працювати на ефективне завантаження рювальний ( Æ ), коли однаково нерозвинені півкулі
майбутніх квантових комп'ютерів шляхом: емулю- мозку, не здатні приймати самостійні рішення через
вання паралельних алгоритмів обчислень на кла- відсутність знань та досвіду, виконують функцію
сичних комп'ютерах; навчання студентів мовами повторювача, що характерно для неосвічених
паралельного програмування, що сьогодні частково та/або слабовільних людей. Цікаво, що будь-який
реалізується при створенні апаратних засобів та освітній процес (дитячий садок, школа, універсиFPGA-акселераторів до software-додатків.
тет, підприємство) спрямовано підвищення рівня
3. Емоційно-логічний комп'ютинг (AL- логічного інтелекту з допомогою зменшення рівня
computing)
емоційного інтелекту, що з творчої діяльністю.
"Спокійне і скромне життя приносить більше Знання допомагають уникнути тривіальних помищастя, ніж гонитва за успіхом, яка викликає лише лок, допущених людством, але обмежують політ
постійний стрес". Альберт Ейнштейн. "Все є слово фантазії для відкриття нових технологій, маі слово є бог". Євангеліє від Іоанна. Слово створює теріалів, процесів та явищ.
і руйнує, підносить і скидає, лікує і калічить,
сповіщає та керує, робить багатим та жебраком,
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Рисунок 2. Типи емоційно-логічного комп'ютинга
Affective-logical
computing.
Емоційнологічний комп'ютинг є метричне управління
емоційним і логічним співпроцесорами головного
мозку на основі цифрового моніторингу кібер-

соціального середовища для вибору оптимального
рішення на шляху досягнення поставленої мети
(рис. 3).

Рисунок 3. Модель емоційно-логічного комп'ютинга
Об'єктивно слід розглядати, що такий
комп'ютинг є доступним як з боку власника мозку,
так і з боку навколишніх людей, з позитивними та
негативними цілями. Такий дуалізм доступу до
співпроцесорів мозку має свої плюси та мінуси: 1)
Добре, що людина має вплив не лише на себе, а й
на інших людей, щоб зцілити їх, зробити
успішними та щасливими. 2) Погано, що, знаючи
структуру співпроцесорів та коди доступу, можна
легко перепрограмувати будь-якого громадянина
на аморальні вчинки для завдання шкоди йому,
соціальним групам та екології планети. Програмувати поведінку людини означає включати
функціональні модулі її емоційного та/або логічного інтелекту (співпроцесора) такими сповіщальними сигналами, які призведуть до бажаного, власного чи нав'язаного кимось рішення. Інакше, людина може сама себе програмувати, а також це
можуть робити інші люди для досягнення своїх
цілей. Якщо логічні процесори прийняття рішень
досить повно описані у сучасній науковій літературі [14], то створення адекватних емоційних процесорів перебуває у стадії розробки та верифікації.
Проте звертає увагу на себе одна знаменна подія –
присудження Нобелівської премії за 2017 рік
Річарду Талеру (Richard Thaler), вченому, який
працює в галузі фінансово-економічної поведінки
громадян. Він створив «теорію підштовхування чи
керованого вибору», що базується на поступовому
переході від емоцій до логіки прийняття рішення.
Проте, здебільшого, людство поки що керується,
навпаки, емоціями для вироблення лінії поведінки.
Наприклад, бажання не втратити того мізерного,
що маєш, для народних мас є кращим, ніж можливе
придбання більшого.
4. Квантова memory-driven модель головного
мозку
Пропонується
кубитно-квантова
модель
нейрона та мemory-driven модель головного мозку

з метою пояснення цими поняттями поведінки людини. Розглядається не хімія та фізіологія головного мозку, де нейрон є суматором імпульсів (до
500 спайків/сек) з функціями прийому, перетворення та передачі даних за допомогою дендритів
(входів), аксонів (виходів) та синапсів (зв'язку між
нейронами). Пропонується комп'ютерна логічна
модель головного мозку у вигляді запам'ятовуючого пристрою, яка орієнтована на зберігання даних
та виконання транзакцій між нейронами, що виконують роль елементарних осередків пам'яті. Людина, як і робот, має комп'ютер, з сенсорами і актюаторами. Його комп'ютер налічує близько 100
мільярдів нейронів, здатних запам'ятовувати інформацію, де кожен нейрон має до 10000 синаптичних
зв'язків з іншими нейронами. Це означає, що мозок
людини
теоретично
може
сформувати
2**(100000000000) станів за рахунок нульового або
одиничного значення кожного нейрона. З іншого
боку, мозок не має вираженого блоку АЛП (арифметично-логічного пристрою), тому всі логічні та
арифметичні обчислення здійснюються у пам'яті за
принципом memory-driven computing. При цьому
відомо, що емоційні нейрони, які покривають усі
ділянки головного мозку, здатні як стимулювати,
так і блокувати раціональну або логічну роботу
brain-комп'ютера. Отже, модель нейрона має бути
представлена двома примітивами: логічним та
емоційним {0,1} чотиризначної моделі Кантора, які
унітарно кодуються (UC) та наводяться до кубіту
квантового комп'ютингу:
UC

N = {0,1, X,Æ } Æ Æ Æ®{10, 01,11, 00}.
Тут суперпозиція двох символів квантової моделі нейрона посилює роботу мозку для вироблення
актюаторних впливів. Перетин символів квантової
моделі нейрона блокує вироблення актюаторних
впливів. І тут логіка мислення входить у конфлікт
із емоційним сплеском, що може згенерувати поспішне чи необдумане рішення, що веде організм
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до деструкції. При цьому нульовий (10) і одиничДля створення базису примітивів Eний (01) сигнали мають унітарне позиційне коду- комп'ютингу пропонується аксіоматична метрика
вання імпульсами струму або напруги, які можуть емоційної поведінки людини, побудована на
посилювати один одного (11) або компенсувати домінуванні мінімалізму (найкоротшого шляху) у
їхній взаємний вплив (00). Таким чином, кубітне будь-якій системі відносин, яка притаманна
подання квантової моделі нейрона (чотири стани на соціальним масам, які не мають спеціальної логічдвох змінних) здатне пояснити поведінку людини ної освіти. Для аналітичного завдання відношень на
шляхом взаємодії двох примітивних сигналів у орієнтованому графі використовується алгебраїчна
нейроні: 1) Код 10 – домінування логічного інте- форма подання графа (АФПГ) [17]. Метрика емолекту. 2) Код 01 – домінування емоційного інте- ційних відношень або E-комп'ютингу представлена
лекту. 3) Код 11 – (форсований режим) синфазна трьома аксіомами:
взаємодія логічного та емоційного інтелектів, спря1) Рефлексивність a→a: найкоротший шлях у
моване на посилення функціонування мозку для системі відносин. Замкнена на себе система
вирішення завдань. 4) Код 00 – (гальмуючий ре- зберігає своє і не набуває чужого.
жим) протифазна взаємодія логічного та
2). Симетричність a→b ∨ b → a: мінімум зв'яземоційного інтелектів, що послаблює або блокує ків із зовнішнім світом. Я даю тобі, ти повертаєш
функціонування мозку для прийняття необдуманих мені. Толерантність у відносинах та відсутність порішень.
середників.
5. Метрика емоційних відношень
3) Транзитивність a→b ∨ b → c ∨ a → c: мінімаЕмоційний процесор, крім пам'яті для льний шлях до мети. Прямий контакт із суб'єктом,
зберігання даних, має функціонально повний базис що виключає посередника. Забрати зайву ланку в
для опису примітивів, схем та пристроїв. Емоцій- ланцюзі подій.
ний процесор оперує яскраво вираженими позитивВиконання даних аксіом, що створюють поними та неативними аксіомами, висловлюваннями ведінкову метрику мінімалізму, формує у соціумі
та діями. Негатив популярніший у побутовому го- бінарні відношення еквівалентності, що є добре для
ворінні, ніж позитив. Наприклад, слово "розумник" системи загалом (рис. 4):
має 18 синонімів, а "дурень" – 192 синоніми. Однак
𝑎𝑎 ∨ bb∨ cc ∨ ab∨ ba∨ ac ∨ ca ∨ bc∨ cb.
при аналізі 100 найпопулярніших друкованих слів
Однак кожен індивідуум має егоїстичне прагу російській мові з'ясувалося, що тільки одне з них нення до модифікації системи толерантних еквіва– "поганий", має явно негативний відтінок. Слово лентних відношень під себе, перетворюючи їх на
“логіка” програє перед словом “емоція” у кількості нерефлексивні, несимертичні та нетранзитивні
синонімів як: 4 – 27 [16]. Інакше прийняття (див. рис. 4, c- та r-graph). Егоїзм визначається
рішення, засноване на негативних емоціях натовпу, структурою, що мінімізує метрику зв'язків у сиспрямованих проти конкретних людей, процесів стемі відношень для однієї вершини (суб'єкта):
або явищ, є безпрограшною технологією приходу 𝑎𝑎 ∨ ab∨ ac – авторитарне управління; 𝑎𝑎 ∨ ba ∨ ca
до влади. У мудрості люди завжди знаходять – східні фінансово-ресурсні потоки.
мізерні вади, а дурість прикрашають роздутими перевагами.

Рисунок 4. Еквівалентні та егоїстичні відношення
Тим не менш, егоїстичні відносини є домінуючими в народних масах, які орієнтовані на швидкий, локальний та мінімальний успіх кожної людини без ризику втрат та неможливістю отримання
через тривалий час великих ресурсних виграшів.
Природно, що відношення еквівалентності за
визначенням означають юридичну рівність всіх
громадян, що дозволяє повною мірою брати участь
у виробничих, економічних, політичних та культурних процесах соціальної групи з подальшим отриманням винагороди відповідно до виміряної
соціальної значущості результатів праці кожної людини. Еквівалентні відношення залучають до
соціальної групи кращих фахівців, які виробляють
конкурентоспроможну продукцію та сервіси для

успішного продажу на ринку, що приносить високий прибуток,
Сім'я, школа, вулиця, університет, компанія,
ЗМІ та влада (політична еліта), у просторі та часі,
формує відношення індивідуума до навколишнього
соціального середовища та кіберфізичного світу за
допомогою двійкової внутрішньої метрики морально-компетентних емоційних примітивів, що
створюють сприйняття та актюацію: 1) позитив –
включає
якість
креативності:
моральність,
надійність, компетентність; 2) негатив – використовує арсенал деструктивності: невігластво, заздрість, хитрість, жадібність, підлість та зрадництво. Використовуючи морально-компетентну
метрику, можна створити систему взаємних
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соціальних відношень «людина-середовище» у або групи людей можна створити карту соціальних
формі просторово-часової моделі (рис. 5), де відношень (кібер-фізичних уподобань) суб'єкта для
соціальна значущість індивідуума визначається її подальшого використання з метою цифрового
його горизонтально-вертикальним відношенням управління громадянами шляхом вироблення точдо: 1) дійсності, 2) історії, 3) майбутнього; 4) керів- них актюаторних впливів для групи або індивідуникам – тим, хто вгорі та 5) підлеглим – тим, хто ума.
внизу. Шляхом інтерактивного тестування людини

Рисунок 5. Соціальні відношення у часі та просторі
Надійність та стійкість соціальної системи
визначається дублюванням соціальних зв'язків у
системі відношень. Видатний керівник може створити ефективну соціальну систему або її зруйнувати. Однак, коли керівника деструктуровано, на
його місце приходить інший і життя триває, але вже
в іншому напрямку.
Програмування
(зомбування)
людини
(соціальної групи) є результатом масованої систематичної в часі та просторі інформаційної атаки на
свідомість, що призводить до формування або
зміни критеріїв (метрики) сприйняття навколишнього світу з метою активного впливу на нього з боку
індивідууму для досягнення цілей, поставлених
програмістом (керівником). Повністю перепрограмувати людину можна за рік, коли вона на чорне
говоритиме біле і навпаки.
Метрика емоційних відношень за горизонтальними та вертикальними зв'язками породжує систему правил поведінки середньостатистичної
(несміливої) людини: 1) зберігати своє – краще за
можливе придбання чужого; 2) порушувати правила при гарантованій відсутності покарання; 3)

маленька зарплата сьогодні краща за обіцяні тисячі
завтра; 4) обирати та поважати тих, у кого реальна
влада; 5) дбати про себе, а потім про інших; 6) слухати себе, не чути колег, підкорятися керівникам та
ігнорувати думки підлеглих; 7) отримувати задоволення від недоліків та помилок оточуючих людей;
8) обговорювати третіх осіб, хвалитися неіснуючими успіхами та скаржитися на долю; 9) не вступати у емоційні конфлікти з колегами; 10) не виконувати обіцянки та не повертати борги; 11) ставати
у лави більшості, що об'єдналося проти людини чи
суб'єкта; 12) не висловлювати власної думки, якщо
вона не збігається з думкою керівника чи більшості;
13) довірливо ставитися до державної пропаганди,
що йде від владних структур;14) більшість завжди
право, хоча відкриття роблять одиниці, а прогрес
рухає меншість; 15) свідомість легко програмується
вичерпними точками зору про процес чи явище.
Інтерес представляє комп'ютер-алгоритм
циклічно нескінченної творчої діяльності суб'єкта:
людини, вченого, керівника, мета якого набуття
соціальної та матеріальної значущості (A) результатів власної праці, рис. 6.

Рисунок 6. Алгоритм творчого процесу або генеративний ML-комп'ютер
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“Learn. Discover. Achieve.” Цей слоган є творДалі над кубітними векторами вихідної та речим закликом видавництва Springer до своїх ав- зультуючої функцій слід виконати xor-операцію,
торів. Джерелом для натхнення є світові досяг- що дає можливість визначити функцію, яка буде синення, на яких навчається суб'єкт для відкриття ін- метричною різницею або відстанню між вихідною
новаційних результатів, з одного боку, та критичне та результуючою логічною функціональністю:
ставлення до конкретних видів продукції та сервісів
Q(0001)Å Q(0111) = Q(0110).
з іншого. Якщо досягнення (A) суб'єкта вище, ніж
Останнім кроком буде xor-складання вихідної
світові аналоги (W), його результати через їх
функції та обчисленої відстані для отримання
соціальне визнання поповнюють банк світових досягнень (W=W+A). В іншому випадку суб'єкт функціональності, яка є моделлю моральних відношень у соціально здоровому суспільстві:
циклічно відповідає і поповнює свої досягнення (A)
Q(0111) = Q(0001)Å Q(0110),
через навчання, відкриття, розробки, продукти або
сервіси (D) до рівня, коли вони стануть кращими за
f(X1 ÅX2 ) = f(X1 ÅX2 ) Å f(X1 Å X2 ) .
світові аналоги та/або придатні для продажу на
Таким чином, щоб здійснити перехід від однієї
міжнародному ринку (A=A+D). Запропонований
логічної
функції до іншої, необхідно знайти симеталгоритм масштабується на кожну людину, компанію, університет, організацію та державу, а також ричну різницю між ними, яка фактично визначає
на процес та явище. Інтерпретація алгоритму на різницю між двома функціями:
творчість креативного співробітника всередині
fi Å fo = fD ® fo = fi Å fD .
компанії або університету: процес навчання техноВона може бути використана для корекції
логіям по лівому циклу завжди призводить до ствофункції
у разі будь-якої помилки, яка також
рення інновації, яка буде ефективнішою за викориасоціюється з кубітним вектором. Знайдена
стовувані технології, що послужить основою для
впровадження нововведення у виробничий процес відстань, складена з будь-якої з двох функцій, дає
можливість знайти альтернативний варіант, який
з правого циклу. Це правильна компанія. Інший
випадок: процес навчання технологіям з лівого завжди буде максимально протилежним до вихідного:
циклу призводить співробітника до усвідомлення
Qi Å Qo = QD ® Qo = Qi Å QD .
переваг його інноваційних (управлінських) рішень,
які не сприймаються заздрісним менеджментом, що
Звичайно, метрика відстаней може бути пошиє підставою для переходу в іншу компанію або рена на будь-яку кількість функціональних компостворення власного бізнесу з правого циклу. Вис- нентів, де один з них може бути знайдений шляхом
новок: надмірне розуміння людини завжди призво- xor-сумування всіх інших.
дить до конфлікту з існуючою системою виробниДві функції, представлені кубітними векточих відносин. Потрібно або підкоритися існуючій рами, і (відстань, що коректує) між ними утворюметриці, або створити власну бізнес-систему.
ють транзитивне замикання. Останнє використо6. Емоційно-логічний комп'ютинг держави вується в технічній діагностиці для виконання
Розглядається гра двох логік (емоційної та діагностичного експерименту та xor-аналізу для
аналітичної), закладених у культурний код людини, встановлення точного діагнозу технічної або цифчлена сім'ї, соціальної групи чи держави, політич- рової системи. Цю технологію можна ефективно
ної елітою чи владою. Мета – знайти пояснення фе- використовувати для метричного пошуку потрібномену швидкої перебудови свідомості у людей, ного спеціаліста з заздалегідь заданими компетенщо формує ставлення до факту, його емоційну ціями. Наступна таблиця ілюструє xor-взаємодію
оцінку, що закликає до конкретних дій.
між кандидатами-стовпцями та необхідним вектоТаким чином, будь-яка наявність завжди агре- ром компетенцій, представленим в останньому
сивного негативу в системі має домінуючий вплив стовпці:
і трансформує все суспільство, уражене синдромом
Q F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F7 F9 R
соціального імунодефіциту, в аморальну державу.
T
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
Модель взаємодії чорного (0) та білого (1) визнаT2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
чається функцією and, яка робить соціальну сиT3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
стему негативною у трьох із чотирьох можливих
випадків:
T4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Y = X1 ÙX2 = {0Ù0 = 0, 0Ù1= 0, 1Ù0 = 0, 1Ù1=1}
T5 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
.
Аналіз
обчислених
кодових відстаней
Як можна змінити функцію and соціальних (наступна таблиця) між кандидатами та запитом дає
відношень між поганим і добрим, на логіку or, яка можливість визначити, що спеціаліст під номером
формує домінування позитиву у всіх випадках, крім 4 повністю задовольняє всім вимогам, оскільки
одного:
відповідний вектор формує нульову відстань по ХеY = X1 ÚX2 = {0Ú0 = 0, 0Ú1=1, 1Ú0 =1, 1Ú1=1}
ммінгу з вектор-запитом, де всі координати отрима.
Для цього необхідно скористатися кубітними ної xor взаємодії рівні нулю.
векторами опису логічних функцій, які є стовпцями
станів істинності:

Q(X1 ÙX2 ) = 0001, Q(X1 ÚX2 ) = 0111

.
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які є надмірними для виконання проекту або конQ d1 d 2 d3 d 4 d 5 d 6 d 7 d 7 d 9
кретної роботи, що впливає на інтегральну оцінку
T1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
Q2, яка має нульові координати:
T2 0 0 1 0 1 0 0 1 0
E \ P P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P7 P9
T3 1 0 0 0 1 1 1 1 1
E1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
T4 0 0 0 0 0 1 1 0 0
E2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 .
T5 1 1 1 0 1 1 0 0 0
E3 0 0 0 0 0 1 1 1 1
d(F4, R) = (00000) ® L = {F4 }.
Q2 = 1 1 1 0 1 0 0 1 1
Існує ще одне кадрове завдання, де слід обиОднак третя таблиця показує результат порати рішення із двох альтернативних варіантів.
криття
всіх параметрів компетенціями, що перетиВизначити кадровий склад для виконання проекту
наються,
з непарним числом одиниць, які дають
шляхом мінімізації 1) числа працівників, що покринебажаний
результат у вигляді одиниці по стовпцю
вають усі необхідні компетенції, або 2) числа одиP4:
ниць-компетенцій, які формують бюджет на оплату
E \ P P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P7 P9
праці. Грають дві стратегії, а потім робиться вибір
мінімуму співробітників або компетенцій, що поE1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
кривають всі компетенції. Наступна таблиця ілюстE2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 .
рує виконання двох обчислювальних планів, що даE3 0 0 0 1 0 1 1 1 1
ють різні результати:
Q
3= 1 1 1 1 1 0 0 1 1
P P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P7 P9
H1 1 1 1 . 1 . 1 1 1
Це означає, що xor-операції можна використовувати для визначення покриття компетенцій, що
H2 1 1 . 1 . 1 . . 1
не перетинаються, у працівників групи. У цьому
H3 1 1 1 . . . . . .
інтелект групи сприймається як сукупність унікальH4 . . . 1 1 1 . . .
них примітивів-компетенцій, які не мають аналогів
H5 . . . . . . 1 1 1
в інших членів колективу. Будь-яке дублювання чи
Q1(H1, H 2 ) = 12, Q 2 (H3, H 4, H 5 ) = 9,
троювання компетенцій за заданими параметрами
виключає її з інтегрального інтелекту групи.
Q min P = Q 2 , Q min H = Q1.
«Давня історія та блискуча культура різних
Тут покриття всіх необхідних параметрів
здійснюється
першими
двома
векторами країн зливаються у загальне багатство людства.
(фахівцями), але при цьому пред'являються до Різноманітність культур та соціальних цінностей в
оплати 12 компетенцій, що є надмірним. Другий освіті, науці, техніці, екології, охороні здоров'я,
варіант вимагає прийняти у проект трьох фахівців, транспорті сприяє взаємозбагаченню культур та
де для оплати пред'являються лише 9 компетенцій, зміцненню взаєморозуміння народів» – Сі Цзіньпін,
що за фінансовими витратами є більш оптимальним президент КНР [18]. Справді, різноманітність культур створює величезну палітру фарб (2**n) для старішенням.
Інтегральний інтелект соціальної групи Q лого розвитку людства шляхом мутації соціальних
визначається сумою xor-відстаней між E-компетен- укладів. Таким чином, міць чи інтелект державності визначається інтегральною оцінкою різноціями всіх учасників:
маніття: ідей, культур, націй, історій, влади,
n
n
політики, економіки, наукових напрямів, освітніх
Q = Å Pi = Å Pi ¬ Pi Å Pj = Å ;
шкіл, яка тим вища, чим суттєвіші відмінності ма"(iÅj)
i=1
i=1
ють перелічені компетенції соціальних груп:
n
n
Q = Å Pi = Å Pi ¬ Pi = Pj.
n m
n m
i=1
i=1
"(iÅj)
Q = Å ( Å Pij ) = Å ( Å Pij ).
У такій інтерпретації максимальне значення Qi=1 j=1
i=1 j=1
критерій буде мати при порожньому перетині комТут параметр i = 1,…,n формує соціальні катепетенцій кожного члена групи, які покривають всі горії, а j = 1,…, m ідентифікує множину різних компараметри необхідної матриці компетенцій. понентів в одній групі.
Наступна таблиця показує структурні оцінки інте7. Висновок
лекту за різними значеннями двійкових векторів1) Подано структури морального управління
компетенцій учасників соціальної групи:
соціальними групами на основі моральних суспільE \ P P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P7 P9
них відносин для запобігання соціальним колізіям і
E1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
катаклізмам. 2) Запропоновано комп'ютерну моE2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .
дель функціональності мозку людини. 3) ПредставE3 0 0 0 0 0 0 1 1 1
лено модель емоційно-логічного комп'ютингу як
Q1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1
структури і компонентів. 4) Запропоновано алгоІдеальне поєднання компетенцій групи, що з ритм творчого процесу або модель генеративного
трьох працівників, формується у разі, якщо пере- ML-комп'ютингу. 5) Розглянуто модель кібертини компетенцій між усіма парами дають ну- фізичної державності як майбутнього устрою
льовий результат за всіма параметрами. Наступна соціального світу. 6) Розроблено кібер-соціальні
таблиця оперує компетенціями, що перетинаються,
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компоненти моральної кібер-державності, спрямо- Its Potential Applications to Affective Computing," in
ваної на забезпечення якості життя громадян шля- IEEE Transactions on Affective Computing, vol. 12,
хом запровадження кіберфізичних сервісів хмар- no. 3, pp. 692-706, 1 July-Sept. 2021, doi:
ного управління з урахуванням метричного моніто- 10.1109/TAFFC.2018.2887385.
рингу соціальних процесів
і явищ. 7)
8. L. Zhang, Y. Jia, B. Zhou and Y. Han, "MiЗапропоновано
архітектури
кіберсоціального croblogging Sentiment Analysis Using Emotional Vecкомп'ютингу для моніторингу та управління tor," 2012 Second International Conference on Cloud
соціальними групами, підприємствами та ор- and Green Computing, 2012, pp. 430-433, doi:
ганізаціями, що показують переваги кіберуправ- 10.1109/CGC.2012.29.
ління та недоліки сучасного державного менедж9. E. Andre, "Experimental methodology in
менту. 8) Наведено приклади синтезу та аналізу emotion-oriented computing," in IEEE Pervasive Comсоціально-логічних структур для прогнозування puting, vol. 10, no. 3, pp. 54-57, July-September 2011,
негативних та позитивних наслідків від прийняття doi: 10.1109/MPRV.2011.50.
управлінських впливів. 9) Подальші дослідження
10. G. Iovane, S. Salerno, P. Giordano, G. Ingenбудуть спрямовані на практичну, програмну ре- ito and G. R. Mangione, "A Computational Model for
алізацію та впровадження хмарних сервісів моніто- Managing Emotions and Affections in Emotional
рингу, управління соціальними процесами та яви- Learning Platforms and Learning Experience in Emoщами в університеті та інших державних структу- tional Computing Context," 2012 Sixth International
рах.
Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems, 2012, pp. 873-880, doi:
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FEATURES OF STRATEGY FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF PORT-INDUSTRIAL ASSOCIATIONS
Анотація.
В статті досліджено теоретико - методичні особливості стратегування портово-промислових
об’єднань в умовах сталого розвитку. Досліджено методи регулюючого впливу на процеси розвитку національної транспортної інфраструктури. Зокрема, досліджено моделі участі приватного сектору в управління порту та встановлено, що найбільші можливості для приватизації мають експлуатаційні функції
порту з точки зору приватизації майнових комплексів морських портів. Запропоновано застосування концесії як форми державно-приватного партнерства, що дозволяє максимізувати фінансові результати
при збережені державної форми власності об’єктів транспортної інфраструктури.

«Colloquium-journal» #18(141), 2022 / ECONOMIC SCIENCES
61
Abstract.
The article investigates the theoretical and methodological features of strategizing port-industrial associations in terms of sustainable development. Methods of regulatory influence on the processes of national transport
infrastructure development are studied. In particular, the models of private sector participation in port management were studied and it was established that the operational functions of the port in terms of privatization of
seaport property complexes have the greatest opportunities for privatization. It is proposed to use the concession
as a form of public-private partnership, which allows to maximize the financial results while maintaining the state
ownership of transport infrastructure.
Ключові слова: стратегія розвитку, концесія, транспортна інфраструктура, портово – промислові
об’єднання, транспортні вузли, морські порти.
Key words: development strategy, concession, transport infrastructure, port - industrial associations,
transport hubs, seaports.
Вступ. Транспортна система грає важливу
роль в соціально-економічному розвитку країни, забезпечуючи умови економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності національної економіки і якості життя населення. Незважаючи на
вдале геополітичне та географічне розташування
України, транспортна система знаходиться у предкритичному стані. Це утруднює присутність
України на світовому ринку транспортних послуг
на сучасному етапі. Одними з вагомих складових
транспортної системи є його сталий розвиток портово-промислових об’єднань. Актуальним є вивчення сутності та функцій портово-промислових
об’єднань у контексті реформування транспортної
системи України, в умовах залучення приватного
капіталу, приватизації. Вирішення питань розвитку
транспортної системи в першу чергу вимагає теоретичного визначення таких понять, як транспортна
система, вивчення її компонентів.
Метою даної статті є дослідження теоретикометодичних особливостей стратегування портовопромислових об’єднань в умовах сталого розвитку.
Для досягнення мети необхідно вирішити наступні
завдання: визначити основні ознаки та компоненти
політики приватизації портово-промислових об’єднань, визначити основні функції управління портами, виявити, механізм дії та реалізації концесійного проекту для держави та портово-промислових об’єднань.
Методи дослідження. Теоретичну та методичну основи дослідження складають об’єктивні
закони економіки, наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених та фахівців із проблем
формування умов розвитку національної транспортної інфраструктури.
Дослідження виконувались на основі використання таких методів: узагальнення – для формування принципів організаційно-економічного забезпечення розвитку національної транспортної інфраструктури;
індукції,
дедукції,
–
для
формулювання понятійно-термінологічного апарату дослідження дефініцій транспортного
терміналу; порівняння – для здійснення аналізу потужностей транспортних терміналів України, щодо
дослідження концепцій здійснення портової діяльності, аналізу світового досвіду розвитку транспортної інфраструктури.
Обговорення та результати. Портова галузь є
важливим чинником економічного розвитку

України, реформування морської сфери України є
актуальним на сьогоднішній час та викликано низкою проблем, пов'язаних з системою управління
морської галузі України та функціонуванням
морських портів. До найбільш важливих відносимо
такі: необхідність оновлення активів портів
(постійні пристрої, обладнання тощо); недосконалість правової бази морської галузі; низька якість
транспортних послуг; необхідність підвищення
ефективності портової діяльності тощо. Це підтверджує необхідність впровадження нових форм
управління морськими портами задля впровадження перетворень в портовій галузі.
Думки вчених про приватизацію та передачу
портів у концесію розрізняються. Саме тому важливо уважно вивчити цю проблему для того, щоб
відповісти на питання відносно отримання вигід
або втрат від приватизації та застосування концесії.
Механізм розвитку транспортної інфраструктури передбачає матрицю інструментів, при цьому
на підставі попередніх досліджень встановлено доцільність використання таких інструментів як державно-приватне партнерство, зокрема, концесія.
Питання приватизації морських портів в
Україні активно досліджувалося протягом останніх
років, що спричинено застарілою системою управління, нерозвиненістю нормативно-правової бази,
негнучкістю тарифної політики, недостатністю інвестицій в нові технології тощо.
Термін «приватизація» з'явився в кінці 1960-х
років. Його пов'язують з реформами уряду Великобританії щодо переходу з державного на приватне
право власності на чисельні компанії. Однак приватизація не є концепцією двадцятого століття, цей
термін не був введений у Великобританії. Історики
довели, що приватні концесії порту існували ще з
римських часів [21].
Згідно ЮНКТАД (1998) «Приватизація є передачею активів державної власності в приватний
сектор або застосування приватного капіталу для
фінансування інвестицій в портові споруди, обладнання та системи» [22, с. 2-3]. Деякі економісти в
своїх роботах відзначають успіх приватизації.
Наприклад, згідно з даними С. Боссе перевагами реалізації політики приватизації є [23]:
- підвищення ефективності менеджменту в
сфері портових послуг;
- збільшення інвестицій в розвиток
терміналів порту;

ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal» #18(141), 2022
ності від обсягу трафіку, функцій порту, рівня кон- залучення нових ринків і технологій;
економічного зростання, системи регулю- удосконалення рівня якості наданих послуг куренції,
вання та інших місцевих умов.
клієнтам за конкурентоздатною ціною.
Портова діяльність реалізується в межах обмеДослідження міжнародного досвіду свідчить
женого простору портової зони. Забезпечення безпро активну реалізацію приватизацію портів протяпеки та належного використання портової інфрагом 1980-х та 1990-х роках. Розвинені країни поструктури має бути в межах компетенції відповідчали залучати приватний сектор не тільки в сферу
ного координатора. У більшості морських портів,
надання портових послуг, а й в активи порту. За цей
цей координатор називається управління порту.
період більше 36 урядів у всьому світі почали проВони, як правило, державні установи, де представцес приватизації деяких або всіх своїх основних
лені місцеві інтереси. Є також приклади чисто приморських портів [24, с. 227]. У 1983 році з метою
ватних портових властей [26].
підвищення ефективності, диверсифікації активів, а
Основними функціями управління портами є
також сприяння збільшення капітальних вкладень
[6, с. 121]:
шляхом продажу активів Великобританія прива- регулятивні функції - по забезпеченню безтизувала свої 19 портів, які входили до складу
пеки
в морській і сухопутній частинах порту,
Асоціації британський портів [25].
функції
капітана порту, забезпечення правопоЧи була приватизація портів Великобританії
рядку,
захисту
навколишнього середовища, забезуспішною? Згідно А. Байрд приватизація портів,
печення
лоцманських
послуг, управління рухом супочинаючи від першого етапу в 1983 році (АВР) до
останнього (MDHC), принесла $ 824 млн. доходу ден, забезпечення дотримання чинних законів і
для держави. Це може здатися позитивним, однак нормативних актів, ліцензування портових працює
не варто ігнорувати можливе збільшення доходів і т. д. Портова влада також контролюють продуквід оподаткування прибутку порту. Необхідно зро- тивність порту, взаємодіють з органами влади
зуміти, скільки потрібно ресурсів для створення місцевого і державного рівнів, здійснюють плапорту. Наприклад, приблизна вартість нового кон- нування діяльності порту і забезпечують виконання
тейнерного терміналу в Лондоні (P & O Ports інших завдань в рамках регуляторної політики;
London Gateway, Terminal) становить US $ 1,1 млрд.
- функції землевласника управління і обслу(£ 650 млн.). Таким чином, згідно з позицією зазна- говування земельної власності, території, страчених вчених, приватизація портів в Великобри- тегічне планування, будівництво нових районів,
танії була недостатньо ефективною з точки зору от- терміналів і інших елементів інфраструктури;
римання доходів для держави [20, с. 75].
- експлуатаційні функції - виконання всіх
Однак існує й інша точка зору. Д. Ханмейер і видів операцій, пов'язаних з вантажопереробкою.
П. Йорк [25, с. 11] стверджують, що економічними
На основі цих трьох функцій управління поррезультатами приватизація портів Великобританії том А. Байрд [19, c. 4] розробив «матрицю функцій
є:
порту». Він запропонував кордону участі приват- збільшення продуктивності праці;
ного сектора в управлінні порту, як показано в табл.
- скасування обмежень щодо дивер- 1. Ці елементи можуть бути приватизовані або
сифікації, введених відповідно до Закону 1962 індивідуально, або колективно.
Саме до експлуатаційних функцій порту
року, тому з'явилася можливість для вигідних інвенайбільш можливе залучення приватного сектору.
стицій за межами основних функцій порту;
той же час приватизація найменш вірогідна для
- більше ресурсів стали доступні для капіта- У
регулятивних функцій порту. У державному порту
ловкладень, оскільки з'явився доступ до приватних
всі функції - регулятивні, експлуатаційні та функції
ринків капіталу.
землевласника перебувають у державній власності.
З цієї точки зору, внаслідок приватизації ABP
Приклади цієї моделі можна знайти в Сінгапурі,
порти стали більш прибутковими і ефективно кероІзраїлі, Індії. У моделі порту «приватний / I» земля
ваними. Це також призвело до пожвавлення місцезнаходиться в державній власності, регулятивні
вої і регіональної економіки.
функції здійснюються державним сектором. Тільки
Досвід Малайзії в приватизації порту почався
портові операції передаються приватному сектору.
з того, що контейнерний термінал Келанг був переДана модель поширена в Північній Америці і в євданий в консорціум в 1986 р. У 1992 р. почався проропейських портах, в яких термінали, як правило,
цес приватизації продовження шляхом передачі
здані в оренду приватному сектору. У моделі порту
другої частини контейнерного терміналу Келанг в
«приватний / II» приватний сектор є домінуючим.
приватний сектор. Серед інших країн, які обрали
До відповідальності держави належать тільки регушлях приватизації портів є Аргентина (1992), Бралятивні функцію порту. Термінали з переробки
зилія (1991), Гонконг, Мексика (1993-95), Пакистан
нафти, вугілля, руди з невеликою кількістю кори(1993-95), Нова Зеландія, Сінгапур та Венесуела
стувачів часто використовують дану модель, але це,
(1991) [24 с. 226].
як правило, не вважається доцільним у великих
Участь приватного сектора в управлінні
портах. У моделі порту «приватний / III» все три
експлуатації порту варіюється від простої системи
функції здійснюються приватним сектором. Єдиаутсорсингу до повного роздержавлення, в залежним прикладом даної моделі є деякі порти Великобританії.
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Таблиця 1

Модель участі приватного сектору в управління порту
Регулятивні
Функції
Експлуатаційні
Модель порту
функції
землевласника
функції
Державний
Державний
Державний
Державний
Приватний /I
Державний
Державний
Приватний
Приватний /II
Державний
Приватний
Приватний
Приватний /III
Приватний
Приватний
Приватний
Джерело: сформовано авторами на основі даних [19].
Згідно з аналізом А. Байрд невелику кількість
всіх портів в світі повністю належить державі або
повністю приватизовані. Найпоширенішою моделлю приватизації є модель порту «приватний / I»
[19].
Необхідним є наявність державного органу
влади, тому що відповідно до норм римського
права державний контроль буде також гарантією
захисту приватних інтересів.
Дослідження морської індустрії України показує, що порти займають вагоме місце в економіці.
Хоча Україна має великий потенціал у морській галузі, стан портів можна охарактеризувати як передкритичний.
Протягом останніх кількох років обговорюється, чи буде приватизація портів та терміналів
ефективною. З одного боку, шлях повної приватизації, обраний Великобританією, є неприйнятним
для України через їх стратегічне значення. З іншого
боку, необхідність лібералізації відносин в портовому секторі очевидна. Світовий досвід підтверджує, що співпраця з приватним сектором може забезпечити деякі переваги [28].
В умовах проведення реформ з метою розвитку транспортної інфраструктури державноприватне партнерство є одним із основних інструментів реалізації фінансового механізму публічного управління на різних рівнях. В Україні концесійна форма державно-приватного партнерства
знаходиться на початковому рівні розвитку, тому
вивчення міжнародної практики реалізації окремих
її механізмів має стати основою для вдосконалення
подальших нормативно-правових напрацювань для
її активізації з метою підвищення рівня соціальноекономічного розвитку держави в цілому, її
регіонів та територіальних громад.
Концесія є ефективною та прогресивною формою державно-приватного партнерства. Застосування концесії є інструментом, що використовується державою з метою економічного зростання,
залучення управлінських ресурсів, впровадження
новітніх технологій, зменшення бюджетних витрат.
Інтерес інвестора полягає у можливості розподілу
ризиків, захисту прав концесіонера, покладення на
державу обов'язків щодо сприяння реалізації проектів [15].
Протягом останніх 30 років в ЄС успішно реалізовано понад 1800 проектів ДПП загальною сумою близько €365 млрд. Більшість проектів відносяться до транспортної галузі. В 2017 році в ЄС
укладено понад 40 договорів ДПП, в тому числі
концесійних, на суму понад €14 млрд. [9].
Концесійне законодавство діє в понад 120

країнах світу. В портовій галузі більше 80% проектів впроваджуються через державно-приватне
партнерство, а в транспортній галузі в цілому, за
підрахунками Світового банку, до 70% таких договорів. У ЄС за кількістю угод концесії найактивнішими є Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Іспанія та Італія.
Успішним проектом з концесії є турецький
авіахаб - Міжнародний аеропорт ім. Ататюрка.
Протягом 15 років приватною компанією було
вкладено в аеропорт близько $2,5 млрд., в результаті чого аеропорт став лідером в Європі за кількістю перевезених пасажирів [10].
Механізм концесії широко використовуються
для будівництва й експлуатації автомобільних
магістралей. Наприклад, в США, Канаді та країнах
ЄС державно-приватне партнерство на засадах концесії здійснюється за двома підходами:
- приватні інвестори здійснюють витрати на
будівництво й утримання доріг за рахунок власних
коштів. Отримання доходів відбувається через
плату з користувачів;
- використання шляхів сполучення загального користування для споживачів є безоплатною.
Компенсацію фінансових витрат інвесторам
здійснює держава в залежності від інтенсивності їх
використання. [16, с. 106].
Незважаючи
на
майже
двадцятирічне
існування концесійного законодавства в Україні не
було зрозуміло особливостей концесії як виду державно-приватного партнерства. Таким чином, більшість проектів не зазнали успіху. Україна не має
досвіду з реалізації масштабних проектів на умовах
концесії, що викликано недосконалістю та неузгодженістю нормативно- правових актів у сфері застосування ДПП. Варто зазначити, що до прийняття нового Закону питання концесії було врегульовано чотирма Законами, що мали протиріччя.
Спостерігалися труднощі в процесі укладення
концесійного договору. Були відсутні кадри в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, які спеціалізувалися б на проектній
роботі (розробка проекту, його техніко-економічне
обґрунтування, складання тендерної документації
тощо). Також були відсутні прозорі умови проведення конкурсу. Не проводився аналіз фінансової
спроможності концесіонера щодо реалізації певного проекту, не розглядався механізм його можливої заміни у випадку виявлення його неплатоспроможності вже під час реалізації проекту. В результаті зазначеної неврегульованості залишився
нереалізованим проект «Львів-Броди».
Наслідком відсутності такого інструменту як
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плата за готовність (доступність) стала відмова належить державі або територіальній громаді. Одфранцузької компанія Bouygues від реалізації про- нак жодним спеціальним актом чинного законодавекту «Львів-Краковець», адже жоден банк не надав ства України такий вид державної підтримки не пефінансування за відсутності плати за доступність.
редбачений.
Варто відмітити, що новий Закон «Про конСлід зазначити, що відповідно до Закону [12]
цесію» [12] також не регламентує порядок фор- майно, що використовується під час провадження
мування плати за готовність, також відсутні пере- діяльності у морському порту, може перебувати у
думови для впровадження такого механізму в державній, комунальній та приватній власності.
межах чинного законодавства. Відсутність затвер- Стратегічні об’єкти портової інфраструктури не
джених норм сприятиме формуванню підґрунтя для підлягають передачі в оренду чи концесію (крім
корупції.
причалів, пірсів, берегоукріплювальних, берегозаХоча новий Закон «Про концесію» [12] й хисних споруд та інших видів причальних споруд,
відкриває для інвесторів комплекс нових можливо- залізничних та автомобільних під’їзних шляхів (до
стей та може стати рушійною силою для залучення першого розгалуження за межами території порту),
приватних інвестицій до розвитку транспортної ін- ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електрофраструктури, проте з’явився ряд нових понять та постачання, інженерних комунікацій), приватизації
процедур у сфері земельних відносин. Земельні та/або відчуженню у будь-який інший спосіб. Приділянки, на яких розташовані транспортні чали можуть бути об’єктами оренди строком до 49
термінали, можуть передаватися в користування років.
приватному партнеру (концесіонеру) відповідно до
Об’єктами державно-приватного партнерства,
положень Земельного кодексу України [3]. Проте, у тому числі концесії, можуть бути причали, пірси,
спостерігається законодавча неузгодженість сто- берегоукріплювальні, берегозахисні споруди та
совно строків передачі об’єктів державної влас- інші види причальних споруд, засоби тепло-, газо-,
ності в концесію та оформлення відповідних прав водо- та електропостачання, залізничні та автона земельні ділянки, на яких розташовані такі мобільні під’їзні шляхи (до першого розгалуження
об’єкти, що є проблемою для реалізації концесій- за межами території порту), інженерні комунікації,
них проектів. Аналіз чинного законодавства свід- у тому числі ті, що забезпечують діяльність двох
чить, що зазначені процеси здійснюються органами або більше портових операторів, за умови забезпевлади, що не пов’язані між собою відносинами суб- чення приватним партнером/концесіонером вільординації.
ного доступу таких користувачів до відповідного
Міністерство інфраструктури України чи об’єкта на умовах, визначених договором у рамках
будь-який інший центральний орган виконавчої державноприватного партнерства/концесійним довлади, що є потенційним концесієдавцем, не вправі говором. Такі об’єкти передаються приватному
розпоряджуватись земельними ділянками, що уне- партнеру або концесіонеру разом з підйомно-трансможливлює передачу об’єктів в концесію разом із портним та іншим устаткуванням, що забезпечує
землею. Такі повноваження належать, зокрема, об- навантаження/розвантаження та зберігання ванласним державним адміністраціям, які не залучені тажів та/або обслуговування пасажирів. У разі відв концесійний процес відповідно до законодавства. сутності
відповідного
устаткування
біля
Таким чином, через нормативну неузгодженість відповідних стратегічних об’єктів портової інфрастосовно вчасного отримання концесіонером прав структури такі об’єкти передаються за умови перена землю виникають ризики реалізації кон- дачі в оренду приватному партнеру або концесіоцесійного проекту.
неру земельної ділянки, що прилягає до
Значної уваги заслуговує питання реалізації відповідних об’єктів і є достатньою для реалізації
концесійного проекту. Одним з етапів такої ре- проекту, що реалізується на умовах концесії. У разі
алізації є проведення оцінки впливу на навколишнє якщо об’єктами концесії є стратегічні об’єкти порсередовище. Цей обов'язок покладено на концесіо- тової інфраструктури, АМПУ набуває статусу коннера безпосередньо після підписання концесійного цесієдавця в порядку, встановленому законами
договору. Зазначений порядок створює певні ри- України «Про концесію» [12] та «Про управління
зики: зробивши вагомий внесок для досягнення пе- об’єктами державної власності» [17], або бере
ремоги в концесійному конкурсі, концесіонер може участь у концесійному договорі відповідно до побути фактично позбавлений можливості ре- ложень статті 25 Закону України «Про концесію»
алізувати проект через відсутність позитивного [12]. Створені після набрання чинності цим Заковисновку з оцінки впливу на навколишнє середо- ном стратегічні об’єкти портової інфраструктури є
вище. Тому за таких умов залучення фахівців у га- об’єктами державної власності, окрім новостворелузі екологічного законодавства при оцінці потен- них гідротехнічних споруд, збудованих за рахунок
ційної участі у концесійному конкурсі буде не приватних коштів, що є об’єктами приватної власзайве.
ності. Будівництво гідротехнічних споруд державТакож варто відзначити, що в якості державної ної форми власності за рахунок приватних коштів
підтримки Законом передбачене будівництво здійснюється на компенсаційній основі за рахунок
об'єктів суміжної інфраструктури за рахунок дер- джерел, визначених цим Законом.
жавних або комунальних підприємств, господарсьРозглянемо концесію як економічну катеких товариств, 100% статутного капіталу яких горію.
Концесія (концесійна угода) - це вид відносин
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між державою і приватним партнером, в межах фінансові потреби є основною метою концесії, пеяких держава (регіон) залишається власником реможе фірма, яка запропонує найбільш високий
майна та надає право користування приватному концесійний платіж. Якщо в пріоритеті ефексуб'єкту на визначений строк згідно з договором і тивність роботи порту, переможе фірма, яка пропонаділяє його відповідними правами, необхідними нує більш низькі витрати на користувачів порту.
для функціонування об'єкта концесії. Концесіонер Якщо концесія передбачає ряд інвестиційних провносить плату на умовах, обумовлених у кон- ектів, можна включити критерії для оцінки ефекцесійній угоді. Право власності на вироблену по тивності цих проектів.
концесії продукцію передається концесіонеру [11,
Наприклад, у порту Мар-дель-Плата (Аргенc. 118].
тина) було прийнято рішення узагальнити всі три
Предметом концесії завжди є державна критерії в один індекс. Були також розглянуті ре(муніципальна) власність. Однією з сторін кон- зультати етапу попередньої кваліфікації. Ця сицесійної угоди є держава чи муніципалітет (в особі стема відбору фірми є більш складною, так як вона
відповідних органів виконавчої влади). Концесія використовує всю інформацію, надану кандидабазується на договірній основі та передбачає зво- тами.
ротність предмета угоди, що надається приватному
Процес відбору повинен бути максимально
партнеру за плату, обумовлену в угоді [11].
прозорим. У випадку концесії терміналів порту
За визначенням, договір концесії є більш ком- Буенос-Айреса (Аргентина), фірмам-кандидатам
плексним, порівняно з ліцензійним договором, так було дозволено отримати в концесію тільки один з
як перший включає в себе не тільки питання терміналів. Таким чином було забезпечено високу
надання послуг, а й питання про належне утри- конкуренцію (термінали мали неоднакові характемання активів, здійснення інвестицій і розподіл ри- ристики, і тому всі фірми конкурували за найбільш
зиків між концесієдавцем і концесіонером.
привабливі активи) [25].
Концесійні договори можна розглядати як
Морські порти невід'ємною частиною націопроміжне рішення між державною власністю і пов- нальної транспортної інфраструктури. Тому, повна
ною приватизацією порту. Участь приватного сек- приватизація є неприємним шляхом. На
тора забезпечує підвищення ефективності в пор- сьогоднішній день в Україні не існує прозорого метовій галузі, в той же час держава та суспільство не ханізму передачі морських портів у концесію. Для
втрачає право власності на основні засоби портів того, щоб концесія пішла на користь державі та сус[27].
пільству, забезпечила залучення інвестицій для
Перевага концесійного механізму для держави вирішення проблем портів, перш за все необхідно
полягає у тому, що він знімає фінансове наванта- дати відповідь на наступні питання: з якою метою,
ження з неї, оскільки концесіонер приймає на себе на яких принципах і кому передавати у концесію
зобов’язання здійснювати всі витрати по фінансу- порти. Доцільним є розробка економічно спроможванню, управлінню і поточному ремонту об’єктів, ного механізму, що стане основою для оголошення
переданих в концесію, до того ж концесіонер має початку даного процесу.
сплачувати концесійні платежі, що надходять до
Концесія є доцільною тільки в тому випадку,
бюджету держави [29, с. 173].
якщо вона забезпечить будівництво нових потужО.В. Бойко зазначає, що серед моделей ДПП ностей - терміналів, причалів, поглиблення акваголовною перевагою концесії є можливість збере- торії, а не отримання вигоди концесіонерами з уже
ження державної власності разом із залученням існуючих державних активів. Концесія може стати
коштів на період не менше 10 років із гарантією ефективним методом реформування транспортної
цільового використання об’єкта концесії [1, с. 46]. галузі за умови забезпечення інтересів держави на
Провідні морські країни обирають концесію як ме- суспільства.
ханізм інвестування в портову галузь через такі пеНедоліком управління транспортною галуззю
реваги: прозорість залучення коштів, ефективність протягом останнього десятиріччя була відсутність
управління, правовий захист інвестицій, цільовий єдиної системи державного планування розвитку
розвиток об'єктів портової інфраструктури.
морських портів України та першим кроком по
Необхідно визначити, який кандидат може створенню програми комплексного розвитку портів
більш ефективно управляти об'єктом концесії, і чи стала «Програма стабілізації розвитку морського та
є у нього достатній потенціал для реалізації інве- річного транспорту України до 2005 року» яка була
стиційних проектів.
розроблена у 2000 році та успішно виконувала поЗгідно Л. Трухільо процес відбору, як правило, ставлені в ній задачі. У 2003 році була прийнята
ґрунтується на двох послідовних етапів [25]:
«Програма вдосконалення управління та розвитку
- попередня кваліфікація: на першому етапі морського портового господарства України», але
фірми оцінюються за кількома критеріями, такими положення та принципи, покладені в її основу, так
як досвід роботи в портовій галузі і фінансовий по- і не знайшли свого відображення у розвитку портотенціал. Таким чином, кількість кандидатів може вої галузі [8, с. 219].
Розпорядженням Кабінету Міністрів України
бути зведене до невеликого числа.
була схвалена «Стратегія розвитку морських портів
- визначення фірми-переможця, якій буде України». Однак не вдалося отримати заплановані
надана концесія. Мета другого етапу полягає у виінвестиції.
Держава
фактично
переклала
борі такої фірми, яка максимально забезпечить довідповідальність за розвиток портів на регіональні
сягнення цілей портової влади. Таким чином, якщо
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органи влади, що не дозволило виконати задачі, які господарської діяльності, збільшити ефективність
були покладені в основу документу.
роботи портів та підвищити інвестиційний потенВідповідно до Закону України «Про морські ціал України.
порти України» [5] з урахуванням основних засад
Протягом останніх десятиріч спостерігається
реалізації державної політики у сфері транспорту загальна тенденція залучення приватного капіталу
розроблена Стратегія розвитку морських портів в портову галузь, перевагами чого є підвищення
України на період до 2038 року, яка надає прогнози ефективності роботи порту, зниження навантащодо вантажопотоків, закріплює основні завдання, ження на державний сектор та бюджет. В той же час
напрями та шляхи розвитку морських портів та га- спостерігаються і негативні наслідки: втрата або
лузі в цілому.
зменшення державного контролю над портовою гаУ зв’язку з виникненням проблем із виконан- луззю [9].
ням попередньої Стратегії є необхідність не лише
Статистичні данні свідчать, що станом на
прийняти відповідну стратегію, а й закріпити на за- 01.01.2020 на засадах ДПП укладено 187 договорів
конодавчому рівні санкції для відповідальних осіб і (рис. 1), з яких реалізується 52 договори (34 - догосуб'єктів за невиконання стратегії, а також еко- ворів концесії, 16 - договорів про спільну діяльномічні заохочення для осіб і суб'єктів, які будуть ність, 2 - інші договори), 135 договори не реналежним чином реалізовувати стратегію. Вказані алізується (4 договори - закінчено термін дії, 18 дозаходи сприятимуть виконанню Стратегії, що доз- говорів - розірвано, 113 договорів - не виконується)
волить досягти високих економічних показників [14].

Рисунок 1. Стан здійснення ДПП в Україні станом на 01.01.2020 р.
Джерело: сформовано автором на основі даних [14].
Сьогодні найбільш важливими прикладами
концесійних проектів в Україні є порти «Ольвія» та
«Херсон». Міністерство інфраструктури разом із
міжнародними організаціями ЄБРР, МФК, Проектним офісом «SPILNO», ДП «АМПУ» та консорціумом міжнародних консультантів протягом двох
років готували конкурс по зазначених об’єктах.
Результатом конкурсу стала передача в концесію «Ольвії» на 35 років катарській компанії
QTerminals. Планується, що держава отримає 17,3
мільярда гривень інвестицій в розвиток відповідної
інфраструктури. А за весь період дії договору збільшить надходження до бюджетів різних рівнів
до 58 млрд. грн. Порту «Херсон» передано в концесію на 30 років ТОВ «Рісойл-Херсон». Держава
очікує інвестиції розміром 1,37 млрд. грн., а надходження до бюджетів - до 14,3 млрд. грн. [18].
На даний момент існує необхідність у створенні інновацій щодо розвитку транспортної інфраструктури в морських портах та їх інтеграції у
транспортні вузли, здатних задовольнити потреби
національної економіки у зовнішній торгівлі і
українського народу в перевезенні вантажу і морської безпеки в портах. Зазначеного можна досягти

шляхом використання різних форм державно-приватного партнерства (рис. 2) та застосування приватного інвестування в транспортні термінали на
основі окремих договорів, таких як: оренда, лізинг,
спільна діяльність, управління майном, інвестиційний договір, концесія тощо. При цьому повинні
бути чітко сформульовані права та обов'язки партнерів із визначенням сфер регулювання з метою
максимально ефективного розвитку транспортної
інфраструктури.
Інвестування у стратегічні об’єкти портів може
передбачати ремонт, модернізацію, реконструкцію
або будівництво таких об’єктів. Компенсація внесених суб’єктами господарювання інвестицій у стратегічні об’єкти, що є об’єктами державної власності, здійснюється на підставі відповідних договорів, що укладаються адміністрацією морських
портів України та інвесторами в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Джерелами компенсації інвестицій у стратегічні
об’єкти портів можуть бути портові збори, що
справляються Адміністрацією морських портів
України, та інші джерела, не заборонені законодавством.
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Рисунок 2. Сфери регулювання розвитку морської транспортної інфраструктури на засадах державноприватного партнерства
Джерело: сформовано автором.
Україна повинна розробити свій власний
підхід щодо залучення приватного сектора, враховуючи національні особливості морської галузі,
географічне положення і структуру вантажообігу, а
також забезпечити ефективне правове регулювання
портової галузі. Для цього необхідно:
- сумісно законотворцям та науковцям допрацювати Закон України «Про морські порти
України»;
- вирішити комплекс задач для забезпечення
роботи норм Закону України «Про морські порти
України»;
- забезпечити реалізацію Стратегії розвитку
морських портів України на період до 2038 року;
- розробити прозорий механізм залучення
приватного сектору у портову галузь.
Після реформи децентралізації концесія може
стати ефективним інструментом для місцевих громад. Також концесія може застосовуватися при реалізації спільних проектів з ЄС та його фондами.
Для реалізації означених та інших пріоритетних задач перед усе потрібно формування та реалізація інституціонального забезпечення розвитку
національної транспортної інфраструктури, що є
напрямком подальшого дослідження.
Висновки. Таким чином, досліджено методи
регулюючого впливу на процеси розвитку національної транспортної інфраструктури. Аналіз до-

сліджуваних літературних джерел та стану розвитку національної транспортної інфраструктури
дозволив визначити основні детермінанти його розвитку, а також особливості стратегування сталого
розвитку портово-промислових об’єднань. Зокрема, досліджено моделі участі приватного сектору в управління порту та встановлено, що
найбільші можливості для приватизації мають
експлуатаційні функції порту з точки зору приватизації майнових комплексів морських портів.
Обґрунтовано, що концесія є найбільш прогресивною формою державно-приватного партнерства
сталого розвитку портово-промислових об’єднань.
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Анотація.
Енергетичні трансформації як циклічно повторювані перетворення однієї енергетичної системи на
іншу, на кожному етапі світогосподарського розвитку характеризувались своїми унікальними рисами й
особливостями. Вони відбивають специфіку діючих у той чи інший період часу техніко-економічних, організаційно-економічних і суспільних відносин у їх діалектичній єдності з виробничими відносинами та
відносинами економічної власності, що визначають пануючу у суспільстві модель енергоспоживання,
співвідношення між структурними компонентами національних енергетичних балансів держав та формуванням їх нових елементів, зміну питомих часток різних джерел енергії у виробництві валового
внутрішнього продукту і сукупної доданої вартості; диверсифікацію джерел енергетичних ресурсів;
форми і механізми їх залучення у господарський обіг, структуру інфраструктурного забезпечення енергетичного комплексу та ін. Синергетична дія зазначених напрямів енергетичної трансформації свідчить
про перехід енергетичного базису суспільства на якісно вищий щабель розвитку, що супроводжується
відповідними змінами в економічній структурі суспільства, типах і формах власності.
Abstract.
Energy transformations as cyclically recurring transformations of one energy system into another, at each
stage of world economic development were characterized by their unique features and characteristics. They reflect
the specifics of current in a given period of technical and economic, organizational, economic and social relations
in their dialectical unity with industrial relations and economic property relations, which determine the prevailing
model of energy consumption, the relationship between structural components of national energy balances their
new elements, the change of specific shares of different energy sources in the production of gross domestic product
and total value added; diversification of energy sources; forms and mechanisms of their involvement in economic
turnover, the structure of infrastructure support of the energy complex, etc. The synergetic effect of these areas of
energy transformation indicates the transition of the energy base of society to a qualitatively higher stage of development, accompanied by corresponding changes in the economic structure of society, types and forms of ownership.
Ключові слова. Мегатренди, енергетика, трансформації, сталий розвиток, глобалізація.
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В останні десятиліття трансформаційні зміни в
енергетичному секторі глобальної економіки розвиваються у руслі ключових світогосподарських
мегатрендів, тобто усталених, масштабних і довгострокових соціально-економічних і політичних
процесів, котрі детермінують кількісні, якісні і
структурні параметри міжнародної економічної системи. Поглиблене дослідження даних мегатрендів,
з урахуванням їх фундаментального впливу на
трансформацію світового енергетичного сектору,
дає змогу прогнозувати різноманітні сценарії світогосподарського розвитку, його темпи й векторну
спрямованість.
Що стосується світового енергетичного сектору, то в останні два століття ключові мегатренди
його еволюційної трансформації були детерміновані переважно структурно-технологічними зрушеннями у міжнародній економічній системі, тісно
пов’язаними з оновленням основного капіталу. За

збереження визначального впливу даного імперативу вже упродовж наступних десятиліть всі ми
станемо свідками значного посилення впливу на
глобальну енергетичну трансформацію масштабних за сферою охоплення і великокапіталізованих
за обсягами фінансування інвестиційних проектів
державних і приватних компаній у сфері ресурсо- й
енергоефективності, обмеження емісії парникових
газів, структурних змін в енергоспоживанні та ін.
Щорічні ж обсяги інвестицій лише у сегменті
відновлювальної енергетики становитимуть до
2040 р. близько 400 млрд дол. США; а Китай й Індія
сукупно інвестують в енергетичний сектор близько
4 трлн дол. США упродовж 2017-2040 рр. [1].
З точки зору історико-логічного підходу, в
цілому можна виокремити так звані мегатренди
«вчорашнього дня» [2, с. 177], котрі, зародившись
ще кілька десятиліть назад, і дотепер продовжують
справляти
доволі
відчутний
вплив
на
функціонування світового енергетичного сектору.
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Усі вони в останні десятиліття справляли потужний відмінними за умовами видобування енергосиросинергетичний вплив на динаміку розвитку світо- вини. Тож головним рентоформуючим фактором є
вого енергетичного сектору, постійно переформа- витрачена на нафтовидобуток праця, пов’язана з
товуючи його структурні параметри у відповідності його технологічними умовами. Це означає, що за
з об’єктивною необхідністю задоволення невпинно умов невпинно зростаючих світових потреб в енерзростаючих потреб світової спільноти в енергетич- гоносіях у нафтовидобуток у всезростаючих масних ресурсах.
штабах починають залучатись нові локальні точки
Звернімо також увагу на те, що навіть зни- зі значно гіршими, а відтак – більш працевитратження щорічних темпів приросту чисельності ними умовами видобутку, що напряму впливає на
світового населення до 1,3% у 1990-2012 рр. та цінову динаміку нафтових поставок на ринок.
0,9% у період 2012-2030 рр. не здатні, за оцінками Натомість період енергетичної трансформації
авторитетних міжнародних експертів, суттєво Енергії 3.0 характеризується долученням до прозменшити глобальне енергетичне споживання і цесів ціноутворення на енергетичну сировину
пов’язану з ним емісію викидів вуглекислого газу. (окрім диференційованої ренти Рікардо) ренти ХоЗ другого боку, можемо виокремити довгодіючі ме- теллінга і спекулятивної ренти контрактних учасгатренди, котрі хоча й зародились відносно нещо- ників енергетичних деривативів. Як бачимо, подібдавно, однак закладають перспективні траєкторії ного роду рента репрезентує за своєю природою
подальшого глобального економічного розвитку. своєрідний фонд нагромадження капіталу з метою
Це, зокрема, розбудова у світових координатах «зе- покриття сукупних витрат прийдешніх поколінь за
леної» економіки; екологізація, сайєнтифікація і отримання енергетичних ресурсів способом перетехнологізація глобального виробництва; ур- розподілу нафтових доходів на користь наробанізація і пов’язані з нею тенденції щодо значного щування обсягів державних соціальних витрат. І,
покращення способу життя та підвищення ма- нарешті у період панування енергетичної транстеріального добробуту світового населення та ін.
формації Енергетика 4.0 у формуванні цін на енерОднак, найпотужнішим мегатрендом енерге- гоносії додається також технологічна рента.
тичної трансформації на усіх етапах світогоспо- Остання пов’язана з вартістю технологій, необдарського розвитку завжди був і залишається доте- хідних для вирішення ключових технологічних
пер науково-технічний прогрес. Специфіка його проблем щодо пошуку шляхів збереження і накопивпливу на процеси енергетичної трансформації ви- чення максимальної кількості електроенергії, її пеявляється у тому, що він охоплює усі структурні редачі на відстані, а також виробництва енергії
ланцюги надскладної мережі технологічних про- задля не стільки кінцевого споживання, скільки для
цесів в енергетиці – від добування з природного се- виробництва нової, більш потужної за технічними
редовища первинних енергоресурсів до їх перетво- параметрами енергії. Інакше кажучи, головним
рення у проміжні типи енергоносіїв з їх наступним фактором формування технологічної ренти є знипереходом у різноманітні види так званої кінцевої ження трансакційних витрат економічних суб’єктів
енергії. Остання активно використовується у всіх у царині добування енергетичних ресурсів, досягсферах людської життєдіяльності у формі нуте на основі прикладення ними відповідних
освітлення, роботи стаціонарних і мобільних сило- підприємницьких зусиль та здійснення інвестиційвих установок, інформаційних і радіаційних апа- них капіталовкладень у розроблення нових інноратів тощо [3, c. 17].
ваційних технологій не тільки у сфері централізоСаме фундаментальний вплив імперативів на- ваних і транскордонних постачань енергетичної сиуково-технічного прогресу лежить в основі глибо- ровини і товарів індустріального типу, але й
кої конвергенції і «накладення» у просторі і часі децентралізованих поставок електроенергії на базі
еволюційно-етапного розвитку технологічних відновлювальних джерел.
укладів і світової енергетичної трансформації.
Відтак – розподіл технологічної ренти між дерВідтак – циклічно повторювані енергетичні транс- жавами-власниками природних надр й інвестоформації за своєю природою завжди були напряму рами-надрокористувачами має суттєво відрізнятись
пов’язані з появою критичної маси інноваційних від розподілу цінової ренти. Йдеться про те, що її
технологій. У результаті – вони детермінували фун- левова частка має залишатись у розпорядженні
даментальні технологічні зрушення у світовому останніх, з огляду на значно вищий, порівняно з
відтворенні енергетичних ресурсів з повною відмо- невідновлюваними енергетичними ресурсами,
вою від застарілих технологій на користь інно- рівень технологічності добування відновлювальних
ваційних технологічних рішень в енергетичній джерел енергії, а відтак – суттєво більші витрати інсфері.
весторів на здійснення інноваційних розробок у
Таким чином, в умовах енергетичних транс- даній сфері. Це актуалізує питання щодо розшиформацій Енергетика 1.0 і Енергетика 2.0 доміну- рення доступу останніх до дешевого фінансування
ючу роль у процесах ціноутворення на нафту й інноваційних технологічних розробок у сфері
відігравала диференційована рента Рікардо [4, c. енергетики з метою зміцнення своїх конкурентних
66-67]. Ретранслюючи її методологічні засновки на позицій на нових транспарентних сегментах глосвітовий енергетичний сектор, зазначимо таке: да- бального енергетичного ринку.
ний вид ренти сплачувався економічними суб’єкЗавершуючи, наголосимо, що структура
тами за користування природними надрами, обме- світового енергетичного сектору, як його
женими за своїми кількісними параметрами й внутрішня організація та спосіб взаємозв’язку між
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нентних кількісно-якісних змін, модифікацій та
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ЗАХОДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ФІНАНСОВОЇ
СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Kotseruba N.V.
Krupelnytska I.H.
Vinnytskyi torhovelno-ekonomichnyi instytut DTEU
MEASURES AND METHODS OF CONTROL AND ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF
FINANCIAL STRATEGY IN THE ENTERPRISE
Анотація.
Ефективне, якісне та оперативне виконання фінансової стратегії підприємства не можливе без превентивного аналізу та контролю. Аналіз забезпечує точний прогноз і характер можливих наслідків, контроль забезпечує мінімальний негативний вплив притаманних ризиків і факторів та захищає реалізацію
фінансової стратегії.
Розглядається актуальність аналізу процесу реалізації фінансової стратегії підприємства на предмет вияву та дослідження факторів впливу на цей процес. Досліджено та окремо сформовано основні
завдання для фінансової стратегії і для фінансового планування.
Для оцінки виконання фінансової стратегії пропонується комплекс способів в комплексній системі
стратегічного контролінгу за декількома аналітичними методами. Викладений матеріал потребує подальше дослідження щодо вдосконалення методик у зв’язку із виявленими ризиками та факторами впливу
на реалізацію фінансової стратегії.
Abstract.
Effective, high-quality and prompt implementation of the financial strategy of the enterprise is not possible
without preventive analysis and control. The analysis provides an accurate forecast and the nature of possible
consequences, control ensures minimal negative impact of risks and factors and protects the implementation of
financial strategy.
The relevance of the analysis of the process of implementation of the financial strategy of the enterprise for
the identification and study of factors influencing this process is considered. The main tasks for financial strategy
and financial planning are researched and formed separately.
To assess the implementation of financial strategy, it is proposed to use several methods of analysis in the
system of strategic controlling. The presented material needs further research to improve the methods in connection with the identified risks and factors influencing the implementation of financial strategy.
Ключові слова: фінансова стратегія, фінансове планування, методи аналізу, види контролінгу.
Keywords: financial strategy, financial planning, methods of analysis, types of controlling
Реалізація фінансової стратегії підприємства
не можлива без превентивного аналізу та контролю. Методи та прийоми такого аналізу дають
можливість керівництву підприємства працювати
на випередження, максимально визначати критерії
та фактори впливу, проводити їх діагностику,
оцінювати їх рівень впливу і запобігати негативним

моментам, пов’язаними з таким впливом. Отаким
чином, аналіз забезпечує прогноз і характер можливих наслідків, контроль забезпечує мінімальний
вплив і захист. В економіці, економічній математиці існує безліч методик, схем і моделей, що дають
можливість надійного супроводу реалізації фінансової стратегії підприємства.
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Метою публікації є дослідження проблем, враховуються не тільки остаточні співвідношення
структури розробки та реалізації фінансової стра- доходів і витрат, а й наводяться конкретні джерела
тегії на підприємствах, вивчення її значення та покриття для кожної статті витрат. Використовувпливу на господарську діяльність підприємства.
ються різні способи: нормативний, розрахунковоРозглянемо основні фактори загальної харак- аналітичний, оптимізації планових рішень, екотеристики фінансової стратегії в цілому. Фінансова номіко-математичне моделювання [2, с.253].
стратегія підприємства, у відповідності до меті, пеСуть нормативного методу фінансового пларедбачає:
нування полягає в тому, що на основі встановлених
- формування та ефективне використання фінансових норм і техніко-економічних нормативів
фінансових ресурсів;
розраховуються потреби підприємства у запасах,
- визначення найбільш ефективних напрямків сировини, засобах праці та фінансових ресурсах та
інвестування та концентрація коштів у цих сферах;
визначаються джерела їх формування або надход- відповідність фінансових дій економічному ження. Зазначені норми – ставки податку, тарифні
стану та матеріальним можливостям підприємства;
ставки, збори та внески, норми амортизаційних
- виявлення головної загрози з боку конку- відрахувань, норми оборотних коштів та ресурсів.
рентів, правильний вибір фінансових заходів і ма- Норми та стандарти бувають галузевими, регіоневрів для отримання вирішальної переваги над нальними та індивідуальними або міжнародними.
конкурентами.
При розрахунково-аналітичному методі плаЗавданнями фінансової стратегії є:
нові показники розраховуються на основі аналізу
- пошук оптимальних шляхів реалізації фінан- базових (попередніх) фактичних фінансових показсової стратегії та ефективне використання фінансо- ників та показників їх зміни в плановому періоді.
вих можливостей;
Оптимізація планових рішень полягає в ро- визначення перспективних обліково-фінансо- зробці варіантів прогнозних розрахунків з метою
вих відносин із контрагентами, державними струк- вибрати найбільш оптимального з них. Тому викотурами, банками та ін.;
ристовують різні критерії відбору:
- ресурсно-грошове забезпечення операційної
- максимальний прибуток на одиницю інвестота інвестиційної діяльності;
ваного капіталу;
- пошук та аналіз економічних і фінансових
- максимальне збереження фінансових реможливостей потенційних конкурентів, забезпе- сурсів, тобто мінімальні фінансові витрати;
чення позитивної динаміки фінансової стабіль- мінімальні експлуатаційні витрати;
ності;
- мінімальні інвестиції для максимально ефек- розробка методів управління в кризових си- тивного результату;
туаціях та шляхів виходу з кризи.
- максимум суми чистого прибутку. Фінансове
На основі фінансової стратегії, фінансова або планування вимагає (на додаток до вже згаданих
облікова політика підприємства визначається та- методів розрахунку) широкого використання екокими основними напрямками фінансової діяль- номіко-математичних моделей. Цей метод дає можності: податки, ціноутворення, амортизація, ливість кількісно визначити зв’язок між фінансодивіденди, інвестиції [1, с. 272]
вими коефіцієнтами та факторами, що їх визначаФормування і виконання стратегії потребує ють.
векторності, тому основними завданнями фінансоЕкономіко-математична модель – це точний
вого планування в компанії є:
цифровий опис факторів, що описують структуру
- забезпечення виробничо-інвестиційної діяль- та закономірності зміни певного економічного проності необхідними фінансовими ресурсами;
цесу, виконаний з використанням математичних
- встановлення раціональних фінансових прийомів (рівнянь, нерівностей, таблиць, графіків).
відносин з компаніями, які спроможні надати Моделювання може бути засноване на функції та
фінансову підтримку, з хеджерами, тощо;
кореляції. Економіко-математичне моделювання
- визначення шляхів ефективного вкладення дає змогу переходити від середніх значень до оптикапіталу, оцінка раціональності використання;
мальних варіантів у плануванні. Підвищення нау- виявлення та мобілізація резервів збільшення кової обґрунтованості фінплану потребує розробки
прибутку за рахунок раціонального використання кількох варіантів на основі різних умов і шляхів роматеріальних, трудових і грошових ресурсів;
звитку бізнесу з наступним вибором оптимального
- контроль за формуванням і використанням варіанту.
платіжних засобів.
Розвиток моделювання у фінансах йде шляхом
Фінансове планування дає можливість створення моделей, які можуть більш адекватно
оцінити: якими ресурсами володіє підприємство, описувати реальність. Планування — це завжди
походження цих ресурсів, їх достатність, забезпе- майбутнє, а модель — це відображення очікуваної
ченість ними поставлених завдань, втрати або вит- реальності. Такий спосіб представлення можливих
рати ресурсів не за призначенням (обов’язкові пла- майбутніх стратегій можна розглядати як моделютежі), розподіл отриманого прибутку і забезпе- вання майбутнього.
чення самоокупності, паритетності доходів і
Необхідність врахування впливу багатьох факвитрат.
торів, що динамічно змінюються в часі, обмежує
У фінансовому плануванні використовується використання статистичних методів, які можна ребалансовий метод. Його зміст полягає в тому, що
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комендувати лише для приблизних, попередніх ро- ментів фінансування дозволяє компаніям ствозрахунків для оцінки ефективності майбутніх про- рювати власні індивідуальні механізми та інструектів. Більш ефективними є динамічні методи, що менти фінансування на основі особливостей кождозволяють розрахувати проект з урахуванням ба- ного проекту та конкретних умов ринкового серегатьох з цих факторів, які базуються на моделю- довища: законодавчої бази, кон’юнктури ринку та
ванні [3, с.160]
інших факторів. Для цього в рамках господарських
Імітаційна модель – це модель, яка відтворює структур компанії мають бути створені підрозділи
поведінку реального об’єкта і визначається набо- фінансового інжинірингу, які будуть тісно
ром характеристик, що визначають його власти- співпрацювати зі службами стратегічного плавості, як з точки зору внутрішньої конструкції, так нування та управління компанії.
і впливу зовнішнього середовища. Імітаційна
Стратегічне планування – довгострокове, комфінансова модель компанії складається з процесів плексне, орієнтоване на результат. Але для досягведення бізнесу [4, с.70].
нення найбільшого успіху необхідно і тактичне
Під господарськими операціями розуміються планування.
певні дії підприємства в рамках господарської
Після усього вище вказаного необхідно звердіяльності, результатом яких є зміни обсягу та нути особливу увагу на систему та методи коннапряму грошових і матеріальних потоків. Ці мо- тролю за реалізацією розробленої фінансової страделі відображають фактичну діяльність компанії, тегії. Важливим для будь-якого підприємства є доописуючи грошові потоки (надходження та пла- сягнення ним поставленої мети, тобто отримання
тежі) як події, що відбуваються в різні періоди часу.
максимально можливого прибутку в процесі діяльОскільки в розрахунках використовуються складно ності. Зрозуміло, що на шляху до поставленої цілі
передбачувані фактори, такі як інфляція, прогнозо- підприємство повинне рухатися дотримуючись ровані продажі тощо, для розробки стратегічного зроблених в плані та стратегії, але на жаль в умовах
плану та аналізу ефективності проекту використо- ринкової економіки зробити це не так-то просто.
вується підхід на основі сценарію.
Умови зовнішнього середовища змінюються калейСценарій складається з виконання альтерна- доскопічно. Інфляція, політична нестабільність,
тивних розрахунків з даними, що відповідають різ- недосконала система оподаткування та законодавча
ним варіантам та етапам розвитку проекту. Викори- база, патологічна “невихованість” партнерів, зросстання імітаційних фінансових моделей у процесі таюча конкуренція і так далі і тому подібне.
планування та аналізу ефективності діяльності комЗа всіх цих факторів впливу на життєдіяльність
панії чи інвестиційного проекту є дуже потужним підприємства без вдалого курівництва та контролю
та ефективним інструментом, який дозволяє визна- розраховувати на успіх, або ж просто сподіватися
чати різноманітні стратегії та приймати зважені вижити це ілюзія. І тому функцію контролю за реуправлінські рішення з метою досягнення цілей алізацією фінансової стратегії на підприємстві випідприємства [5 , с.124].
конує управлінський склад. А саме: директор та гоМеханізми адаптації корпоративного пла- ловний бухгалтер основного товариства, директор
нування до зовнішніх умов повинні будуватися на та головний бухгалтер філії, начальники відділів.
основі планів ділянок. Традиційно ситуаційні Зрозуміло, що глобальні рішення приймаються виплани розглядалися як спосіб забезпечення гнуч- щим керівництвом. Оскільки ця важлива функція
кості в загальній стратегії. Певним чином ситуацій- складається із двох складових – глобальний та опений план є протилежністю стратегічного плану. Си- раційний контроль – то і інструменти і методи витуаційний план передбачає, що деякі прогнози не користовуються відповідні. Так як контролінг є за
враховані в стратегічному плані. Виходячи з цього, своєю сутністю управлінням в управлінні, то всі
ситуаційний план повинен визначити можливі або підзвітні йому елементи такого управління (фінаннеобхідні зміни, які необхідно внести щодо загаль- совий облік, маркетинг, менеджмент і т.д.) надають
ної стратегії та цілей.
свої специфічні інструменти досягнення цілі у
До механізмів внутрішнього регулювання цього розпорядження. Стратегічний контролінг поокремих аспектів формування та реалізації фінан- винен забезпечувати життєздатність підприємства,
сової стратегії підприємства належить метод управ- досягнення довгострокової стійкої переваги над
ління витратами, який ґрунтується на самокоорди- конкурентами. Він орієнтований на довгострокові
нації діяльності структурних підрозділів підприєм- перспективи і включає аналіз зовнішнього та
ства. Цей метод заснований на трьох принципах:
внутрішнього середовища, конкуренції. Методами
- напівфабрикат метод обліку витрат;
такого виду контролінгу є:
- системоутворююча діяльність головного гос- аналіз потенціалу;
подарського управління підприємства та викори- аналіз конкурентів;
стання мотиваційних установок окремих галузей,
- логістика;
які віднесені до самостійних центрів відповідаль- “стратегічні резерви” тобто аналіз виконання
ності.
довгострокової стратегії (відповідність запланова- Цей метод ефективно використовується для них та реальних показників як якісних так і кільвже стабільного кола компаній і може ефективно кісних).
застосовуватися для управління витратами на ве- “портфельний аналіз” в основі даного аналізу
ликі проекти. Різноманітність механізмів та інстру- лежить життєвий цикл продукту.
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Стратегічний контролінг використовується ве- жливим або утрудненим. Але насправді для отриликими компаніями, що виходять на ринок “в мання позитивного результату зовсім не обов’язсерйоз і на довго”.
ково застосовувати їх усі. На підприємстві викориОперативний контролінг орієнтований на стовуються такі методи як: “АВС - аналіз”, аналіз
більш короткострокові цілі і контролює такі жит- об’ємів заказів, аналіз знижок, аналіз областей
тєво важливі для підприємства показники як рента- збуту, метод розрахунку сум покриття.
бельність, ліквідність, прибуток і т.д.. До його осВажливим
моментом
контролю
на
новних задач входить вартісний облік, аналіз стан- підприємстві є те, що усі важливі рішення повинні
дартів виробничих відносин, формування звітності, бути узгоджені та завірені керівництвом основного
порівняння результатів із цілями і т.п.. найбільш товариства. Тому операційний контроль підприємвідомими є наступні методи:
ство здійснює на місці і звітує перед управлінням.
- “АВС - аналіз” дозволяє вірно розставити Що ж стосується стратегічних рішень, то вони попріоритети як у фінансуванні, асортименті, постав- вністю залежні від управління підприємства, що
никах, так і безпосередньо у самому процесі керів- спричиняє деякі незручності навіть у повсякденних
ництва, коли акцентується увага на найбільш ефек- справах.
тивних проектах, а гроші вкладаються у самий “хоПерелік джерел:
довий” товар (послуги),
1. Поддерьогін А.М. Корпоративні фінанси.
- аналіз об’ємів заказів,
підручник. К.: КНЕУ, С-2003
- метод розрахунку сум покриття,
2. Піддєрогін
А.М.
Фінансування
- “гуртки якості” дають змогу працівникам підприємств. Підручник. К.: КНЕУ, С-2003
проявити власну ініціативу, тобто активно задіяний
3. Голубков Є.П. Використання системного
людський фактор,
аналізу в проектних рішеннях. М.: Економіка, 2002
- аналіз знижок при наданні знижки падає сума
4. Євланов Л.Г. Основи теорії рішень / За ред.
прибутковості виробу, яка повинна компенсуватись Е. М. Сергєєва та ін. Серія Економіка та управління
об’ємами продаж,
(АНХ при КМ СРСР). М.: Економіка, 2004
- аналіз областей збуту.
5. Винокуров В.А. Організація стратегічного
Як видно з описаних методів, для невеликого управління в компанії. М.: Центр економіки і марпідприємства застосування багатьох із них є немо- кетингу, 2006
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Abstract:
The results of scientific researches received during the scientific and technical program on a theme: "Riskoriented organizational-economic mechanisms of ensuring of safe labor in conditions of modern Kazakhstan"
(IRN OR11865833-OT-21) within the limits of program target financing of researches of the Republican research
institute for occupational safety and health under MLSPP of the Republic of Kazakhstan have been presented in
the given article.
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Аннотация:
В статье представлены результаты научных исследований, полученные в ходе реализации научнотехнической программы на тему: «Риск-ориентированные организационно-экономические механизмы
обеспечения безопасного труда в условиях современного Казахстана» (ИРН OR11865833-ОТ-21) в рамках
программно-целевого финансирования исследований Республиканского научно-исследовательского института по охране труда МТСЗН РК.
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Evaluation of the effectiveness of measures to ensure safe work is quite multifaceted: scientific, technical, environmental, social and economic [1].
Scientific efficiency is expressed in the growth of
scientific information (identification of new laws, discovery of new phenomena, etc.), intended both for labor protection use and for its consumption in other
fields of knowledge.
Technical efficiency is manifested in the practical
sphere of activity in the form of the development of safe
equipment, rational processes, means of individual or
collective protection, etc. [2]
The ecological effectiveness of measures to ensure
safe work is to reduce pollution of the air, water, soil,
as well as to preserve human health, which is the main
object of the ecosystem.
Social efficiency is formed on the basis of reducing moral, material, physical and other damage that
brings uncomfortable living conditions (incompatible
with human life). The social effectiveness of labor protection measures, like other types of efficiency, may not
manifest itself immediately, but in a distant time. This
is its peculiarity. But it is significant, and it is difficult
to overestimate it.
The economic effect is an expression of the social
effect and therefore cannot act as an independent goal.
The economic efficiency of the implementation of labor protection measures is expressed in a reduction in
labor costs per unit of manufactured products and is ultimately manifested in an increase in production efficiency. Also, economic efficiency is based on the concept of measuring the prevented damage resulting from
a decrease in the level of those employed in unfavorable working conditions, occupational injuries and occupational morbidity [3].
The main indicators of the economic efficiency of
measures that improve working conditions are: [4]
a) labor productivity growth, determined by such
particular indicators as a decrease in the labor intensity
of products, a relative decrease (release) in the number
of employees, an increase in production volume, savings in working time, savings from reducing the number of accidents and occupational diseases;
b) the annual economic effect (savings of the reduced costs), determined by such particular indicators
as savings on the elements of the cost of production,
profit growth per one tg.l costs, the payback period of
one-time costs.
The economic efficiency of measures aimed at
creating favorable working conditions is determined in
order to:

- choosing the most optimal variant of the projected solutions from the point of view of social and
economic efficiency;
- establishing the impact of occupational safety
measures on both the main technical and economic indicators of the production activity of the enterprise
(workshop, site) and the amount of material losses associated with accidents, morbidity and staff turnover,
as well as taking into account this influence when developing the business plan of the enterprise, planning
activities within the framework of social partnership;
- substantiation of labor productivity growth in ce
planning by improving working conditions;
- substantiation of moral and material incentives
for employees for inventions, innovation proposals and
successful implementation of measures to ensure safe
and healthy working conditions, including at the design
stage of new facilities and reconstruction of existing
ones.
The calculation of economic efficiency is made by
comparing existing standards or actual (in the absence
of standards) labor, material and financial costs per unit
of production (work) before the implementation of
measures with cost standards (or actual costs) established after the implementation of measures to improve
working conditions.
Economic efficiency is determined at the following stages of development and implementation of
measures to create favorable working conditions:
- at the stage of planning measures to improve
working conditions (estimated efficiency) in order to
justify both the social and economic efficiency of the
projected solutions and the choice of their optimal option; when comparing the options of the projected
measures to improve working conditions, preference
should be given to those that provide the greatest social
effect;
- after implementation (actual effectiveness) to assess the results of the implementation of measures.
The methods used to calculate economic efficiency should be applied taking into account the specific conditions of production and the nature of the activities carried out. In each specific case of improving
labor protection, either all the calculation methods described here, or several of them, or one of them can be
used.
Increasing the level of safety causes a reduction in
the number of accidents, injuries and diseases, reduces
the costs associated with these phenomena, reduces
payments and compensation for work in adverse working conditions, reduces the loss of working time and
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staff turnover, increases labor productivity at the enter3) assessment of damage from accidents and emerprise.
gencies;
The effectiveness of measures can be expressed by
4) assessment of damage related to the provision
engineering, social, socio-economic and economic in- of guarantees and payment
dicators. The engineering and technical effectiveness of
of compensation for work in unfavorable working
measures is judged by the difference in the correspond- conditions;
ing indicators characterizing the safety conditions be5) assessment of lost profits;
fore and after the implementation of measures.
6) determining the costs of labor protection
The social consequences of the introduction of oc- measures.
cupational safety measures are determined by the difEach of the main components of the assessment of
ference in values before and after the implementation the economic efficiency of labor protection measures
of measures for such indicators as an increase in the includes various costs, which also have a number of
number of employees for whom working conditions their numerous components.
meet regulatory requirements; reduction of workplaces
Work in normal working conditions is accompawith dangerous and harmful production conditions, re- nied by high productivity, constancy of personnel, reduction of injuries and morbidity, reduction of staff duction of production costs, which helps to reduce proturnover due to unsatisfactory working conditions; re- duction costs.
duction of the likelihood of accidents and emergency ,
The consequences of unfavorable working condietc.
tions characteristic of enterprises with a low level of orThe economic efficiency of the implementation of ganization of work on labor protection can be not only
measures to improve working conditions is expressed social, but also economic in nature. Guarantees and
in reducing the costs associated with compensation for compensations are provided to those working in harmhealth lost by employees, in reducing unplanned losses ful and dangerous working conditions.
of the enterprise and ultimately manifests itself in inThus, employers and employees themselves do
creasing the economic efficiency of production.
not represent a sufficiently full range of negative conThe calculation of economic efficiency is carried sequences from working in such conditions. For examout by comparing the existing economic consequences ple, one of the advantages of working in their organizaof unfavorable working conditions before the imple- tion, employers call the availability of additional leave
mentation of measures with the actual costs established and therapeutic and preventive nutrition for working in
after the implementation of measures to improve work- harmful working conditions. The presence of an addiing conditions. The best option is considered to be an tional payment to the tariff rate for harmful and dangeraction to improve working conditions, which has the ous working conditions for a number of categories of
greatest economic effect or, provided that the losses to workers is crucial for employment. An employee, losbe prevented are identical, the costs of achieving it are ing his health, believes that the guarantees and compenminimal. Economic efficiency is determined both at the sations provided to him will allow him to increase his
stages of development and at the stages of implementa- family's budget. That is, the employee himself strives
tion of measures to create favorable working condi- to work in harmful working conditions, and it is easier
tions. Determination of the effectiveness of labor pro- and, as it seems to him, cheaper for the employer to
tection measures is carried out both at operating enter- compensate them than to implement expensive
prises and at enterprises at the design, construction and measures to improve working conditions
reconstruction stages.
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THE IMPORTANCE OF MOTIVATING EMPLOYEES IN INCREASING THE COMPETITIVENESS
OF RAILWAY TRANSPORT
Аннотация.
В данной статье рассматриваются некоторые ключевые проблемы, ограничивающие конкурентоспособность железнодорожного транспорта. Известно, что эффективность любого предприятия зависит от эффективности управления. Для достижения этой цели необходимо правильно распределять задачи и контролировать выполнение. В целях повышения производительности труда необходимо разработать меры по защите интересов рабочих и служащих и повышению их мотивации.
Abstract.
This article discusses some of the key issues that limit the competitiveness of rail transport. It is known that
the efficiency of any enterprise depends on the effectiveness of management. In order to achieve this goal, it is
necessary to properly distribute the tasks and control the implementation. In order to increase labor productivity,
it is necessary to develop measures to protect the interests of workers and employees and increase their motivation.
Ключевые слова: экономические условия, мотивация, предприятия, потребности, производительность труда, конкуренция, менеджер, интересы, мотивация.
Keywords: economic conditions, motivation, enterprises, needs, labor productivity, competition, manager,
interests, motivation
In the context of free market relations, the identification of psychological mechanisms of economic
thinking is scientifically important, and in the process
of liberalization it is necessary to cultivate a new form
of labor motivation, taking into account the laws of economic knowledge and activity. This situation requires
the individual to become the leading motive for the pursuit of success and to form a normative level of risk.
In the context of market reforms, the existence of
independent thinkers is a requirement of the times, and
many projects with a personal outlook are designed to
serve the development of society. Thus, the liberalization of economic knowledge and economic thinking
can be achieved through the liberalization of the economy, the development of entrepreneurial activity, the
formation of the class of landowners, the formation of
a sense of ownership of land and property. In other
words, the success of the liberalization of economic life

radically changes the attitude of every worker to property and strengthens his economic competence.
It is well-known that any type of community activity is based on management, because in order to
achieve the intended purpose, to divide the tasks to be
performed, to monitor the implementation, as well as to
achieve efficiency, the participants are actively involved in this activity.
Rail transport, which is the object of our research,
is one of the main sectors of the economy. Stable and
efficient operation of railway transport is a necessary
condition for ensuring the defense capability, national
security and integrity of the state, improving the living
standards of the population. Therefore, improving the
level of competitiveness and employee motivation in
the railway network is one of the most pressing issues
today.
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Opinions were expressed on some key issues lim- delay freight for more than a week. In Uzbekistan, the
iting the competitiveness of railway transport. There trade channel and interaction with customers are inefare many trucks available, and road transport is cheap, fective. Uzbekistan Railways will contract with about
fast, and flexible. It has the ability to change the direc- 5-6 freight forwarders to reserve the capacity of freight
tion of transported goods without requiring a special, trains for most exports and imports ("railway codes").
large investment. Senders can use trucks to service Other forwarders and senders / recipients should purmany other origins and addresses. Idle traffic is less of chase such codes from this small group of intermediara problem for trucks, as carriers respond quickly to sea- ies. This agreement exposes customers to monopolistic
sonal and other demand changes, providing flexible and practices and reduces the profits of Uzbekistan Railcrowded, useful services in pricing, such as from Tash- ways and limits its interaction with customers.
kent to Moscow, from Moscow to Vilnius, from Vilnius
If such a mechanism continues in the future, Uzto Tashkent. High-speed passenger trains Uzbekistan bekistan Railways may lose contact with the market.
Railways is slowing down freight trains. High-speed Another thing that worries customers is that payment
passenger trains will run along the high-potential north- and collection procedures are inefficient and outdated.
western corridor of Uzbekistan Railways from Tash- This includes the introduction of various additional fees
kent via Samarkand and Bukhara to the border with Ka- and penalties that further reduce the competitiveness of
zakhstan. At the same time, shippers and freight for- the railway. Uzbekistan Railways is a capital-intensive,
warders say that due to limited capacity and the priority low-income business. Intense competition among road
given to high-speed passenger trains on this route, the transport operators, including the widespread practice
average travel time between Tashkent and Beineu, Ka- of price reductions, has reduced the profit margins of
zakhstan, is 10-12 days, if TITR (Trans-Caspian Inter- road transport companies to about 3% -5%.
national Transport) passes through Aris. Route Middle
In order to compete with carriers, Uzbekistan RailCorridor), the figure was 2-3 days.
ways had to agree to a similar reduction in its net profit.
Acquisition of wagons, their lack and quality is a This will reduce the amount of money that Uzbekistan
constant problem. Uzbekistan Railways does not have Railways can generate to upgrade its infrastructure and
enough wagons to meet the needs of shippers using its invest in other long-term assets such as locomotives
fleet. Most cars are old and not accepted for use in the and wagons.
Russian Federation. The combination of wagon types
At present, railways mainly meet the needs of the
of Uzbekistan Railways also does not meet market de- population in social production and transport, but there
mand (for example, flat wagons are not enough for con- are a number of problems. The solution to these probtainer transportation). To solve these problems, Uzbek- lems depends not only on the level of technical and
istan Railways will have to borrow wagons from the technological, but also on the degree to which the "soft
railways to meet its needs, but this often leads to delays factors" meet the material needs of workers and emin the delivery of wagons to customers. Uzbekistan ployees. At the same time, they have social needs,
Railways does not fully use the opportunities to adjust which makes human beings different from other beings.
prices and improve the quality of services as a means Social needs include education, raising the cultural
of increasing competitiveness. Car carriers quickly ad- level, acquiring skills, abilities and living a healthy life,
just their prices to market conditions, which leads to a longevity. These needs are met through the provision of
shift in traffic from rail to road.
a variety of non-material services. In any economic sit«Uzbekistan Temir Yollari» (Uzbekistan Rail- uation, even in the period of recovery from the global
ways) should study its customer base, which customers financial and economic crisis, people must meet all
will be able to pay higher fares due to special privileges their needs.
in the use of railways, if they are offered discounts or
Most importantly, diversity - meeting different
improved service, which potential customers will be at- needs - requires different activities and coordinated
tracted to railway transport? can attract. Uzbekistan management. People are motivated through their needs.
Railways has limited control over the cost of door-to- The process of motivation begins when perceived or
door transportation for international intercity transpor- unperceived needs are not met or unperceived needs are
tation. Tariff is only one component of the total freight not met or partially met. The diversity of people - difcost of Uzbekistan Railways. Together, other interna- ferent (material, spiritual, social) needs, deficiencies in
tional railways can carry freight over longer distances different conditions, to some extent, can activate their
than Uzbekistan Railways. Thus, tariffs of other inter- labor.
railway routes have a significant impact on the price
The impact of certain stages on Abraham
competitiveness of Uzbekistan Railways. It is difficult Maslow’s pyramid of needs will vary depending on the
for small and medium-sized customers to organize level of economic development of the society.
cross-border transportation through Uzbekistan RailThe fact that the majority of workers and specialways. While car carriers can provide quotations for ists working at Uzbekistan Railways meet their basic
cross-border transportation immediately, the collection needs has been confirmed by our sociological research.
of quotations from various parties involved in the or- 67% of respondents stressed the importance of meeting
ganization of cross-border transportation by rail takes lower level needs.
much longer.
A certain amount of money will be needed to meet
Uzbekistan Railways continues to use the outdated these needs of workers and professionals. The main
Soviet protocol to obtain a permit from the designated source of cash for workers and professionals is wages.
railway to accept wagons before shipment, which could Ensuring the link between the results of labor activity
78
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and wages in the enterprise increases its motivational perfect motivational system. An effective motivational
impact.
system creates in workers and professionals a sense of
From the experience of enterprises in developed satisfaction from the social environment in the commucountries of the world, it is known that the social pro- nity. The friendly, corporate spirit in the team, the postection of employees and the fact that the company itive impact of the workers and professionals working
takes care of their economic problems is a factor in the there, on labor productivity has been emphasized by
pursuit of high labor results. Therefore, for the social many scholars. The formation and maintenance of such
protection of workers and specialists of JSC "Uzbeki- an environment depends on the subjects of managestan Railways" in the period of temporary difficulties ment - managers.
in the post-pandemic period, when calculating wages,
In order to create and maintain such a necessary
taking into account changes in prices for various prod- environment in the joint-stock company "Uzbekistan
ucts on the market every three months, ie quarterly Railways", which is the object of our research, the folonce, it is recommended to reconsider production lowing is recommended:
productivity not to exceed 70%. Depending on the sta1. Creating an environment of trust, respect and
bility of the general economic situation in the country, mutual support at work;
it should be reviewed twice a year.
2. Provide jobs to every worker and specialist,
In order to avoid organizational and financial mis- which will help them develop their knowledge and
takes and shortcomings, it is recommended to increase skills;
wages in a ratio of 1: 0.7 to labor productivity, not 1: 1.
3. Set clear goals and objectives and establish
About the overall work, we recommend that the weight fair, science-based work ethic;
of the second part be equal to the sum of the previous
4. Ensuring regular feedback from workers and
parts. The reason is that labor productivity or the result specialists in assessing the contribution of Uzbekistan
of the labor of workers and specialists increases the Railways to the results of its activities;
level of satisfaction of their material needs (first stage
5. To enable workers and professionals to grow
needs). This increases the sense of satisfaction of work- and fully discover their potential;
ers and professionals with the results of their work. At
6. Remuneration and bonuses equivalent to the
the heart of this process are the teachings of many mo- efforts and efforts of Uzbekistan Railways for the high
tivational theories. In particular, the lower stages in results achieved.
Abraham Maslow’s pyramid of needs, D.C. Among the
Summing up the above, it can be said that the prosocial needs in McClelland’s theory - the satisfaction of gram of the motivational system helps to create a favorneeds for achievement and the factor influencing labor able environment for the motivation of workers and
productivity in Frederick Hertzberg’s theory of motiva- specialists of JSC "Uzbekistan Railways". At the same
tion - include pay based on performance. The reason we time, the management of Uzbekistan Railways should
focus on labor productivity is that only the enterprise inform its employees and specialists that the work they
that can achieve high labor productivity will win the do is very interesting and important. It is to ensure that
competition.
both workers and professionals feel that they are makIt is well known to executives who work with peo- ing a significant contribution to the overall work and
ple that there are many ways to influence the good per- that they are being rewarded for their work.
formance of workers and professionals. However, a
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TENDENCIES OF SCIENTIFIC IMPROVEMENT OF MANAGEMENT SYSTEM
Аннотация.
После обретения независимости Республики Узбекистан методы ведения бизнеса и управления предприятиями стали меняться. Начали решаться такие вопросы, как экономические аспекты внедрения
стандартов корпоративного управления, формирование эффективной системы управления акционерными обществами (АО), принципы управления, факторы, влияющие на ее формирование. Опыт стран с
переходной экономикой подтверждает, что важным инструментом перехода от административно-плановой экономики к рыночной модели хозяйствования является приватизация и акционерное владение, что
способствует формированию реального класса собственников и эффективному корпоративному управлению приватизируемой собственностью. особую роль в реализации играет финансовый менеджмент.
Abstract.
After the independence of the Republic of Uzbekistan, the methods of doing business and managing enterprises began to change. Issues such as the economic aspects of the introduction of corporate governance standards, the formation of an effective management system of joint stock companies (JSCs), the principles of governance, the factors influencing its formation began to be addressed. The experience of transition economies confirms
that an important tool for the transition from an administrative-planned economy to a market model of management is privatization and shareholding, which contributes to the formation of a real class of owners and effective
corporate governance of privatized property. financial management plays a special role in the implementation.
Ключевые слова: менеджмент, управление, экономика, рыночная модель, маркетинг, корпоративное
управление, конкуренция, развитие.
Keywords: management, administration, economy, market model, marketing, corporate governance, competition, development.
INTRODUCTION
The content of financial management is a broader
concept than its essence. In a market economy, the law
of value plays a regulatory role, and financial relations
cover the entire production process in joint-stock companies, including all economic relations. Therefore, financial management is a key component of the overall
management system of a joint stock company. Financial management is the goal of maximizing profits at
the same time as the entire management system, including technical and production management.
Management as an area of science is an interdisciplinary network in which the achievements in economics, sociology, psychology, law, engineering and other
disciplines, as well as the experience of the art of management are reflected. Modern management in Uzbekistan is a complex innovation science, which creates a
favorable environment for the formation of a market
economy, the development of entrepreneurship, the
creation of certain conditions and competitiveness, the
revival of physical and legal forms of economic freedom and responsibility. is born at the same time.
The subject of management is the study of the laws
(laws), principles and attitudes of management at all

levels of management. Management relations are an integral part of socio-economic relations in various economic, organizational, social, labor, psychological and
other forms. Management relationships represent a
complex set of communication and interactions between employees under management, which means that
management is primarily about managing people.
It is not difficult to imagine the activities of thousands of enterprises based on different ownership in a
market economy. The organization of the management
of enterprises to one degree or another depends on the
management skills of the head of the enterprise. His
ability is measured by how well he knows management.
In this sense, the word management has entered our
lives in connection with the market economy.
Management is an English word (management) in
Uzbek, which means to manage, organize, lead. It is a
form of enterprise management in a market economy.
Management means the organization and management
of economic and social spheres of human life on a business basis.
Although the English word "management" means
management, it originally meant to ride horses. Later,
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the term came to be applied to two-wheeled vehicles. financial risk management, the effectiveness of finanToday, we are talking about managing people and their cial support, and so on. is Addressing them in practical
communities. It is the work of the people, the will to management will increase the effectiveness of financial
achieve their goals. But management should not be un- management in joint stock companies.
derstood as just a process of managing people. The
Financial management is an integral part of the
meaning of the word "management" in English is very overall management system of a joint-stock company,
complex. The Fundamental Oxford Dictionary of Eng- and it, in turn, represents a system of rational managelish has the following interpretations of this word:
ment of the process of financing the activities of joint1. the way, the way of dealing with people;
stock companies, which undertakes the movement of
2. the art of government and administration;
financial resources and the formation of financial re3. specific type of business;
sources. Therefore, financial management can be de4. administrative function.
scribed as a system of rational and efficient use of capital, a mechanism for managing the movement of finanREFERENCES
cial resources aimed at increasing capital, investment
There are many definitions and perspectives used growth and financial resources. Financial management
by scholars in the study of financial management. A.D. focuses on supporting the normal flow of financial reAccording to Sheremet, A.F. Ionova, financial manage- sources, the effectiveness of which is characterized by
ment is the process of managing the turnover, for- turnover.
mation and use of financial resources of a joint-stock
The new complex stage of the formation of a marcompany.
ket economy in the Republic of Uzbekistan has created
According to AN Gavrilova, financial manage- a need to teach financial management as a discipline of
ment is a system of financial management of a commer- financial management of joint-stock companies, aimed
cial joint-stock company, which is aimed at improving at achieving strategic and tactical goals.
and developing financial relations through the constant
The priority goal of financial management is to
introduction of new principles, forms, structures and maximize the economic efficiency of the property
methods of management to increase production effi- owner. Mechanisms to achieve this goal are effective
ciency.
dividend and investment policy, credit policy of the
YI Shokhina describes financial management as a joint-stock company, sufficient liquidity and optimal
science that studies the achievement of strategic goals working capital policy, optimal policy formation of the
and tactical issues through the effective management of tax base.
funds and the financial resources of the joint-stock
The second goal of financial management is to
company.
complement and define a priority. Its essence is to esAccording to S.V. Galiskaya, financial manage- tablish an effective business partnership in the jointment is defined as the management of the assets of en- stock company with customers and creditors, business
terprises and the sources of their formation.
entities, which will contribute to the development of the
In our view, financial management is the science business of this joint-stock company. The mechanism
and art of managing the cash flows of a joint stock com- of ensuring the effectiveness of business cooperation is
pany using the most efficient means to attract the most based on the relationship of the parties, full control over
rational sources of financial resources and achieve their the return and timeliness of investments, guarantees,
strategic and tactical goals.
collateral, rent, commodity loans, banking services, an
effective scheme of servicing the principal amount of
RESEARCH
METHODOLOGY
AND debt is to create. Substantiate the terms of the bond
EMPIRICAL ANALYSIS
loan, ensure the positive effect of financial support, etc.
The financial decision-making process, like any plays an important role.
management decision, is a three-step process.
Our next goal is to ensure the social responsibility
Each type of decision requires its own information of our joint-stock company. The sustainability of the
and analysis. Forecasting and planning decisions are joint-stock company's business activity is based on the
based on a summary accounting report for a number of expansion of the tax base, employment growth, increasyears or quarters using prospective, trend analysis tech- ing demand for means of production, support for interniques. Business decisions are based on operational in- dependent and interdependent trade relations between
formation, including accounting information, using market participants in the country and abroad. support
rapid analysis techniques. Evaluation and control deci- creates good prospects for this. Particular attention will
sions are based on a comparison of current and forecast be paid to social indicators that influence economic and
data for the current reporting period, using retrospec- financial growth, social planning, human capital investtive, current analysis methods.
ment, potential bankruptcy monitoring, and business
The content of modern financial management is decision-making.
characterized by the deepening of methods of financial
Management refers to the management of a market
analysis and the solution of new problems associated economy in a market environment:
with the transition of the Republic of Uzbekistan to
Orientation of the firm to the needs and requiremarket conditions. Such problems include, for exam- ments of the market, the needs of specific customers
ple, the discounting of income and capital, the manage- and on this basis to organize the production of products
ment of the capital structure by determining the cost of that will bring the intended benefits to the firm;
capital, the ability to use economic diagnostic methods,
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Constant striving to increase production effi- to increase the return on equity and reduce financial
ciency at minimal cost while achieving optimal results; costs;
independence of economic activity;
 Effective use of financial resources to achieve
Continuous improvement of goals and plans, the strategic and tactical goals of joint stock companies.
taking into account the market situation;
The functions of financial management of jointIn the market, in the process of exchange, the stock companies, or in other words, the functions of fifinal result of the division or parts of the firm or its eco- nancial management can be reflected in the following
nomic activity is independent;
diagram
Multiple options in making informed and optiCONCLUSION AND DISCUSSION
mal decisions - extensive use of modern databases and
In conclusion, the practice of effective managecomputers for the implementation of books.
ment in Uzbekistan is at the stage of development due
The word control is used in a broad sense, for ex- to the problems associated with objective economic difample: to control the state, to control a machine, to con- ficulties, imperfect regulatory framework, insufficient
trol a biological process, and so on. The word manage- level of training. The modern economy is characterized
ment is mainly used to manage socio-economic pro- by the following:
cesses in a market environment at the firm level.
 low level of authorized capital of privatized
Management brings together workers from all walks of joint-stock companies;
life, including engineers, designers, economists, statis the value of financial resources;
ticians, psychologists, and accountants. All this is man low investment attractiveness of joint-stock
aged by the manager.
companies;
The manager is free from ownership of the capital
 Underdevelopment of the stock market and fiof the firm in which he works, which means that he may nancial infrastructure.
or may not own shares in the firm.
A review of the trends and status of changes in the
When describing management, the firm's business economy of financial management in the Republic of
activities are as follows:
Uzbekistan allows us to conclude that this area has not
 In any sector of the economy, ie in industrial only certain traditions, but also a bright future.
enterprises, banking, transport, etc.
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THE IMPORTANCE OF SAFETY MANAGEMENT TO ENSURE THE ECONOMIC EFFICIENCY
OF RAILWAY TRANSPORT
Аннотация.
В данной статье показано, что экономическое и социальное развитие страны во многом обусловлено
устойчивым развитием железнодорожного транспорта, его целостностью, безопасностью и качеством
предоставляемых услуг, а также экономической эффективностью транспортного процесса по сравнению с другими видами транспорта. Описаны проблемы, стоящие перед отраслью, и пути их решения.
Abstract.
This article shows that the economic and social development of the country is largely due to the sustainable
development of railway transport, its integrity, safety and quality of services provided, as well as the economic
efficiency of the transport process over other modes of transport. The problems facing the industry and their
solutions are described.
Ключевые слова: транспорт, железная дорога, развитие, пассажирский, нет, управление, совершенствование, процесс, проблемы.
Keywords: transport, railway, development, passenger, no, management, improvement, process, problems.
Transport problems are one of the priorities among
modern macroeconomic problems. In the context of
strengthening integration processes, the role of integrated development of transport infrastructure and individual modes of transport, as well as its interaction
with other sectors of the economy and the social sphere
is growing. The sustainable development of railway
transport, its integrity, safety and quality of services
provided depend on the effectiveness of the management and coordination of the activities of all transport
market counterparties in the transportation process.
Given that the Republic of Uzbekistan occupies a
strategic geographical position in Central Asia and is
the center of geopolitical development in the region, the
main transit corridors pass through the territory of the
Republic of Uzbekistan connecting North and South
East and West, Uzbekistan Railways needs further
study and optimization. identifying the problems that
exist is one of the most pressing tasks facing us.
With the issues of cost-effectiveness and rational
management of railway transport mentioned, I.V. Belov, A.G. Belova, N.V. Berndt, V.G. Galaburdy, V.G.
Gizatullina, O.V. Goncharuk, G.N. Gukova, V.A.
Dmitriev, A.V. Davydov, A.N. Efanov, A.I. Juravel,
A.A. Zaytsev, V.F. Ivanenko, M.V. Ivankov, V.E.
Kautts, T.P. Kovalenok, N. Konarev, L.V. Kurunova,
B.M. Lapidus, M.E. Mandrikov, D.A. Macheret, A.A.
Mixalchenko, Yu.D. Petrov, P. Rezach, SM. Rezera,
N.G. Smexova, N.P. Tereshina, M.F. Trixunkov, M.G.

Trubixin, I.V. Forkacheva, N.P. Chipigi, A.D. Shishkov, A.M. Shulgs have been working effectively for
many years.
If we pay attention to the history of our research
object, on November 7, 1994, according to the Decree
of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF982, the railway transport network located in the territory of the Republic of Uzbekistan company was
founded.
In accordance with the State Program of Railway
Transport Reform of the Cabinet of Ministers established by the President of the Republic of Uzbekistan
in 2001, the state unitary enterprise "Uzbekistan Railways" was transformed into an open joint stock company with 100% state share.
In order to ensure the implementation of the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan
dated April 24, 2015 No. PP-4720 and at the general
meeting of the Company's Council and the sole shareholder on April 3, 2015, Uzbekistan Railways was renamed into Uzbekistan Railways.
During this short historical period, Uzbekistan
Railways has paid great attention to the innovative development of the industry. Instead of the locomotives
and wagons left over from the former Soviet Union,
they were provided with wagons and locomotives that
could meet the requirements of both modern and the
most delicate passengers. As of January 1, 2022, the total installed length of the main highways of the joint-
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stock company was 7,400 kilometers, of which 2,500
• Improving the legal framework for transport ackilometers were electrified.
tivities;
Spain's Patentes Talgo S.L.U. The first two high• Ensuring the integration of the country's
speed Afrosiyob trains, developed by the company, transport system into the global transport system.
were first delivered to Uzbekistan in 2011. The next
Implementation of the principle of sustainable depair was brought in in 2017. The fifth train was on the velopment of the transport system implies a systematic
eve of the 30th anniversary of independence, and the solution to a set of problems. Given that the leading
sixth arrived on October 1st.
mode of transport in Uzbekistan is the railway, in the
The contract value for the purchase of two high- near future there will be no alternative to rail transport
speed trains Talgo-250 amounted to 57.5 million euros. in terms of economic efficiency and environmental
The contract was financed by the Spanish FIEM Fund.
safety in the transport of large, stable flows of large volThese trains can travel at speeds of up to 230 km umes of cargo over medium and long distances, as well
per hour. Trains travel from Tashkent to Samarkand in as passenger traffic.
2 hours and 08 minutes, to Bukhara in 3 hours and 51
The current structural changes in railway transport
minutes, and to Karshi in 3 hours and 21 minutes. In the require a radical change in its mechanisms and pronear future, high-speed trains will run on the Bukhara- cesses. The urgency of the problem of improving the
Urgench route. [5]
safety management system of passenger and cargo
The main tasks of the industry are the moderniza- transportation by rail is determined by three factors:
tion of the single railway transport network and the de1. Adoption of the Law "On technical and technovelopment of infrastructure for the effective use of the logical regulation";
above-mentioned modern means of transport. Upgrad2. Reform of railway transport;
ing the participating railway equipment, developing its
3. The need to ensure the normative values of
own repair base, finding alternative transport corridors transport safety indicators with minimal costs.
that will allow it to enter the world market, attracting
In accordance with the above, the security mantransit freight and other additional volumes, and so on. agement system should perform a number of new funcdefined.
tions, in particular:
This means not privatizing the infrastructure, the
• standardization of transport safety indicators in
Single Dispatch Center, the locomotive farm, the cargo general, specific technological processes affecting train
documentation units and the rescue and recovery units. traffic and transport safety, as well as safety indicators
At the same time, the enterprises engaged in the trans- for the operation of technical equipment (using the Japportation of goods and passengers, freight forwarding anese method of "Kaizen");
and service services for passengers and shippers, vari• assessment of the actual values of safety indicaous service companies, etc. should be organized in dif- tors;
ferent organizational and legal forms and operate on a
• forecasting changes in technical performance incompetitive basis. expedient.
dicators.
The system of production relations management
Changes in the functional structure of the security
should not allow the transfer of low-quality products management system require an expansion of the funcand services from suppliers to consumers, including the tions of the components of the current management syscompany itself. One of the ways to improve the system tem. In this regard, the most important is the problem
of economic relations between all participants in the of normalization of safety indicators of transport and
transport process, vehicles, road builders and repair- coordination with them of safety indicators of operation
men, safety structures, of course, passengers, customers of technical means. Without safety indicators and norcan be the use of the mechanism of economic responsi- mative values of risk indicators, traffic safety managebility. At the same time, in the areas where trains pass, ment is absolutely impossible. The State should, in the
the use of the mechanism of relative liability of "neces- first instance, establish in technical regulations the norsary" damages to vehicles is also a requirement of the mative values of the most important types of losses, for
time. This is not only about protecting property, but example, the risk of damage to the health of passengers
also about protecting the health and even lives of pas- and the environment. Effective security management is
sengers.
not possible without automating the performance of a
Structural changes in the economy will lead to an number of important functions. It should automate the
increase in demand for all types of transport services, calculation of safety indicators for the movement of
the need to improve transport infrastructure. Businesses high-speed trains and the operation of technical equipcan operate normally only if the goods are delivered ment, as well as the operational control of current requickly and with quality. For Uzbekistan, given its ge- pairs of the track. Today, there are several main areas
opolitical position, the development of transport infra- of automation of traffic safety tasks: the use of diagnosstructure is not only an economic task, but also a task tic complexes to monitor the condition of technical
to ensure the unity of the country. The responsibilities means, to record and analyze their faults and failures;
of the state in the management of transport include, first analysis of statistics and conditions of marriage, acciof all:
dents and the occurrence of accidents; automation of
• implementation of structural improvements;
shunting and train operations in order to prevent acci• development of effective tariff and pricing poli- dents and defects.
cies (especially in passenger transportation);
Defining management information in the context
• development of security management system;
of tariff components in the process of industrial reform,
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the division of the transport market and competitive
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PRE-COURT SETTLEMENT OF CIVIL LAW DISPUTES. SETTLEMENT OF THE DISPUTE IN THE
COURT PROCESS
Аннотация
У статті проаналізовано сутність інституту досудового порядку врегулювання спору в судовому
процесі. У праці констатовано, що можливість звернення особи до сторони, яка є порушником прав, свобод чи інтересів, з метою вирішити претензії, що виникли у неї до кредитора, і становить найголовніше
значення обов’язкового досудового врегулювання спорів. Отже, якщо вони внаслідок обов’язкового досудового врегулювання у добровільному порядку вирішать розбіжності, то відповідача буде позбавлено
непередбачених додаткових судових витрат – у разі, якщо спір буде передано на розгляд суду.
Abstract.
The article analyzes the essence of the institution of pre-trial dispute resolution in court. The paper states
that the possibility of appealing to a party who is a violator of rights, freedoms or interests in order to resolve
claims against the creditor, and is of paramount importance in the mandatory pre-trial settlement of disputes.
Therefore, if they voluntarily resolve the differences as a result of the mandatory pre-trial settlement, the defendant
will be deprived of unforeseen additional court costs - if the dispute is referred to court.
Ключові слова. Принципи, досудове врегулювання , застосування, аналогія права, судова практика,
дотримання, закон, норми права.
Key words: Principles, pre-trial settlement, application, analogy of law, judicial practice, observance, law,
norms of law.
Вступ. На сучасному етапі формування в
Україні правової держави, прагнення суспільства
до високих стандартів захисту прав людини, приведення вітчизняного законодавства до Європейських
стандартів, у т. ч. й у правосудді, виникає необхідність вдосконалення вітчизняної моделі судочинства.
Досудове врегулювання спору є сукупність заходів, що вживаються стороною, чиї права були порушені, для безпосереднього вирішення спору зі
стороною, яка є порушником майнових прав чи інтересів. У загальному вигляді досудове врегулювання спорів є системою заходів, що вживаються

підприємствами та організаціями для безпосереднього вирішення конфлікту до звернення до
суду. Така мирова угода включає не лише пред'явлення претензій та інших вимог до протилежної
сторони, а й передбачає розгляд та добровільне задоволення вимог позивача у разі їхньої законності
та обґрунтованості. Досудове врегулювання суперечок застосовується під час вирішення конфліктів,
що виникли, зокрема, з господарських відносин.
Метою досудового врегулювання господарських спорів є усунення негативного впливу на господарську діяльність з боку контрагентів або запобігання такому. [1] До моменту внесення змін у
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ГПК України від 03 жовтня 2017 року положення Нині важливим фактором досудового врегулющодо досудового врегулювання господарських вання спору є можливість застосування цього поспорів містились у ст. 5–11 розділу ІІ ГПК України. рядку лише за бажанням сторін. Водночас за«Нова» редакція ГПК України такого розділу не кріплення у договорі обов’язкового досудового помістить, а, замість нього, загальні засади досудо- рядку врегулювання спору не позбавляє права
вого порядку вирішення господарських спорів за- будь-яку сторону одразу звернутися до суду, не
кріплюються у двох частинах ст. 19 ГПК України врегулювавши свої суперечки в досудовому по[1]. Вдосконалення судових процедур у сфері рядку. Безумовно, суди постійно перевантажені
здійснення правосуддя з цивільних справ та моделі справами, тому створення дієвої та ефективної сисудочинства детерміновано тією обставиною, що стеми, яка б сприяла або спонукала сторони мирно
Україною 17 липня 1997 р. ратифіковано Конвен- вирішити спір без звернення до суду, сьогодні в
цію про захист прав людини і основних свобод від Україні є вкрай необхідною. Якраз нова редакція ст.
04 листопада 1950 р. [2].
124 Конституції України викликана великою кільФакт такої ратифікації покладає на Україну кістю справ у судах і потребою зменшити фінансові
обов’язок дотримання тих вимог щодо захисту прав затрати на вирішення спорів, які сторони можуть
людини, які визначені європейською спільнотою, а залагодити самостійно [9, с. 91].
насамперед вимог щодо доступності правосуддя та
Вважаю за доцільне позитивно оцінити зазнаправа людини на справедливий судовий розгляд. чені зміни, але, на мою думку, лише вказівки на доЦими процесами обумовлено проведення в Україні судове врегулювання спорів, яке законодавець занизки судових реформ. Чергову реформу в частині кріпив у Конституції України, для вирішення конправосуддя було проведено в 2016 р., зокрема, було флікту недостатньо. Є необхідність деталізації
переглянуто низку положень, що стосуються такої цього положення з метою створення ефективного
категорії, як «досудовий порядок урегулювання механізму вирішення спорів, які вже давно успішно
спору». Відповідні зміни були внесені до Госпо- та достатньо ефективно функціонують у західних
дарського процесуального кодексу України (далі – правових системах. Закріплення на рівні закону
ГПК України), Цивільного процесуального кодексу можливості вжиття заходів до врегулювання спору
України (далі – ЦПК України), Кодексу адміністра- перед зверненням до суду слід розглядати як важтивного судочинства України (далі – КАС ливий елемент у правовому регулюванні відносин
України). Відповідно, з дня набуття чинності За- фізичних та юридичних осіб, держави [10, c. 39].
кону України «Про внесення змін до Господарсь- Хоча Конституція України передбачила саме «докого процесуального кодексу України, Цивільного судове» врегулювання спорів, проте на даний
процесуального
кодексу України,
Кодексу період сама процедура «досудового» врегулювання
адміністративного судочинства України та інших спору в законах майже не прописана. Незважаючи
законодавчих актів» [4] минуло кілька років. Науна те, що, наприклад, у Законі України «Про житкова спільнота, юристи-практики, судді єдині в лово-комунальні послуги» у ч. 5 ст. 18 зазначено,
тому, що інститут досудового порядку врегулю- що «Споживач має право на досудове вирішення
вання спору в аспекті реалізації конституційного спору шляхом задоволення пред’явленої преправа на судовий захист прав фізичних та юридич- тензії», проте чіткої процедури, строки тощо в заних осіб є необхідним у судовому процесі. Водно- коні не вказані [11]. І доки такої процедури не буде
час вони єдині і в тому, що з метою дотримання прописано, то й реалізувати відповідну норму Конпринципу верховенства права (ст. 8 Конституції ституції України майже неможливо. Частково поУкраїни) норми ГПК України, ЦПК України та ложення ст. 124 Конституції України нині реалізоКАС України щодо визначення порядку досудового вано в процесуальному законодавстві. Так, ч. 1 ст.
врегулювання спору в судовому процесі потребу- 16 ГПК України (аналогічна норма – ч. 1 ст. 16 ЦПК
ють удосконалення. Проблемам інституту досудо- України, ч. 1 ст. 17 КАС України) встановлено, що
вого порядку врегулювання спору в судовому про- сторони вживають заходів для досудового врегулюцесі присвячено багато досліджень. Звертаємо вання спору за домовленістю між собою або у
увагу на те, що більшість досліджень здійснюва- випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно
лися ще до прийняття вищезазначеного Закону. із законом.
Досудове врегулювання спору - це сукупність
Здебільшого такі дослідження стосувалися проблем досудового врегулювання саме господарських заходів, які може вжити сторона, права якої поруспорів. Так, цій проблемі приділяли увагу вчені- шені, для безпосереднього вирішення спору зі стоюристи: С.Ф. Домбровський [5], В.В. Рєзнікова [6], роною, яка порушує права, свободи чи інтереси
фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб. ,
В.Д. Чернадчук [7], В.С. Щербина [8] та ін.
Однак варто констатувати, що з набуттям чин- інтереси держави. У цьому аспекті найбільш ціканості нових редакцій ЦПК України, ГПК України вим є те, що законодавець, встановлюючи можта КАС України кількість наукових публікацій є не- ливість обов’язкового досудового вирішення госзначною. Так, Р. ХаникПосполітак і В. Посполітак подарських спорів, повністю виключив норми
стверджують, що «досудове» врегулювання спорів щодо його імплементації в новій редакції ГПК
України. Тому на сьогодні єдиним нормативно-прау законодавстві західних держав майже не застосововим актом, де можна знайти правила ведення повується і не визначається. Вказана норма розвантазовного порядку врегулювання господарського
жила суди від частини справ, які вирішувалися сто- спору, є ст. 222 Господарського кодексу України
ронами спору раніше в претензійному порядку. (далі – ГК України) [12]. При чому ГПК України у
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ч. 2 ст. 19, по суті, робить відсилку до ГК України,
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внаслідок обов'язкового досудового врегулювання, 2012. № 1. С. 180–223.
відповідач буде звільнений від непередбачених до14. Афонина М.А., Нешатаева Т.Н. Краткий
даткових судових витрат у разі передачі спору до обзор основных положений Заключения Консульсуду. Адже вибір того чи іншого засобу правового тативного совета европейских судей Совета Евзахисту, у тому числі досудового врегулювання ропы № 6 «О справедливом судебном разбирательспору, є правом, а не обов'язком особи, яка доб- стве в разумные сроки и роли судьи в судебных
ровільно використовує її у своїх інтересах. У свою процессах с учетом альтернативных способов разчергу законодавче закріплення обов'язкового досу- решения споров». СПС «Консультант Плюс».
дового врегулювання спору обмежує можливість
реалізації права на судовий захист.

«Colloquium-journal» #18(141), 2022 / JURISPRUDENCE

89
Макуха Ігор
Самойленко Володимир
Студенти 4 курсу
Групи ЮД-847
Науковий керівник: Поліщук Марина Геннадіївна
DOI: 10.24412/2520-6990-2022-18141-89-92
ВИДИ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯК СТАДІЯ ЦИВІЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ
Makukha Ihor
Samoilenko Volodymyr
4th year students
Groups YUD-847
Academic supervisor: Polishchuk Marina Hennadiyivna
TYPES OF COURT PROCEEDINGS THEIR CHARACTERISTICS AS A STAGE OF CIVIL
PROCEEDINGS

Анотація.
У статті розглядаються питання провадження в цивільному судочинстві, особливий порядок (процедуру) розгляду окремих категорій юридичних справ; врегульований нормами цивільного процесуального
права порядок провадження у цивільних справах, який визначається системою взаємопов'язаних цивільних
процесуальних прав та обов'язків і цивільних процесуальних дій, якими вони реалізуються суб'єктами судом і учасниками процесу. Також відокремленим є основний видом цивільного судочинства саме позовне
провадження, яке характеризується наявністю позивача та відповідача, тобто сторін, які мають протилежні інтереси та вимоги, які звертаються за судовим захистом шляхом подання позовної заяви. Досить велика категорія справ підпадає розгляду саме в порядку позовного провадження.
Abstract.
The article considers the issues of proceedings in civil proceedings, the special procedure (procedure) for
considering certain categories of legal cases; regulated by the rules of civil procedural law, the procedure in civil
cases, which is determined by the system of interrelated civil procedural rights and responsibilities and civil procedural actions by which they are implemented by the subjects - the court and participants in the process. Also
separated is the main type of civil litigation, which is characterized by the presence of the plaintiff and the defendant, ie the parties who have conflicting interests and claims, who seek judicial protection by filing a statement of
claim. Quite a large category of cases is subject to consideration in the order of litigation.
Ключові слова. Виконавче провадження, цивільне судочинство, позовне провадження, малозначна
справа, стадія провадження, виконавчий лист.
Key words. Enforcement proceedings, civil proceedings, lawsuits, minor case, stage of proceedings, writ of
execution.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У
період сьогодення питання щодо удосконалення
процесу судового провадження їх характеристика
та стадії провадження займалися такі науковці: Жилин Г.А., Демський Е.Ф., Олег Громовий,Олексій
Фелді., Бондаренко-Зелінська Н.Л.
Мета. Аналіз законодавчої бази, що визначають види судового провадження та їх характеристики, а також дослідження наукової літератури з
даного питання.
Виклад основного матеріалу. Цивільне судочинство розглядає доволі багато питань житлового,
майнового, сімейного, трудового та ін. характеру.
Для правильного та законного прийняття рішення,
в законодавстві повинні бути чітко передбачені
етапи за якими відбуваються розгляд справи судами. ЦПК України чітко визначає стадії розгляду
цивільної справи.
Цивільне судочинство розглядає доволі багато
питань житлового, майнового, сімейного, трудового та ін. характеру

Види судового провадження та їх характеристика
Цивільне судочинство розглядає доволі багато
питань житлового, майнового, сімейного, трудового та ін. характеру, лише у випадку коли такі
справи підпадають під його юрисдикцію. Іноді такі
спори виникають з питань які можуть відносить до
категорії малозначних, або не завжди є обов'язковим наявність обох сторін в такому випадку справа
може не потребувати додаткових пояснень чи
розгляду, тому не доцільної її розглядати за загальними правилами судочинства. А тому чинне законодавство передбачає види провадження задля
ефективності вирішення цивільної справи.
Під видом провадження в цивільному судочинстві розуміють особливий порядок (процедуру)
розгляду окремих категорій юридичних справ; врегульований нормами цивільного процесуального
права порядок провадження у цивільних справах,
який визначається системою взаємопов'язаних цивільних процесуальних прав та обов'язків і цивільних процесуальних дій, якими вони реалізуються
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суб'єктами - судом і учасниками процесу; визначе- лення вимог стосовно грошової суми або витребуний характером і специфікою матеріального права вання майна без проведення судового засідання, у
або охоронюваного законом інтересу, які підляга- якому судовий наказ виступає рішенням та викоють захисту; процесуальний порядок порушення, навчим документом. Таке провадження дає можрозгляду, вирішення певної групи цивільних справ ливість розглядати справи в досить короткі
[3]. Ст. 19 ЦПК України передбачає що цивільне су- терміни, не затягуючи справи на місяці, а то й роки,
дочинство здійснюється за правилами, передбаче- так як такі рішення виносяться без розгляду справи
ними цим Кодексом, у порядку: наказного про- у судовому засіданні.
вадження; позовного провадження (загального або
Існує також окреме провадження — це вид суспрощеного); окремого провадження [4]. Тобто, ко- дового провадження під час якого підтверджується
жен з видів судового провадження включає в себе наявність або відсутність певних фактів, які мають
групу справ, які можуть розглядатися в порядку,
важливе значення для вирішення справи. Цивільне
який передбачає законодавство саме для даної кате- законодавство передбачає ряд справ, які відногорії справ.
сяться до розгляду у окремому провадженні, це
Основним видом цивільного судочинства є саме: справи стосовно усиновлення, визнання осіб
саме позовне провадження, яке характеризується безвісно відсутньою, справи стосовно банківської
наявністю позивача та відповідача, тобто сторін, які таємниці та інші. Такі провадження, не в залежності
мають протилежні інтереси та вимоги, які зверта- від виду, можуть відбуватися тільки у судах першої
ються за судовим захистом шляхом подання позов- інстанції.
ної заяви. Досить велика категорія справ підпадає
Судове провадження поділяється на види, які
розгляду саме в порядку позовного провадження. визначаються чинним цивільним законодавством, а
Адже позов визначається кращим способом саме на позовне, наказне та окреме провадження.
викладу вимог які можливо задовольнити лише в Позовне провадження в свою чергу поділяється на
судовому порядку. В свою чергу позовне про- загальне, яке передбачає всі етапи розгляду справи
вадження може розглядатися в загальному та спро- та спрощене, яке містить особливості стосовно
щеному порядку.
строків, етапів розгляду та елементами справи, яка
Загальне позовне провадження характери- розглядається. Такі провадження містять свої особзується наявністю складності у справі, яка потребує ливості та відповідну процедуру за якою можуть
додаткових переконань, чи містить складний пред- розглядати цивільні справи.
мет доказування, або наявність багатьох учасників
справи, тобто це такі справи які не можуть роздягаСтадії провадження у справі. Для правильного
тися в порядку спрощеного провадження.
та законного прийняття рішення, в законодавстві
Спрощене позовне провадження полягає у повинні бути чітко передбачені етапи за якими
розгляді справи в скорочені строки, які передбача- відбуваються розгляд справи судами. ЦПК України
ються чинним законодавством, справи можуть бути чітко визначає стадії розгляду цивільної справи. А
розглянуті без участі та повідомлення сторін по- тому важливо зазначити що саме провадження
зову або коли ціною позову є відносно невелика містить стадії, в порядку до яких здійснюється цисума. За правилами частини 1 статті 274 ЦПК вільне судочинство[2].
України у порядку спрощеного позовного проCтадія провадження — це певна частина самовадження розглядаються малозначні справи, а та- стійного виду провадження, яка характеризує особкож справи які виникають з трудових відносин та ливості даного виду провадження, об'єднує сукупсправи про надання судом дозволу на тимчасовий ність процесуальних дій суб'єктів процесу для довиїзд дитини за межі України тому з батьків, хто сягнення
визначеної
нормами
цивільного
проживає окремо від дитини, в якого немає забор- процесуального законодавства мети і завдань у
гованості зі сплати аліментів та якому відмовлено зв'язку із здійсненням судочинства в цивільних
другим із батьків у наданні нотаріально посвідченої справах [3]. Тобто, стадія це певна процесуальна
згоди на такий виїзд [4]. Малозначними справами є дія, яка характеризує конкретне провадження, і досправи ціна позову яких не перевищує 100 розмірів сить часто, без якої не можливе відповідне судове
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, або провадження.
ж справи які визначаються судом малозначними та
Для кожного виду провадження важлива напередбачаються в ЦПК України. Особливість та- явність стадій, за якими характеризується
кого провадження полягає у відсутності деяких послідовність проведення провадження. В цивільстадій судового процесу, до прикладу у порядку ному процесі виділяють наступні стадії:
спрощеного позовного провадження не прово- подання заяви до суду. Дану стадію можна
диться підготовче провадження.
охарактеризувати на прикладі позовного проІншим видом є наказне провадження яке трак- вадження, де до суду подається позовна заява, в
тується як особливий вид судового провадження в якій містяться відомості про сторін спору, ціна та
цивільному процесі який полягає у спрощеному предмет спору та звичайно самі вимоги які хоче зарозгляді справи шляхом винесення судового довольнити позивач даною заявою. Законодавство
наказу. Такий вид провадження сприяє швидкому передбачає відповідний порядок подання таких
та ефективному захисту прав при вирішенні справи. заяв і містить чіткі правила стосовно цього. Така заОсобливістю такого провадження є задово- ява може подаватися тільки до суду першої ін-
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станції, так як до суду другої та третьої інстанції по- дає виконавчі листи, відповідно до яких органи видаються апеляційні та касаційні скарги на рішення конавчої влади повинні відкрити виконавче просуду першої інстанції. Також однією з вимогою є вадження у справі, яким надають можливість стопідсудність даного суду до розгляду спору який пе- роні добровільно виконати вимоги які задовольнив
редбачається в заяві, та такий спір повинен нале- суд, а у випадку коли рішення не виконується у
жати до розгляду саме у цивільній юрисдикції [6].
встановлені строки, органи можуть у примусовому
- відкриття провадження у справі. На даному порядку сприяти його виконанню.
етапі суд перевіряє відповідність заяви, яка була поТобто стадії провадження відіграють важливу
дана до суду, правосуб'єктність сторін справи та роль у цивільному судочинстві. Існування яких
інші важливі питання на відповідність до чинного сприяє вирішенню справи у відповідності до норм
законодавства України. Ці процесуальні дії відбу- та принципів судочинства. Кожному із видів проваються в судовому засіданні після якого судя вадження притаманні свої стадії. Основними
приймає рішення про відкриття провадження у стадіями провадження є подання заяви до суду,
справі.
відкриття провадження у справі, провадження у
- провадження у справі до судового розгляду. справі до судового розгляду, судовий розгляд, який
Така стадія полягає в процесуальній дії суддів, які містить свої етапи, та виконання рішень суду [1].
звернувши увагу на матеріали справи можуть спроТож у підсумку можемо зазначити що, поняття
бувати врегулювати такий спір до судового провадження містить дуже широке коло визначень
розгляду справи або ж за допомогою такої стадії, адже його досліджують у різних сферах права,
врахувати відповідні факти забезпечивши, в по- таких як адміністративне, кримінальне, цивільне та
дальшому, правильне та швидке вирішення справи. інші. Провадження у справі є основною складовою
Така процесуальна дія можлива лише після судового процесу та його можливо розглядати в
відкриття провадження у справі. Цю стадію про- декількох аспектах, а саме провадження у справі до
вадження також називають підготовкою справи до судового розгляду, судового провадження та
судового розгляду.
виконавчого провадження. Провадження являє
- судовий розгляд. Така стадія містить в собі собою процесуальну дію яка здійснюється
ще декілька стадій або етапів які виходять із прин- органами держави.
ципу інстанційності судів. Адже в судовій гілці
Судове провадження — це процесуальна
влади наявні три інстанції в яких можливий судо- стадія суду, яка може здійснюватися безпосередньо
вий розгляд. Першою інстанцією визнаються в судовому засіданні та обов'язково містить
місцеві суди цивільної юрисдикції, які розглядають кінцевий результат, тобто рішення суду стосовно
справу вперше відповідно до процесуального зако- даної справи. Поняття судового провадження є
нодавства та виносять відповідне рішення по даній загальним для процесуального законодавства.
справі. Судовий розгляд по будь-якій справі може
Cтадія провадження — це певна частина саморозглядатися в декількох судових засіданнях в за- стійного виду провадження, яка характеризує особлежності від обставин та складності спору. У кодек- ливості даного виду провадження, об'єднує сукупсах передбачено, що відкриття провадження у ність процесуальних дій суб'єктів процесу для досправі здійснюється судом протягом 5 днів, які сягнення
визначеної
нормами
цивільного
відраховуються від: 1) поданої належним чином процесуального законодавства мети і завдань у
оформленої позовної заяви; 2) поданої заяви про зв'язку із здійсненням судочинства в цивільних
усунення недоліків; або 3) отримання судом інфор- справах. Судове провадження поділяється на види,
мації про зареєстроване місце проживання (перебу- які визначаються чинним цивільним законодаввання) фізичної особи — відповідача [7]. Якщо сто- ством, а саме на позовне, наказне та окреме пророни справи вважають рішення суду не правомір- вадження. Позовне провадження в свою чергу
ним або не згодні з позицією суду, вони в поділяється на загальне, яке передбачає всі етапи
встановлені законом процесуальні строки можуть розгляду справи та спрощене, яке містить особлизвернутися до апеляційного суду, де також відбу- вості стосовно строків, етапів розгляду та елеменвається судовий розгляд та виноситься рішення в тами справи, яка розглядається. Такі провадження
якому судді апеляційного суду згодні з рішенням містять свої особливості та відповідну процедуру за
суду першої інстанції або ж виносять рішення по якою можуть розглядати цивільні справи. Кожен з
даній справі яке є законним та правильним. Також видів судового провадження включає в себе групу
судовий розгляд може здійснюватися у касаційній справ, які можуть розглядатися в порядку, який пеінстанції, під час якого Верховний Суд виносить редбачає законодавство саме для даної категорії
відповідне рішення стосовно справи. Така процесу- справ [5].
альна стадія займає найбільше часу для вирішення
Стадії провадження відіграють важливу роль у
справи за принципами законності та верховенства цивільному судочинстві. Існування яких сприяє
права.
вирішенню справи у відповідності до норм та прин- виконання судових рішень. Відповідно до за- ципів судочинства. Кожному із видів провадження
кону судові рішення є обов'язковими до виконання притаманні свої стадії. Основними стадіями прона території всієї України. Контролює виконання вадження є подання заяви до суду, відкриття прорішень саме орган який ухвалив таке рішення, вадження у справі, провадження у справі до судотобто суд, але в межах своїх повноважень. Суд ви- вого розгляду, судовий розгляд, який містить свої
етапи, та виконання рішень суду.
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Відкриття провадження у справі - визначається 2004. №40; №40-42 ст.492. (дата звернення:
як стадія цивільного процесу, під час якої 10.04.2022).
вирішується питання про відкриття провадження
3. Види проваджень і стадій в цивільному супо конкретній цивільній справі в суді першої індочинстві. Навчальні матеріали онлайн. URL:
станції, однією із головних процесуальних дій якої https://pidru4niki.com/1189062457953/pravo/vidi_pro
полягає перевірка наявності у особи, яка звернулася vadzhen
до суду, права на звернення до суду і дотримання
_stadiy_tsivilnomu_sudochinstvi (дата звервстановленого порядку реалізації даного права.
нення: 10.04.2022).
Стадія відкриття провадження у справі є до4. Цивільний процесуальний кодекс №1618-lV
сить важливим етапом задля реалізації права на су- від 18.03.2004. Відомості Верховної Ради України
довий захист. Така процесуальна дія характери- 2004. №40; №40-42 ст.492. (дата звернення:
зується великою кількістю етапів які в подальшому 10.04.2022).
можуть вплинути на вирішення справи в цілому.
5. Про застосування норм цивільного процесуВідкриття провадження у справі яка містить ального законодавства при розгляді справ у суді
банківську таємницю має свої особливості. Під час першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного
судового засідання стосовно відкриття про- Суду
України
від
12.06.2009.
№2
вадження суд повинен перевірити особливу вимогу URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700
до заяви, стосовно банківської таємниці. Особли-09#Text (дата звернення: 10.04.2022).
вості також можуть стосуватися залучення третіх
6. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Підготовка циосіб, учасників справи. Рішення про відкриття про- вільних справ до судового розгляду як стадія цивадження відповідно до цивільного законодавства вільного процесу : автореф. дис. канд. юрид. наук.
приймається суддею одноособово.
Київ, 2007. 23 с.
7. Олег Громовий,Олексій Фелді. Строки в ноСписок використаних джерел:
1.Про виконавче провадження: Закон України вих процесуальних кодексах (інфографіка). Liga
від 02.06.2016 р. № 1404-VIII Відомості Верховної 360.
Ради (ВВР), 2016, № 30, ст.542 (дата звернення: URL:https://jurliga.ligazakon.net/ru/analitycs/167295
10.04.2022).
_stroki-v-novikh-protsesualnikh-kodeksakh2. Цивільний процесуальний кодекс №1618-lV nfografka (дата звернення: 10.04.2022).
від 18.03.2004. Відомості Верховної Ради України
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THE POTENTIAL OF URBAN-PLANNING VOIDS IN THE PROCESS OF CONTROLLED
COMPRESSION OF A SETTLEMENT ON THE EXAMPLE OF AN URBAN-TYPE SETTLEMENT
NIKEL
Аннотация
В статье исследуются проблемы интеграции городских пустот в градостроительную ткань поселка
городского типа Никель в Мурманской области. В ходе исследования анализируется процесс появления
неэффективных пространств в малых городах и поселениях, рассматривается мировой и отечественный
опыт редевелопмента и интеграции таких пространств в городскую среду. В конце статьи автор приходит к выводу о большом пространственном потенциале городских пустот, который может быть реализован в процессе управляемого сжатия поселения.
Abstract
The article examines the problems of integrating urban voids into the urban fabric of the urban-type settlement Nikel in the Murmansk region. The process of the emergence of inefficient spaces in small towns and settlements is analyzed in the course of the study, the world and local experience of redevelopment and integration of
such spaces into the urban environment is considered. At the end of the article, the author comes to the conclusion
about the large spatial potential of urban voids, which can be realized in the process of controlled compression of
the settlement.
Ключевые слова: градостроительство, малые города, города Арктики, города заполярья, городская
ткань, городское сжатие, управляемое сжатие городов, городские пустоты, поселок городского типа,
ревитализация.
Keywords: urban planning, small towns, Arctic cities, urban compression, controlled compression of the
cities, urban voids, urban - type settlement, revitalization.
Конец XX столетия можно охарактеризовать
как период постепенного перехода множества
стран в постиндустриальную эпоху, которому свойственна высокая степень урбанизации и стремительный рост агломераций-метрополий. Ближе к
началу XXI столетия на фоне развития мегаполисов
стал заметен такой процесс как городское сжатие,
наблюдаемый в средних и малых городах и характеризующийся устойчивой и существенной депопуляцией, оттоком населения, однако границы города
и его планировочная структура остаются при этом
неизменными [1]. Особенно актуальной данная
проблема стала для так называемых моногородов,
чья экономика строится на функционировании одного промышленного или градообразующего предприятия. Во время второй мировой войны промышленные комплексы многих стран были уничтожены,
что
вызвало
сокращение
доли
промышленного сектора в экономике послевоенной Европы и развитие альтернативных секторов. В
странах же социалистического блока, чья промышленность либо пережила вторую мировую, либо же

была восстановлена с нуля, Процесс деиндустриализации произошел после перехода к капитализму,
в результате чего множество промышленных предприятий оказались без государственной поддержки
и стали постепенно сокращаться. Следствием данных процессов послужила субурбанизация – переезд наиболее обеспеченных жителей индустриальных моногородов в мегаполисы [2].
Стремительная депопуляция индустриальных
городов приводит к опустению жилого фонда, что
в свою очередь становится причиной его ускоренного обветшания и создает некоторые эксплуатационные трудности: поддержание инженерных коммуникаций здания становится заботой оставшихся
жильцов. В отдельных случаях процент заселенности жилищного фонда может достигать всего 50%.
Это приводит не только к лишним теплопотерям и
издержкам на поддержание чрезмерно растянутых
инфраструктур, но и к снижению социального контроля над территорией, маргинализации и резкому
падению качества среды. Наиболее распространенной реакцией муниципальных (реже региональных)
властей на данную ситуацию является признание
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здания аварийным и его расселение с последующим необходимо учитывать: физические, экологичесносом. В результате на месте здания образуется ские, идентификационные качества территории, не
пустое пространство, та самая городская пустота, забывая про характер собственности на землю и нечто ухудшает качество и без того непривлекатель- движимость. При проектировании на таких терриной городской среды и системы взаимосвязанных ториях
создаем
четкое
городских пространств. Расселенные дома на окра- формирование физического пространства, линейинах лучше сносить, потому что именно они стано- ные связи с тканью города, отдаем приоритет довятся одной из причин депрессивного восприятия ступности, а не мобильности, разнообразию функжителями среды своих городов. Компактная город- ций, контексту и созданию природного комплекса
ская структура с минимальным количеством пусты- [3].
рей и неэффективно используемых территорий споНапример, в г. Несбиен, Норвегия с населесобствует развитию культуры уличных сервисов, нием 3500 человек было принято повысить туриупрощает содержание элементов благоустройства и стический потенциал путем организации создания
в целом позитивно влияет на образ города, что доступных маршрутов к ближайшим населенным
крайне важно для снижения динамики оттока насе- пунктам, а также с помощью привнесения в центр
ления.
поселения новых культурно-досуговых функций.
В отечественной практике почти нет примеров про- Несбиен расположен в гористой местности, окруведения последовательной политики управляемого жен горами с нескольких сторон, оснащен хоросжатия. Часто главным препятствием на пути реа- шими дорогами в большинство горных райолизации такого подхода становится отсутствие пра- нов. Район популярен среди отдыхающих в качевовых механизмов расселения жителей приватизи- стве круглогодичного курорта для активного
рованных квартир из многоквартирных домов, за- отдыха, а также известен спортивными и развлекапланированных к сносу. Едва ли не единственным тельными мероприятиями, что подтверждает в нем
примером практики управляемого сжатия в России потенциал туристического кластера, входящего в
служит Воркута. Особенность примера Воркуты в систему окружающих населенных пунктов, и являтом, что основная часть жилого фонда там так и не ющегося среди них основным аттрактором.
была приватизирована, в то время как городах МурПроектные методы, примененные относиманской области значительная часть жителей – соб- тельно использования городских пустот при разраственники своих квартир.
ботке концепции (Рисунок 1):
Качественные открытые пространства внутри
1. Организация связей между гористой местзастроенной структуры, сохранившиеся большие ностью и центром поселения, внутри поселения за
открытые пространства — это уникальная возмож- счет небольших вмешательств и обновлений;
ность применить иной подход проектирования. Та2. Создание 4-х взаимосвязанных общественкие территории позволяют создавать новые обще- ных пространств в центре поселения;
ственные объекты для целых кварталов в сочетании
3. Уплотнение центра поселения с учетом сус новыми типами жилья, которые заполняют разо- ществующих строений и пустот и максимально возрванную городскую ткань, повышают качество и можное сохранение градостроительной структуры
функциональное наполнение городской среды.
населенного пункта.
Для выявления градостроительного потенциала
пустот
в
ткани
города

Рисунок 1
Основная идея заключается в объединении новых аттракторов Несбиена и окрестностей в сеть
круглогодичных достопримечательностей, которые
будут включать в себя: магазины, отели, культурный центр, туристическую деревню, рестораны, пивоварни, теплицы, садоводства, торговые центры. В
самом Несбиене сеть туристических аттракторов

будет встроена в центр города, уплотняя его, при
этом не нарушая его улично-дорожный каркас, градостроительные структуры (Рисунок 2). Данная
концепция возможна к применению только при
наличии достаточных площадей пустот в городской
ткани [4].
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Рисунок 2
В Мончегорске, Мурманской области также
имеются градостроительные пустоты, хорошо обозримые при анализе кадастра (Рисунок 3).

Рисунок 3
Основной драйвер развития города – промышленность. Так как в городе планируется размещение нового медного завода, необходимо обеспечить

его работников жилищным фондом, который и
предполагается восполнить проектным предложением (Рисунок 4).
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Рисунок 4
В последние годы пгт. Никель ежегодно теряет
население. Одной из значимых причин данного
процесса является сокращение производственных
мощностей на градообразующем предприятии. Все
это приводит к высокой степени дефрагментации
городской ткани, которую необходимо учитывать
при разработке проектов управляемого сжатия поселения.
Для сокращения убытка населения в Никеле необходимо провести комплекс проектных мер, включающих устойчивое экономическое, культурное и
пространственное развитие. В поселении необходимы диверсификация экономики, создание новых
рабочих
мест.
В данном контексте «развитие» – это реализация
культурных, экологических, научно-технологических и социально ориентированных инициатив, повышение качества городской среды, благоустройство, уплотнение сети разнообразных общественных сервисов, а не территориальное разрастание. В
данном случае применима стратегия управляемого
сжатия.
Стратегия управляемого сжатия означает постепенную ликвидацию определенного неиспользуемого жилого фонда. Необходимо выбрать
наименее перспективные фрагменты застройки, за
счет которых целесообразно было бы производить
городское сжатие. В первую очередь нужно ликвидировать застройку, отдаленную от компактного
городского ядра. В проекте предложен большой
диапазон подходов: капитальный ремонт, реконструкция, гибкая реновация с понижением этажности, интенсивная реновация с изменением типологии жилого фонда и структуры застройки, новое
строительство [5].
Другим немаловажным фактором качества
жизни
является
развитая
сеть
общественных пространств. К существующим общественно
значимым
объектам добавляется ряд дополнительных точек
притяжения.
Существующие и проектируемые пространства
связываются вело-пешеходными маршрутами.
В посёлке существуют десятки гектаров пустырей и неэффективно используемых пространств, часть из которых образовалась на месте

ранее снесенных зданий. Дальнейший снос будет
приводить к увеличению их площади. Для предотвращения разрастания очага пустырей необходимо
исключить снос объектов в центральной части Никеля. Существующие пустыри необходимо наполнить различными функциями. На части таких
участков предлагается восстановление ценных
утраченных объектов путем соблюдения их параметров; другие территории предлагается отвести
под создание парковых зон с функциональным
насыщением.
Таким образом, традиционный путь градостроительного сжатия заключается в том, чтобы сделать
населенный пункт компактным: в его структуре выделяется ядро, в котором концентрируются жители,
так в центре формируется оптимальная плотность
для функционирования поселения и качественного
вида среды. Компактную территорию дешевле поддерживать, в ней устраняется эффект отчужденности, заброшенного пространства.
На данный момент вышеописанные процессы
успели произойти не во всех моногородах, испытывающих устойчивую депопуляцию, но в ряде городов промышленного пояса Германии и российского
заполярья ее показатели достигли 40-50%. Становится очевидным, что рано или поздно это произойдет и в других городах, соответственно необходимо
внедрение разработанной методики повторной интеграции городских пустот в структуру населения.
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Аннотация:
В статье говорится об актуальности экологичности современного строительства и рассматриваются выдающиеся «зелёные» проекты зданий.
Abstract:
The article talks about the relevance of environmental friendliness of modern construction and discusses
outstanding «green» building projects.
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Одной из главных проблем современного мира
является проблема экологии. Негативное влияние
человеческой деятельности на природу ведет к
нарушению ее структуры- вымиранию представителей флоры и фауны, загрязнению почвы, воды и
воздуха. О реакции животного и растительного
мира на условия существования обратили внимание только в середине 19 века, тогда и возникла экология как наука, а бурно развиваться она начала
только во второй половине 20 века. На экологию
влияют самые различные сферы деятельности человека. Исключением не становится и сфера строительства.
Строительная индустрия создает целый ряд
экологических проблем: исчерпывание невосполнимых природных ресурсов; изменение рельефов
окружающей среды; создание условий, препятствующих существованию видов некоторых животных
и растений; преизбыток промышленного и бытового мусора; загрязнение водоемов; территории
становятся более подвержены природным катаклизмам (наводнения, землетрясения, пожары)
Влияние строительства здания на природу и
его обоснованность учитывается на этапе его проектирования. В случае невыполнения условий
охраны окружающей среды ответственность несет
недобросовестный строитель – подрядчик.
В странах Запада популярность набирает так
называемое «зеленое» строительство. Особенностями такого направления в строительстве являются разумное использование природных ресурсов,
предоставление высокого уровня удобства людей,
забота об их здоровье и о природе. В России зеленое строительство только начинает зарождаться. В
2016 году был создан Технический комитет по
стандартизации ТК 366 «Зеленые», которым уже
разработаны собственные стандарты, учитывающие международный опыт и специфику страны. Генеральный директор Совета по экологическому
строительству Гай Имз считает, что причинами замедления развития зеленого строительства явля-

ются: ментальность людей, не привыкших к экологичному строительству, устаревшие СНиПы и отсутствие узких специалистов.
Здание Банка Америки уверенно входит в
число неповторимых «зеленых» зданий мира, данное сооружение содержит около 10 новаторских решений для минимизации опасного влияния на окружающую среду. Bank of America Tower построен в
2007 году в Нью-Йорке, его высота составляет 366
метров со шпилем, без шпиля около 290 метров.
Здание содержит 54 этажа, при этом общая площадь внутренних помещений составляет около 200
тыс. кв.м. При возведении постройки использовались безопасные для здоровья людей и окружающей среды материалы, включая прошедшие вторичную переработку отходы промышленности.
Примечательно, что фундамент выполнен из бетона, более чем наполовину, содержащий шлак, который является отходом металлургии. Уникальной
выступает не только высокая экологичность и дешевизна материала, но и его характеристики, сравнимые с характеристиками обычного цемента. При
его создании не появляются продукты горения, что
свидетельствует, что в атмосферу нет выброса углекислого газа. В постройке также устроена система экономичного расхода воды и использован
комплекс актуальных энергосберегающих решений, в том числе и «зеленые» системы кондиционирования и отопления пространства. Проектировщики и архитекторы не забыли о неотъемлемой части качественного строительства – удобстве для
людей. Большие окна, гарантирующие естественную освещённость с автоматической системой затемнения, обеспечивают не только экономию электричества, но и сокращают нагрузку на глаза сотрудников.
Здание
снабжено
датчиками,
отслеживающими содержание углекислого газа в
воздухе. При достижении определённого числа автоматически включается система проветривания,
осуществляется поступление чистого воздуха. Используются современные фильтры, не пропускающие пыль, газы и другие вредные элементы. Без-
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условно, особенностью является и система охла- Сверху плотных стен из бетона закреплены съемждения, разработанная по аналогии с «ледяными ные конструкции. В случае нужды они могут быть
батареями», превращающими воду в лед, и обратно замещены на солнечные модули либо инновационв первичное агрегатное состояние. Интересно, что ные медиапанели. В зоне под крышей расположены
«ледяные батареи» — это не новое открытие, а уход гелиоэнергетические машины, генерирующие элекк старым инженерным разработкам, известным на тричество для освещения фасада и различных стапротяжении полутора сотен лет, предшествующим ционарных зон. Светоуловители, вращающиеся
современным кондиционерам. Но в противовес им вслед за солнцем, выставлены по всему периметру
традиционные батареи экономически и экологиче- здания. Эта задумка позволяет естественно освески выгоднее. Для экономии воды используются щать помещения без окон внутри здания. Технолодва механизма: сбор дождевой воды для промыш- гия сбора дождевой воды обеспечивает почти пололенных необходимостей и внедрение безводных вину общего водоснабжения. В любое время года
туалетов. Такие преобразования позволяют эконо- строение терморегулируют тепловые насосы. Есть
мить около 8 млн. галлонов воды в год. В октябре и очередное нововведение — тщательная очистка и
2011 года здание Банка Америки стало первым в повторная эксплуатация сточных вод, в том числе,
США небоскребом, который получил платиновый для полива растений и деревьев. Все коммуникации
сертификат LEED.
подключены к единой системе управления.
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SHIGERU BAN
Аннотация:
В статье рассказывается об известном японском архитекторе, лауреате Притцкеровской премии
за 2014 год, Сигэру Бане.
Abstract:
The article tells about the famous Japanese architect, winner of the Pritzker Prize for 2014, Shigeru Ban.
Ключевые слова: архитектор, строительство, нетрадиционные материалы
Keywords: architect, construction, non-traditional materials
5 августа 1957 года в японском городе Токио
родился Сигэру Бан, прославившийся на весь мир
архитектор. Уже в возрасте 14 лет мальчик собрал
модель своего первого дома. Для получения высшего образования молодой человек предпочёл родной стране США и обучился в Южно-Калифорнийском архитектурном институте, где смог получить
знания у Джона Хейдука, человека, внёсшего большой вклад в критическое мышление в архитектуре.

Даже годами позже в работе Бана прослеживается
влияние преподавателя: эксперименты, трёхмерное
пространство, «игра» с геометрией.
Стиль Бана включает в себя разные течения и
тенденции. Многие темы и методы взяты из японской архитектуры: например, феномен "универсального этажа", обеспечивающего непрерывность
между всеми комнатами в доме. От американского
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учителя архитектор пришёл к пересмотру западного модернизма. Сигэру Бан входит в число немногих японских архитекторов, кто сочетает западные и восточные строительные формы.
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Рисунок I Сигэру Бан
Самое важное и уважаемое в деятельности архитектора – обеспечение жильём тех, кто лишился
его в результате войны или природных катаклизмов. Постройки, чаще всего предусмотренные для
недолгой эксплуатации, предназначены для помощи в таких частях мира как Гаити, Руанда, Япония. Интересно, что «временное жильё» нередко
продолжает использоваться ещё долгие годы после.
«Однажды я долго смотрел на рулон офисной
бумаги, который лежал у меня перед глазами. И
внезапно я понял, что картонная трубка — идеальный строительный материал, достаточно прочный
и легкий одновременно. И его можно при необходимости без проблем утилизировать, что было важным для моих экспериментов», — объясняет
Сигэру Бан. Каркасность, скорость возведения, эксплуатации и дальнейшей утилизации — важнейшие
пункты изучения этого архитектора. Картон и бумага многим бы могли представиться не самыми
оптимальными материалами. Такое мнение могло
быть верным, в случае, когда разговор вёлся бы о
стандартных методах. Стоит заметить, что древесина, картон и бумага из нее - натуральные полимеры. В композитных постройках при новейших
способах возведения, а также скрупулёзности расчетов конструкций целлюлозные строительные материалы могут вполне достойно составить конкуренцию металлу, камню, пластику. За большое количество лет работы Бан смог создать абсолютно
уникальный тип постройки — не имеет значения,

для человека, оказавшегося в зоне катастрофы или
влиятельного бизнесмена.
Проект, располагающийся в японском городке
Кавагоэ, получивший название «Голый дом» из-за
своей кристальности изнутри и извне, отображается в издательстве Phaidon «постройка в стиле теплицы», имеющее два этажа. Каркасное здание обшито промышленным пластиком, а крыша выполнена из пласта стали. Согласно объявлению
Притцкер, перегородки, содержащие три слоя
«напоминают сияющий свет экранов седзи». Стены
снаружи сделаны из прозрачного гофрировочного
усиленного материалом полимера, а внутри - из
нейлоновой ткани, которую можно стирать. Между
слоями расположены пластмассовые наполнители с
изоляцией. «Эта сложная многослойная композиция из обычных материалов, используемых естественным и эффективным способом, обеспечивает
комфорт, эффективные экологические характеристики и одновременно чувственное качество
света», - подчеркнули члены комиссии премии. Дизайнерские решения в Naked House включают множество эмпирических задумок Бана. Хозяин имел
запрос, содержащий тезис "жизнь семейства в целостной обстановке", без разделения и излишней
изоляции, но обязательно с наличием мест, предназначенных «личных занятий». Бан создал здание,
напоминающее теплицы, разбросанные по близлежащим территориям.
Что же было самым интересным? Сигэру Бан
спроектировал гибкие модули - небольшие, легко
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приспосабливаемые блоки с раздвигающимися комиссии Притцеровской премии назвали Naked
ставневыми дверями, которые, в свою очередь, мо- House примером таланта японца «ставить под вогут быть соединены в крупных пространствах. прос типичное видение помещений и, конечно, о
«Данное здание, - дал комментарий Бан, - точно, ре- домашнем быте и в то же время творить прозрачзультат собственного взгляда на комфортную и по- ную, будто сказочную обстановку».
движную жизнь, развитого из личного мнения клиента в сторону проживания, семейности». Члены

Рисунок II Голый дом
Известный токийский «Дом с занавесками» является своеобразным актом Бана и его заявлением,
что традиционность и канонизм будут преобразованы в соответствии с его стилем. Хотя, по утверждению архитектора, имело место уникальное везение — у него и владельца дома, именитого фотографа, были идентичны мнения по обустройству.
Безусловно отразилось на работе рвение к достижимой прозрачности и стиранию разделения внутренней и внешней территорий. Японец смог по-новому
применить обыденную тканевую перегородку и создать выделяющийся визуальный элемент. Но, что
понятно, при низких температурах ткань дополняется по периметру дверями из стекла, что помогает
защитить дом от суровой погоды и любопытных
прохожих. По словам Притцкеровского номинанта,
двухэтажная навесная перегородка отражает традиции дверей фусума, панелей сударе и ширм седзи.
Стоит заметить интересное разграничение полов.

Зона настила из досок в действительности является
пристроенной верандой, которую, при желании,
можно обложить блоками для разделения зон.
Проектные пространства смешались благодаря
тому, что архитектор предусмотрел его достаточно
платично и неотделимо. Уходят в небытие понятия
«внутри», «снаружи», «интерьер», «экстерьер». Архитектура — ничто иное, как цельная система. Вся
территория подходит для эксплуатации и продуктивного проживания.
Бан продолжает экспериментировать с изготовлением мебели из промышленных бумажных
трубок, чем и по сей день вызывает ажиотаж в архитектурном сообществе. Новаторские мебельные
конструкции можно заметить и в девятиквадратном
доме 1997 года постройки. В 1998 году компания
Ban представила эту мебель из бумажных трубок в
серии Carta furniture.
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Рисунок III Дом с занавесками
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