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FEATURES OF INTERIOR DESIGN OF HOTEL ROOMS IN ETHNIC STYLE 

 

Анотація 

У статті виявлено особливості дизайну інтер’єрів приміщень готелів в етнічному стилі. Окреслено 

найвідоміші напрями етностилю на прикладах проектів, що вже функціонують. Виділено художньо-есте-

тичні принципи, які основуються на застосуванні елементів етніки, і що поєднують більшість відгалу-

жень даного стилю, та застосовуються у розробці інтер'єрів готелів. Рекомендовано застосовувати 

етностиль як ефективний спосіб в проектуванні для підвищення естетично-виразних якостей інтер’єру. 

Abstract 

The article reveals the features of interior design of hotel rooms in an ethnic style. The most famous ethnic 

style trends are outlined using examples of projects that are already functioning. The artistic and aesthetic prin-

ciples, which are based on the application of ethnic elements, and which combine most of the branches of this 

style, and are used in the development of hotel interiors, are highlighted. It is recommended to use ethnic style as 

an effective way in design to increase the aesthetic and expressive qualities of the interior. 

 

Ключові слова: Етнічний стиль, інтер’єр готелю, сучасний дизайн, колорит. 

Keywords: Ethnic style, hotel interior, modern design, color. 

 

Вступ. В сучасному світі з популяризацією 

подорожей та відкритим доступом до культур різ-

них народів та національностей, почала з’являтися 

мода на захоплення етносом. Ця мода також торк-

нулась і сфери дизайну інтер’єру – дизайнери, все 

частіше, стали застосовувати етнічний стиль у ква-

ртирах та житлових будинках, в дизайні різномані-

тних тематичних ресторанів, клубів, готелів та інші 

громадських закладах. 

Етнічний стиль представляє собою поєднання 

культури і традицій різних національностей та 

народів. Його не дуже часто використовують в ди-

зайні інтер’єру але, при використанні, найчастіше 

етностиль обирають в якості способу оформлення 

яскравих, оригінальних та неповторних дизайнів. 

Для цього характерне використання етнічних мо-

тивів і особливостей різних народів. Загалом по-

няття «Етнос» можна охарактеризувати суспіль-

ством, яке проживає на певних територіях протягом 

тривалого часу, що володіє загальними культур-

ними традиціями і мовними навичками [1]. Голов-

ною особливістю етнічного стилю є відображення 

національної культури того чи іншого народу або 

місцевості. Найчастіше це меблі, символіка, форми 

і кольори, матеріали, акценти і декор. Також не 

менш важливу роль зіграла мода на натуральні ма-

теріали, оскільки саме вони є однією з основних 

особливостей етнічного стилю. 

Але, нажаль, зараз в світі немає чітко виявле-

них принципів використання етнічного стилю у су-

часних інтер’єрах, котрі були б необхідні в прак-

тичній роботі дизайнерів інтер’єру. Відповідно, ця 

тема є актуальною. 

Попередній аналіз. В першу чергу, аби розі-

братися в застосуванні етнічного стилю інтер’єру в 

оздобленні приміщень готелів та виділити особли-

вості його застосування, варто провести попередній 

аналіз, і ознайомитися з вітчизняним та закордон-

ним досвідом застосування етностилю в житловому 

інтер’єрі та інтер’єрі готелів. 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-30153-4-8
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Якщо казати про вітчизняний досвід готель-

ного бізнесу, то на жаль, раніше готелям довгий час 

не приділялося належної уваги. Але з приходом су-

часності і популяризації подорожей, готельний біз-

нес почав стрімко розвиватися. Таким чином готе-

льна індустрія в пострадянському просторі часто 

повторювала етапи становлення готелів Європи [2]. 

Продовжуючи тему вітчизняного досвіду, важ-

ливо зазначити, що конкретний аспект етнічного 

стилю для нашої країни – це українська стилістика, 

яка є особливо важливою, як показовий зразок 

стилю та символічна візитка держави. Джерелом 

формування українського етнічного стилю є багата 

культурна спадщина України. Її специфіку склада-

ють речовий матеріал, дотичний до художніх, істо-

ричних і побутових традицій, а також духовна 

сфера ‒ національний, ментальний і самобутній ко-

лорит, що створюють основу етнодизайну, підкрес-

люючи самобутні риси та особливості. 

Для формування ідеї інтер’єру з етнічними ри-

сами (рис. 1), вирішальне значення має огляд істо-

ричних зразків українських інтер’єрів. 

 

а б 

Рис. 1. – Приклад повного відтворення українського народного дизайну в умовах готелю: а – готель 

«Українське село» в селищі Бузова київської області [3]; б – готельно-ресторанний комплекс 

«Підкова» у м. Рівне [4] 

 

Аналіз джерел свідчить про те, що пошире-

ними декоративними елементами українських хат 

були декоративні тканини, вишивка, кераміка та де-

рев’яний мальований посуд та ін. [5; 6]. Орнамен-

тальний декор є характерним для декоративно-ужи-

ткового мистецтва, і саме він є притаманним для ук-

раїнської оселі. Таким чином народні орнаменти 

відображають ментальність, світогляд, естетичне та 

емоційне уявлення про навколишній світ. Вони ті-

сно пов’язані з народом, його історією та визнача-

ють основні риси етнічної культури. Сучасний ди-

зайн не рідко звертається до орнаментів з вишива-

нок, декору стін та меблів. Переосмислені орнаме-

нти іноді стають основою для новітніх 

дизайнерських рішень. Їх наносять у вигляді розпи-

сів на стіни, використовують у декорі меблів, ви-

кладають мозаїкою (рис. 2).  

 

 
а 

 
б 

Рис 2. – Приклад використання мотиву української вишиванки. Колекція меблів Ярослава Галанта в 

етнічному стилі: а – настільний футбол; б – крісло [7] 

 

В етнічному дизайні житлових інтер’єрів сут-

тєве місце належить також традиційній народній 

символіці, яка відображає культурні та історичні 

особливості народу. Тут мається на увазі зобра-

ження традиційних для українського стилю пше-

ниці, калини, мака, розана та іншого, що часто ви-

користовується для «фірмового» українського 

стилю [8].  

Кажучи про закордонний досвід, варто зазна-

чити, що не всі закордонні етнічні стилі є популяр-

ними, але можна виділити низку тих, що відомі у 

всьому світі (рис. 3): 
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а 

а –готель Heritage Awali Golf & Spa Resort 

(Африканський стиль – вільний, яскравий та 

динамічний) [9]; 

б – Вілла Orsula (Європейські стилі – елегантні, 

витончені та спокійні) [10]; 

c – Готель Madison (Американський стиль – 

відображення сучасної Північної та барвистої 

Південної Америки) [11]; 

d – Готель-палац «Jumeirah Al Qasr» 

(Арабський стиль – таємничий, багатий та 

блискучий) [12];  

e – Рьокан (готель) Юмотоя (Азіатський стиль 

– вважається самобутнім і неповторним, 

оскільки формувався довгий час без зовнішніх 

втручань, методом складного поєднання 

традицій Китаю, Японії, Таїланду, Індії, 

Сінгапуру, В'єтнаму та Кореї) [13] 
б  

с 

d  

e 

Рис. 3 – Приклади повного відтворення етнічного дизайну в умовах готелю  

 

Основна частина. На сьогоднішній день 

етнічна стилістика є одним з провідних напрямків 

формування образу сучасного інтер’єру готелю, 

адже це стає своєрідною візитівкою для відвіду-

вачів певного регіону чи країни, де розташований 

той самий готель. За рахунок того, що у сучасному 

світі дуже розвинене міжнаціональне та міжкуль-

турне «спілкування», дуже ціниться вузька націо-

нальна ідентичність та зростає інтерес до неї. Таким 

чином етнічний стиль інтер’єру можна трактувати 

як прагнення дизайнерів до розділення етніки та 

здобутків різних народів на більш вузькі та кон-

кретні напрямки, їх відтворення, адаптації та впро-

вадження у сучасний дизайн інтер’єру [14].  

В інтер’єрі, виконаному в етнічному стилі, за-

звичай використовується багато елементів декору, 

які несуть у собі інформацію про культурні та істо-

ричні особливості того чи іншого регіону або 

країни. Простіше кажучи – елементи декору іденти-

фікують стиль інтер’єру для гостей та відвідувачів, 

якщо казати про оздоблення інтер’єрів готелів. 

Кожна країна володіє унікальним, притаман-

ним тільки їй, напрямком етнічного стилю. Але за 

рахунок високої розвиненості та популяризації пев-

них країн серед туристів, раніше вже було виділено 

найбільш популярні закордонні напрямки (див. рис. 

3) та слов’янський напрямок (до нього відноситься 

український етностиль). Безумовно, усі ці стилі 

відрізняються між собою, але вони мають ряд 

спільних рис та схожу схему їх впровадження в ін-

тер’єр, що дозволяє об’єднати їх під єдиною назвою 

– етнічний стиль. Відповідно можна виділити ряд 

спільних рис: планувальна структура дотримується 

більш простих геометричних форм, характерних 

традиційному житлу; об’ємно-просторові рішення 

базується на образах національної архітектури; ви-
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користання традиційних меблів, посуду та тек-

стилю; використання натуральних природних ма-

теріалів та кольорової гами відповідної певному 

регіону; використання традиційних для певного 

регіону візерунків, орнаментів, декору.  

Що стосується функціонально-планувальної 

структури готелю, то першими за активністю впро-

вадження стилю інтер’єру є вхідна група, зона ре-

єстрації та зона очікування, також сюди можна 

включити зали ресторану та бар. На другому місці 

знаходяться міжповерхові холи, коридори та інші 

місця загального користування. Останніми для 

впровадження стилю інтер’єру залишаються готе-

льні номери, бо дуже часто їх роблять нейтраль-

ними, а не прив’язують до конкретного стилю, в 

якому вирішено готель.  

На основі проведеного попереднього аналізу 

та виділених характерних спільних рис етнічного 

стилю було виявлено художньо-естетичні прин-

ципи використання етнічних стилів в інтер’єрі го-

телів. 

1. Принцип «Акцентування» – заснований на 

методі застосування елементів етніки як окремих 

акцентів на фоні сучасного дизайну (рис. 4).  

 

 

Елементи етнічної культури виступають яскравими та 

неповторними акцентами і домінантами в композиції на фоні 

сучасного мінімалістичного інтер’єру з використанням 

інноваційних матеріалів та сучасних технологій 

Рис. 4. Приклад застосування етнічних елементів як акценту [15] 

 

2. Принцип «Фонування» – заснований на ме-

тоді фонового використання етнічних мотивів для 

виявлення сучасних предметів дизайну (рис. 5).  

 

 

Елементи етнічної культури виступають фоном у інтер’єрі 

готелю, це може бути оздоблення стін, стелі, підлоги. При 

цьому основні функціональні елементи обладнання інтер’єру 

виконані з новітніх матеріалів за інноваційними технологіями 

Рис. 5. Приклад використання етнічних елементів як фону до загальної композиції [15] 

 

3. Принцип «Поєднання» – заснований на ме-

тоді поєднання двох попередніх принципів та ство-

ренні «всеохоплюючої» атмосфери єдиного етніч-

ного стилю (рис. 6).  

 

Характерним є використання як фонових, так і акцентних 

елементів інтер’єру. Таке поєднання максимально наближує до 

етніки, культури та традицій певної країни чи регіону 

 

Рис. 6. Приклад створення атмосфери єдиного етнічного стилю [15] 

 

В оформлені готелів з етнічними мотивами вико-

ристовуються традиційні матеріали притаманні 

певній країні чи регіону. Особливістю таких ма-

теріалів є неповторність природніх кольорів та фак-

тури. Дизайнери використовують різноманітний ма-

теріал, винаходячи нові кольорові рішення та гами 

[17]. При цьому загальна колірна гармонія та колірні 

уподобання, засновується на символіці, має асоціа-

тивні значення, а уявлення про просторову виразність 

форми – естетичну і духовну сутність. Тобто колір ви-

користовуються для передачі символічного і смисло-

вого змісту, створення естетичних якостей об’єктів. 

Слід зазначити також першочергове значення так зва-

ного «етноколориту», заснованого на традиціях і за-

гальних явищах культури [17; 18]. 

Кажучи про етнічні мотиви України, варто 

виділити, що зазвичай дизайнери, при оформленні 

простору готелів, в основному спираються на образ 
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традиційної української хати, інтер’єри напов-

нюються традиційними меблями, декорованою 

різьбою, використовуються автентичні або ж 

стилізовані традиційні тканини, розписи тощо. Для 

оформлення стін зазвичай обирається штукатурка 

та фарба. 

Висновок. В результаті проведеного аналізу 

використанням етнічних мотивів в інтер’єрах го-

телів були виявлені загальні художньо-естетичні 

принципи в дизайні їх внутрішнього простору, 

котрі були би необхідні в практичній роботі дизай-

нерів інтер’єру. Також в результаті аналізу вияв-

лена функціонально-планувальна структура та був 

визначений ряд спільних рис між напрямками 

етнічних інтер’єрів, а також були виділені 

найбільш популярні стилі етнічного інтер’єру [1; 8; 

14; 15]. 

Відповідно, етностиль можна сміливо назвати 

ефективним способом зробити інтер’єр оригіналь-

ним, незвичайним, колоритним і особливим. Пла-

нуючи оформлення приміщень в даному стилі, важ-

ливо дотримуватись грамотного підходу у виборі 

кольорової палітри і оздоблювальних матеріалів, 

які можуть відрізнятися своїми особливостями в за-

лежності від використовуваного виду етносу. 
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Анотація 

Національні парки є найбільш поширеною категорією природоохоронних територій у різних країнах 

світу та поєднують виконання природоохоронної й рекреаційної функцій, приймаючи щорічно тисячі ту-

ристів з різних куточків світу. Метою статті є визначення ресурсного потенціалу та особливостей ро-

звитку рекреаційно-туристичної діяльності в межах національних парків Греції. Проведений аналіз дає 

підстави стверджувати, що наявні природні (посушливий субтропічний клімат, величезна довжина мор-

ського узбережжя, тепла і чиста морська вода, чудові краєвиди, гірські ландшафти) та історико-куль-

турні (історико-культурна спадщина, численні архітектурні пам’ятки античної культури) рекреаційно-ту-

ристичні ресурси національних парків Греції є одним із чинників, які визначають привабливість країни для 

туризму. Рекреаційний потенціал національних парків Греції є важливою передумовою розвитку різнома-

нітних видів рекреаційно-туристської діяльності, зростання як внутрішніх, так і міжнародних туристичних 

потоків у країні. 

Abstract 

National parks are the most widespread category of nature protected areas in different countries of the world 

and combine the performance of nature protection and recreational functions, receiving thousands of tourists from 

different parts of the world every year. The purpose of the article is to determine the resource potential and features 

of the development of recreational and tourist activities within the national parks of Greece. The conducted anal-

ysis provides grounds for asserting that the available natural (arid subtropical climate, huge length of the sea 

coast, warm and clean sea water, wonderful landscapes, mountain landscapes) and historical and cultural (his-

torical and cultural heritage, numerous architectural monuments of ancient culture) recreational and tourist re-

sources of the national parks of Greece are one of the factors that determine the attractiveness of the country for 

tourism. The recreational potential of the national parks of Greece is an important prerequisite for the develop-

ment of various types of recreational and tourist activities, the growth of both domestic and international tourist 

flows in the country. 

 

Ключові слова: національний парк; рекреація; туризм; рекреаційний потенціал; рекреаційно-тури-

стські ресурси; Греція. 

Keywords: national park; recreation; tourism; recreational potential; recreational and tourist resources; 

Greece. 

 

Постановка проблеми. Актуальність теми 

обумовлена значенням і роллю рекреаційно-ту-

ристських ресурсів для розвитку міжнародного ту-

ризму Греції. Національні парки є найбільш поши-

реною категорією природоохоронних територій у 

різних країнах світу та поєднують виконання при-

родоохоронної й рекреаційної функцій, приймаючи 

щорічно тисячі туристів з різних куточків світу. Ре-

креаційному освоєнню територій національних 

парків, розробці програм розвитку рекреації й ту-

ризму у їх межах повинно передувати вивчення ре-

сурсів природоохоронних територій цієї категорії. 

Метою статті є визначення ресурсного потен-

ціалу та особливостей розвитку рекреаційно-тури-

стської діяльності в межах національних парків 

Греції. 

Виклад основного матеріалу. Греція – країна 

на південному сході Європи, є найпівденнішою 

околицею Балканського півострова. Грецію омива-

ють Егейське, Іонічне, Крітське і Лідійське моря. 

Берегова лінія простягається майже на 4000 км. 

Складається з материкової Греції (Аттика, Пело-

поннес, Центральна Греція, Фессалія, Епір, Маке-

донія, Фракія) і островів Егейського й Іонічного мо-

рів. П’ята частина території країни – острови. Їх 
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близько 20 тисяч, але таких, де проживає населення 

– менш як 200. Греція є гірською країною. Гори зай-

мають 80% території країни [1]. 

Відповідно до Всесвітньої бази даних про при-

родоохоронні території, станом на травень 2022 

року на території Греції знаходиться 10 національ-

них лісових парків, 2 національні морські парки та 

15 національних парків. Кожен національний парк 

складається з ядра та території, що його 

оточує. Згідно з грецьким законодавством площа 

ядра не може бути менше ніж 15 000 000 квадрат-

них метрів (5,8 квадратних миль), за винятком 

морських національних парків. Навколишня площа 

повинна бути більшою або принаймні рівною роз-

міру ядра. У центрі національного парку дозволені 

лише наукові дослідження, 

помірна рекреаційна діяльність та отримання ін-

формації, пов’язаної з навколишнім середови-

щем. В околицях національного парку дозво-

лено будівництво доріг, кемпінгів і пішохідної ін-

фраструктури [4]. 

Національний парк Олімп створений в 1938 

році та є цінним з екологічної, археологічної та іс-

торичної точок зору. Національний парк є справж-

нім раєм для любителів природи, оскільки це при-

родний ареал для широкого розмаїття видів фауни 

та флори (зустрічається понад 25% усієї грецької 

флори) та може похвалитися глибокими ущели-

нами, лісами та гірськими вершинами. Олімп є най-

вищим гірським пасмом грецьких Балкан в об-

ласті Фессалія. З невеличкого 

міста Літохоро поблизу Салонік починається сход-

ження на гору Олімп. Пік Олімпу майже завжди 

оточений туманом. Пасмо складене переважно мар-

муроподібними вапняками та кристалічними 

сланцями. Схили круті, перерізані ущелинами, по-

рослі вічнозеленими чагарниками, широколистими 

та сосновими лісами. Національний парк є місцем 

для альпіністів і туристів. В межах парку є мережа 

притулків, де одночасно можуть розміститися де-

сятки туристів. 

Національний парк Парніта загальною пло-

щею 3812 га розташований в 30 кілометрах на пів-

ніч від Афін. Окрім однойменного гірського хребта, 

більша частина якого вкрита густими лісами, парк 

включає озера, ущелини та печери. Ідеально підхо-

дить для піших прогулянок, спостереження за пта-

хами та катання на гірських велосипедах. Націо-

нальний парк має два притулки та відомий своїми 

дикими тюльпанами. Територія природоохоронної 

установи є природним середовищем існування для 

сосни та ялини, відзначається різноманіттям дикої 

природи й охоплює декілька археологічних 

пам’яток, такі як Палац Татої та кілька залишків 

фортець. 

Національний парк Парнас найбільш відомий 

своїм гірськолижним курортом та є першим націо-

нальним парком, який був заснований в Греції у 

1938 році. Однойменний гірський масив розташо-

ваний у середній частині Греції на північ від Корин-

фської затоки. Складений переважно з вапняків, ве-

ршина скеляста. Переважають середземноморські 

чагарники та хвойні ліси. Загальна площа території 

природоохоронної установи становить понад 14 

577 га. Національний парк розкинувся на гірській 

місцевості між стародавніми ділянками Дельфі та 

Арахової й характеризується різноманіттям екосис-

тем. Природоохоронна установа пропонує різно-

манітні види заходів, такі як катання на лижах, ка-

тання на гірських велосипедах, пішохідні прогу-

лянки та вивчення руїн Дельфі. Національний парк 

є місцем для рекреантів будь-якого віку та інте-

ресів. 

Національний парк Енос, заснований у 1962 

році, розташований на острові Кефалонія біля захі-

дних берегів Греції. Гора Енос (1628 м) є найвищою 

гірською вершиною острова. Правовий статус наці-

онального парку має більша частина гірського па-

сма. Схили Еноса вкривають грецька ялиця (енде-

мічний вид) і чорна сосна, а також дубові та соснові 

ліси. У ясні дні панорама охоплює вид на захід Пе-

лопоннесу і Етолію та острови Закінф, Лефкас та 

Ітаку. В околицях Еноса не облаштовано жодного 

гірськолижного курорту, проте на півночі гірського 

пасма туристів приваблюють печери. 

Національний парк Суніон розташований уз-

довж південної верхівки півострова Аттика, при-

близно за 50 км від Афін. Національний парк іде-

ально підходить для одноденної поїздки зі сто-

лиці. Мис Суніон згадується вже 

в «Одіссеї» Гомера. Територію населяли рибалки 

та хлібороби, залишки їх кам’яних будівель зберег-

лися донині. Щобільше, в архаїчну добу весь неве-

ликий півострів був оточений суцільною фортеч-

ною стіною довжиною до 500 метрів. Загалом 

Суніон слугував східним форпостом Афін, 

своєрідною величезною наглядовою вежою з ви-

димістю на три сторони світу і на багато десятків 

кілометрів. Археологічні знахідки датуються почи-

наючи з рубежу 4 і 3 тисячоліть до н. е. З важливих 

пам’ятників перший ‒ величезний курос з Суніона 

‒ чоловіча статуя висотою більше трьох метрів, що 

датується 7 століттям до н. е., нині зберігається 

в Афінському археологічному музеї. Зі скелі Суні-

ону відкривається мальовничий вигляд. Згідно з мі-

фологією, саме з цієї скелі кинувся Егей, коли по-

бачив корабель з чорними вітрилами. Найбільший 

інтерес серед об’єктів античної спадщини стано-

вить храм Посейдона. Також на мисі Суніон зберег-

лися сліди храму Афіни, побудованого також у 5 

столітті до н. е. 

Національний парк Лефка-Орі (Білі Гори), ши-

роко відомий як Самарія ‒ національний парк у 

західній частині острова Крит, одне з найбільш ту-

ристичних місць острова. Парк розташований в ме-

жах Білих гір та характеризується численними ви-

довищними ущелинами, найбільша та найвідоміша 

з яких, найдовша (протяжністю 16 км) у Європі 

Ущелина Самарія, надала парку альтернативну та 

відомішу за офіційну назву. Парк є природним 

місцем проживання для більш ніж 450 видів рослин 

та багатьох ендемічних тварин. 

Національний парк Пінд ‒ національний 

парк у материковій Греції, розташований в ізольо-

ваному гірському районі, охоплює частину Маке-

донії та Епіру, в північно-східній частині гірського 
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масиву Пінд. Національний парк був створений у 

1966 році та займає площу в 6927 га. Центральна 

зона парку (3360 га) охоплює найбільшу частину 

долини Валя-Калда і навколишні схили гірських 

піків. Національний парк розташований у діапазоні 

висот від 1076 до 2177 метрів і характеризується гу-

стими лісами європейської чорної сосни й бука зви-

чайного, скелястими хребтами, де кілька вершин 

висотою понад 2000 метрів, швидкими річками та 

гірськими озерами. Область, де розташований 

національний парк, належить до екорегіону зміша-

них лісів гори Пінд і є одним з трьох місць в Греції, 

де є ведмеді. Попри те, що це один з найменш 

відвідуваних районів країни, національний парк 

Пінд, доступний у маленькому селі Періволі, про-

понує широкі можливості для піших прогулянок та 

курорт для скелелазіння біля вершини Мавроруні. 

Кемпінг, поза межами основної зони, можливий під 

час катання на каяках і вимагає спеціального доз-

волу. 

Назва національного парку Преспа походить 

від назв двох прісноводних озер в Південно-

Східній Європі, на кордоні Греції, Албанії та 

Північної Македонії. Ці озера ‒ найвище розташо-

вані тектонічні озера на Балканах, розташовані на 

висоті 853 м. Озеро Велика Преспа поділено між 

Албанією, Грецією та Північною Македонією. В 

озеро впадає річка Істочка-Река. Озеро Мала Пре-

спа поділено лише між Грецією та Албанією. Між 

обома озерами розташовані гори Галичиця. 

Оскільки озеро Преспа розташовано вище на 150 м 

за Охридське озеро, і за 10 км на захід, вода з Пре-

спи прямує через карстові тунелі й виходить у ви-

гляді джерел, живлячи струмки, що прямують в 

Охридське озеро. Протягом багатьох років грецька 

частина району озер Преспа була малозаселеною, 

напіввійськовою зоною, для проїзду в яку потрібно 

було отримувати спеціальний дозвіл. До 1970-х 

років район мало освоювався, проте пізніше Греція 

стала залучати в район туристів. Через достаток 

рідкісної фауни та флори 2000 року район було ого-

лошено транснаціональним парком. Регіон приваб-

лює вітчизняних та іноземних туристів, які 

приїжджають приєднатись до природи, спо-

стерігати за численними птахами та вивчити кілька 

цікавих пам’яток. 

Національний парк Вікос-Аоос заснований у 

1973 році в периферії Епір на північному заході 

Греції. Парк охоплює 126 км² в гірській місцево-

сті Пінду (висота варіює від 550 до 2497 метрів) з 

безліччю річок, озер, печер, глибоких каньйонів і 

густими хвойними та листяними лісами. Основою 

парку є винятковий своєю красою каньйон Вікос, 

створений геологічною роботою річки Войдоматіс. 

До національного парку входять ущелина Аоос, 

гора Тімфі із найвищою вершиною Гаміла (2497 

метрів) і низка традиційних грецьких поселень пе-

риферійної зони парку. Вікос-Аоос є одним із 

національних парків у материковій Греції і розта-

шований за 30 кілометрів на північ від міста Яніна. 

Відмінними особливостями парку є різноманіт-

ний ландшафт місцевості, рідкісні ендемічні види 

флори і фауни, деякі з яких знаходяться на межі 

зникнення, а також культурні особливості тра-

диційних поселень. Впродовж останніх років еко-

логічний туризм розглядається як альтернатива 

економічному спаду місцевих громад. Парк є улюб-

леним місцем активного відпочинку серед місцевих 

жителів, ідеально підходить для піших прогулянок, 

скелелазіння, гірських велосипедів, сплавів і ка-

яків.  

Висновки. Проведений аналіз дає підстави 

стверджувати, що наявні природні (посушливий 

субтропічний клімат, величезна довжина морсь-

кого узбережжя, тепла і чиста морська вода, чудові 

краєвиди, гірські ландшафти) та історико-культу-

рні (історико-культурна спадщина, багаточисельні 

архітектурні пам’ятки античної культури) рекреа-

ційно-туристські ресурси національних парків Гре-

ції є одним із чинників, які визначають привабли-

вість країни для туризму. Рекреаційний потенціал 

національних парків Греції є важливою передумо-

вою розвитку різноманітних видів рекреаційно-ту-

ристської діяльності, зростання як внутрішніх, так і 

міжнародних туристичних потоків у країні. 

Список використаних джерел 

1. Мальська М. П., Гамкало М. З., Бордун О. 

Ю. Туристичне країнознавство. Європа : навчаль-

ний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2009. 

224 с. 

2. Найкрасивіші національні парки в Греції. 

URL: https://ukr.worldtourismgroup.com/most-

beautiful-national-parks-greece-23174 (дата звер-

нення: 22.10.2022). 

3. Список національних парків Греції. URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D

0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0

%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B

0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_

%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D

0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%

96%D1%97 (дата звернення: 22.10.2022). 

4. National parks of Greece. URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Na-

tional_parks_of_Greece (дата звернення: 

22.10.2022). 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%B4%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BC%D1%84%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
https://en.wikipedia.org/wiki/National_parks_of_Greece
https://en.wikipedia.org/wiki/National_parks_of_Greece


12 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #30(153), 2022 

MEDICAL SCIENCES 

Horbatiuk Inna  

(ORCID ID 0000-0002-7985-3190) 

PhD, Associate Professor of Department of Pediatrics and Children Infectious Diseases of Bukovinian 

State Medical University Teatralna Sq., 2, Chernivtsi, Ukraine, 58002 

Donska Tatyana 

Laboratory assistant of Department of Pediatrics and Children Infectious Diseases of Bukovinian State 

Medical University Teatralna Sq., 2, Chernivtsi, Ukraine, 58002 

 Helich Karina, Tsap Mykhailyna, Yusvyk Inna, Vyhnanchuk Viktoriia  

Students of Bukovinian State Medical University Teatralna Sq., 2, Chernivtsi, Ukraine, 58002 

DOI: 10.24412/2520-6990-2022-30153-12-14 

 

LYME DISEASE AS A PROBLEM OF NEUROLOGY AND PEDIATRIC 

 

Abstract:  

Lyme borreliosis in children is a current topic for scientists of the 21st century. Clinical features of pediatric 

Lyme disease resemble those seen in adults, although symptoms may last for a shorter period of time and the 

prognosis is more favorable. However, diagnosing this disease in children is much more difficult, as some of its 

symptoms may be similar to other common pediatric clinical manifestations. The diagnostic and therapeutic ap-

proach to Lyme disease in pediatrics is often not codified, and recommendations designed specifically for adults 

are not always appropriate. As a result, it is possible to diagnose this disease already at the stage of neuroborre-

liosis or Lyme arthritis. Neuroborreliosis can be manifested by various lesions of both the central and peripheral 

nervous system. This article examines the issue of neuroborreliosis in a pediatric clinic. 

 

Key words: Lyme disease, neuroborreliosis, children. 

 

Lyme disease (tick-borne borreliosis, Lyme-bor-

reliosis) is an infectious natural-focal transmissible dis-

ease caused by bacteria of the Borrelia burgdorferi 

sensu lato (Bbsl) complex and is characterized by a pre-

dominant lesion of the skin, cardiovascular system, 

nervous system, and musculoskeletal system. Most 

cases of Lyme disease (LD) occur as a result of being 

bitten by an infected tick while walking, resting, or 

playing. Ixodes ticks are carriers of Borrelia, among 

which Ixodes dammini is considered the main one. A 

relatively frequent place of tick suction in children is 

the hairy part of the head, the area of the ear folds, and 

the peri-umbilical area. Therefore, children who live in 

forested areas or areas with a high prevalence of borre-

liosis, infected with vector ticks, are at risk of infection 

with pathogenic borreliosis [1-4]. 

These microorganisms are gram-negative motile 

obligate intracellular parasites. More than 13 genomic 

groups belonging to the Borrelia burgdorferi sensu lato 

complex have been identified. Currently, only three 

types of Borrelia are considered pathogenic for hu-

mans: B.burgdorferi sensu stricto (causes Lyme arthri-

tis), B. garinii (affects the nervous system) and B. 

afzelii (causes chronic atrophic dermatitis) [2-4]. 

The incubation period lasts 7-14 days on average. 

Human susceptibility to Borrelia is very high. Children 

are the most vulnerable age group, because they are in 

the period of formation of the maturity of the immune 

system [1, 2, 5]. 

There are 3 stages of the disease: 

1. Stage of local infection. In children, it manifests 

as a combination of erythema migrans, flu-like syn-

drome and lymphadenopathy. 

2. The stage of dissemination of Borrelia in inter-

nal organs (nervous system, heart, joints, etc.). In chil-

dren, during the early disseminated stage, paralysis of 

cranial nerves, especially facial, benign intracranial hy-

pertension, meningitis and carditis can be observed. 

Lymphocytic meningitis, cranial nerve neuropathy, and 

radiculoneuritis are the classic triad of acute early neu-

rologic Lyme disease. 

3. The stage of chronic (late) infection, in which 

target organs are affected - skin, nervous system, joints, 

skeletal muscles, eyes. The late stage of Lyme disease 

in children most often takes the form of arthritis [2, 4, 

6]. 

One of the manifestations of Lyme disease in chil-

dren is neuroborreliosis, which is manifested by dam-

age to the cranial nerves (paralysis), the peripheral 

nervous system (radiculoneuropathy, which can be 

manifested by numbness, tingling, "shooting" pain or 

weakness in the arms or legs) and the central nervous 

system ( Lyme meningitis) [4, 7]. 

At the beginning of the disease, damage to the 

nervous system is mainly inflammatory in nature. As it 

progresses, the manifestations of degenerative changes 

in the nervous tissue become more and more obvious. 

This is reflected in a certain phasing of manifestations 

of neurological symptoms: 1) appearance of radicular 

pain 10-15 days after the development of migratory er-

ythema; 2) the appearance of other neurological symp-

toms in an average of 40 days after the formation of 

erythema (in the interval from 0 to 150 days) [7-8]. 

In children with LD, damage to the trigeminal and 

facial nerves often occurs, which occurs in 5–10 to 55% 

of cases. Paresis of the facial muscles is preceded by 

paresthesias, pain behind the ear, pain in trigger zones 

in the orbit, herpetic rash on the skin, catarrhal conjunc-

tivitis. The criteria for the diagnosis of neuroborrelio-

sis, developed by the European Federation of Neuro-

logical Societies (Federation of European Neurosci-

ence Societies), include the presence of neurological 
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symptoms, pleocytosis in the cerebrospinal fluid, and 

intrathecal immunoglobulins to B. burgdorferi. In the 

presence of 2 of the 3 signs listed above, neuroborreli-

osis is possible [7, 9]. 

Signs and symptoms of Lyme meningitis in chil-

dren are similar to the course of viral meningitis. In 

clinical practice, there is a rule of seven, which is used 

to predict the risk of developing Lyme meningitis: chil-

dren with a headache that lasts less than 7 days, the 

presence of mononuclear cells in the cerebrospinal 

fluid is less than 70%, and with the absence of paralysis 

of the 7th pair of (or other) cranial nerves are classified 

as having a low risk of developing Lyme meningitis [8]. 

10% of patients develop acute or subacute enceph-

alitis with predominant white matter damage, often 

periventricular, with the formation of para- or tetrapar-

esis, pelvic disorders, extrapyramidal, cerebellar disor-

ders, epileptic seizures, often astheno-vegetative syn-

drome and other manifestations of autonomic dysfunc-

tion [8, 10]. 

Polyradiculoneuropathy is characterized by radic-

ular pain of an intense acute or subacute nature, more 

often in the lumbar region, which often worsens at night 

and reaches a maximum after a few days; often develop 

asymmetric paresis of the limbs with tendinous are-

flexia, impaired sensitivity mainly in the lower limbs 

with gradual recovery of function, sometimes incom-

plete, within 2-3 months [10, 11]. 

The residual stage (post-Lyme syndrome) is char-

acterized by muscle pain, general weakness, rapid fa-

tigue, and cognitive disorders [12]. 

The polymorphism of clinical manifestations 

makes the diagnosis of neuroborreliosis difficult. First 

of all, it is necessary to suspect this pathology in pa-

tients with meningitis, meningoencephalitis, cranial 

neuropathies, radiculoneuritis, plexitis, especially in 

endemic regions and during the spring-summer season. 

Assessment of skin manifestations associated with tick 

bites is of great importance. It is important to remember 

that in approximately 10-15% of cases during tick bites, 

a person is simultaneously infected with tick-borne en-

cephalitis and borreliosis, which can lead to a severe 

course of both diseases, and such cases can only be rec-

ognized using specific research methods [13]. 

A spinal tap is performed to diagnose Lyme men-

ingitis. Analysis of the cerebrospinal fluid revealed 

lymphocytic pleocytosis, a normal glucose level, and a 

slightly elevated protein level, which requires a diag-

nostic search to rule out meningitis of viral etiology. 

For final confirmation of neuroborreliosis, detection of 

intrathecal synthesis of Borrelia antibodies is neces-

sary. In parallel with the examination of the cerebrospi-

nal fluid, antibodies to Borrelia in blood serum and blot 

analysis should be determined. In typical cases of acute 

neuroborreliosis, only positive IgM to Borrelia is de-

tected, positive IgG appears later. MRI of the brain in 

children with neuroborreliosis may reveal expanded 

Virchow-Robin spaces and T2-hyperintense foci [14]. 

Patients with moderate and severe forms of LD re-

quire inpatient treatment at all stages of the disease. The 

choice of antibiotic and the duration of the course of 

treatment depend on the form of the disease. Antibiotic 

therapy is not recommended if there are no clinical 

symptoms and specific antibodies are detected. Some-

times the symptoms of the disease may progress, re-

quiring continued treatment with another antibiotic. To 

detect progression, it is necessary to carefully monitor 

the course of the disease. In case of persistence of ex-

isting symptoms, which regress within several weeks, 

only symptomatic treatment should be carried out. In 

late neuroborreliosis and chronic arthritis, symptoms 

may persist for a longer time, but this does not mean 

that the patient should take an antibiotic during this pe-

riod [14, 15]. 

Prevention of tick bites and prevention of Lyme 

disease includes: 

1.  Individual protection measures (bright-colored 

clothing, with long sleeves and pants, it is desirable to 

tuck the end of the pants into the socks; check skin areas 

after a walk in nature etc). 

2. Repellents (to prevent tick bites). 

3. To remove an attached tick: 

—  mechanical removal of the tick (with the help 

of tweezers or other tools); 

—  application of petrolatum products or specific 

harmful substances for disconnection tick. 

Testing it is not recommended to test for the pres-

ence of B. burgdorferi in ticks after a bite. It is also not 

carried out testing asymptomatic patients after a tick 

bite. 

Prophylactic use of antibiotics after a bite 

Prophylactic antibiotic therapy is recommended 

for children and adults within 72 [16] hours only in the 

case of a bite with a high risk of development infec-

tions, namely: 

—  detected bite by an ixodid tick; 

—  it happened in a highly endemic area; 

—  the tick was attached for ≥ 36 hours. 

One-time use is recommended as prevention tak-

ing doxycycline in a dose of 200 mg for adults and 4.4 

mg/kg (with a maximum dose of 200 mg) for children. 

At the same time, it is contraindicated for use in 

older children < 8 years, pregnant, lactating. Doxycy-

cline is not recommended for use in the UK children up 

to 12 years old. In the USA, the American Academy 

pediatrics allows the use of doxycycline at Lyme dis-

ease with a short course (< 21 days) in childrenup to 8 

years [15]. 

Conclusions. So, the Lyme-borreliosis clinic in 

pediatrics has its own characteristics. Non-specific 

clinical manifestations are quite frequent, which is the 

cause of complicated and late diagnosis of the disease 

already at the stage of damage to the target organs. In 

particular, with Lyme disease, it is possible to damage 

both the central and peripheral nervous system, which 

can manifest as meningitis, encephalitis, polyradiculo-

neuropathy, facial nerve neuritis. In this regard, damage 

to the nervous system in children with borreliosis is an 

urgent problem that requires improvement of methods 

of early diagnosis, treatment and prevention. 
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OPTIMIZATION OF THE CHARGE PREPARATION PROCESS IN THE PRODUCTION OF 

TITANIUM PELLETS 

 

Abstract.  

The problem of mathematical modeling and control of the charge preparation process in order to optimize 

the technological regime is considered. Using the methods of regression analysis, the relationship between the gas 

permeability of the charge layer, the shrinkage of the layer, the bulk mass and the speed of movement to the drying 

zone on its moisture content is established. An expression is found for the optimal moisture content of the charge. 

On the basis of theoretical and experimental data, a computer simulation program has been compiled which 

makes it possible to determine the estimate of the optimal parameters in the process of preparing the charge for 

the production of titanium pellets. 

 

Keywords: mathematical modeling, charge, pellets, gas permeability, optimization, roasting machine. 

 

Introduction. Titanium-containing materials are 

used in many areas of industrial production. In particu-

lar, they are widely used in transport and chemical en-

gineering, aerospace engineering and other industries 

due to their high specific strength, fatigue resistance, 

fracture toughness, and corrosion resistance [1]. At the 

same time, the production of such materials is charac-

terized by high energy intensity and a significant 

amount of hard-to-recycle waste from titanium metal-

lurgical production [2]. 

One of the main directions in the development of 

metallurgy in modern conditions is not only the re-

equipment of the industry through the introduction of 

new technologies, but also the reconstruction, modern-

ization, automation and computerization of existing 

and construction of new metallurgical units. To ensure 

the growth of production and the competitiveness of 

products in the metal market, it is necessary to con-

stantly improve the organization of preparation in high-

quality raw materials [3]. 

As a rule, mathematical modeling has long been of 

decisive importance in understanding and predicting 

technological processes in heavy industry and metal-

lurgy. 

The purpose of modeling any technological pro-

cess is to establish a quantitative dependence of the out-

put parameter on one or a group of input parameters 

that can change randomly [4]. 

An effective solution of the problem of optimal 

control of any complex object, as a rule, is associated 

with a fairly complete consideration of the physical na-

ture of the processes occurring in it and an analysis of 

their features. 

In this case, the primary task is to build a mathe-

matical model of the control object, which allows the 

choice of the structure and parameters of the control 

system, the formation of optimality criteria and con-

straints, the solution of forecasting problems, etc. [5, 6]. 

The optimal gas permeability of the charge pro-

duction. The initial charge, consisting of return, con-

centrate and finely ground limestone, is fed from the 

bunkers to the conveyor. The amount of charge is de-

termined by the dispensers located at the bottom of the 

bins. The mixture is mixed in the drum, then bentonite 

is added to the mixture for bonding and water. Pelletiz-

ing takes place on the plate granulator. Finished raw 

pellets are fed to a belt sintering machine. On the con-

veyor of the machine, the pellets pass through three 

zones: I - heating, drying; II - firing; III - cooling. In the 

drying zone, the pellets are heated up to 400 °C by the 

heat of gases from the roasting and cooling zones. In 

the firing zone, the temperature reaches 1200-1350 °C 

due to gas combustion. 

The charge is heated from above, in the cooling 

zone, cold air is blown through the pellet bed. The 

cooled pellets are unloaded on the screen. Fractions 

<10 mm are sent for recycling [7]. 

An important step in the production of pellets is 

the process of moistening the charge (feedstock) to 

achieve its optimal gas permeability in order to increase 

the productivity of sintering machines and improve the 

quality of the finished product. The gas permeability of 

the charge depends to a large extent on its absolute hu-

midity. For a material of a given mineralogical and 

granulometric composition, there is only one optimal 

moisture value, which must be maintained manually or 
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automatically with the possible degree of accuracy [8, 

9]. 

The moisture content has a very strong influence 

on the gas permeability of the layer of pelletized 

charge. The results of the study by G.I. Volkovitsky,  

N.M. Yakubtsiner, Yu.P. Smirnov, N.Z. Plotkin, V.I. 

Korotich [10] showed that when the humidity changes, 

the properties of the pelletized charge change signifi-

cantly: bulk mass, lump strength, layer structure and its 

gas permeability. The typical nature of the dependence 

of these parameters on the moisture content of the mix-

ture showed that with a gradual increase in the moisture 

content of the mixture, its bulk density decreases (the 

porosity of the layer increases), and gas permeability 

increases. The charge reaches a minimum value upon 

reaching a certain moisture content of the bulk mass, 

with a further increase in moisture content, the porosity 

of the layer begins to fall, and the gas permeability con-

tinues to grow. This dependence is characterized by a 

change in the pelletizing regime and, accordingly, a 

change in the charge structure [11, 12]. Subsequently, 

after analyzing the results, the authors came to the con-

clusion that the optimum moisture content of the charge 

at which the maximum vertical sintering rate is ob-

tained is approximately 1% less than the moisture con-

tent corresponding to the highest gas permeability of 

the initial charge. 

Experimental details. The results of this study 

make it possible to obtain mathematical models with 

the help of which it is possible to find, close to the ini-

tial value, the optimal values of moisture content and 

gas-dynamic parameters of the charge. 

The construction of approximating and interpolat-

ing functions is carried out using the capabilities of the 

Mathcad program. To process the results based on the 

known experimental data, the methods of general re-

gression and polynomial regression were used [13, 14]. 

The models with the highest accuracy were finally ac-

cepted. 

As a rule, regression is very effective when the 

data distribution law (x1, y1) is known in advance (or 

at least well guessed) [15]. 

The following are the results performed in the 

Mathcad system, preparation of the initial data, general 

regression, polynomial regression, calculation of inter-

polation errors and a graphical illustration of the results 

of data processing calculations. 

On the basis of experimental and calculated data, 

the coordinates of the initial points are formed in the 

form of a matrix. Mathematical processing of the ex-

perimental results made it possible to obtain the follow-

ing regression equations relating the moisture content 

of the charge to the rate of air suction through the 

charge layer (1), bulk mass (2), layer shrinkage (3) and 

the speed of movement of the drying zone (4). 

Results and discussion. The experimental data 

given in [10] give graphical expressions for the rela-

tionship between the following process parameters: air 

suction rate 𝜗, bulk mass 𝑑, layer shrinkage 𝛿ℎ, and 

drying zone movement speed 𝜗1 depending on the 

batch moisture content 𝜔. 

As a result of processing experimental data, the 

following regression equation was obtained: 

 𝜗(𝜔) = 2,493 ∙ 10−3 ∙
1

𝜔
+ 3.877 ∙ 10−3 ∙ 𝜔3 −

4.066 ∙ 10−4 ∙ 𝑒𝜔  (1) 

where 𝑅 = 0,99 – correlation coefficient, 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 =
47,422, 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 4,876 – calculated and tabulated val-

ues of the Fisher criterion for the confidence level 𝛾 =
0,95. 

On Fig. 1, on the basis of equation (1), a graph of 

the dependence of the charge moisture 𝜔 on the air suc-

tion rate 𝜗 is shown. From Fig. 1 that the resulting 

model agrees with the experimental data. 

 

 
Fig.1. Graph of influence of moisture content of sinter charge 𝜔 (%) on air suction rate 𝜗 (m/sec). 

 

The influence of the charge moisture 𝜔 on the bulk 

mass 𝑑 is approximated by the following regression 

equation (2): 

 𝑑(𝜔) = 8.678 ∙ 10−4 ∙ 𝜔3 + 4.357 ∙ 10−3 ∙
𝜔2 − 0.125 ∙ 𝜔 + 2.262   (2) 

where 𝑅 = 0,998 – correlation coefficient, 

𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 = 322,434, 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 4,876 – calculated and tab-

ulated values of the Fisher criterion for the confidence 

level 𝛾 = 0,95. 

The calculation results are shown in Fig. 2. 
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Fig.2. Graph of influence of moisture content of sinter charge 𝜔 (%) on bulk mass of charge 𝑑 (kg/dm3). 

 

The effect of charge moisture 𝜔 on layer shrinkage 

𝛿ℎ is represented by the following regression equation 

(3): 
 ∆ℎ(𝜔) = −0.05 ∙ 𝜔3 + 0.348 ∙ 𝜔2 + 0.26 ∙ 𝜔 + 0.646 (3) 

where 𝑅 = 0,992 – correlation coefficient, 

𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 = 61,758, 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 3,388 – calculated and tabu-

lated values of the Fisher criterion for the confidence 

level 𝛾 = 0,95. 

On Fig. 3, based on the regression equation (3), a 

graph of the dependence of the charge moisture 𝜔 on 

the shrinkage of the layer 𝛿ℎ is shown. 

 

 
Fig.3. Graph of the influence of moisture content of the sinter charge 𝜔 (%) on the shrinkage of the charge layer 

𝛿ℎ (mm). 

 

The effect of charge moisture 𝜔 on the speed of 

movement of the drying zone 𝜗1 is represented by the 

following regression equation (4): 

 𝜗1(𝜔) = 0.064 ∙ 𝜔3 − 2.242 ∙ 𝜔2 + 20.386 ∙
𝜔 − 42.536   (4) 

where 𝑅 = 0,995 – correlation coefficient, 

𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 = 96,03, 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 4,876 – calculated and tabu-

lated values of the Fisher criterion for the confidence 

level 𝛾 = 0,95. 

The calculation results are shown in Fig.4. 

 

 
Fig.4. Graph of the influence of moisture content of the sinter charge 𝜔 (%) on the speed of movement of the 

drying zone 𝜗1 (m/sec). 
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Installation. However, when the process is af-

fected by uncontrolled perturbations (granulometric 

composition of the charge, its temperature, the height 

of the charge layer), the position of the extremum will 

shift. To compensate these effects, it is proposed to 

equip the roasting machine with a measuring vacuum 

chamber (MVC), which is installed at the machine inlet 

in front of the first working chamber. MVC is equipped 

with an individual pump for air suction (Fig. 5). 

The vacuum in the MVC is stabilized by an auto-

matic control system. Under these conditions, the air 

flow through the MVC fully corresponds to the gas per-

meability of the charge layer. The amount of air flow 

through the MVC is fed to the input of the extreme reg-

ulator that controls the water supply to the pelletizer. 

Such a system continuously maintains the maximum 

gas permeability of the charge bed and the best process 

performance. 

The device for controlling the preparation of the 

charge in the production of titanium pellets includes a 

granulator 1, a screen 2 and a roasting machine contain-

ing heating and drying zones, a roasting zone and a 

cooling zone with the corresponding vacuum chambers 

3, 4 and 5, as well as individual vacuum pumps 6, 7 and 

8. The device is additionally equipped with a measuring 

vacuum chamber 9 connected to an individual vacuum 

pump 10 and installed on the roasting machine in front 

of the vacuum chamber 3 of the drying zone. Measuring 

vacuum chamber 9 is equipped with a vacuum stabili-

zation system and an air flow control system. At the 

same time, the vacuum stabilization system includes a 

vacuum control sensor 11, an actuator 12 and a damper 

13 installed on the vacuum chamber 9, and the air flow 

control system includes an air flow control sensor 14 

and an extreme regulator 15 connected through the ac-

tuator 16 with the control damper 17 water consump-

tion. 

 

 
Fig.5. A fragment of a roasting machine with a measuring vacuum chamber (MVC) installed 

 

Working principle. The device operates as fol-

lows: the mixture is fed to the granulator 1, where it is 

pelletized. The raw pellets then enter the drying zone of 

the roasting machine. Using a vacuum pump 10, air is 

sucked through a layer of raw pellets into a measuring 

vacuum chamber 9, in which the vacuum is stabilized 

by a vacuum stabilization system. At the same time, the 

vacuum value is recorded by the vacuum control sensor 

11, which, in turn, sends a signal to the actuator 12 that 

controls the damper 13. By changing the position of the 

damper 13, the vacuum stabilization system maintains 

its value in the vacuum chamber 9 constant. At a con-

stant vacuum in the vacuum chamber 9, the air flow 

through it depends on the gas permeability of the pellet 

bed. To control the gas permeability, the signal from 

the sensor 14 for controlling the flow of air passing 

through the vacuum chamber 9 is fed to the input of the 

extreme regulator 15, which through the actuator 16 

with the help of the damper 17 regulates the water flow 

to the inlet of the granulator 1. The air flow control sys-

tem provides the supply of such an amount water on the 

granulator 1, which achieves the optimal gas permea-

bility of the layer of pellets, determined by the maxi-

mum air flow through the vacuum chamber 9 at a con-

stant vacuum in it. Pellets with optimal gas permeabil-

ity after the heating and drying zone move through the 

roasting machine through the roasting and cooling 

zones, in which pellets are sintered and hardened. The 

high-quality finished product after the roasting machine 

is unloaded onto screen 2. The device for preparing the 

charge in the production of titanium pellets will allow 

you to quickly adjust the gas permeability of the layer 

even when the charge composition changes, which will 

significantly improve the quality of the pellets at the 

exit of the roasting machine and reduce the amount of 

product sent to circulation. 

This device will simplify the management of the 

firing process, improve the quality of the finished prod-

uct due to the operational control of the elements of the 

device and optimization of the gas permeability of the 

charge layer. 

Conclusion. Thus, the use of the experimental 

data in combination with modeling made it possible to 
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obtain a relationship between the moisture content of 

the charge and the rate of air suction; dependence of 

charge moisture content with bulk mass; layer shrink-

age and the speed of movement of the drying zone, and 

a correlation between them is found. 

During the processing of the initial data by means 

of Mathcad functions, two versions of the regression 

equation were obtained: general and polynomial. 

The adequacy of the regression equations (1)-(4) 

was confirmed using the Fisher criterion. 

The high value of the correlation coefficient (𝑅 =
0,99) confirms this result. 

The mathematical model of the pelletizing process 

can be used to develop mathematical models of many 

technological processes carried out in sinter machines. 

To compensate for uncontrolled influences, it is pro-

posed to equip the firing machine with a measuring vac-

uum chamber (MVC), which is installed at the inlet of 

the machine in front of the first working chamber. 

MVK is equipped with an individual pump for sucking 

air. The vacuum in the MVC is stabilized by an auto-

matic control system. Under these conditions, the air 

flow through the MVC fully corresponds to the gas per-

meability of the charge layer. The amount of air flow 

through the MVC is fed to the input of the extreme reg-

ulator that controls the water supply to the pelletizer. 

Such a system continuously maintains the maximum 

gas permeability of the charge bed and the best process 

performance. 
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PREPARATION OF DESSERTS 

 

Abstract 
The article is devoted to justifying the expediency of using chia seeds in dessert recipes. Developed recipes 

for pudding and mousse desserts are offered. 
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Formulation of the problem. In Europe, the pos-

sibility of using chia seeds as a new food ingredient was 

first considered by the ACNFP (Great Britain) at the 

request of R. Craig & Sons [M] Ltd in 2003. The Com-

mission noted that according to the Novel Food Regu-

lation (EC) No. 258/97 whole chia seeds and the whole 

plant belong entirely to class 2.2. [1]. 

Taking into account the experience of safe use of 

the chia plant in the following years in the nutrition of 

the population (including children) of the USA, Can-

ada, Australia, Europe, the EFSA decision of January 

22, 2013 allowed the expansion of the use of chia seeds 

in mass consumption products, including bread and 

pastries, as well as in cereal breakfasts, fruit-nut-cereal 

mixtures with 5 to 10%, and packaged chia seeds - up 

to 15 g per day [1]. 

The high demand for the components of the chia 

plant is explained by its unique chemical composition. 

100 g of chia seeds contains: protein (20-22 g), fat (30-

35 g), dietary fiber (15-30 g), carbohydrates (25-41 g), 

ash (4-6 g) [2]. 

According to information provided by scientists, 

chia seeds contain about 21% protein, which is more 

than grains such as wheat (14%), corn (14%), rice 

(8.5%), oats (15.3%), barley (9.2%), amaranth (14.8%) 

[2]. 

Therefore, the study of food products using chia 

seeds is quite relevant. 

The purpose of the study: to study the possibility 

of making a mousse dessert using chia on the market of 

restaurant services in Ukraine. 

The task of the research is to develop a recipe for 

mousse desserts using chia seeds of increased biologi-

cal value. 

Research analysis. Chia is a healthy food product 

and is used as a supplement in various proportions. Nu-

tritional value is the main reason for consuming chia 

seeds [3]. There are various types of packaged chia 

seeds for consumption on the market, the recommended 

consumption of chia seeds is about 15-25 g/day. Bene-

fits of daily consumption include lower cholesterol and 

blood pressure, weight loss, reduced joint pain, in-

creased stamina, and antioxidant activity. There are 

various experimental tests, as a result of which the ben-

eficial effect of daily consumption of 35-37 g of ground 

chia was found, it can lead to a decrease in blood pres-

sure [4, 5]. For athletes who need endurance, the con-

sumption of chia seeds provides the necessary satura-

tion of the body with ω-3 fatty acids [6]. There is a hy-

pothesis that dietary fiber and ω-3 fatty acids are 

involved in the process of weight loss; Chia mucilage 

can absorb a large amount of water, forming a large 

clot, which, when it enters the stomach, causes a feeling 

of satiety, which can reduce the amount of food con-

sumed. However, although it is considered safe in the 

short term, there is limited data to suggest safe use in 

the long term [7, 8]. Dietary consumption of ground 

chia, oil and protein has long-term health benefits due 

to its antioxidant properties and protection of cells from 

free radicals that can cause various degenerative dis-

eases [9, 10]. 

Chia is an important raw material for obtaining 

functional food due to its special characteristics. Due to 

the hydrophilic properties of chia seeds, they are used 

as substitutes for eggs and fat [11, 12, 13]. Chia seeds 

can absorb up to 12 times their own weight in water 

[14]. The seeds provide the food with a characteristic 

consistency. Currently, chia seeds are used in whole, 

ground form, in the form of gel and oil. Chia seed gel 

can be used as a substitute for oil or eggs in baking. 

Such use helps to reduce the calorie and fat content of 

products. In addition, in the case of bakery products, the 

final product has a higher content of omega-3 acids, 

which are the main biological compounds of great im-

portance for human health. Chia seed gel can replace 

up to 25% of oil or eggs in cakes. The level of this sub-

stitution has been confirmed to have a beneficial effect 

on product sensory properties such as color, taste, tex-

ture and overall acceptance. However, in the case of re-

placing 50–75% of the oil in the dough, an unfavorable 

change in the density and overall quality of the baked 

product was observed [15]. Research has shown that 

chia seed flour can also be used for pasta production as 

a substitute for wheat flour [16].  

After conducting an analysis of literary sources, it 

can be stated that the use of chia seeds in mousse des-

serts has not been sufficiently studied, which makes it 
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possible to consider it as a promising ingredient in the 

technology of making desserts. 

Results and discussion. Chia seeds are a source 

of omega-3 fatty acids, antioxidants, fiber, calcium and 

iron. 

Two tablespoons of chia seeds (1 ounce or 28 

grams) contain about 137 calories, 4 grams of protein, 

11 grams of fiber, 9 grams of fat, of which 5 grams are 

Omega-3 fatty acids; 1 g of digestible carbohydrates; 

18% of the daily norm of calcium, 30% – magnesium, 

27% – phosphorus. Chia seeds are a complete protein 

that contains all nine essential amino acids that the body 

cannot synthesize [17]. 

 
Figure 1. – Components of chia seeds 

 

Animal and human studies have shown that 

omega-3 fatty acids have a beneficial effect on the 

health of the cardiovascular system (lower cholesterol, 

regulate heart rate and blood pressure, prevent blood 

clots, and reduce inflammation). The fiber in chia seeds 

mainly consists of soluble fiber and mucilage, the sub-

stance responsible for the sticky structure of hydrated 

chia seeds. These fibers can help lower LDL cholesterol 

and slow digestion, which can prevent post-meal blood 

sugar spikes and promote satiety [17]. 

Chia seeds contain several components that, when 

consumed as part of a balanced, plant-rich diet, may 

prevent the development of various chronic diseases. 

Of particular interest to researchers is the high content 

of alpha-linolenic (ALA) fatty acids in chia seeds. 

Today, the technology of a smoothie and the tech-

nology of a drink based on cocoa, using whole and 

crushed chia seeds, respectively, have been developed. 

There are recommendations for introducing this addi-

tive during the production of kefir. It is noted that the 

use of chia seeds in beverage technology allows not 

only to improve their chemical composition, but also to 

give the product the necessary consistency. Chefs add 

the seeds to yogurt, pudding and smoothies for texture, 

or grind them into flour for baking. 

This confirms that chia seeds can help prevent dis-

ease when included in a varied, plant-rich diet. 

Features of cooking chia seeds: 

1. Chia gel: Chia seeds quickly absorb water (up 

to 10 times more than in liquid). Place ¼ cup of seeds 

in 1 cup of liquid, mix well and cover with a lid. Leave 

to infuse for about 15-20 minutes until the texture 

changes to a soft gelatin. Store in the refrigerator for up 

to one week. Added to smoothies and soups to increase 

nutritional value and create a thicker, more filling con-

sistency. 

2. Chia Pudding: To make a dessert option, mix ¼ 

cup of seeds with 1 cup of liquid, such as milk (almond, 

soy or milk) or 100% fruit juice. Leave to infuse for at 

least 15 minutes in the refrigerator. If desired, add nuts, 

chopped fresh fruit or cinnamon. 

3. Chia Sprouts: Place chia seeds in a single layer 

(use only about a teaspoon to allow room for growth) 

in a terracotta saucer or unglazed earthenware dish. 

Spray the seeds with water several times and cover with 

polyethylene film or a transparent glass container. Put 

in a sunny place. Spray in the morning and evening be-

fore the appearance of green sprouts, approximately 3-

7 days. These microgreens are used to decorate salads 

and sandwiches [8]. 

4. Egg substitute: It can be used to replace eggs in 

baking. For 1 whole egg: mix 1 tablespoon of whole 

chia seeds or 2 teaspoons of ground chia seeds with 3 

tablespoons of water. Leave to infuse for 5 minutes or 

until the mixture thickens to the consistency of raw 

scrambled eggs. 

Chia seeds are a very versatile ingredient. They do 

not have a special taste, so they do not compete with 

other flavors in the dish. For commercial purposes, they 

are added to cereals, crackers, beverages, bread and 

other bakery products to increase their nutritional value 

[18]. 

After analyzing culinary sites, it is worth noting 

the following popular desserts made from chia seeds: 

1. Basic pudding. 

Ingredients: 1 glass of milk (can be vegetable); ¼ 

cup of chia seeds; ¼ teaspoon of vanilla extract or a 

pinch of vanillin; sweetener of your choice (honey, ste-

via, agave syrup or maple syrup) to taste; ⅛ teaspoon 

of salt. 

Method of preparation: pour all the ingredients 

into the bowl of a blender and beat until smooth. Add 
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sweetener as desired. Its amount also depends on the 

milk. 

Cover, shake, and then refrigerate for two hours or 

overnight if you plan to have it for breakfast. 

Pudding can be stored in the refrigerator for 4-5 

days, so feel free to make a large batch and divide it 

into separate containers. 

When serving, you can add sliced banana or apple, 

frozen berries, chopped nuts, chocolate and dried fruits 

to the pudding. 

2. Chocolate pudding with chia seeds. 

Ingredients: ½ cup of unsweetened almond milk 

(you can use cow's milk); 2 teaspoons of maple syrup 

or honey; 1 tablespoon of cocoa powder; 2 tablespoons 

of chia seeds; ½ banana, cut into pieces. 

Method of preparation: this amount of ingredients 

is calculated for one portion. Place the first 4 ingredi-

ents in the bowl of a blender and blend until the cocoa 

is well combined. Then add the banana and beat again 

until smooth. Pour the pudding into glasses or cups and 

put it in the refrigerator for an hour so that it thickens. 

Stir again before serving. You can decorate with 

coconut shavings. 

3. Pudding with chia seeds, avocado and lime. 

Ingredients: 1 glass of almond milk (you can use 

cow milk); zest of 1 lime; 4 tablespoons of chia seeds; 

1 tablespoon of agave or maple syrup (you can take 

honey or stevia); ¼ teaspoon of vanilla extract. 

Avocado and lime cream: lime juice and zest from 

1 lime; 1 avocado; 1 tablespoon of sweetener; ¼ tea-

spoon of vanilla extract. 

Method of preparation: Whisk all the ingredients 

for the chia pudding in a bowl. Do this for a couple of 

minutes until the seeds begin to form a gel-like con-

sistency. The more you beat, the more evenly distrib-

uted the seeds will be, and you will avoid lumps in the 

pudding. 

Then move the bowl to the refrigerator for at least 

30 minutes. 

While the pudding is cooling, prepare the avocado 

cream. Add all ingredients to a blender and blend until 

smooth. 

When the chia pudding is ready, divide it into two 

glass jars or one large jar. Top with avocado cream and 

sprinkle with coconut flakes. 

4. Pudding with chia seeds and yogurt. 

Ingredients: 1 glass of yogurt; ¼ cup of chia seeds; 

2 tablespoons of honey; 1 teaspoon of vanilla extract; a 

pinch of salt; ½ cup chopped bananas, apples and some 

of your favorite nuts. 

Directions: Add all ingredients except chia seeds 

to a medium bowl and whisk vigorously until smooth. 

Add the chia seeds and whisk again. Cover the bowl 

with plastic wrap and refrigerate for an hour or over-

night. Pour into separate glasses or cream cups, deco-

rate with the desired additions (or you can mix every-

thing together) and enjoy. 

5. Coconut pudding with chia seeds and yogurt. 

Ingredients: 360 g of Greek yogurt; 1 cup of coco-

nut milk; 2 tablespoons of honey; 3 tablespoons of chia 

seeds; banana, apple or berries as desired; coconut 

flakes, if desired. 

Method of preparation: mix yogurt, milk and 

honey until smooth. Add the chia seeds and mix thor-

oughly again. Divide into three portions and cover with 

film. Let it rest in the refrigerator for an hour. 

Before serving, garnish with banana slices, apples, 

tangerine slices, pomegranate seeds or fresh berries and 

coconut flakes, if desired. 

6. Berry dessert with chia seeds. 

Ingredients: 1 cup coconut milk, 1/2 cup frozen or 

fresh berries, 1/4 cup chia seeds, honey to taste. 

 Directions: Add all ingredients except chia seeds 

to a medium bowl and whisk vigorously until smooth. 

Add the chia seeds and whisk again. Place in individual 

glasses or cream cups, cover with plastic wrap and re-

frigerate for an hour or overnight, decorate as desired. 

Conclusions. The use of chia seeds in desserts al-

lows you to follow a healthy lifestyle, control excess 

weight and the ratio of fatty acids. It is also advisable 

to combine chia seeds with a dairy product - yogurt and 

nuts and fruits in desserts. The effect of chia seeds on 

the organoleptic characteristics of desserts and their 

composition was studied. 

These desserts with the use of chia seeds can be 

recommended for consumption by people who have 

problems with excess weight, as well as those who fol-

low a healthy diet. 
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Введение 

Сервисом по тестированию мобильных прило-

жений пользуются как компании, так и частные 

лица. Мобильные приложения пользуются боль-

шой популярностью в связи с ростом рынка мо-

бильных устройств. Это открыло компаниям-разра-

ботчикам программного обеспечения новые спо-

собы разработки различных видов мобильных при-

ложений, отвечающих потребностям конечных 

пользователей. Будучи индивидуальным разработ-

чиком или компанией, разрабатывающей мобиль-

ные приложения, вам необходимо правильно орга-

низовать их тестирование, чтобы убедиться, что 
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разработанное вами приложение стабильно рабо-

тает и удовлетворяет изначальным требованиям. 

Правильно поставленный процесс тестирования га-

рантирует, что разработанное приложение не имеет 

проблем с функциональностью и удобством ис-

пользования, что мобильное приложение загружа-

ется корректно, что отсутствуют проблемы с произ-

водительностью, с которыми может столкнуться 

конечный пользователь [2]. 

Тестирование мобильных приложений 

Тестирование мобильных приложений — это 

процесс, в ходе которого прикладное программное 

обеспечение, разработанное для портативных мо-

бильных устройств, проверяется на его функцио-

нальность, удобство использования и согласован-

ность. Мобильные приложения либо поставляются 

предварительно установленными, либо могут быть 

установлены из магазинов мобильных приложений. 

[3] 

Разновидности мобильных устройств 

Мобильные устройства различаются разме-

рами экрана, способами ввода и прочими аппарат-

ными особенностями [1]. 

Разнообразие мобильных платформ 

На рынке представлены различные мобильные 

операционные системы. По данным статистиче-

ского агентства Statista несколько лет назад на 

рынке присутствовало большое множество мобиль-

ных платформ: Series 40, Symbian OS, Samsung, 

Blackberry OS, Android, iOS, KaliOS, Windows 

Phone. В результате конкурентной борьбы осталось 

две широко используемых платформ: Android и iOS 

(см. график 1). Каждая операционная система имеет 

свои особенности и ограничения. Тестирование од-

ного приложения на нескольких устройствах, рабо-

тающих на одной платформе и на разных платфор-

мах, представляет собой нетривиальную задачу для 

тестировщиков [4]. 

График 1. Рынок мобильных операционных систем 

 

Мобильные операторы 

В мире насчитывается более 400 операторов 

мобильной связи, некоторые используют CDMA, 

некоторые GSM. Но в настоящее время наиболее 

популярны технологии четвертого поколения, хотя 

в будущем доля их использования будет умень-

шаться из-за роста распространения технологий пя-

того поколения (см. график 2). [4] 
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График 2. Распространение технологий передачи данных 

 

Инструменты симуляции 

Разнообразие устройств делает выполнение те-

стовых сценариев ключевой задачей. Поскольку 

устройства различаются методами ввода, структу-

рой меню и свойствами дисплея, создание универ-

сальных тестовых сценариев является непростой 

задачей [5]. 

Типы тестирования программного обеспече-

ния для мобильных устройств 

Функциональное тестирование 

Функциональное тестирование гарантирует, 

что приложение работает в соответствии с требова-

ниями. Большая часть тестов, проводимых для 

этого, управляется пользовательским интерфейсом. 

Для этого используют инструменты для симуляции 

пользовательских действий. Например: симуляция 

ввода с клавиатуры, симуляция пользовательских 

жестов и др. 

Лабораторное тестирование 

Лабораторные испытания, обычно проводи-

мые сетевыми операторами, осуществляются путем 

моделирования беспроводной сети. Этот тест вы-

полняется для выявления сбоев, когда мобильное 

приложение использует голосовое соединение 

и/или соединение для передачи данных для выпол-

нения некоторых функций. Обычно все привози-

мые на наш рынок устройства проходят такую про-

верку. [5] 

Тестирование производительности 

Этот процесс тестирования проводится для 

проверки производительности приложения в опре-

деленных условиях, таких как низкий заряд бата-

реи, плохое покрытие сети, нехватка памяти, одно-

временный доступ к сети несколькими приложени-

ями и другие условия. На производительность 

приложения можно повлиять с двух сторон: со сто-

роны сервера приложения и со стороны клиента. В 

данном случае тестирование производительности 

проводится как сервера, так и клиента. [5] 

Тестирование утечек памяти 

Утечки памяти происходят, когда приложение 

неправильно управляет выделенной памятью, что 

приводит к снижению производительности прило-

жения и общему замедлению работы системы. По-

скольку мобильные устройства имеют значитель-

ные ограничения доступной памяти, тестирование 

на утечки памяти имеет решающее значение для 

правильного функционирования приложения [6]. 

Тестирование прерываний 

Приложение во время работы может столк-

нуться с несколькими прерываниями, такими как 

входящие вызовы или перебои в покрытии сети и 

восстановление. Различают следующие виды пре-

рываний: 

 Исходящие и входящие SMS сообщения, 

 Исходящие и входящие звонки, 

 Уведомления, 

 Подключение и отключение кабеля в порт 

передачи данных, 

 Отключение сети и восстановление, 

 Включение и выключение плеера, 

 Прерывания связанные с питанием устрой-

ства. 

Приложение должно иметь возможность обра-

батывать эти прерывания, переходя в приостанов-

ленное состояние и возобновляя работу после этого 

[7]. 

Тестирование удобства использования 

Тестирование удобства использования прово-

дится, чтобы убедиться, что приложение помогает 

пользователю легко достичь своих целей, что поло-

жительно сказывается на пользовательской оценке 
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приложения. Это важно, поскольку удобство ис-

пользования приложения является ключом к его 

коммерческому успеху [8]. 

Тестирование установки приложения 

Некоторые мобильные приложения устанавли-

ваются предварительно на устройства, тогда как 

другие необходимо устанавливать из магазина. Те-

стирование процесса установки подтверждает, что 

процесс установки проходит гладко, и пользова-

телю не приходится сталкиваться с какими-либо 

трудностями. Данный процесс тестирования охва-

тывает установку, обновление и удаление приложе-

ния [6]. 

Тестирования на соответствие правилам 

платформы 

Чтобы получить сертификат соответствия, 

каждое мобильное устройство должно быть проте-

стировано на соответствие рекомендациям, уста-

новленным разработчиком мобильной платформы 

под которую создается приложение. [7] 

Цикл тестирования мобильных приложений 

 
Схема 1. Процесс тестирования 

 

Рассмотрим некоторые ключевые моменты, 

которые следует принимать во внимание. 

Операционная система 

Здесь нам нужно рассмотреть целевые устрой-

ства, на которых будет работать наше приложение. 

При создании плана тестирования необходимо 

учесть периодические обновления операционной 

системы целевого устройства. Возможна ситуация, 

когда приложение перестанет работать как плани-

ровалось изначально. [1] 

Тестируемое приложение 

В зависимости от потребностей организации 

решение о том, создавать ли нативные или гибрид-

ные приложения, должно приниматься командой. 

Команда тестирования так же должна быть задей-

ствована в начале планирования проекта разра-

ботки. Создание тестовых сценариев на каждом 

этапе разработки существенно различается в зави-

симости от изменения сложности приложения [1]. 

Автоматизация 
Для автоматизированного тестирования мо-

бильных приложений существует множество ин-

струментов: XCTest, TestComplete, Appium и дру-

гие. Существуют платформозависимые инстру-

менты и кросс платформенные. Кросс 

платформенные инструменты позволяют оптими-

зировать процессы тестирования с помощью созда-

ния тестовых сценариев с последующим запуском 

их на различных платформах без доработки. 

Вызовы в тестировании мобильных приложе-

ний 

Основным вызовом при тестировании мобиль-

ных приложений является множество мобильных 

устройств с различными возможностями, функци-

ями и ограничениями. Устройства могут иметь раз-

ные технические возможности, такие как объем до-

ступной памяти, разрешение экрана, ориентация 

экрана и размер дисплея, возможности подключе-

ния к сети, поддержка различных стандартов и ин-

терфейсов [8]. 

Некоторые мобильные приложения нужда-

ются в дополнительном подключаемом оборудова-

нии таком как сканеры, считыватели банковских 

карт, термокамеры и другие подобные устройства. 

Эти дополнительные аппаратные элементы предъ-

являют дополнительные требования к процессу те-

стирования. 

Мобильные приложения часто предназначены 

для использования людьми, не имеющими техниче-

ского опыта, поэтому очень важно протестировать 

удобство использования с ключевыми пользовате-

лями в среде использования приложения [6]. 

Каждая из мобильных операционных систем 

может иметь дополнительные версии для разных 

типов устройств, что усложняет процесс тестирова-

ния. Еще один вызов заключается в том, что разра-

ботчикам необходимо сосредоточиться на разра-

ботке приложений, которые просты в использова-

нии на любых версиях операционных систем [5]. 

Самый важный аспект, который часто упус-

кают команды по анализу, разработке и тестирова-

нию, заключается в том, что разработка мобильных 

приложений занимает гораздо меньше времени, 
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чем тестирование, по сравнению с традиционной 

моделью. Уделение недостаточного времени тести-

рованию может привести к проигрышу конкурен-

там. Кроме этого, неправильная стратегия тестиро-

вания и вовсе может привести к удалению прило-

жения из магазинов приложений, так как они 

регулярно следят за качеством публикуемых при-

ложений. 

Заключение 

Мы можем проектировать и разрабатывать бо-

лее качественные мобильные приложения, проводя 

тестирование их функциональности, удобства ис-

пользования и совместимости со свежими верси-

ями операционных систем и устройств. Тестирова-

ние мобильных приложений отличается от тестиро-

вания веб-приложений и приложений для 

настольных систем. В этом процессе важно следо-

вать правильному подходу с учетом особенностей 

мобильных платформ. Это поможет сократить за-

траты на тестирование. 
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Современное развитие методов и способов 

управления качеством производственного процесса 

промышленного предприятия приводит к необхо-

димости изменения подходов к самому понятию ка-

чества: исследование необходимо проводить в раз-

ных аспектах начиная от контроля качества продук-

ции, технических и производственных процессов 

до полного и общего управления техническими, ор-

ганизационными и социальными факторами пред-

приятия. Обеспечение качества продукции и услуг 

является неотъемлемым требованием функциони-

рования любого предприятия (организации). В за-

висимости от сферы производства системы управ-

ления качеством могут различаться. Рассмотрим 

особенности построения системы управления каче-

ством для предприятия по производству спиртосо-

держащей продукции. 

Исследование системы управления качеством 

предприятия начинается с изучения отчетной доку-

ментации всех отделов организации, результатами 

исследования будут факторы, которые прямо или 

косвенно влияют на качество продукции. Выделен-

ные факторы послужат основой для составления 

модели управления качеством. Согласно стандар-

там серии ИСО 9000 первоначально необходимо 

составить базовую модель управления качеством, 

которая в дальнейшем будет модернизирована для 

предприятия по производству спиртосодержащей 

продукции и послужит переходной моделью. 

Следующим этапом моделирования является 

процесс извлечения и структурирования данных, 

которые необходимы как для построения функцио-

нальной модели, так и для модели данных. Извле-

чение данных будет происходить опираясь на раз-

дел стандарта ИСО 9001:2001 4.2 «Общие требова-

ния к документации» [1]. 

Первый шаг извлечения данных – выделение 

элементов, сформулированных в виде процедур. 

Так как они проще всего ложатся в описание про-

цессов. На рисунке 1 представлена модель управле-

ния качеством продукции, при производстве стан-

дартного продукта. 

 
Рисунок 1 – Стандартная модель управления качеством продукции 

 

На втором шаге извлечения данных выделя-

ются элементы, сформулированные в виде сущно-

стей. В нашем случае это: оборудование, реактивы, 

персонал (квалификация персонала), стандарты из-

готовления продукции. 

На рисунке 2 представлена полученная модель 

системы управления качеством предприятия по 

производству спиртосодержащей продукции. Мо-

дель выполнена с помощью имитационного языка 

моделирования UML 2.0 для большей наглядности, 

доступности заказчику и исполнителю. Имитаци-

онное моделирование позволяет в наглядной форме 

отобразить протекание функциональных процессов 

на производстве и выявить факторы, влияющие на 

качество продукта, а так же выделить наиболее уяз-

вимые в системе места. 
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Рисунок 2 – Модель обеспечения качества спиртосодержащей продукции 

 

Процесс реализации спиртосодержащей про-

дукции качествам, соответствующим ГОСТам, 

сложный процесс, каждый этап которого регламен-

тируется правоустанавливающими документами.  

Первоначальным этапом производства явля-

ется определение требований к продукту и опреде-

ление места сбыта, т.к. возможно наложение требо-

ваний стандартов российского и международного 

значения с противоположными требованиями. В 

данном случае необходима корректировка право-

устанавливающих документов. Например, в случае 

обнаружения противоположных требований отде-

лом управления качества происходит анализ выде-

ленных параметров спиртосодержащей продукции 

и выделяются возможные пути выхода из данной 

проблемы, такие как: переименование типа продук-

ции из одной категории в другую, запрос о внесе-

нии корректировок в ГОСТ, запрос о возможности 

реализации продукта только в качестве экспорта, 

продажа импортного знака, открытие отдела на гра-

ницей и тд. Перед началом производства необхо-

димо убедиться в наличии необходимого количе-

ства сырья и реактивов. В случае их отсутствия, 

проводится поиск поставщика, проверка соответ-

ствия нормам, и в положительном случае заключа-

ется договор на поставку. Так же происходит про-

верка системы безопасности, так как предприятия 

по производству спиртосодержащей продукции от-

носятся к высоко опасным объектам, а производ-

ственный процесс относится к классу безопасности 

А.  

Деятельность предприятия является частично 

автоматизированной, автоматизирован весь про-

цесс, но контроль полностью происходит под влия-

нием персонала, который вводит параметры на ком-

пьютере, следит на жидкостями и своевременно бе-

рет пробы, а так же принимает решение о 

дальнейших действиях. Из рисунка 2 видно, что на 

каждом этапе происходит проверка соответствия 

ГОСТам. Если на начальных этапах сотрудники 

цеха могут повлиять на качество продукции, изме-

нив параметры установки, то последний этап (за-

ключительный) – при несоответствии сотрудники 
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лаборатории должны принять решение: отправить 

жидкость на повторную перегонку или утилизиро-

вать. 

Каждый этап производственный этап происхо-

дит под контролем службы безопасности для 

предотвращения возникновения чрезвычайных си-

туаций на производстве. Контроль осуществляется 

с помощью камер и датчиков. 

Разработанная и представленная на рисунке 2 

модель системы управления качества предприятия 

по производству спиртосодержащей продукции 

отображает не только процедуры как в базовой мо-

дели (рисунок 1), а так же функции и результаты 

отклика процессов; на модели выделены основные 

факторы, влияющие на качество получаемого про-

дукта. 

Исходя из полученной модели, можно сделать 

вывод, что на качество спиртосодержащей продук-

ции влияют: 

– нормативная документация (стандарты, па-

тенты, законы и т.д.); 

– оборудование; 

– квалификация персонала. 

Так же немаловажное значение в производстве 

имеют: отдел маркетинга, отдел закупки сырья. 

Непосредственное влияние на сам производствен-

ный процесс они не несут, однако, некачественное 

исполнение должностных обязанностей приведет к 

снижению качества выпускаемой продукции и сни-

жению спроса соответственно. Контролируя дан-

ные параметры и регламентируя деятельность от-

дела контроля качества можно добиться производ-

ства спиртосодержащей продукции полностью удо-

влетворяющей требованиям стандартов. Анализ 

опубликованных работ других авторов показал 

необходимости стимулирования деятельности пер-

сонала в виде премий и надбавок, так же необхо-

димо своевременно отправлять сотрудников на 

курсы повышения квалификации для оптимизации 

работы с современным оборудованием и новыми 

реактивами. 
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Все гуманитарные и социальные науки обра-

щаются к проблеме ценностей, указывая на их важ-

ную роль в той или иной сфере жизнедеятельности 

человека и общества. Следует подчеркнуть, что 

ценности – непременный компонент культуры лю-

бого общества [10]. Феномен ценности представ-

ляет собой сложное образование, имеющее множе-

ство разных граней, в особенности, если это каса-

ется прав человека. 

Проблематику прав человека характеризует ее 

комплексный характер как сложной системы соци-

альных, политических, правовых, духовных, куль-

турных и образовательных механизмов, призван-

ных обеспечивать природно-необходимые и соци-

альные нужды индивида [13]. 

Право – особая социальная реальность. Она 

выступает как совокупность правовых обществен-

ных отношений, в которых выражена взаимозави-

симость индивидов, связанных друг с другом систе-

мой сбалансированных представлений. Юридиче-

ские же нормы, законы – есть лишь внешнее выра-

жение права. С внешней стороны право характери-

зует его взаимосвязь с экономическими, 

политическими явлениями общественной жизни. 

Качественную определенность, суть и специфику 

права выражают иные принципы, наполненные 

ценностным содержанием. К ним относятся сво-

бода, равенство, справедливость [5, 14]. 

С точки зрения трансформации представлений 

о правах человека в современном философском 

дискурсе проблематика прав человека рассматрива-

ется с учетом динамической природы философской 

концептуализации понятия прав человека в контек-

сте исторических, социальных и культурных пере-

мен, трансформации ключевых принципов [16]. 

Права человека в социокультурном смысле явля-

ются концентрированным выразителем основных 
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социальных ценностей и сами по себе, как феномен 

есть социальная ценность, так как институцио-

нально оформляют ценностный аспект публичного 

существования [16].  

Права человека аккумулируют в себе все ос-

новные индивидуальные и социальные ценности, 

концептуально оформляют и унифицируют их. Од-

нако с изменением общества как такового, меняется 

само понятие человека, остро актуализируется про-

блема восприятия прав и свобод другого, происхо-

дит процесс переориентации общественных ценно-

стей, таких как свобода и справедливость, происхо-

дит процесс возникновения новых ценностей, 

таких как, например, информация, информацион-

ное пространство и формирование прав на них. Фи-

лософский смысл проблематики прав человека обу-

славливает использование в исследовательском 

дискурсе таких категорий как возможность, право 

свободы, потребность [10]. 

В социальном плане отмечается, что права че-

ловека являются специфическим социальным фе-

номеном, детерминированным общественной сущ-

ностью индивида, особенностями его социальных 

ролей и, соответственно, доминирующими тради-

ционными и инновационными интересами. В фило-

софско-антропологическом ракурсе права человека 

анализируются на основании утверждения тезиса о 

природно-родовой сущности «человека-разум-

ного», его неотъемлемого атрибутивного свойства 

общечеловеческого характера. Исходя из этого, це-

лью данной статьи является актуализация ценност-

ного аспекта прав человека в философском дис-

курсе. 

Для обоснования концепции прав человека 

огромное значение имеет абстракция «естествен-

ного состояния», разработанная прежде всего в тру-

дах Д. Локка и Т. Гоббса [9]. В эпоху Нового Вре-

мени формируется совершенно специфичная мо-

дель регулятора общественных отношений, на 

фундаменте которого предполагалось построить 

справедливое общество. Подобным регулятором 

выступило право, главным критерием которого 

явилась его рациональность. Разум порождал ряд 

принципов – естественных прав человека, соблюде-

ние которых есть критерий справедливости поло-

жительного права, даруемого законодателем в каж-

дом частном случае [9, 17]. 

Современное философское представление о 

правах человека неотрывно связано с проблемати-

кой потери идентичности вследствие определен-

ных факторов внешнего воздействия на внутренний 

мир человека [17]. Одной из тем постмодернизма 

является новый подход к ценностям, переоценка 

роли ключевых категорий, с помощью которых мы 

привыкли воспринимать и описывать реальность. 

Так, Ф. Ницше связывал пересмотр отношения к 

господствующим универсалиям, ценностям и идеа-

лам с неизбежностью прохождения из-за состояния 

нигилизма, вызванного растерянностью от потери 

базовых опор, сообщавших смысл человеческому 

существованию, что приводило к потере идентич-

ности [15]. Значительное внимание проблематике 

потери человеческой идентичности уделяла также 

Г. Арендт, связывавшая данный концепт с процес-

сом формирования феномена массы и вхождение 

человека в него и, как следствие – потеря человеком 

его базовых прав, ценностей и представлений о со-

циальных нормах [3, 4]. Человек массы в исследо-

ваниях Г. Арендт – индивид, утративший собствен-

ную идентичность, изолированный в обществе, не 

знающий, кто он и зачем живет [4]. Значительный 

вклад в исследование вопроса изменения представ-

лений о ценностях, нормах и правах вследствие 

кризиса идентичности внес Э. Эриксон, расширяв-

ший концепцию самой идентичности, а также ее 

представления о ценностях и правах, как «картины 

мира» [26]. 

Другой взгляд на данную проблематику пред-

ставлен в творчестве Э. Фрома, акцентирующего 

трактовку кризиса идентичности на осознании лич-

ностного тождества к проявлениям «Я» в системе 

социальных отношений [22, 23]. В своей книге 

«Бегство от свободы» Фромм исследовал сложную 

ситуацию, в которой оказывается человек западной 

культуры, где стремление к индивидуальности вело 

к одиночеству, ощущению своей ничтожности и 

бессилия. Своеобразный футуристический взгляд 

на потерю идентичности, прав, нивелирования та-

ких ценностей как семья, жизнь, права человека, 

описывают писатели-антиутописты – А. Хаксли, Р. 

Брэдбери которые иронически и жестко освещали в 

своих произведениях проблематику потери иден-

тичности.  

Дальнейший анализ философской проблема-

тики прав человека неотрывно связан с трансцеден-

тальными аспектами человеческой личности, даю-

щими фундамент для взгляда и осознания прав че-

ловека с точки зрения сферы духовного смысла. 

Такой аспект проблематики личности был изложен 

в работах В. Франкла [20, 21]. В своих исследова-

ниях ученый освещает уникальность смысла для 

каждого человека, однако во главу угла поставлен 

концепт теории относительно общего поиска еди-

ного смысла жизни и осознания всеобщей воли и 

свободы [21]. Другим существенным взглядом на 

данный вопрос выступает творчество Ж.-П. Сартра. 

Одним из центральных понятий для всей филосо-

фии Сартра является понятие свободы [18]. У 

Сартра свобода представлялась как нечто абсолют-

ное, раз и навсегда данное. Она предшествует сущ-

ности человека. Сартр понимает свободу не как 

свободу духа, ведущую к бездействию, а как сво-

боду выбора, которую никто не может отнять у че-

ловека: узник свободен принять решение – сми-

риться или бороться за своё освобождение, а что бу-

дет дальше – зависит от обстоятельств, 

находящихся вне компетенции философа [18]. Про-

должая мысль, Сартр подчеркивает, что человек от 

рождения свободен, однако развивает теорию, что 

перед лицом мира человек чувствует одиночество, 

которое становится не только условием страдания, 

но и средством, указывающим ему место в мире, 

что наделяет его позицией, правами и обязанно-

стями [18]. Похожие взгляды на место личности во 

взаимодействии с внешним миром можно увидеть 

у Ю. Хабермаса в концепции «жизненного мира». 
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Помимо инструментальной рациональности, наце-

ленной на достижение эффективности, Хабермас 

выделяет также более фундаментальную – комму-

никативную рациональность, которая строится на 

взаимопонимании и направлена на него [24, 25]. 

Ученый отмечает, что «коммуникативная рацио-

нальность сопряжена с жизненным миром – симво-

лическим миром смыслов, а инструментальная – с 

системным миром, включение в который для чело-

века происходит с помощью инструментальных 

действий, реализации целей в отношении конкрет-

ных объектов. Мир сначала постигается как систем-

ный, который исторически предшествует жизнен-

ному миру. Общество – это одновременно и си-

стемный, и жизненный мир» [25]. Хабермас 

рассматривает рационализацию «жизненного 

мира», что предполагает, в частности, рост рацио-

нальной коммуникации в жизни. Он считает, что 

чем рациональнее становится «жизненный мир», 

тем больше вероятность того, что взаимодействие 

будет регулироваться рационально мотивирован-

ным взаимопониманием, а сам «жизненный мир» 

состоит из культуры, общества и личности [25]. 

Концепт гармоничного взаимодействия чело-

века и общества логически продолжает теория 

«жизненного мира» Э. Гуссерля. Философ раскры-

вает трансцендентальный смысл мира в зависимо-

сти от нашего личного воспитания и развития, или 

от нашей принадлежности к той или иной нации 

[11]. Жизненный мир выступает в качестве сферы 

того, что известно всем, что является областью уве-

ренности человека, принятого в качестве без-

условно значимых и практически апробированных 

оснований [11]. 

Ключевой концепцией в данном вопросе также 

выступает понятие ноосферы или антропосферы, 

которое было выдвинуто Э. Леруа и П. де Шарде-

ном. Ученые, формируя теорию ноосферы основы-

вались на лекциях по геохимии. Следовательно, 

можно говорить о нескольких пространствах суще-

ствования человека, которые тождественно отра-

жают и вопросы человеческих прав [12]. Исследо-

ватель П. Бурдье разграничивал физическое и соци-

альное пространство существования человека, 

акцентируя внимание на введенном исследовате-

лем понятии «социального капитала» одной из раз-

новидностей капитала, определяющих статус чело-

века в социальном пространстве [6, 7, 8]. Данное 

понятие является краеугольным камнем в исследо-

вании прав человека в рамках социальных взаимо-

отношений внутри общественных групп и между 

ними. Взгляды Бурдье отличаются от позиции та-

ких мыслителей, как Хайдеггер, Сартр или Вебер, у 

которых мир и человеческая жизнь сами по себе 

тоже лишены смысла. Для Бурдье субъективные 

действия по наделению смыслом в полной мере не 

осознаются и не являются свободными [8]. Непре-

рывное разыгрывание ролей в социальных играх 

выполняет экзистенциальную функцию защиты от 

осознания конечности жизни [8]. В рамках кон-

цепта «социального капитала» также работали ис-

следователи М. Шифф, Р. Берт и Ф. Фукуяма. Стоит 

заметить, что Фукуяма видит основу социального 

капитала в культуре сотрудничества [2]. 

Социальные изменения, преобразующие об-

щество, превращая его в постиндустриальное, ис-

следовал Д. Белл, характеризуя его как общество, в 

экономике которого приоритет перешел от преиму-

щественного производства товаров к производству 

услуг [1]. Исследователь рассмотрел новую соци-

альную структуру, выделяя разные типы ролей, а 

именно – ситуационные и статусные роли, привя-

зывая их к горизонтальной и вертикальной страти-

фикации общества. Следует отметить в данном 

направлении значительную роль исследований Э. 

Тоффлера, который описывает особенности пост-

индустриального общества. Научная концепция 

Элвина Тоффлера основывается на идее сменяю-

щих друг друга волн-типов общества. Постинду-

стриальное общество, в его понимании, основыва-

ется на знании как на основном ресурсе производ-

ства [19].  

Права человека как часть легитимизации госу-

дарственного устройства рассматриваются совре-

менными философами. Так, О. Гоффе в своем труде 

предлагает через интеркультурный диалог, и, что 

важно, взаимную легитимизацию института прав 

человека – взаимное признание прав человека как 

общественной ценности современных государств. 

Философская антропология задает вопрос о 

сущности человека, что «человеческое в человеке», 

что делает человека именно человеком? Интуитив-

ное понимание, что такое человек, осуществляется 

двумя способами. Во-первых, как самоидентифика-

ция, то есть осознание человеком самого себя через 

самосознание. Во-вторых, идентификация другого 

человека и общения с ним. Антропологический по-

ворот – один из феноменов современной философ-

ской мысли, выражающийся в стремлении обра-

титься к проблеме человека во всем его разнообра-

зии. Проблема прав человека является важной 

составляющей частью антропологического пово-

рота – одного из основных трендов культуры совре-

менного социума. Поскольку именно человек вы-

ступает в качестве так называемого социального ка-

питала всех современных движений, направленных 

на усовершенствование общественного строя, на 

принципах разумного человекоцентризма, со-

гласно с которыми именно человек является выс-

шей ценностью социально ориентированного госу-

дарства, декларирующего гарантирование базовых 

человеческих потребностей, интересов и запросов 

свободы, равноправия, справедливости. 

Проблема прав человека в его философском 

аспекте – это вопрос жизненной ориентации инди-

вида, моделирование им собственного поведения 

на основании добровольно избранной системы цен-

ностей, соблюдения которых будет способствовать 

развитию как самой личности, так и общества в це-

лом. 

В гносеологическом аспекте она заключается в 

выяснении сущности этого явления, установлении 

проблематичности во взаимной абсолютности и ис-

торической относительности его компонентов, воз-

можности применения критериев истинности к 
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конкретным правовым добродетелям. Философ-

ский вектор осмысления проблемы прав человека 

требует постановки и решение целого ряда теоре-

тико-методологических задач. В частности, приме-

нение парадигмального подхода к оценке классиче-

ских, постклассических и постмодернистских кон-

цепций прав человека, выяснение с использованием 

компаративистского подхода социальных механиз-

мов имплантации в современную социально-поли-

тическую основу кодификации современных пра-

вовых норм.  

Социальные и политические изменения рас-

сматриваются в теории информационного обще-

ства как следствие «микроэлектронной револю-

ции». Перспектива развития прав человека связы-

вается с распространением информационной 

техники. Мартин Дж. отводит главную роль в этом 

телекоммуникационной «кабельной сети». Работы 

в области «искусственного интеллекта» рассматри-

ваются как возможность информационной трак-

товки самого человека. Концепция информацион-

ного общества вызывает критику со стороны гума-

нистически ориентированных философов и 

ученых, которые придерживаются мнения о нега-

тивных последствия компьютеризации общества. 

В целом, философское осмысление проблема-

тики прав человека и генезиса данного понятия от 

эйдоса права к пониманию его как ядра современ-

ной идеи унифицированного универсального права 

и справедливости сквозь призму общественных 

ценностей выявляет права человека как концентри-

рованного выразителя основных социальных цен-

ностей, что само по себе является ценностью, так 

как институционально оформляет ценностный ас-

пект существования общества. 
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В Україні галузь рослинництва є найважливі-

шою складовою аграрного сектору економіки, що 

визначає економічну і продовольчу безпеку країни, 

підтримує ефективність функціонування суміжних 

галузей, забезпечує зовнішню торгівлю експорт-

ною продукцією. 

Ефективність виробництва продукції рослин-

ництва полягає в оптимізації виходу високоякісної 

продукції з кожного гектару землі у вартісному ви-

разі при раціональних витратах усіх ресурсів на 

одиницю продукції та збереженні природної еколо-

гічної рівноваги [1]. На ефективність виробництва 

продукції рослинництва впливає сукупна дія тех-

ніко-технологічних, організаційних, економічних, 

соціальних та екологічних чинників. В цьому вияв-

ляється комплексний характер оцінки ефективно-

сті, при якому в результатах відображаються наяв-

ність, співвідношення та використання дії чинників 

виробництва. Вплив одного з чинників на ефектив-

ність виробництва продукції рослинництва відбу-

вається внаслідок зміни його величини та співвід-

ношення всієї системи чинників.  

Ефективне функціонування рослинницької га-

лузі залежить від якості інформаційного-статисти-

чного забезпечення як інструменту управлінської 

ланки. 

На сьогоднішній день не існує єдиного визна-

чення дефініції «інформаційно-статистичне забез-

печення», що пов’язано із багатогранністю та бага-

томірністю компонент даної категорії. Для розк-

риття сутності «інформаційно-статистичне 

забезпечення», розглянемо його складові компоне-

нти – інформаційне забезпечення і статистичне за-

безпечення, з притаманними їм характеристиками і 

властивостями. 

Узагальнюючи погляди науковців щодо визна-

чення сутності «інформаційного забезпечення» мо-

жна зробити висновок, що термін трактується в 

двох напрямках: 

- по-перше, як комплекс засобів, що викори-

стовуються для забезпечення функціонування ін-

формаційних систем управління; 

- по-друге, як комплекс умов і засобів за-

вдяки яким задовольняються інформаційні потреби 

користувачів і відбувається процес нормального 

функціонування підприємств. 

Під статистичним забезпеченням слід розуміти 

сукупність статистичних показників, методів і мо-

делей, алгоритмів обробки інформації. Компонен-

тами статистичного забезпечення оцінки ефектив-

ності виробництва рослинницької продукції є офі-

ційні дані Державної служби статистики, обласних 
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служб статистики, звітності підприємств, що займа-

ються виробництвом продукції рослинництва, ста-

тистичні показники, методи і моделі. 

Для комплексної оцінки ефективності вироб-

ництва продукції рослинництва необхідно обґрун-

тувати систему взаємопов’язаних показників, які 

найбільш об’єктивно відображатимуть її рівень. З 

цією метою широко використовуються як натура-

льні, так і вартісні показники виходу продукції з 

урахуванням її якості. 

Найважливішими натуральними показниками 

ефективності виробництва продукції рослинництва 

є урожайність окремої культури/ однорідної групи 

культур, що дозволяє об’єктивно проаналізувати 

ефективність матеріальних затрат на їх виробниц-

тво; собівартість, що акумулює витрати на вирощу-

вання та збирання культур; трудомісткість продук-

ції; ціна реалізації 1 ц; прибуток на 1 га посівної 

площі/ 1 ц продукції. 

Завдяки використанню статистичного інстру-

ментарію здійснюють комплексну оцінку ефектив-

ності використання всіх ресурсів, виявляють недо-

ліки в управлінні виробництвом продукції рослин-

ництва, обґрунтовують управлінські рішення щодо 

підвищення ефективності рослинницької галузі.  

Ефективність виробництва продукції 

рослинництва залежить від ряду виробничих 

чинників, тому для моделювання залежностей 

доцільно використовувати функцію виду: 

У=F (x1
,x

2
,x

3
.. . x

n)   (1) 

Припущення про наявність лінійного зв’язку 

між показником ефективності виробництва проду-

кції рослинництва і виробничими факторами дозво-

ляє представити математичне рівняння виробничої 

функції у вигляді:  

 
У=а0+а1 х1+а2 х2+. . .+аn хn   (2) 

Для виявлення тенденції результативних 

показників виробництва продукції рослинництва 

використовують метод аналітичного вирівнювання 

ряду динаміки. Рівні ряду динаміки виражаються у 

вигляді часових функцій:  

Yt = f(t)  (3) 

Для оцінки аналітичного рівняння необхідно 

розрахувати показники варіації, що характеризу-

ють коливання аналітичного ряду навколо серед-

ньої, кореляційне відношення і коефіцієнт детермі-

нації, за якими визначають близькість аналітичного 

ряду до емпіричного. 

Трендові рівняння використовуються для про-

гнозування показників ефективності виробництво 

продукції рослинництва. Враховуючи особливості 

галузі рослинництва, властивості чинників ефекти-

вності виробництва рослинницької продукції та 

вплив ендогенних факторів на розвиток сільського-

сподарських підприємств, для прогнозування доці-

льно використовувати методи математичної екст-

раполяції та різного роду модифікації цих методів - 

метод експоненціального згладжування з регульо-

ваним трендом, метод адаптивного згладжування 

та ін. У якості прогностичних функцій ефективно-

сті виробництва продукції рослинництва можна за-

стосувати логістичні та експоненціальні функції. 

Прикладний аспект використання регресійних од-

нофакторних/ багатофакторних лінійних/ неліній-

них моделей для прогнозування показників ефекти-

вності виробництва рослинницької продукції може 

бути реалізований лише після оцінки суттєвості ко-

ефіцієнтів регресії та перевірки моделі на адекват-

ність. З цією метою обчислюють коефіцієнт детер-

мінації: 
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Трендова модель вважається адекватною, якщо 

фактичне значення коефіцієнта детермінації 

перевищить теоретичне значення, визначене за 

таблицею критичних значень. 

Довірчі межі для прогнозних значень 

показників ефективності виробництва продукції 

рослинництва визначають нерівністю: 

 tYY tпр  ,   (5)  

де σε – залишкове середньоквадратичне 

відхилення, що обчислюють за формулою:  
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Таким чином, якісно сформована система 

інформаційного забезпечення є передумовою 

ефективного використання статистичного 

інструментарію, що дає можливість здійснити 

комплексну оцінку ефективності виробництва 

продукції рослинництва, встановити ступінь її 

залежності від виробничих факторів, обґрунтувати 

стратегію розвитку галузі рослинництва, зробити 

вагомий внесок у подолання світової продовольчої 

кризи.  
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Постановка проблеми. Очевидно, що вико-

нання вказаних функцій інвестиціями можливе ви-

нятково через наявність відповідного інве-

стиційного потенціалу. Але наразі є ситуація, за 

якої у багатьох вітчизняних суб’єктів бізнесу цей 

потенціал майже повністю є відсутнім. У зв’язку із 

зазначеним виникають актуальні завдання, які по-

лягають в тому, щоб, з однієї сторони, будувати 

надійні інвестиційні системи формування потен-

ціалів, а з іншої, забезпечувати їх безперервний та 

постійний розвиток, поєднано з потоками різних 

відтворювальних призначень на засадах інно-

ваційного потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Теоретико-методологічні та практичні аспекти ро-

звитку інвестиційного потенціалу підприємств до-

сліджено і висвітлено у роботах багатьох вітчизня-

них учених. Вагомий внесок у розгляд цього пи-

тання, на нашу думку, зробили: Бардадин О.А., 

Ворсовський О.Л., Дресвянніков Д.О., Єпіфанова 

І.Ю., Заїка С.О., Макух Т.О., Олексюк О.І., Рєпіна 

І.М., Стечишин Т.О., Федонін О.С., та ін. [1-8]. Ра-

зом із тим дослідження наукових завдань щодо ви-

явлення та характеристики умов та чинників 

впливу на процес розвитку інвестиційного потен-

ціалу підприємств в сучасних умовах трансфор-

мацій вітчизняної економіки висвітлено, на нашу 

думку, не повною мірою. 

Метою статті є обґрунтування ключових умов 

та чинники розвитку інвестиційного потенціалу су-

часних вітчизняних підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Ефективне за-

стосування та розширення можливостей, насампе-

ред, виробничого потенціалу, можливим є лише під 

впливами взаємодій інвестиційного та інно-

ваційного потенціалів. А їх результативне поєдна-

ння є інтегрованим у потенціал підприємств зага-

лом. Ринковий потенціал виокремлює рівень конку-

рентоспроможного розвитку господарюючих 

суб’єктів. Для його покращення необхідним є про-

ведення оновлення асортиментної політики за това-

рами, що виробляються, технологічного переоблад-

нання, маркетингових досліджень. Все це потребує 

застосування та розвинення існуючого інструмен-

тарію інвестиційного потенціалу суб’єктів бізнесу.  

Проведення науково-методичного до-

слідження наукової економічної літератури та здо-

бутків [1-5, 7] дало змогу стверджувати, що основ-

ними чинниками розвитку інвестиційного потен-

ціалу господарюючих суб’єктів є наступні 

окреслені:  

1) дохідність, фінансова стійкість та платос-

проможність суб’єктів бізнесу у коротко- чи дов-

гостроковому періоді;  

2) економічне становище та знаходження 

підприємств у визначеній стадії життєвого циклу;  

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-30153-37-40
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3) обсяги та результативність інвестицій (чим 

більшими є обсяги інвестицій та вищими рівні їх 

дохідності, тим більшими є сформовані можливості 

інвестиційного потенціалу підприємства);  

4) інвестиційна активність господарюючих 

суб’єктів, тобто діяльність підприємств із залу-

чення як внутрішніх, так і зовнішніх можливих ін-

вестицій та їх результативного використання;  

5) спроможність господарюючих суб’єктів 

ефективно застосовувати залучені у розвиток 

підприємств обсяги інвестицій, можливості підви-

щувати їх результативність;  

6) зростання віддачі від наявних відносин та 

прав власності, збільшення прибутковості 

підприємств та їх робітників, що дозволятиме 

підвищувати якість використання людського 

капіталу;  

7) стан та рівень розвитку як внутрішньої, так 

і зовнішньої системи формування інвестиційної се-

реди.  

Розвиток та формування інвестиційного потен-

ціалу господарюючих суб’єктів передбачатиме та-

кож постійні розширення границь інвестиційної 

діяльності підприємств. В результаті зростання об-

сягів виробництва, оновлень та якісних удоскона-

лень виробничого потенціалу підприємств, їх не-

оборотного та оборотного капіталів, покращення 

технологічного рівня організації виробництва та 

сервісного обслуговування, відбуватиметься збіль-

шення економічного потенціалу. Це сприятиме 

збільшенню результативності діяльності 

підприємств загалом. Темпи збільшення інве-

стиційного потенціалу залежать також від залуче-

них обсягів інвестицій та результативності їх вико-

ристання. Як будь-які процеси, розвиток та система 

формування інвестиційного потенціалу господарю-

ючих суб’єктів відображають окремі параметри, які 

представлено на рисунку. 

Розвиток та результативність функціонування 

та розміщення інвестиційного потенціалу забезпе-

чуватиметься лише при наявності взаємозв’язків із 

інноваційним потенціалом підприємств.  

Стратегічний розвиток формування інве-

стиційного потенціалу підприємств має передба-

чати результативне управління запровадженням су-

часних інноваційних досягнень науки до практики 

господарювання. Все це можна реалізувати через 

інноваційну діяльність.  

В умовах сучасної ринкової економіки фор-

мування інноваційної діяльності перетворюється в 

одну з ключових засад забезпечення високого рівня 

конкурентоспроможності підприємств і зростання 

кінцевих фінансових результатів їх діяльності. 

Фінансова складова формування та розвитку інве-

стиційного потенціалу підприємств передбачатиме 

не лише обмеження та можливість визначення об-

сягів необхідних фінансових ресурсів, а й прове-

день їх постійного моніторингу. Фінансовий 

моніторинг має включати, в першу чергу, прове-

дення оцінки результатів та отриманих відхилень 

від запланованих результатів застосування ресурсів 

інвестиційного потенціалу, а також аналіз перспек-

тивної доцільності щодо використання ресурсів ін-

вестиційного потенціалу в обраному форматі, ро-

зробка процедур реакції на можливі відхилення. 

Планування системи інвестиційного потен-

ціалу господарюючого суб’єкта надаватиме 

підприємствам додаткові можливості, через забез-

печення зв’язків між управлінськими інвестицій-

ними рішеннями, що оперативно приймаються, з 

завданнями та стратегіями розвитку підприємств. 

Завдяки використанню можливостей інве-

стиційного потенціалу можна досягати збільшення 

доходів підприємства, а отже, розширювати 

внутрішні джерела формування інвестицій, підви-

щення надійності та інвестиційної привабливості 

для перспективних зовнішніх інвесторів.  

Інвестиційні стратегії розробляються 

відповідно до загальних стратегій підприємств і 

підпорядковані фінансовим стратегіям та фінансо-

вим обмеженням.  

Проаналізувавши стан організаційної складо-

вої інвестиційного потенціалу сучасних вітчизня-

них підприємств, визначено чинники, які стриму-

ють планомірний розвиток інвестицій (рис. 1). 
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Рис. 1. Змістовні характеристики параметрів розвитку інвестиційного потенціалу підприємств 

Джерело: узагальнено автором 

 

На нашу думку, забезпечуючим механізмом 

підтримки розвитку інвестиційного потенціалу гос-

подарюючих суб’єктів є формування та 

функціонування центру створення інвестицій на 

підприємстві. Завданнями центрів створення інве-

стицій на підприємствах має бути визначити інве-

стиційних пріоритетів, пов’язаних із зростанням 

вартості та капіталу підприємства. Основними кон-

тролюючими показниками для них мають бути 

маса прибутку на інвестований капітал, а також ре-

зультативність інноваційної діяльності. Ефек-

тивність діяльності запропонованого інве-

стиційного центру залежатиме, в першу чергу, від 

рівнів кваліфікованості, мотиваційності інвестицій-

них управлінців, які можуть бути одночасно влас-

никами підприємств. Для управлінців основними 

стимулюючими факторами стануть обсяг за-

робітної плати, відсоток від маси доходу на підви-

щення результативності використання інвестицій-

них ресурсів 

Висновки. Проведені дослідження дозволя-

ють зробити висновки, що розвиток та результатив-

ність функціонування та розміщення інве-

стиційного потенціалу забезпечуватиметься лише 

при наявності взаємозв’язків із інноваційним по-

тенціалом підприємств. У рамках інноваційних, 

фінансових та стратегічних параметрів розвитку ін-

вестиційного потенціалу підприємств умовами 

управління формуванням інвестиційного потен-

ціалу, що орієнтований на його перспективний ро-

звиток є: виявлення інвестиційних можливостей та 

пріоритетів у функціонуванні інвестиційного по-

тенціалу господарюючого суб’єкта у відповідності 

до його стратегічного розвитку; розробка інве-

стиційних проектів одночасно з урахуванням здіб-

ності збільшення вартості бізнесу за рахунок си-

стем синергії фінансової та управлінської гнучко-

стей; побудова управлінських системи, які 

охоплюватимуть моделі, компетенцію, що сприя-

тиме збільшенню вартості бізнесу за рахунок моде-

лей інтеграції потенціалів.  
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Анотація 

У статті досліджено роль інновацій у системі економічної безпеки на мікрорівні та запропоновано 

пропозицій з інноваційного розвитку в контексті підвищення ефективності організаційно-економічної 

безпеки аграрних підприємств. Систематизовано фактори, що впливають на інноваційну безпеку аграр-

них підприємств. Обґрунтовано заходи з розвитку інноваційних кластерів як платформи інноваційної та 

всієї організаційно-економічної безпеки аграрних підприємств в розвинених країнах.  

Abstract  
The article examines the role of innovations in the system of economic security at the micro level and offers 

proposals for innovative development in the context of increasing the effectiveness of organizational and economic 

security of agrarian enterprises. The factors influencing the innovative safety of agricultural enterprises are 

systematized. Measures for the development of innovation clusters as a platform for innovation and the entire 

organizational and economic security of agrarian enterprises in developed countries are substantiated. 
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Постановка проблеми. Інноваційність є но-

вою закономірністю конкуренції, властивою ринко-

вій економіці. Аграрний ринок без конкуренції пе-

рестає існувати, а економіка приречена на стагна-

цію. Для стійкого і прогресивного розвитку 

необхідний інноваційний підхід, який надасть до-

датковий імпульс і прискорення, а також забезпе-

чить інноваційну складову безпеки аграрних підп-

риємств. Безперечно, що саме конкурентоспромож-

ність є основою забезпечення організаційно-

економічної безпеки. З цих висновків логічно ви-

пливає, що аграрне підприємство з достатнім рів-

нем забезпечення організаційно-економічної без-

пеки має всі умови для постійного стійкого розви-

тку та економічного зростання. Важливе значення у 

цьому контексті має визначення факторів, відмін-

них по дії на інноваційну складову безпеки аграр-

них формувань, тобто як стимулюючі й дестабілі-

зуючі. Виявлення та аналіз стимулів і перешкод 

інноваційної активності, обґрунтування її пріорите-

тних напрямів, пошук умов і ресурсів, які є запору-

кою досягнення високого і стійкого рівня їх розви-

тку; виявлення зв’язків «інновації – конкуренто-

спроможність – організаційно-економічна 

безпека»; особливостей, а також ризиків, характер-

них для цього процесу, є основними підходами до 

вивчення питань інноваційної безпеки аграрних 

підприємств в сучасних умовах господарювання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-

оретичним та методологічним засадам інновацій-

ного розвитку та економічної приділялася увага у 

працях таких вітчизняних науковців, як М. Воло-

щук, О. Гавриш, І. Ксьонжик, Л. Мармуль, О. Со-

роківська, Н. Турська, Г. Черняк, С. Шкарлет [1-5] 

та ін. Втім, зростаюча роль забезпечення безпеки 

аграрних підприємств в сучасних умовах розвитку 

українського суспільства зумовлює її актуальність 

та своєчасність дослідження, пошуку ключових за-

собів її забезпечення.  
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Метою статті є визначення ролі інновацій у 

системі економічної безпеки на мікрорівні та роз-

робка пропозицій з інноваційного розвитку в кон-

тексті підвищення ефективності організаційно-еко-

номічної безпеки аграрних підприємств.  

Виклад основного матеріалу. Підприємства 

сучасного агробізнесу та їх функціонування й роз-

виток характеризують такі основоположні риси, як 

конкуренція і конкурентоспроможність; коопера-

ційні зв’язки й інтеграційні процеси; концентрація 

ресурсів, капіталів і діяльності та їх диверсифікація 

і спеціалізація; злиття і поглинання; постійні інно-

вації, модернізація, ринкові стратегії та інвестиції; 

синергія, однорідність, здатність до переорганіза-

ції; державно-приватне партнерство й соціальна 

відповідальність з метою досягнення високої ефек-

тивності, рентабельності й продуктивності. Ці ос-

новоположні їх характеристики й структурні влас-

тивості, механізми та інструменти менеджменту й 

прийняття управлінських рішень роблять можли-

вими таке розширення й зростання економіки агро-

сфери, яке вже неможливе при традиційному під-

ході виробничо-економічної діяльності, організації 

й управління.  

Однак, інновації формують окремий вид без-

пеки агроформувань – інноваційної. Її також можна 

розглядати як вагому частину загальної організа-

ційно-економічної. Адже з інноваціями у сільсь-

кому господарстві природно пов’язані безпека до-

вкілля, продовольчої продукції, рослин і тварин, 

населення, відповідність стандартам і нормам з од-

нієї сторони; а також власне безпека аграрних під-

приємств як організаційних утворень – захисту ін-

формації, комерційної таємниці, охорони, боротьби 

з недобросовісною конкуренцією, рейдерством, 

проявами корупції й економічної злочинності, ті-

ньової економіки. 

Необхідно враховувати всі умови, в яких про-

тікає інноваційний процес, його позитивні та нега-

тивні сторони, здатні змінювати його результати 

(табл. 1). 

Таблиця 1  

Фактори, що впливають на інноваційну безпеку аграрних підприємств 

Фактори-стимули Фактори-перешкоди 

Політичні, інституціональні 

- інституційна база, яка сприяє інноваційної діяльно-

сті. 

- недосконалість і протиріччя інститутів. 

Фінансові 

- наявність фінансових, матеріальних і трудових ре-

сурсів та резервів; 

- державна підтримка інновацій (фінансові вли-

вання, кредити, дотації, податкові пільги, страхові 

заходи); 

- наявність приватних інвесторів (гранти, стипендії 

та ін.). 

- дефіцит власних ресурсів і державної підтри-

мки; 

- невеликий обсяг ринку інновацій і недостатній 

попит на інноваційні продукти;  

- висока вартість науково-технічних розробок; 

високий ступінь ризиків;  

- тривалий термін окупності інновацій. 

Виробничі, інфраструктурні 

- наявність прогресивних технологій; 

- наявність необхідної виробничої й науково-техніч-

ної інфраструктури; 

- високий рівень кваліфікації кадрів; 

- високий рівень охоплення IT-технологіями насе-

лення.  

- нестача кваліфікованих трудових ресурсів; 

- несприйнятливість бізнесу до інновацій;  

- нерозвиненість інноваційної інфраструктури та 

ін. 

Наукові, науково-технічні 

- наявність в регіоні розвиненої мережі освітніх, на-

укових, дослідних установ. 

- низький інноваційний потенціал регіону.  

Соціальні 

- наявність соціальних «ліфтів», можливостей само-

реалізації працівників. 

- недостатня увага влади до культурного й соці-

ального середовища. 

Організаційно-управлінські 

- сучасні системи організації, управління, менедж-

менту й маркетингу діяльності;  

- підприємницька ініціатива. 

- авторитарні методи управління; нераціональні 

бізнес-процеси. 

 

Вважаємо, що концепцію й моделі підвищення 

організаційно-економічної безпеки та менеджмент 

їх впровадження доцільно будувати на основі лан-

цюжка «інвестиції – інновації – конкурентоспромо-

жність – інноваційна безпека – організаційно-еко-

номічна безпека», раніше розроблених не достат-

ньо. Однак така залежність існує фактично, 

доказом цього є утворення горизонтальних мереже-

вих інноваційно-спроможних виробничо-наукових 

підприємницьких структур; державних підпри-

ємств – дослідних господарств в системі Націона-

льної академії аграрних наук України; консорціу-

мів, технопарків і кластерів; великих модернізова-

них інноваційних аграрних підприємств – 

агрокорпорацій та агрохолдингів, у т.ч. з інозем-

ними інвестиціями.  

Показово, що в інноваційному розвитку пріо-

ритетну роль відіграють малі та середні підприєм-

ницькі структури, що пояснюється їх гнучкістю, 



42 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal» #30(153), 2022 

здатністю до диверсифікації, можливістю швидко 

освоюватися з новими умовами діяльності. Осно-

вою, своєрідним ядром для розвитку аграрної еко-

номіки, платформою інноваційної та всієї організа-

ційно-економічної безпеки в розвинених країнах 

уже кілька десятирічь є інноваційні кластери. Як 

доведено світовою практикою, кластерний, або ін-

ституційно-мережевий підхід, є сьогодні досить ді-

євим інструментом аграрної економіки, й насампе-

ред, досягнення її інноваційності.  

Кластер формується на основі кооперації в 

процесі створення того або іншого продукту. Уні-

кальність кластера полягає в його організації. Вона 

являє собою не ринкову в її чистому вигляді, й не 

ієрархічну структуру, а є гетерогенною, заснова-

ною на відносинах взаємозалежності. 

Мармуль Л.О. [4, c. 25] об’єднує позитивні на-

слідки функціонування регіональних аграрних 

інноваційних кластерів. Їх зміст полягає в наступ-

ному:  

- зростає продуктивність і ефективність дія-

льності, так як значно полегшується доступ до ре-

сурсів всіх видів: природних, матеріально-техніч-

них, освітніх, трудових, інформаційних, ін. Безпо-

середня територіальна близькість учасників 

полегшує координацію і трансакції, прискорюється 

дифузія інновацій; 

- стимулюється поява інновацій внаслідок 

дифузії інформації й технологій, генерування нових 

знань координованими науково-дослідними й осві-

тніми закладами; 

- зростає комерціалізація знань і виробниц-

тва внаслідок більшої доступності ресурсів і наяв-

ності інститутів, необхідних для випуску нової про-

дукції.  

Сучасне аграрне виробництво, що використо-

вує високі технології, може ґрунтуватися тільки на 

процесах інвестування інновацій, дотримання стан-

дартів і обмежень, причому успішними є як горизо-

нтальна, так і вертикальна форми інтеграції. Інно-

ваційний процес рухають не тільки окремі вертика-

льно інтегровані підприємства, а й їх горизонтальні 

об'єднання, кластери, мережеві структури. Інтегра-

ція агробізнесу є дієвим механізмом та засобом 

співпраці, що змушує його суб’єктів швидше адап-

туватися до всіляких технологічних змін, генеру-

вати інновації на стику галузей, використовувати 

спільні знання та прийоми у виробництві та управ-

лінні, активно просувати продукти на нові ринки.  
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Анотація 

У статті досліджено розвиток концепцій соціальної відповідальності аграрного бізнесу. Виокрем-

лено чотири групи поглядів на питання соціальної відповідальності суб’єкту аграрного бізнесу. Встанов-

лено, що еволюція поглядів на неї пройшла шляхом від сприйняття її в якості примусового соціального 

навантаження до перетворення на діяльність, що дозволяє перетворити соціальні проблеми на дієвий 

економічний механізм. Запропоновано соціальну відповідальність аграрного бізнесу визначати як еконо-

мічну категорію, яка розкриває сутність процесів, дій та явищ у здійсненні підприємницької діяльності 

суб’єкта в аграрному виробництві, яка, ґрунтуючись на соціальному інвестуванні, виступає важливою 

передумовою підвищення конкурентоспроможності суб’єктів-товаровиробників та дозволяє перетво-

рити соціально-економічні конфлікти в аграрній сфері. 

Abstract 

The article examines the development of concepts of social responsibility of agrarian business. Four groups 

of views on the issue of social responsibility of the subject of agrarian business are distinguished. It was established 

that the evolution of views on it went from perceiving it as a forced social burden to turning it into an activity that 

allows turning social problems into an effective economic mechanism. It is proposed to define the social 

responsibility of agrarian business as an economic category that reveals the essence of processes, actions and 

phenomena in the implementation of entrepreneurial activity of the subject in agricultural production, which, 

based on social investment, acts as an important prerequisite for increasing the competitiveness of commodity-

producing subjects and allows to transform social - economic conflicts in the agrarian sphere. 

 

Ключові слова: концепція, соціальна відповідальність, корпоративна соціальна відповідальність, аг-

рарний бізнес. 
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Постановка проблеми. Впродовж останніх 

десятиліть концепція «соціальної відповідальності 

бізнесу» отримала всесвітнє визнання та підтримку 

у середовищі підприємців, громадських діячів, по-

літиків, науковців. Необхідність врахування при 

ухваленні управлінських рішень, окрім економічної 

доцільності, соціальних та екологічних критеріїв 

стала об’єктивною необхідністю для підприємств 

економічно розвинутих країн, запорукою їх ринко-

вого успіху та конкурентоспроможності, гарантією 

сталого розвитку аграрної сфери. У наш час спосте-

рігається активізація механізмів у сфері соціальної 

відповідальності бізнесу (що пояснюється, перш за 

все, загостренням екологічних та соціально-еконо-

мічних проблем), і, як наслідок, поява нових теорій 

і конкретизація існуючих, що, в свою чергу, викли-

кає необхідність уточнення термінології і система-

тизації накопиченої інформації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-

оретичним та методологічним засадам соціальної 

відповідальності бізнесу приділяли увагу такі іно-

земні та вітчизняні науковці, як: Д. Баден, Г. Боуен, 

О. Грішнова, М. Дейч, П. Друкер, Т. Іванова, М. Іг-

натенко, А. Керолл, М. Крамер, А. Колот, О. Нові-

кова, О. Охріменко, М. Портер, М. Фрідмен, 

В. Фредерік та ін. Попри підвищений дослідниць-

кий інтерес до розвитку концепцій соціальної від-

повідальності, окремі теоретичні аспекти потребу-

ють узагальнення й узгодження та залишаються 

дискусійними. 

Мета статті: дослідити розвиток концепцій 

соціальної відповідальності аграрного бізнесу.  

Виклад основного матеріалу. У сучасній лі-

тературі виокремлюють чотири групи поглядів на 

питання соціальної відповідальності суб’єкту агра-

рного бізнесу. Перша група полягає у тому, що під-

приємці аграрної сфери, керуючись власним сум-

лінням, здійснюють добровільну благодійну діяль-

ність у формі підтримки соціально незахищених 

верств населення та меценатства. Друга група пог-

лядів визначає соціальну відповідальність суб’єкту 

аграрного бізнесу через забезпечення власної ефек-

тивної діяльності, зайнятості населення та недопу-

щенні порушень законів держави. Відповідно до 
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третьої групи поглядів, суспільство очікує актив-

них дій власників капіталів у таких сферах, як за-

хист навколишнього середовища, охорона здо-

ров’я, громадянські права, захист споживачів. При-

хильники четвертої групи поглядів вважають, що 

держава є основним виразником інтересів суспіль-

ства і відповідними правовими актами регламентує 

відповідальність підприємництва перед ним [3].  

Спробуємо проаналізувати деякі із існуючих 

концепцій. 

Концепція економічної відповідальності. Од-

ним із прихильників цієї теорії був М. Фридман. За 

його словами «існує тільки одна соціальна відпові-

дальність бізнесу – використання власних ресурсів 

і заняття діяльністю, яка спрямована на збільшення 

прибутку, при умові, що вони притримуються пра-

вил гри, тобто приймають участь у відкритій віль-

ній конкуренції без обману і шахрайства» [8].  

На думку відомого теоретика менеджменту М. 

Портера, бізнес не повинен намагатися вирішити 

всі соціальні проблеми, а повинен звертати увагу на 

вирішення важливих ділових операцій [5]. Тобто, 

під «соціальною» вважалась економічна відповіда-

льність бізнесу, яка обмежувалась здійсненням фі-

нансових операцій та підтримкою рентабельності.  

Концепція зобов’язань. А. Керолл (1979) рахує 

що діяльність бізнесу слід оцінювати не тільки по 

економічним досягненням, але і по неекономічних 

критеріях [7]. Тобто, щоб виконувати свою грома-

дянську роль, бізнес повинен слідувати певним об-

ставинам: економічним: нарощувати прибуток на 

власний економічний капітал, виробляти продук-

цію, варту відповідної оплати, створювати нові ро-

бочі місця, заохочувати інновації; правовим: дотри-

муватись законодавства; етичним: бути моральним, 

справедливим, чесним, уникати нанесення соціаль-

ної шкоди та шкоди іншим; філантропним: вести ді-

яльність, корисну для суспільства. 

Концепція зацікавлених сторін (стейкхолде-

рів). Незалежно від виду підприємства існують 

групи «зацікавлених людей», які впливають на під-

приємство або на яких впливає саме підприємство. 

Це працівники, покупці, акціонери. Заготівельники, 

держава і суспільство в цілому. Кожна із зацікавле-

них сторін має різний рівень впливу, тому бізнес 

повинен мати поняття рівне впливу, який може 

здійснювати кожна з таких груп зацікавлених осіб. 

Концепція корпоративної підзвітності. Підп-

риємства на сьогодні повинні стати підзвітними пе-

ред суспільством, крім того, що вони відповідальні 

перед стейкхолдерами. Тобто, це концепція підкре-

слює, що підприємства в значній мірі несуть відпо-

відальність за наслідки своїх дій.  

Добровільна концепція. Концепція передба-

чає, що крім зобов’язань підприємств, передбаче-

них законом або економікою, повинно бути ба-

жання досягти довгострокових цілей, які орієнто-

вані на користь суспільству. Важливо, щоб бізнес 

старався виправдати надії і виконувати моральні зо-

бов’язання на рівні суспільства. Концепція проак-

тивності. Соціальна відповідальність з точки зору 

бізнесу є засобом реагування на виклики стійкого 

розвитку. Підприємства можуть це робити «реакти-

вно» (реакція на подію) або «проактивно» (страте-

гічний підхід), який систематично розширює мож-

ливості з метою стійкого розвитку. При підході на 

основі реакції, підприємства сприймають зміни в 

розвитку і поведінки, як ризики, на які вони реагу-

ють прийняттям мір. Вони розуміють, що ігнору-

вання проблеми може серйозно нашкодити їх репу-

тації, а в деяких випадках навіть втрати ліцензії на 

діяльність. 

Необхідно відзначити, що хоча розглянуті 

вище концепції соціальної відповідальності не ви-

черпують всього різноманіття підходів до тракту-

вання змісту цього поняття, усі існуючі нині під-

ходи умовно можна поділити на дві групи. 

До першої групи відносяться прихильники 

консерваторських позицій у бізнесі, які дотриму-

ються точки зору, що місія бізнесу полягає у макси-

мізації прибутку, а додаткові витрати на екологічні 

та соціальні програми є економічно необґрунтова-

ними, тобто контроль над рівнем забруднення на-

вколишнього середовища, перекваліфікація безро-

бітних та забезпечення їх зайнятості, благодійна ді-

яльність – це завдання уряду та спеціально 

створених неурядових, благодійних та релігійних 

організацій.  

Другу групу представляють науковці, які вва-

жають, що окрім економічної відповідальності, яка 

полягає у задоволенні потреб суспільства у певних 

споживчих благах і забезпеченні добробуту акціо-

нерів, бізнес має також численні обов’язки право-

вого, соціального та морально-етичного характеру, 

а розмір відповідальності визначається історич-

ними, культурними, економічними та політичними 

особливостями середовища функціонування підп-

риємства».  

Імплементація ключових ознак до сутності та 

змісту категорії «соціальна відповідальність біз-

несу», які дозволяють позицінуювати її як катего-

рію економічного характеру, схематично виглядає 

наступним чином (рис. 1). 
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Рис. 1. Механізм формування економічної складової категорії «соціальна відповідальність аграрного 

бізнесу»* 

* складено автором 

 

На нашу думку, досягнення генеральної мети 

соціально-відповідального корпоративного управ-

ління – підвищення рівня соціальної захищеності 

суспільства, задоволення індивідуальних потреб 

населення та всебічний розвиток нації неможливий 

без врахування економічної складової даної катего-

рії. З одного боку, економічні механізми є необхід-

ними для забезпечення фінансового базису реаліза-

ції програм соціальної відповідальності, з іншого – 

багатогранність соціальних ініціатив формує поту-

жний фундамент прихильності окремих спожива-

чів, їх груп та об’єднань, суспільних громад, що в 

кінцевому підсумку дає потужний економічний 

ефект, який проявляється у збільшенні обсягів реа-

лізації товарів і послуг, покращенні фінансових по-

казників діяльності підприємств та нарощуванні їх 

ринкової вартості.  

Висновки. Отже, соціальну відповідальність 
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аграрних підприємств, їх об’єднань та товаровиро-

бників інших форм слід визначити, як складну, ба-

гаторівневу та багатогранну економічну категорію, 

яка розкриває сутність процесів, дій та явищ у здій-

сненні підприємницької діяльності суб’єкта в агра-

рному виробництві, яка, ґрунтуючись на соціаль-

ному інвестуванні, виступає важливою передумо-

вою підвищення конкурентоспроможності 

суб’єктів-товаровиробників та дозволяє перетво-

рити соціально-економічні конфлікти в аграрній 

сфері на отримання додаткових конкурентних пере-

ваг суб’єктами господарювання. 
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Невозможно представить современное госу-

дарство, где не будет такой отрасли права как уго-

ловное. Эта отрасль является одной из базовых во 

всей системе отраслей права. Прежде чем сравни-

вать две системы уголовного права: российскую и 

английскую – нужно обозначить некоторые базо-

вые понятия и категории. 

Для начала нужно понять, что такое «уголов-

ное право». У данного понятия существует мини-

мум три трактовки: как отрасли права, как науки и 

как учебной дисциплины. Нас интересует понятие 

уголовного права как отрасли права. С этой точки 

зрения, уголовное право ─ это самостоятельная от-

расль права, определяющая преступность и наказу-

емость деяний, за совершение которых предусмот-

рена уголовная ответственность. Отсюда вытекает 

следующее немаловажное понятие ─ уголовная от-

ветственность. Это обязанность лица понести ли-

шения (связанные с наказанием и иными юридиче-

скими мерами, наложенными на него) как след-

ствие совершения им преступления. 

Для начала мы хотели бы рассмотреть уголов-

ное право в Российской Федерации. Современное 

уголовное законодательство базируется на следую-

щих источниках: Конституция Российской Федера-

ции от 12 декабря 1993 года, Уголовный кодекс 

Российской федерации от 13 июня 1996 года и Уго-

ловный процессуальный кодекс Российской феде-

рации от 18 декабря 2001 года.  

Если посмотреть на источник уголовного 

права в Великобритании, то можно сделать простой 

вывод: там нет единого кодекса. Почему? По-

скольку в Великобритании основным источником 

права выступает судебный прецедент, то по проше-

ствии даже одного века могут накопиться сотни 

миллионов различный прецедентов. В современной 

Великобритании применяются прецеденты даже 17 
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века. Это значит, что провести кодификацию прак-

тически невозможно. Хотя в 19 веке предпринима-

лись попытки систематизировать законодательство 

посредством консолидации.  

Как отмечалось выше, в Великобритании нет 

кодифицированных актов, что напрямую объясняет 

отсутствие привычного для нас деления на отрасли 

права. В Российской Федерации есть Уголовный 

кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, и мно-

жество подзаконных актов, что позволяет упро-

стить процесс как изучения данной отрасли, так и 

практического использования. В Великобритании 

же существует огромное количество отдельных 

прецедентов и небольшое количество актов Парла-

мента по общим принципам обеспечения уголов-

ного права в государстве. 

При переходе к анализу отдельных базовых 

институтов уголовного права России и Англии мы 

хотели бы обратить внимание на отсутствие неко-

торых определений в уголовном праве Великобри-

тании. Например, там нет понятия «преступления». 

Оно есть только в науке уголовного права. 

Говоря о преступлении, нужно выделить не-

сколько классификаций, которые есть в одной 

стране, но отсутствуют в другой. Начнем с Велико-

британии. Первая классификация ─ по процессу-

альному порядку: 

1. правонарушения, преследующиеся по обви-

нительному акту и рассматривающиеся только в 

суде присяжных; 

2. правонарушения, которые рассматриваются 

единолично работающим магистратом (арбитром); 

3. деяния «смешанной юрисдикции». 

Вторая ─ по виду наказания: 

1. «арестные преступления». Арестные пре-

ступления предусматривают под собой наказание – 

лишение свободы сроком больше пяти лет. Для 

этих преступлений используют особые правила; 

2. «неарестные преступления». Неарестными 

преступлениями являются все остальные. 

В Российской Федерации большинство класси-

фикаций прописано в самом законе. Первая класси-

фикация ─ по длительности: 

1. Длящееся преступление. Данное преступле-

ние продолжается неопределенной количество вре-

мени до того, пока виновный не явится с повинной 

или же не будет задержан. 

2. Продолжаемое преступление. Данное пре-

ступление складывается из ряда деяний, которые 

объединены одним умыслом.  

Вторая – по степени опасности для общества: 

 1) простые преступления; 

 2) квалифицированные преступления; 

 3) привилегированные преступления. 

Следующим важным элементом является виды 

наказаний, применяемые по отношению к осужден-

ным. Для начала нужно определить, что такое 

«наказание» в уголовном праве. «Наказание ─ это 

назначаемая по приговору суда мера государствен-

ного принуждения, применяемая к лицу, признан-

ному виновным в совершении преступления, и вы-

ражающаяся в предусмотренных уголовным зако-

ном ограничении прав и свобод лица». 

Если рассматривать систему наказаний в уго-

ловном праве Великобритания, то можно выделить 

следующие виды: заключение в местах лишения 

свободы, испытание (пробация), штраф, лишение 

водительских прав, запрещение заниматься кон-

кретной деятельностью, общественные работы на 

срок не менее 40 и не более 240 часов. 

Список же наказаний в российском уголовном 

праве более обширный: штраф, лишение права за-

нимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, обязательные ра-

боты, исправительные работы, ограничение по во-

енной службе, заключение в местах лишения сво-

боды, содержание в дисциплинированной воинской 

части, ограничение свободы, пожизненное лише-

ние свободы, арест, смертная казнь. 

Мы хотели бы обратить внимание на смертную 

казнь как особый вид наказания. В Великобритании 

смертная казнь была не только мерой уголовной от-

ветственности, но и особой формой развлечения 

для граждан: смертные казни проходили всегда 

публично и собирали вокруг себя большой круг 

зрителей. Однако в 1965 Парламент ограничил при-

менение смертной казни на пять лет, а впослед-

ствии в 1975 году полностью отменил данную меру 

наказания. 

Если же обращаться к отечественному опыту, 

то можно заметить несостыковку. В Конституции 

написано, что каждый имеет право на жизнь, и ни-

кто не в праве лишить его. А в Уголовном кодексе 

прописана смертная казнь. Однако необходимо от-

метить, что на смертную казнь наложен мораторий, 

то есть временная отмена. Это произошло после 

вступления Российской Федерации в Совет Ев-

ропы, и в 1997 годы вышел акт, запрещающий как 

назначение, так и применение смертной казни. 

Подводя итоги, нужно сказать, что система 

уголовного права в Великобритании отличается от 

системы уголовного права в России, однако нельзя 

сказать, что кардинально. Схожесть обусловлена 

объективным характером некоторых понятий и ка-

тегорий. Однако, различая данных систем превали-

руют над сходствами, так как у этих государств раз-

ный исторический контекст становления и развития 

отрасли уголовного права. Также на развитие уго-

ловного права влияют различные экономические и 

политические процессы, например, в период 

постреволюционной России была предусмотрена 

уголовная статья за препятствие распространения 

власти большевиков. Также нельзя сказать одно-

значно, какая система лучше: английская или рос-

сийская. С одной стороны, прецедентное право мо-

жет более оперативно откликаться на потребности 

населения, то есть оно более гибкое, но с другой 

стороны прецедентное право очень громоздкое и 

трудно для изучения и применения. Точно можно 

сказать одно ─ и английская, и российская системы 

уголовного права должны развиваться и черпать 

опыт друг у друга, чтобы улучшить регулирование 

общественных отношений, связанных с уголовным 

правом. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БДЖІЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Moiseyenko D.M., Bratishko N.A.  

 

LEGAL REGULATION OF BEEKEEPING IN UKRAINE 

 

Анотація: 

У статті досліджено таку сільськогосподарську галузь, як бджільництво. Зазначено, що Україна є 

однією з провідних держав світу, яка має розвинуте бджільництво, що забезпечує запилення ентомофі-

льних сільськогосподарських рослин, виробництво меду, воску, бджолиного обніжжя, прополісу, бджоли-

ної отрути, бджолиного маточного молочка для потреб населення, харчової, медичної, хімічної та інших 

галузей. Україну в світі визнають як батьківщину культурного бджільництва.  

Вказано, що правове регулювання бджільництва – відносно новий правовий інститут в аграрному 

праві. Одним із виявів цього факту є прийняття Закону України «Про бджільництво» і численних підза-

конних актів, які об'єднують комплекс норм аграрного права, що регулюють порядок зайняття бджіль-

ництвом в Україні. Потреба в особливому правовому регулюванні цієї галузі виникла у зв'язку із завданням 

створення сприятливих умов для розвитку бджільництва, посилення державного контролю за якістю і 

безпекою його продукції, а також у зв'язку з боротьбою з хворобами бджіл. 

Проаналізовано поняття бджільництво, об'єкти та суб'єкти бджільництва. 

Акцентується увага на тому, що зайняття бджільництвом майже не має будь-яких обмежень, 

тобто, ця діяльність доступна як для громадян України, так і для іноземців та осіб без громадянства, а 

також юридичних осіб. Єдина вимога, яка до них висувається – це те, що такі особи повинні мати необ-

хідні навики або спеціальну підготовку. 

Проведено статистичний аналіз стосовно місця України з виробництва меду серед країн світу і за-

значено, що бджільництво в нашій державі експортоорієнтоване і країна стабільно входить у першу 

п'ятірку постачальників меду в світі.  

Проаналізовано деякі проблеми бджільництва, а саме – відсутність єдиної спеціалізованої системи 

державного управління в даній галузі й недостатню ефективність державного контролю. Здійснена 

спроба привернути увагу до відсутності органів уповноважених розглядати справи про адміністративні 

правопорушення в галузі бджільництва; невизначеності підвідомчості справ про адміністративні право-

порушення в цій галузі; відсутності правових норм щодо визначення осіб, які мають право складати про-

токоли про адміністративні правопорушення в галузі бджільництва.  

Abstract 
The article examines such an agricultural industry as beekeeping. It is noted that Ukraine is one of the leading 

countries in the world that has developed beekeeping, which provides pollination of entomophilous agricultural 

plants, production of honey, wax, bee pollen, propolis, bee venom, royal jelly for the needs of the population, food, 

medical, chemical and others industries In the world, Ukraine is recognized as the homeland of cultural beekeep-

ing. 
It is indicated that the legal regulation of beekeeping is a relatively new legal institution in agrarian law. One 

of its manifestations is the adoption of the Law of Ukraine "On Beekeeping" and numerous by-laws that unify the 
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set of norms of agrarian law that regulate the procedure for beekeeping in Ukraine. The need for special legal 
regulation of this industry arose in connection with the task of creating favorable conditions for the development 
of beekeeping, strengthening state control over the quality and safety of its products, as well as in connection with 
the fight against bee diseases. 

The concept of beekeeping, objects and subjects of beekeeping are analyzed. 
Attention is focused on the fact that there are almost no restrictions on the occupation of beekeeping, that is, 

this activity is available to citizens of Ukraine. as well as for foreigners and stateless persons, as well as legal 
entities. The only requirement for them is that such persons must have the necessary skills or special training. 

A statistical analysis of Ukraine's place in honey production among the countries of the world was conducted 
and it was noted that beekeeping in our country is export-oriented and the country is consistently among the top 
five suppliers of honey in the world. 

Some problems of beekeeping are analyzed, namely, the absence of a single specialized system of state man-
agement in this field and insufficient effectiveness of state control. An attempt was made to draw attention to the 
absence of bodies authorized to consider cases of administrative offenses in the field of beekeeping; uncertainty 
of sub-department of cases on administrative offenses in this field; the absence of legal norms regarding the de-
termination of persons who have the right to draw up protocols on administrative offenses in the field of beekeep-
ing. 

 
Ключові слова: бджільництво, пасіка, мед, правове регулювання, проблематика. 
Key words: beekeeping, apiary, honey, legal regulation, problems. 

 
Постановка проблеми. Бджільництво – це га-

лузь господарства, яка є важливою сферою сільсь-
когосподарського виробництва. В останні роки, 
спостерігається стрімкий розвиток даної галузі в 
Україні. Проте, існує ряд факторів, які перешко-
джають подальшому піднесенню цьому, серед них 
– безгрошів'я для інноваційного розвитку, загальна 
криза у країні, нехтування підготовкою висококва-
ліфікованих кадрів та відсутність документів, які 
гармонізовані з європейськими та міжнародними 
нормативними документами, що регулюють вироб-
ництво та якість продукції. Однак, незважаючи на 
це, щороку експортуються значні обсяги меду, що 
свідчить про значний потенціал галузі і показує рі-
вень споживання цього продукту. Тому, наявність 
вказаних проблем і обумовлює актуальність дослі-
дження проблематики нормативного регулювання 
бджільництва. 

Стан дослідження. Питання правового регу-
лювання та управління бджільництва в теоретич-
ному та прикладному аспекті вивчали такі вчені як: 
В.Б. Авер'янов, О.Ф. Андрійко, А.С. Васильєв, 
Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, В.О. Євстаф'єва, 
О.В. Дяченко, О.М. Яценко, Р.А. Калюжний, Є.Б. 
Кубко, Г.П. Самчук та інші. Наприклад, О.М. Яце-
нко аналізував механізм державного регулювання 
якості продукції бджільництва [1, с. 21 - 22]. Група 
українських вчених проаналізувала досвід США та 
ЄС у залученні заповідних та охоронних територій 
для виробництва органічного меду [2, с. 170 - 173]. 
Серед основних проблем розвитку галузі бджільни-
цтва в Україні В. Євстаф'єва визначила зосередже-
ність пасік у приватному секторі, незначні їх роз-
міри, недостатню концентрацію, неконтрольований 
обмін племінним матеріалом, захворювання бджіл 
[3, с. 13 - 14]. Г.П. Самчук вважає основними напря-
мами збільшення конкурентоспроможності даної 
галузі таке: створення об'єднань виробників, підви-
щення якості продукції та вихід на ринки ЄС із фа-
сованим медом [4, с. 658 - 660]. 

Метою статті є аналіз особливостей правового 
регулювання бджільництва в Україні, а також дос-
лідження питань, що потребують його вдоскона-
лення.  

Виклад основного матеріалу. Як вказує 
С.І. Бугера, Україна – одна з провідних держав 
світу в галузі бджільництва, що забезпечує запи-
лення ентомофільних сільськогосподарських куль-
тур, виробництво достатньої кількості меду, воску, 
бджолиного обніжжя, прополісу, бджолиної от-
рути, бджолиного маточного молочка для потреб 
населення, харчової, медичної, хімічної та інших 
галузей.  

Дана сфера спроможна у певній мірі утворю-
вати продовольчу безпеку країни, сприяти ефекти-
вному розвитку суміжних галузей сільського госпо-
дарства та збереженню національних агроекосис-
тем, підтримувати розвиток сільських територій за 
допомогою самозайнятості сільського населення та 
системи вертикальної і горизонтальної координації, 
забезпечувати надходження до державного і місце-
вих бюджетів за рахунок агробізнесу, сплати відпо-
відних податків та легалізації ринкових операцій 
суб'єктів господарювання. Також галузь володіє 
експортоутворюючим потенціалом. 

Варто зазначити, що відносини у сфері бджіль-
ництва належать до предмета аграрного права Ук-
раїни, оскільки саме вони складаються між відпові-
дними суб'єктами аграрного права з приводу об'єк-
тів, до яких належать продукти бджільництва, що є 
сільськогосподарською продукцією та тварини-ви-
робники цієї продукції, інакше кажучи бджоли, що 
є сільськогосподарськими тваринами, яких розво-
дять з метою отримання цінних продуктів бджіль-
ництва та для запилення сільськогосподарських ку-
льтур [5, с. 2 - 3]. 

Оскільки сукупність правових норм, що регу-
люють відносини у сфері бджільництва, є складо-
вою аграрного права, юридичною наукою правове 
регулювання бджільництва розглядається як субін-
ститут інституту правового регулювання тваринни-
цтва. У такому значенні правове регулювання бджі-
льництва – це здійснюваний державою за допомо-
гою юридичних засобів вплив на суспільні 
відносини стосовно утримання та використання 
бджіл для запилення ентомофільних рослин, виро-
бництва та первинної переробки продукції бджіль-
ництва, й забезпечення гарантій дотримання прав 
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та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, 
зайнятих у цій сфері, що здійснюється за допомо-
гою механізму правового регулювання бджільниц-
тва, котрий включає наявність правових норм, що 
містяться у спеціальному законі, та норм, що міс-
тяться в інших законах та нормативно-правових ак-
тах, нормативних документах і регулюють суспі-
льні відносини, пов'язані із зайняттям бджільниц-
тва. При цьому, треба розрізняти поняття «правове 
регулювання» від поняття «державне регулю-
вання», під яким розуміють цілеспрямований вплив 
держави на суспільні відносини в даній галузі та ві-
дповідну організаційну діяльність державних орга-
нів. Значення державного регулювання в галузі 
бджільництва полягає в регулятивному впливі на 
об'єкти регулювання з метою досягнення галуззю 
максимальної ефективності для задоволення по-
питу споживачів продукції бджільництва. Це може 
здійснюватися через економічні та правові заходи 
впливу держави на аграрні правовідносини [6, с. 
332 - 335]. 

Правове регулювання бджільництва в Україні 
здійснюється за допомогою правових норм, які мі-
стяться в численних нормативно-правових актах та 
інших джерелах права. Таким чином, законодавчу 
базу в даній галузі складають Закони України: «Про 
бджільництво», «Про захист рослин», «Про ветери-
нарну медицину», «Про племінну справу у тварин-
ництві», «Про тваринний світ», «Про рослинний 
світ»; Постанова Кабінету Міністрів України від 6 
травня 2005 р. № 325 «Питання використання кош-
тів, передбачених у державному бюджеті для фі-
нансової підтримки підприємств агропромислового 
комплексу»; Накази Міністерства розвитку еконо-
міки, торгівлі та сільського господарства України 
«Порядок видачі ветеринарного-санітарного паспо-
рта пасіки», «Порядок реєстрації пасіки» від 19 лю-
того 2021 року № 338 та інші.  

Треба зауважити, що більшість нормативно-
правових актів, які формують законодавство з пи-
тань державного регулювання в галузі бджільниц-
тва, є частиною адміністративного права, але зако-
нодавча база стосовно державного регулювання да-
ної сфери є, у свою чергу, є частиною аграрного 
законодавства, якому властивий комплексний під-
хід. Це зумовлено тим, що в аграрному секторі еко-
номіки функціонує комплекс суспільних відносин, 
які регулюються нормами різних галузей права: ци-
вільного, фінансового, земельного, адміністратив-
ного тощо. При цьому складовими елементами ефе-
ктивності аграрних законів, зокрема, що містять ад-
міністративні норми адміністративного характеру, 
є: державна підтримка сільськогосподарської про-
дукції, своєчасність реагування на неефективність 
законів, відсутність дублювання і прогалин у законі 
та інформованість громадян про закони [7, с. 56 - 
57]. 

Одночасно, цим аграрним законам притаманні 
й прогалини адміністративно-правових норм таких 
як: закріплення значної частини правових норм не 
законами, а актами нижчої юридичної сили, нечітка 
регламентація питань державного регулювання в 
галузі бджільництва та відсутність реальних захо-
дів адміністративної відповідальності за пору-
шення в цій галузі [8, с. 22 - 23]. 

Одним із основних нормативно-правових актів 
у цієї галузі є Закон України «Про бджільництво». 
Так, відповідно до статті 1 зазначеного Закону, 
бджільництво – це галузь сільськогосподарського 
виробництва, основою функціонування якої є роз-
ведення, утримання та використання бджіл для за-
пилення ентомофільних рослин сільськогосподар-
ського призначення і підвищення їх урожайності, 
виробництво харчових продуктів і сировини для 
промисловості. 

Об'єктами є робочі бджоли, бджолині матки, 
трутні, бджолині сім'ї, яких розводять на племінних 
і товарних пасік. До суб'єктів бджільництва, відпо-
відно до ст. 4 даного Закону, відносять: племінні та 
товарні пасіки, племінні бджолорозплідники; підп-
риємства з виготовлення обладнання та пасічного 
інвентаря; підприємства, установи та організації із 
заготівлі, переробки, реалізації продукції бджіль-
ництва та препаратів із них; лабораторії сертифіка-
ції продуктів бджільництва; наукові установи, за-
клади освіти, дослідні господарства, які займа-
ються бджільництвом; спілки, асоціації й інші 
об'єднання, діяльність яких пов'язана з питаннями 
бджільництва. Суб'єкти бджільництва, зайняті ви-
робництвом і переробкою продуктів бджільництва, 
є виробниками сільськогосподарської продукції. 

Цікавим є те, що в праві на зайняття бджільни-
цтво майже немає будь-яких обмежень. Тобто ця ді-
яльність доступна як для громадян України, так і 
для іноземців та осіб без громадянства, а також 
юридичних осіб. Єдина вимога, яка до них висува-
ється – це те, що такі особи повинні мати необхідні 
навики або спеціальну підготовку. До того ж галузь 
не потребує окремого дозволу органу виконавчої 
влади або органу самоврядування. 

Фізична особа, яка має бажання займатися 
бджільництвом, формує пасіку з бджолиних сімей, 
яка може мати підсобне помешкання, інвентар та 
обладнання й розміщується на відповідній земель-
ній ділянці. З метою обліку пасік та здійснення лі-
кувально-профілактичних заходів, на кожну пасіку 
видається ветеринарно-санітарний паспорт. Пасіка 
підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної 
особи або за місцем знаходження юридичної особи, 
яка займається бджільництвом у місцевих держав-
них адміністраціях або сільських, селищних, місь-
ких радах у порядку, встановленому центральним 
органом виконавчої влади з питань аграрної полі-
тики. Фізичні та юридичні особи розміщують па-
сіки на земельних ділянках, які належать їм на пра-
вах власності або користування, згідно до ветери-
нарно-санітарних правил. Розміщення пасік на 
земельних ділянках інших власників або користу-
вачів здійснюється за їхньою згодою [9].  

Розміщення й облаштування пасік визначено 
«Інструкцією щодо попередження та ліквідації хво-
роб бджіл», яка затверджена наказом головного 
державного інспектора ветеринарної медицини 
30.01.2001 № 9.  

Відповідно до Інструкції, пасіки розміщують у 
благополучній щодо заразних хвороб бджіл місце-
вості, у сухих, освітлених сонцем, захищених від ві-
трів місцях, на відстані не ближче 500 м від шосей-
них доріг і залізниць, пилорам, високовольтних лі-
ній електропередач, не менше 1 км від 
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тваринницьких і птахівницьких заводів, підпри-
ємств кондитерської і хімічної промисловості, ае-
родромів, військових полігонів, радіолокаційних, 
радіо- і телетрансляційних станцій та інших джерел 
мікрохвильового випромінювання.  

Територію стаціонарної пасіки огороджують, 
обсаджують плодовими деревами і кущами. Відве-
дення земельних ділянок для розміщення такої па-
сіки необхідно узгоджувати з органами державного 
управління з питань ветеринарної медицини і міс-
цевими органами влади. При визначенні розміру 
площі під пасіку розраховують, що на одну гадану 
бджолину сім'ю потрібно 30-35 кв. м, залежно від 
способу розміщення бджіл. При розміщенні пасіки 
на присадибній ділянці (подвір'ї) огорожа повинна 
бути заввишки не менше 2,5 м для підвищення рі-
вня льоту бджіл [10]. Однак, не передбачено, на 
якій відстані повинні бути розміщені пасіки на при-
садибних земельних ділянках від суміжних земель-
них ділянок та житлової забудови та прирівняних 
до неї об'єктів, тобто на законодавчому рівні не ви-
значений розмір санітарно-захисної зони в метрах.  

Невизначеність розміру санітарно-захисної 
зони призводить до того, що поміж громадянами. 
які розмістили пасіку на власному подвір'ї та їх су-
сідами, виникають суперечки. Органи місцевого са-
моврядування намагаються врегулювати конфлікт, 
але втім наявні в законодавстві прогалини усклад-
нюють цей процес.  

Проаналізувавши статистичні дані, слід заува-
жити, що налічується більш ніж 700 тисяч людей, 
які займаються виробництвом меду, що сприяє збі-
льшенню кількості виробництва продукції бджіль-
ництва. Однак 95 % українського медового врожаю 
забезпечують саме приватні господарства. Можна 
сказати, що кількасот тисяч пасік більш нагадують 
хобі, аніж промисел чи сучасну індустрію. Вироб-
ничі сили бджільництва України представляють 
такі структури: колективні агропідприємства – 10 
%, приватні господарства – 33 %, приватні пасіки, 
ферми – 44 %, лісгоспи – 5 %, інші – 8%. Незважа-
ючи на те, що медова продукція в основному відпо-
відає стандартам ЄС, але роздробленість виробниц-
тва заважає розвитку галузі, що негативно познача-
ється на якості меду. Наприклад, частка 
сільгосппідприємств, які виробляють мед, стано-
вить лише 0,002 %, вони реалізують малий відсоток 
від загального обсягу споживання. 90 % меду виро-
бляють домашні пасіки, господарі яких самостійно 
реалізують свою продукцію на торгівельних майда-
нчиках, тому що це рентабельно. З огляду на це, 
такі неконтрольовані потоки продукції є причиною 
погіршення її якості [11, с. 190 - 193].  

Зокрема, до продуктів бджільництва належить 
не лише мед, а це й віск, прополіс, бджолина от-
рута, маточне молочко, бджолине обніжжя, перга, а 
також самі бджоли. 

Отож, коли йдеться про погіршення якості 
продукції бджільництва, мається на увазі не тільки 
мед, а й інші продукти цієї галузі. Впродовж цього 
багато вчених наголошують на тому, що для підт-
римання високої якості та конкурентоспроможно-
сті продукції бджільництва на підприємствах слід 
час від часу запроваджувати новітні технології й 
водночас контролювати якість продукції в процесі 

технологічного циклу. Проте процес контролю пе-
редбачає наявність належних методик, класифікації 
й організаційних прийомів усунення невідповідно-
стей, які, у свою чергу, мають бути підкріпленні 
відповідними нормативно-правовими актами.  

Згідно з даними Всесвітньої продовольчої ор-
ганізації наша країна вперше «взяла срібло» в рей-
тингу постачальників меду. На першому місці се-
ред експортерів натурального меду на світовому 
ринку – Китай. У ТОП -5 також потрапила Арген-
тина, Індія та Бразилія.  

На жаль, незважаючи на те, що Україна вхо-
дить в першу п'ятірку країн з виробництва меду, ек-
спорт української продукції зменшує свої оберти. 
Так, обсяг меду, зібраного в Україні цього року 
(2022) складає 120-140 тис. тон, але стосовно екс-
порту, то перше півріччя було провальним і перспе-
ктив у другому півріччі теж не викликають оптимі-
зму: є труднощі із логістикою та проблеми з робо-
тою переробних підприємств. Крім того, багато 
пасічників не здають мед закупівельникам, сподіва-
ючись на вищу ціну. У порівнянні із минулим ро-
ком, обсяги експорту можуть зменшитись на 70 % 
[12]. 

Ще однією з причин скорочення виробництва 
цієї галузі є масова загибель бджіл, що спричиня-
ються паразитичними кліщами, хворобами, до яких 
вразливі бджоли, а також отруєння. Наприклад, по-
ширеним є отруєння через отрутохімікати, якими 
фермери оброблять поля. Це одна з нагальних про-
блем правового регулювання бджільництва. На сьо-
годні, попри цьому, що в законодавстві закріплено 
обов'язок фізичних та юридичних осіб, які застосо-
вують засоби захисту рослин, повідомляти не піз-
ніше ніж за три дні до початку оброблення медоно-
сних рослин пасічників, пасіки яких розташовані на 
відстані до десяти кілометрів від оброблюваних 
площ, на практиці цього принципу ніхто не дотри-
мується. Хоча в Законі України «Про бджільниц-
тво» зазначено, що ненадання такої інформації при-
зводить до дисциплінарної, адміністративної, циві-
льно-правової або кримінальної відповідальності, 
але ні в Цивільному кодексі, ні в Кодексі про адмі-
ністративні правопорушення нічого про це не за-
значено. Лише Кримінальний кодекс України допо-
внено ст. 247 Порушення законодавства про захист 
рослин, яка передбачає за вчинений проступок 
штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або громадськими роботами на строк від 
ста двадцяти до двохсот годин, або обмеження волі 
на строк до двох років [13].  

Щодо адміністративної відповідальності в да-
ній галузі, то вона є фактично неможливою через: 
відсутність відповідних правових норм щодо адмі-
ністративних правопорушень у галузі бджільниц-
тва в КУАП; відсутність органів (посадових осіб) 
уповноважених розглядати справи про адміністра-
тивні правопорушення в галузі бджільництва; від-
сутність правових норм щодо визначення осіб, які 
мають право складати протоколи про адміністрати-
вні правопорушення в даній галузі та невизначе-
ність підвідомчості справ про адміністративні пра-
вопорушення в галузі бджільництва.  
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У той же час, посилення цієї відповідальності 
в галузі бджільництва є актуальним. Зокрема, осно-
вними адміністративними проступками у бджіль-
ництві є: недотримання Плану породного району-
вання бджіл; недотримання вимог щодо розмі-
щення й облаштування пасік і порушення правил 
реєстрації та оформлення паспорту пасіки [14, с. 5 - 
7]. На нашу думку, КУАП необхідно доповнити 
статтями, які передбачають відповідальність за по-
рушення законодавства в галузі бджільництва.  

Перелічуючи проблеми правового регулю-
вання у галузі бджільництва, у ст. 38 ЗУ «Про бджі-
льництво» зазначено відповідальність за пору-
шення в галузі бджільництва, за яку несуть особи, 
винні у: неповідомленні (приховуванні) або на-
данні неправдивої інформації про виникнення за-
грози бджолам при застосуванні засобів захисту ро-
слин; порушенні технології вирощування рослин 
сільськогосподарського та іншого призначення, що 
призвело до погіршення умов у ареалах розселення 
бджіл; реалізації продуктів бджільництва та їх су-
мішей, що не пройшли ветеринарно-санітарної екс-
пертизи; ухилення від обов'язкової ветеринарно-са-
нітарної експертизи продуктів бджільництва та їх 
сумішей; порушенні правил ввезення на територію 
України та вивезення за її межі бджіл та продуктів 
бджільництва; реалізації на території України не за-
реєстрованих в Україні засобів захисту бджіл [9].  

Шкода, заподіяна внаслідок порушення зако-
нодавства про бджільництво, відшкодовується в 
порядку та розмірах, встановлених законодавством 
України. Спори, що виникають у галузі бджільниц-
тва, вирішуються судом у встановленому законо-
давством порядку.  

Висновок. Підсумовуючи вищезазначене, мо-
жна сказати, що бджільництво – це стародавня тра-
диційна галузь сільськогосподарського виробниц-
тва, основою функціонування якої є розведення, ут-
римання та використання бджіл для запилення 
ентомофільних рослин сільськогосподарського 
призначення і підвищення їх урожайності, вироб-
ництво харчових продуктів і сировини для госпо-
дарської діяльності. 

Законодавство цієї сфери потребує розши-
рення. Удосконалення нормативно-правового регу-
лювання бджільництва доречно здійснити за раху-
нок таких пропозицій як: систематизувати численні 
підзаконні нормативно-правові акти до якогось 
єдиного акту чи то прийняти закон, який би міг ре-
гламентувати всі сфери галузі бджільництва та при-
вести національне законодавство до норм міжнаро-
дних стандартів. Для повноцінного розвитку цієї 
сфери не вистачає засобів державної підтримки і 
розвитку бджільництва в Україні.  

Отже, в Україні наявні всі передумови для 
того, щоб посісти одне з провідних місць серед ви-
робників органічної продукції бджільництва, проте 
для цього потрібна відповідна нормативно-правова 
база, яка сьогодні перебуває на початковій стадії 
розвитку.  
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THE EFFICIENCY CRITERIA OF THE JUDICIAL AUTHORITY, SEPARATE DIRECTIONS FOR 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE CIVIL JUDICIARY 

 

Анотація 
Статтю присвячено дослідженню особливостей взаємодії громадськості та судової влади в Україні 

в контексті конституційної реформи в частині правосуддя. Автор аналізує передумови впливу громадсь-

кості на судову владу: принцип транспарентності судової влади та право громадян на управління дер-

жавними (публічними) справами. У статті досліджено додаткові механізми реалізації принципу транс-

парентності судової влади та нові форми взаємодії громадськості та судової влади, які виникли як ре-

зультат конституційної реформи правосуддя. Автор доводить, що ефективна взаємодія між судовою 

владою та громадськістю можлива лише у разі формування високої правосвідомості та правової куль-

тури населення. 

Abstract 
The article is devoted to the study of the peculiarities of interaction between the public and the judiciary in 

Ukraine in the context of constitutional reform in the area of justice. The author analyzes the prerequisites of the 

influence of the public on the judiciary: the principle of transparency of the judiciary and the right of citizens to 

manage state (public) affairs. The article examines additional mechanisms for implementing the principle of judi-

cial transparency and new forms of interaction between the public and the judiciary, which emerged as a result of 

the constitutional reform of justice. The author proves that effective interaction between the judiciary and the 

public is possible only in the case of the formation of high legal awareness and legal culture of the population. 
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Стратегія реформування судової системи, су-

дової влади та суміжних правових інститутів на 

2015-2020 роки визначає забезпечення незалеж-

ності, неупередженості суддів, а також підвищення 

ефективності судової влади та оптимізацію юрис-

дикції судів різних інстанцій[1]. ]. 

До ознак ефективного правосуддя належать 

дотримання порядку, встановленого процесуаль-

ним законом, дотримання процесуальних строків, 

правильне встановлення достовірних фактів та 

точне застосування до них закону [4, с. 8]. 

Критерії ефективності судової влади включа-

ють ті, що відображають стандарти її організації, 

дозволяють оцінити якість судової влади та 

пов’язані з досягненням позитивних цілей право-

суддя, стандарти експертизи суддів та працівників 

суду, рівень легітимності суду у суспільстві [5, с. 31 

- 32]. 

Враховуючи цілі та функції правосуддя в ци-

вільних справах, умови ефективності правосуддя 

слід визначати передусім виходячи з умов виник-

нення нової державності. 

Оптимізація судової влади стосується, зо-

крема, тих факторів, які забезпечують ефективність 

судової влади шляхом встановлення відповідних 

судових процедур. Джерело правосуддя зосере-

джено у судовій юрисдикції, розсуді суду та 

обов’язковості судових рішень [4, с. 47]. Глобальні 

проблеми ефективного правосуддя можна вирішу-

вати по-різному, через різне поєднання приватних і 

публічних принципів у визначенні засобів відшко-

дування. Наприклад, у Німеччині відповідні 

публічні методи судового захисту пов’язані з поси-

ленням судової влади та зобов’язанням сторін 

підтримувати розвиток процесу (принцип концен-

трації) [6, с. 6]. 

Більшість німецьких учених вважали, що 

принцип змагальності втратив сенс і що німецьке 

правосуддя не може здійснюватися без втручання 

суду, що сприяло б швидкості, ефективності та 

справедливості процесу [4, с. 201]. 

Основними тенденціями розвитку сучасного 

цивільного судочинства є двостороннє зближення 

змагального та слідчого видів судочинства. Кон-

вергенція характеризується тим, що під розвитком 

процесу розуміють оптимальне співвідношення 

партійної та судової діяльності. Класична зма-
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гальна модель підпорядкована процесуальній мо-

делі, сутністю якої є реалізація ідей економії та кон-

центрації процесу, розподіл відповідальності за 

процес між сторонами та судом, посилення актив-

ної ролі суду шляхом визнання наявність громадсь-

кого інтересу [23-24]. 

Правосуддя у цивільному судочинстві набуде 

чинності, якщо суддя на основі оцінки конкретної 

цивільної справи ухвалить законне, обґрунтоване 

та справедливе рішення. Досягнення цієї мети за-

безпечується закріпленням у нормах цивільного 

процесуального права правових засобів, поклика-

них створити на всіх стадіях процесу сприятливі 

умови для досягнення цілей провадження. 

Відповідно до рекомендацій Кабінету Міністрів 

Ради Європи, суд має забезпечити швидкість про-

цесу при дотриманні прав сторін та принципу їх 

рівності. 

Активна роль суду полягає в тому, щоб вима-

гати від сторін пояснень, які суд вважає необ-

хідними, та особистої явки; викликати свідків, зо-

крема в інтересах осіб, які не беруть участь у справі; 

контролювати допит свідків; відсторонити від 

участі у справі осіб, можливе твердження яких не 

стосується справи, обмежити кількість свідків у 

справі тощо [6]. 

Згідно з міжнародними принципами цивіль-

ного судочинства, які мають на меті покращити 

функціонування судової системи, судове про-

вадження, як правило, має складатися з максимум 

двох судових засідань: перше засідання може бути 

підготовчим, а друге засідання може містити до-

кази, вислухати аргументи сторін і, якщо можливо, 

прийняти рішення. 

Суд повинен вжити заходів для забезпечення 

своєчасного виконання всіх дій, необхідних для 

другого засідання, за винятком нових фактів або ін-

ших виняткових і важливих обставин. Стягнення 

застосовуються до будь-якої сторони процесу, 

якщо вона не вчинила процесуальну дію у встанов-

лені законом або судом строки після отримання 

відповідного повідомлення. Залежно від обставин 

такі санкції можуть включати позбавлення права на 

процесуальний захід, відшкодування збитків або 

витрат, накладення штрафу та відмову в розгляді 

справи [5]. 

Суд має відігравати активну роль у забезпе-

ченні швидкого проведення судового розгляду 

щодо прав сторін, у тому числі права на рівне став-

лення під час досудового та під час судового 

розгляду. Зокрема, суд має бути уповноважений ви-

магати від сторін необхідних роз’яснень, особистих 

явок, свідчень принаймні в тих випадках, коли це 

не лише в інтересах сторін у справі; контролювати 

процес отримання доказів; виключити з про-

вадження свідків, можливі свідчення яких не мати-

муть значення для справи; обмежити кількість 

свідків конкретними обставинами справи, якщо 

кількість свідків занадто велика [1]. 

 Конкретні шляхи оптимізації судової влади 

спрямовані на розробку та впровадження певних 

засобів для прискорення чи спрощення розгляду та 

вирішення судами цивільних справ. До таких 

спеціально розроблених методів належать: спро-

щені процедури; заборона; рішення про листу-

вання; процедури звірки; запровадження скороче-

них термінів оцінки справ. 

Як бачимо, оптимізація є інструментом оцінки 

цивільного судочинства, а також можливих 

напрямків його трансформації. Безсумнівно, що оп-

тимізацію можна розглядати як з точки зору етап-

ності та процесуальної форми цивільного судочин-

ства, так і з точки зору реалізації окремих норм та 

інститутів цивільного права. 

У той же час примирні процедури та процесу-

альні строки можна віднести більше до загальних 

положень цивільного судочинства, а тому їх відне-

сення до спеціальних методів оптимізації є дуже 

дискусійним. 

К.А. Царегородцева має рацію, що оптимізація 

не може обмежуватися спрощенням і прискорен-

ням цивільного процесу. Удосконалення цивіль-

ного процесуального законодавства не об-

межується лише його прискоренням та спрощен-

ням. Хоча автор далі допускає змішування цих 

категорій, він вважає, що оптимізація полягає в гар-

монійному поєднанні продуманих процесуальних 

правил і гнучкості процесуальної форми з метою 

прискорення досягнення цілей правосуддя. Цього 

прискорення можна досягти шляхом спрощення 

процесу, забезпечення гнучкості всього механізму, 

прагнення до одноманітності практики. 

Проте, багато в чому відокремлюючи зазначені 

аспекти форм і способів оптимізації цивільного су-

дочинства, висловимо кілька загальних положень 

щодо розглянутої проблеми. Спочатку, однак, за-

значимо, що методологічною основою тут будуть 

підходи, розроблені Г.А. Джавадов про аналіз ефек-

тивності цивільного судочинства. Ми вважаємо, що 

вони можуть знадобитися для розуміння проблем 

оптимізації цивільного процесу. Оптимізацію слід 

вважати складною і складною юридичною кате-

горією. Ви можете вивчити загальний порядок об-

говорення та вирішення цивільних справ або зосе-

редитися на більш вузьких питаннях змісту окре-

мих стадій чи провадження. Не виключена увага до 

розвитку відповідної судової практики у цивільних 

справах. З точки зору оптимізації, можна вивчити 

будь-яку частину цивільного процесу. У цьому кон-

тексті правомірним є постановка питання про си-

стему теоретичних перспектив оптимізації цивіль-

ного судочинства, що відображають структуру ци-

вільного судочинства[4]. 

Згідно з міжнародними принципами цивіль-

ного судочинства, які мають на меті покращити 

функціонування судової системи, судове про-

вадження, як правило, має складатися з максимум 

двох судових засідань: перше засідання може бути 

підготовчим, а друге засідання може містити до-

кази, вислухати аргументи сторін і, якщо можливо, 

прийняти рішення. 

Суд повинен вжити заходів для забезпечення 

своєчасного виконання всіх дій, необхідних для 

другого засідання, за винятком нових фактів або ін-

ших виняткових і важливих обставин. Стягнення 

застосовуються до будь-якої сторони процесу, 
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якщо вона не вчинила процесуальну дію у встанов-

лені законом або судом строки після отримання 

відповідного повідомлення. Залежно від обставин 

такі санкції можуть включати позбавлення права на 

процесуальний захід, відшкодування збитків або 

витрат, накладення штрафу та відмову в розгляді 

справи [8]. 

Суд має відігравати активну роль у забезпе-

ченні швидкого проведення судового розгляду 

щодо прав сторін, у тому числі права на рівне став-

лення під час досудового та під час судового 

розгляду. Зокрема, суд має бути уповноважений ви-

магати від сторін необхідних роз’яснень, особистих 

явок, свідчень принаймні в тих випадках, коли це 

не лише в інтересах сторін у справі; контролювати 

процес отримання доказів; виключити з про-

вадження свідків, можливі свідчення яких не мати-

муть значення для справи; обмежити кількість 

свідків конкретними обставинами справи, якщо 

кількість свідків занадто велика [1]. 

 Конкретні шляхи оптимізації судової влади 

спрямовані на розробку та впровадження певних 

засобів для прискорення чи спрощення розгляду та 

вирішення судами цивільних справ. До таких 

спеціально розроблених методів належать: спро-

щені процедури; заборона; рішення про листу-

вання; процедури звірки; запровадження скороче-

них термінів оцінки справ. 

Як бачимо, оптимізація є інструментом оцінки 

цивільного судочинства, а також можливих 

напрямків його трансформації. Безсумнівно, що оп-

тимізацію можна розглядати як з точки зору етап-

ності та процесуальної форми цивільного судочин-

ства, так і з точки зору реалізації окремих норм та 

інститутів цивільного права. 

У той же час примирні процедури та процесу-

альні строки можна віднести більше до загальних 

положень цивільного судочинства, а тому їх відне-

сення до спеціальних методів оптимізації є дуже 

дискусійним. 

К.А. Царегородцева має рацію, що оптимізація 

не може обмежуватися спрощенням і прискорен-

ням цивільного процесу. Удосконалення цивіль-

ного процесуального законодавства не об-

межується лише його прискоренням та спрощен-

ням. Хоча автор далі допускає змішування цих 

категорій, він вважає, що оптимізація полягає в гар-

монійному поєднанні продуманих процесуальних 

правил і гнучкості процесуальної форми з метою 

прискорення досягнення цілей правосуддя. Цього 

прискорення можна досягти шляхом спрощення 

процесу, забезпечення гнучкості всього механізму, 

прагнення до одноманітності практики [2]. 

Дослідження дає підстави для висновку, що 

оптимізація є інструментом оцінки цивільного су-

дочинства, а також можливі напрямки його зміни. 

Це можливо лише завдяки законодавчій роботі. Це, 

мабуть, основна форма оптимізації цивільного су-

дочинства. Що ж до форми правозастосування, то 

вона в певному сенсі є необхідною передумовою 

для законодавства. Використання законодавчої 

спроможності в роботі судів пов’язане переважно з 

правильною організацією судової діяльності. Без-

умовно, важливу роль відіграє узагальнення та 

аналіз судової практики, що дає змогу побачити 

проблемні сторони правозастосування, визначити 

найбільш ефективні шляхи їх вирішення та досягти 

необхідної єдності судової практики. 

Важливим є дослідження оптимізації як з 

точки зору етапності та процесуальної форми ци-

вільно-процесуальної діяльності, так і з точки зору 

реалізації окремих норм та інститутів цивільного 

права. Правомірним є питання про систему теоре-

тичних поглядів на оптимізацію цивільного судо-

чинства, що відображають структуру цивільного 

судочинства. 

Що стосується оптимізації цивільного судо-

чинства як загального напряму наукових до-

сліджень, то оптимізацію окремих стадій і про-

вадження цивільного судочинства можна розгля-

нути в її межах. Або, навпаки, розуміння діяльності 

суб’єктів цивільного судочинства може бути ре-

алізовано через призму її оптимізації. А також 

аналіз процесуальних засобів забезпечення вико-

нання завдань цивільного судочинства можливий 

шляхом оптимізаційного дослідження. 
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