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О журнале

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" получил большое признание среди
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины,
Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Учрежден в 2005 году. Периодичность выхода: ежеквартально.
Основными целями журнала являются:
• cодействие обмену знаниями в научном сообществе;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• cоздание основы для инноваций и новых научных подходов, а также открытий в неизвестных областях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях
науки, лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит науку.
Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей
общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX и INDEXCOPERNICUS.

Про журнал

Міжнародний науковий періодичний журнал "Наукові праці SWorld" отримав велике визнання серед
вітчизняних і зарубіжних інтелектуалів. Сьогодні в журналі публікуються автори з Росії, України, Молдови,
Казахстану, Білорусі, Чехії, Болгарії, Литви, Польщі та інших держав.
Дата заснування в 2005 році. Періодичність виходу: щоквартально
Основними цілями журналу є:
• cприяння обміну знаннями в науковому співтоваристві;
• допомога молодим вченим в інформуванні наукової громадськості про їх наукові досягнення;
• створення основи для інновацій і нових наукових підходів, а також відкриттів в невідомих областях;
• сприяння об'єднанню фахових наукових сил і формування нового покоління вчених-фахівців в різних
сферах.
Журнал цілеспрямовано знайомить читача з оригінальними дослідженнями авторів в різних областях науки,
кращими зразками наукової публіцистики.
Публікації журналу призначені для широкої читацької аудиторії - усіх тих, хто любить науку. Матеріали, що
публікуються в журналі, відображають актуальні проблеми і зачіпають інтереси всієї громадськості.
Кожна стаття журналу включає узагальнюючу інформацію англійською мовою.
Журнал зареєстрований в РИНЦ SCIENCE INDEX і INDEXCOPERNICUS.

About the journal
The International Scientific Periodical Journal "Scientific papers SWorld" has gained considerable recognition among
domestic and foreign researchers and scholars. Today, the journal publishes authors from Russia, Ukraine, Moldova,
Kazakhstan, Belarus, Czech Republic, Bulgaria, Lithuania, Poland and other countries.
Journal Established in 2005. Рeriodicity of publication: Quarterly
The journal activity is driven by the following objectives:
• Broadcasting young researchers and scholars outcomes to wide scientific audience
• Fostering knowledge exchange in scientific community
• Promotion of the unification in scientific approach
• Creation of basis for innovation and new scientific approaches as well as discoveries in unknown domains
The journal purposefully acquaints the reader with the original research of authors in various fields of science, the best
examples of scientific journalism.
Publications of the journal are intended for a wide readership - all those who love science. The materials published in
the journal reflect current problems and affect the interests of the entire public.
Each article in the journal includes general information in English.
The journal is registered in the RISC SCIENCE INDEX and INDEXCOPERNICUS.
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Требования к статьям

Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на английском
языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, ее структуру
и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и должна давать
адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация на английском
(Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи рассматриваются
редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на экспертное
рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.

Вимоги до статей

Статті повинні відповідати тематичному профілю журналу, відповідати міжнародним стандартам наукових публікацій і
бути оформленими відповідно до встановлених правил. Вони також повинні представляти собою виклад результатів
оригінального авторського наукового дослідження, бути вписаними в контекст вітчизняних і зарубіжних досліджень з цієї
тематики, відображати вміння автора вільно орієнтуватися в існуючому бібліографічному контексті по піднятим проблемам
і адекватно застосовувати загальноприйняту методологію постановки і вирішення наукових завдань.
Всі тексти повинні бути написані літературною мовою, відредаговані і відповідати науковому стилю мовлення.
Некоректність підбору і недостовірність наведених авторами фактів, цитат, статистичних та соціологічних даних, власних
імен, географічних назв та інших відомостей може стати причиною відхилення надісланого матеріалу (в тому числі - на
етапі реєстрації).
Всі таблиці і рисунки в статті повинні бути пронумеровані, мати заголовки і посилання в тексті. Якщо дані запозичені з
іншого джерела, на нього повинні бути бібліографічні посилання у вигляді примітки.
Назва статті, ПІБ авторів, навчальні заклади (крім основної мови тексту) повинні бути представлені і на англійській мові.
Статті повинні супроводжуватися анотацією та ключовими словами на мові основного тексту і обов'язково англійською
мовою. Анотація повинна бути виконана у формі короткого тексту, який розкриває мету і завдання роботи, її структуру та
основні отримані висновки. Анотація представляє собою самостійний аналітичний текст і повинна давати адекватне
уявлення про проведене дослідження без необхідності звернення до статті. Анотація англійською (Abstract) повинна бути
написана грамотною академічною мовою.
Заохочується наявність УДК, ББК, а також (для статей по Економіці) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
Ухвалення матеріалу до розгляду не є гарантією його публікації. Зареєстровані статті розглядаються редакцією і при
формальному і змістовному відповідно до вимог журналу направляються на експертне рецензування, в тому числі через
відкрите обговорення за допомогою веб-ресурсу www.sworld.education.
У журналі можуть бути розміщені тільки раніше неопубліковані матеріали.

Requirements for articles
Articles should correspond to the thematic profile of the journal, meet international standards of scientific publications and be
formalized in accordance with established rules. They should also be a presentation of the results of the original author's scientific
research, be inscribed in the context of domestic and foreign research on this topic, reflect the author's ability to freely navigate in the
existing bibliographic context on the problems involved and adequately apply the generally accepted methodology of setting and
solving scientific problems.
All texts should be written in literary language, edited and conform to the scientific style of speech. Incorrect selection and
unreliability of the facts, quotations, statistical and sociological data, names of own, geographical names and other information cited
by the authors can cause the rejection of the submitted material (including at the registration stage).
All tables and figures in the article should be numbered, have headings and links in the text. If the data is borrowed from another
source, a bibliographic reference should be given to it in the form of a note.
The title of the article, the full names of authors, educational institutions (except the main text language) should be presented in
English.
Articles should be accompanied by an annotation and key words in the language of the main text and must be in English. The abstract
should be made in the form of a short text that reveals the purpose and objectives of the work, its structure and main findings. The
abstract is an independent analytical text and should give an adequate idea of the research conducted without the need to refer to the
article. Abstract in English (Abstract) should be written in a competent academic language.
The presence of UDC, BBK
Acceptance of the material for consideration is not a guarantee of its publication. Registered articles are reviewed by the editorial
staff and, when formally and in substance, the requirements of the journal are sent to peer review, including through an open
discussion using the web resource www.sworld.education
Only previously unpublished materials can be posted in the journal.
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Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях

Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены
случаи нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих
можно выделить плагиат, направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение
результатов чужих научных исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных
практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с
этической точки зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что
борьба с этими явлениями должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов,
рецензентов, читателей и всего академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц
сотрудничать и участвовать в обмене информацией в целях борьбы с нарушением этики публикации научных
исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых
практик. Мы обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую
предоставленную нам информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного
автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя
обязанной удалить ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены
исключительно при соблюдении максимальной открытости и публичности.

Положення про етику публікації наукових даних і її порушеннях

Редакція журналу усвідомлює той факт, що в академічній спільноті досить широко поширені випадки
порушення етики публікації наукових досліджень. В якості найбільш помітних можна виділити плагіат,
відправлення в журнал раніше опублікованих матеріалів, незаконне привласнення результатів чужих наукових
досліджень, а також фальсифікацію даних. Ми виступаємо проти подібних практик.
Редакція переконана в тому, що порушення авторських прав і моральних норм не тільки неприйнятні з етичної
точки зору, але і служать перешкодою на шляху розвитку наукового знання. Тому ми вважаємо, що боротьба з
цими явищами повинна стати метою і результатом спільних зусиль наших авторів, редакторів, рецензентів,
читачів і усієї академічної спільноти. Ми закликаємо всіх зацікавлених осіб співпрацювати і брати участь в
обміні інформацією з метою боротьби з порушенням етики публікації наукових досліджень.
Зі свого боку редакція готова докласти всіх зусиль до виявлення та припинення подібних неприйнятних
практик. Ми обіцяємо вживати відповідних заходів, а також звертати пильну увагу на будь-яку надану нам
інформацію, яка буде свідчити про неетичну поведінку того чи іншого автора.
Виявлення порушень етики тягне за собою відмову в публікації. Якщо буде виявлено, що стаття містить
відвертий наклеп, порушує законодавство або норми авторського права, то редакція вважає себе зобов'язаною
видалити її з веб-ресурсу і з баз цитування. Подібні крайні заходи можуть бути застосовані виключно при
дотриманні максимальної відкритості і публічності.

Regulations on the ethics of publication of scientific data and its violations
The editors of the journal are aware of the fact that in the academic community there are quite widespread cases of
violation of the ethics of the publication of scientific research. As the most notable and egregious, one can single out
plagiarism, the posting of previously published materials, the misappropriation of the results of foreign scientific
research, and falsification of data. We oppose such practices.
The editors are convinced that violations of copyrights and moral norms are not only ethically unacceptable, but also
serve as a barrier to the development of scientific knowledge. Therefore, we believe that the fight against these
phenomena should become the goal and the result of joint efforts of our authors, editors, reviewers, readers and the
entire academic community. We encourage all stakeholders to cooperate and participate in the exchange of information
in order to combat the violation of the ethics of publication of scientific research.
For its part, the editors are ready to make every effort to identify and suppress such unacceptable practices. We promise
to take appropriate measures, as well as pay close attention to any information provided to us, which will indicate
unethical behavior of one or another author.
Detection of ethical violations entails refusal to publish. If it is revealed that the article contains outright slander,
violates the law or copyright rules, the editorial board considers itself obliged to remove it from the web resource and
from the citation bases. Such extreme measures can be applied only with maximum openness and publicity.
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Том 2. Выпуск 53

Экономика / Economy

https://www.cspsworld.pro/index.php/spsw/article/view/spsw53-030
DOI: 10.21893/2410-6720.2018-53-2-030

УДК 33
USING KARL MARX'S THEORY OF REPRODUCTION AND WAGES TO
ANALYZE THE MACROECONOMIC SITUATION IN UKRAINE

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЙ ВІДТВОРЕННЯ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ КАРЛА
МАРКСА ДЛЯ АНАЛІЗУ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
Melnyk Y.V. / Мельник Я.В.
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University,
Ukraine, 76019, Chernivtsi, st. Kotsubinsky 2
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Україна, 76019, Чернівці, вул. Коцюбинського 2

Анотація. У даній статі розглядається прикладні аспекти застосування теорій
заробітної плати та суспільного відтворення Карла Маркса у сучасних ринкових умовах
української економіки. Розглянуто формування заробітної плати в Україні з точки зору
марксистської економічної теорії, виокремлено аспекти оплати праці в сучасних
українських ринкових реаліях та здійснено знаходження аналогій та відмінностей, що
мають місце у формуванні категорії «заробітна плата». Розглянуто теорію простого та
розширеного суспільного відтворення на прикладі динаміки структурного виробництва в
Україні, розглянуто та співставлено основні пропорції сфер виробництва засобів
виробництва та сфер виробництва засобів споживання української економіки та здійснено
аналіз застосування теорії суспільного відтворення для країн з перехідною економікою та
країн, що розвиваються.
Підсумовано
важливість
переосмислення
вже
давно
сформульованих економічних думок та застосування їх на практиці.
Ключові слова: прогнозування, макроекономіка, відтворення, зарплата, інфляція,
кон'юнктура, виробництво, діалектика, аналіз, моделювання, абстрагування.

Вступ
У наш час серед наукових економічних кіл розвинутих країн часто постає
питання
знаходження нових підходів щодо нових методів аналізу
макроекономічного рівня економіки. Тим не менш, говорячи про нові погляди
макроекономічного аналізу, то слід зауважити, що говориться не тільки про
генерування зовсім нового науково-методологічного механізму аналізу, але й
про переосмислення всім відомих концепцій. Говорячи про подібні
переосмислення слід розглянути певні достатньо суперечні концепції, до
прикладу теорії Карла Маркса.
Хоча у більшості своїх концепцій вони містять якісний аналіз та
абстрагується від чисельних економічних умов, що виникають на мікрорівні ,
проте їхній науково-методологічний механізм аналізу, що базується на
діалектиці забезпечує достатньо логічний аналіз явищ макроекономічного
рівня. Актуальність переосмислення концепцій Карла Маркса постає перед
вітчизняними дослідниками у площині покращення макроекономічного
регулювання, особливо коли наша економіка потерпає від кризових явищ,
макроекономічних деформацій та переходу економіки в постіндустріальну
епоху.
У даній роботі розглядається марксова теорія відтворення капіталу та
теорія заробітної плати у сучасних ринкових умовах України. Робота базується
на аналізі та співставленні макроекономічних показників відповідно до
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описаних Карлом Марксом пропорцій. Макроекономічну інформацію було
зібрано з сайту Державної служби статистики України та сайту Міністерства
фінансів України з метою підвищення надійності та точності інформації для
подальшого аналізу.
Розглядаючи теорію заробітної плати у сучасних українських реаліях, то
хотів би вдатись власне до пояснення певних теоретичних аспектів, про які
писав Карл Маркс. Він вважав, що власне заробітна плата становить собою
результат обміну з підприємцем за робочу силу, а не за працю. З другої сторони
капіталіст хоче зменшити свої витрати , тому вони будуть завжди пробувати
встановлювати таку оплату за робочу силу, яка б забезпечувала мінімум
існування робітника та його сім’ї. З другого боку оплата праці
прямопропорційно залежить від продуктивності праці, а відповідно, і до
ступеня механізації та технічного оснащення виробництва, яке збільшує
продуктивність праці. І хоча вона збільшується, проте з другого боку вона веде
до постійного надлишку робочої сили. За рахунок підтримання такої
конкуренції на ринку праці капіталіст може впливати на заробітну плату
працівника.
Хоча дана концепція була сформована близько 150 років тому, проте
тенденція встановлення заробітної плати у країнах, що розвиваються є
подібною до тих реалій, про які писав Маркс. Розглянемо становище в Україні
на основі динаміки мінімальної та середньої заробітної плати, індексу інфляції
та мінімального прожиткового мінімуму. Розглянемо заробітну плату в
контексті часової динаміки даного показника, динаміки рівня інфляції та
питомої ваги мінімального прожиткового мінімуму на прикладі 2007, 2013,
2014 та 2018 року. Абсолютне значення мінімальної заробітної плати за ці роки
становить 460, 1218, 1218 та 3723 гривні відповідно. Значення середньої
заробітної плати за ці періоди становить 1353, 3274, 3470, 8606 гривень
відповідно. Розглядаючи питому вагу мінімального прожиткового мінімуму у
середній заробітній платі, то слід відмітити, що працівник не просто заробляє
на індивідуальні засоби існування, а й відповідно на існування своєї сім’ї.
Інакше кажучи, питому вагу прожиткового мінімуму слід розцінювати у вдвічі
збільшеній кількості, і це при тому, що йде певне абстрагування відносно
чисельності дітей у сім’ї.Беручи до уваги зміну реальних доходів споживачів за
ці чотири періоди та зміну питомості ваги мінімального прожиткового
мінімуму, можна прийти до висновку, що тенденція описана Карлом Марксом,
щодо встановлення мінімального рівня заробітної плати. В країнах з
розвиненою економікою таких тенденцій просто не існує за рахунок
виключення високих темпів інфляцій, хорошого показника реальної заробітної
плати, стабільності питомої ваги у прожитковому мінімумі та власне базисних
факторах сучасних соціально-трудових відносин.
Не менш важливим є розгляд економічного росту країн, що розвиваються
та країн з перехідною економікою. Відповідно беручи до уваги теорію
суспільного відтворення Карла Маркса, слід проводити її у тій сучасній
площині, про яку власне і велась мова 150 років тому. Розглядаючи просте та
розширене відтворення слід пам’ятати, що це не абстрактний некількісний
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спосіб пояснення складних економічних процесів, а аргументований механізм
прогнозування росту економіки, що визначається дотриманням певних
пропорцій :
При простому відтворенні
1) I(c + v + m) = Ic + IIc;
2) II (с + v + m ) = І (v + m ) + II (v + m );
3) І (v + m ) = ІІс.
При розширеному відтворенні :
1) I(c + v + m) > Ic + IIc;
2) II (с + v + m ) < І (v + m ) + II (v + m );
3) І (v + m ) > ІІс.
де с – вартість старих засобів виробництва;
V- необхідний продукт;
m – доданий продукт.
Розглядаючи ситуацію на прикладі розвитку економіки України,
звернемося до розгляду даних пропорцій на макроекономічній статистиці
динаміки обсягу випуску продукції сфери виробництва в залежності від
специфіки галузі виробництва.
Беручи до прикладу 2001-2007 і 2007-2010 можна побачити певні
закономірності. Розглядаючи пропорції виробництва товарів групи «А» та
групи «Б» можна відмітити, що пропорції простого відтворення зберігались від
2001 по 2003 рік. Проте з 2004 по 2007 рік спостерігається тенденція до
збільшення обсягів виробництва у сфері металургії, машинобудування, хімічна,
нафтопереробна та паливно –енергетична промисловість. Харчова та легка
промисловість лишень «доганяли» їх у обсягах виробництва.

Гістограма «Обсяги реалізованої промислової продукції за 2004 рік»
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Гістограма «Обсяги реалізованої промислової продукції за 2007 рік»

Гістограма «Обсяги реалізованої промислової продукції за 2010 рік»
Проте після 2007 року обсяги виробництва товарів промисловості
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виробництва засобів виробництва зменшились, а обсяги харчової і легкої
промисловості поступово збільшувались і починаючи з 2010 року можна
прослідкувати приблизно ті самі пропорції простого виробництва, які були
описані Карлом Марксом у його теорії.
Висновки
Таким чином
можна прийти до висновку, що теорія суспільного
відтворення Карла Маркса, має прикладний характер і по сьогодні. Пропорції,
що були визначені 150 років тому, діють і по-сьогодні, що дає можливість
економістам України об’єктивно аналізувати економічну ситуацію нашої
держави, робити висновки, та керуючись певними науково-прикладними
аспектами теорії суспільного відтворення, здійснювати певну економічну
стимуляцію тих секторів економіки, які б мали забезпечувати те саме
розширене відтворення, яке описував Карл Маркс.
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Abstract. This article examines the practical aspects of Karl Marx's theory of wages and
social reproduction in the current market conditions of the Ukrainian economy. Consideration of
the formation of wages in Ukraine from the point of view of Marxist economic theory, the aspects of
wages in modern Ukrainian market realities are singled out and the analogies and differences that
took place in the formation of the category "wages" have been found. The theory of simple and
extended social reproduction on the example of the dynamics of structural production in Ukraine is
considered, the basic proportions of spheres of production of production means and production
areas of consumption of the Ukrainian economy are compared and the analysis of the application
of the theory of social reproduction for the countries with economies in transition and developing
countries is analyzed and compared. The importance of rethinking the long-formulated economic
ideas and their application in practice has been summed up.
Key words: forecasting, macroeconomics, reproduction, salary, inflation, conjuncture,
production, dialectics, analysis, modeling, abstraction
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Аннотация. В статье с теоретической и методологической точек зрения обоснован
вопрос развития информационно-коммуникационного (цифрового) пространства экономики
России на различных уровнях субъектно-объектных взаимодействий (макро-, мезо-,
микроуровень). Определены условия расширения цифрового пространства экономики РФ в
том числе в сфере производства и обращения товаров и услуг, в финансово-кредитной
сфере, в функциональной сфере, в сфере инноваций и в социальной сфере.
Ключевые слова: экономическое развитие, информационно-коммуникационные
технологии, инновационное развитие, регион, территория, стратегия, цифровое
пространство.

Вступление.
С начала 2000-х годов в стране, на федеральном уровне и уровне
Субъектов Федерации принят ряд нормативных документов 1, предполагающих
развитие информационно-коммуникационного пространства на местах и
формирование элементов информационного общества. В 2017 году
законодательная база развития ИКТ в РФ пополнилась утвержденной
Президентом РФ Стратегией развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017-2030 годы [4] и утвержденной Правительством
РФ Программой «Цифровая экономика Российской Федерации» [2]. Согласно
Стратегии, информационное пространство трактуется как совокупность
информационных ресурсов, созданных субъектами информационной сферы,
средств взаимодействия таких субъектов, их информационных систем и
необходимой информационной инфраструктуры [4].
В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» - цифровая
экономика представлена тремя уровнями, значительно влияющими на жизнь
общества. Во-первых, это рынки и отрасли экономики (сферы деятельности),
где осуществляется взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и
потребителей товаров, работ и услуг). Во-вторых, - это платформы и
В том числе: Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020
годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 313), Стратегия
развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.112013 г.), Стратегия
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 08.12.2011г. № 2227-р) и др.
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технологии, где формируются компетенции для развития рынков и отраслей
экономики (сфер деятельности). И, в-третьих, - это среда, которая создает
условия для развития платформ и технологий, и эффективного взаимодействия
субъектов рынков и отраслей экономики (сфер деятельности), и включает:
нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и
информационную безопасность.
Основной текст.
В методологическом плане вопрос развития информационнокоммуникационного (цифрового) пространства экономики РФ целесообразно
рассматривать на различных уровнях субъектно-объектных взаимодействий –
на макроуровне (исследование проводится на уровне региона или отдельного
государства), мезоуровне (рассматривается отдельная локальная территория
или муниципальное образование), микроуровне (влияние развитие ИКТ на
внутреннюю и внешнюю среду предприятия).
В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года [3] прописана значительная часть показателей развития
информационного общества и инновационной инфраструктуры, в частности
[8]:
1. Группа показателей, включаемых в индекс «ИКТ в бизнесе»:
- доля организаций, использующих широкополосный доступ к сети
Интернет, в общем количестве организаций;
- доля организаций, имеющих веб-сайт, в общем количестве организаций.
Удельный вес российских организаций, использовавших информационные
и коммуникационные технологии в 2001-2017 гг., представлена в таблице 1 [6].
Таблица 1
Удельный вес организаций, использовавших информационные и
коммуникационные технологии в 2005-2017 гг.
Организации,
использовавшие:
Персональные компьютеры
Серверы
Локальные вычислительные
сети
Электронную почту
Интернет
Имеющие веб-сайт в сети
Интернет

2005

2010

2012

2014

2015

2016

2017

91,1
9,3
52,4

93,8
18,2
68,4

94,0
18,9
71,7

93,8
26,6
67,2

92,3
47,7
63,5

92,4
50,8
62,3

92,1
50,6
61,1

56,0
53,3
14,8

81,9
13,1
28,5

85,2
14,7
37,8

84,2
16,8
40,3

84,0
19,2
42,6

87,6
21,6
45,9

88,3
26,2
47,4

Источник: [6]

Значения данных показателей в организациях страна-членов ЕС находятся
на уровне, близком к российскому. Так, в 2016 году 86,0% российских
организаций использовали в своей деятельности интернет, и только 43%
организаций имели веб-сайт. В среднем по ЕС использование организациями
интернета в своей работе составило 96,8%, а в Дании, Литве, Люксембурге,
Нидерландах и Финляндии – 100% .
Использования цифровых технологий в коммуникационной деятельности
организации определяют следующие условия расширения ее информационноНаучные труды SWorld
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коммуникационного пространства [7, 8]:
1. решение организации о целесообразности выхода на внутренний
(региональный, территориальный) или внешний (международный) рынок;
2.
допустимая
степень
зависимости
от
того
или
иного
территориального/регионального/международного рынка;
3. продуктово-рыночная ориентация коммуникационной деятельности
организации (т.е. какие потребности удовлетворяются (в сфере производства,
сфере обращения, финансово-кредитной сфере, сфере инноваций, в социальной
сфере), для кого и как);
4. географическая ориентация деятельности – выбор территории
формирования коммуникации;
5. формы проникновения и последовательность выхода на рынки (способы
присутствия на определенной территории);
7. степень стандартизации-адаптации коммуникационной стратегии
организации к коммуникационным стратегиям других организаций;
8. степень глобализации (единства развития сети услуг, решения задач
развития сети услуг как единого целого с использованием всех возможностей
телекоммуникационного бизнеса);
9. выбор вектора (направления) роста – освоение новых услуг, сегментов,
географических рынков, рост масштабов деятельности.
2. Группа показателей, включаемых в индекс «ИКТ-инфраструктура»:
- средний возраст исследователей;
- доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности
исследователей;
- доля сектора высшего образования во внутренних затратах на
исследования и разработки;
- место РФ в международном рейтинге по индексу развития
информационных технологий;
- число телефонных аппаратов местной телефонной сети на 100 человек
населения;
- число подключенных терминалов подвижной радиотелефонной связи на
100 человек;
- пропускная способность международных каналов Интернета на одного
пользователя Интернета.
Индекс развития ИКТ представляет уникальный контрольный показатель
уровня развития ИКТ в различных странах мира. Сопоставление значений
индексов 2017 г. и 2016 г. показало на сохранении прогресса в отношении
доступа к ИКТ и их использования почти во всех странах мира [1]. Вместе с
тем, между развитыми и развивающимися странами сохраняются определенные
различия, препятствующие устойчивому развитию в данной сфере. В 2017 г.
лидирующие позиции занимали Исландия, Южная Корея, Швейцария, Дания,
Великобритания, Китай, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Япония. Странылидеры по уровню развития ИКТ характеризуются высоким уровнем
экономического развития и ИКТ-грамотности населения. США занимали 16-е
место. Россия – 45-е место (в 2016 г. – 43 место), пропустив вперед Эстонию
Научные труды SWorld

16

ISSN 2224-0187 (P) / 2410-6720 (O)

Том 2. Выпуск 53

Экономика / Economy

(17 место), Республику Беларусь (32 место), Латвию (35 место) и Литву (41
место) [1].
3. Группа показателей, включаемых в индекс «Использование ИКТ в
домохозяйствах и населением»;
- удельный вес домашних хозяйств, имеющих персональный компьютер, в
общем числе домашних хозяйств;
- удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету, в общем
числе домашних хозяйств;
- удельный вес населения – пользователей Интернета в общей численности
населения;
- число абонентов фиксированного широкополосного доступа в Интернет
на 100 человек населения.
За последнее десятилетие ИКТ-инфраструктура в РФ развивалась
достаточно интенсивно. Так, за период с 2005 г. по 2016 г. доля домохозяйств,
имеющих доступ к сети интернет выросла с 9% до 75%, в то время как странах
Европы в среднем процент вырос с 37,0% в 2005 году до 76,0% [5].
4. Группа показателей, включаемых в индекс «ИКТ в образовании»:
- уровень грамотности взрослого населения;
- удельный вес учащихся средних учебных заведений в общей численности
населения;
- удельный вес учащихся высших учебных заведений в общей численности
населения.
Доля занятых с высшим образованием и удельная численность студентов
вузов говорит об уровне образования населения страны, который влияет на
уровень и масштабы использования инновационных и информационных
технологий населением, а также на их распространение в различных областях
жизни. Количество студентов и их весовая доля среди населения страны,
характеризует плотность образованных слоев и степень развития системы
образования, а также вклад общества в свое будущее развитие. Способность
сочетать профессиональные знания, опыт и навыки с творческими
способностями и широким кругозором становится необходимым требованием
работодателей к специалистам-профессионалам при приеме на работу. При
этом значительно возрастает роль ИКТ-компетенций среди специалистов
различного уровня образования и профессиональной подготовки.
5. Показатель, входящий в индекс «ИКТ в органах государственной власти
и местного самоуправления»:
- доля федеральных государственных услуг, которые население может
получить в электронном виде, в общем количестве таких услуг.
Анализ цифрового сектора «электронное правительство» показал рост
востребованности со стороны населения и предприятий получения
государственных услуг в электронном виде.
Заключение и выводы.
Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключевым
фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших
объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с
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традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования,
хранения, продажи, доставки товаров и услуг [2].
Развитие цифровой инфраструктуры в значительной степени зависит от
состояния развития научно-инновационного потенциала. Современная
наукоемкая экономика сопровождается созданием институтов свободного
предпринимательства и частной собственности, характеризующимся высоким
уровнем индустриализации и использованием передовых технологий.
Коммуникационная составляющая экономики страны рассматривается как
совокупность приемов и методов, формирующих и обусловливающих
возможности развития долговременных контактов с конкретным рынком
(потребительским рынком, рынком производителей, рынком промежуточных
продавцов, рынком организаций и международным рынком). В том числе: в
сфере производства и обращения товаров и услуг (развитие цифрового
контента обеспечения промышленно-производственного процесса и движения
товаров и услуг в регионе), в финансово-кредитной сфере (обеспечения
безопасности движения финансовых потоков), в функциональной сфере
(обеспечения информационной открытости органов власти и экономической
безопасности цифрового контента), в сфере инноваций (обеспечения
квалифицированными кадрами, владеющие ИКТ-навыками и компетенциями),
в социальной сфере (обеспечения домохозяйств комплексом ИКТ-услуг).
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
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Анотація. В роботі розглянуто динаміку рівня виробництва та економічної
ефективності виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах, а також шляхи їх
підвищення.
Ключові слова: виробництво зерна, економічна ефективність виробництва зерна,
шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна.

Зернове господарство займає базове місце у сільськогосподарському
виробництві країни та гарантує її продовольчу безпеку, саме тому воно
вважається галуззю стратегічного значення. Нарощування обсягів виробництва
зерна, досягнення стабільності і ефективності виробництва мають стратегічне
значення для підйому національної економіки та подолання кризового стану
ряду суміжних галузей.
Посівні площі зернових культур за період 2005-2017 рр. дещо коливались і
у 2017 році становили 14,5 млн. га, урожайність – 42,5 ц/га і валовий збір зерна
– 61,9 млн. т (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка розвитку виробництва зерна
(усі категорії господарств)
Показник
2005р.
2010 р.
2015 р. 2016 р. 2017 р.
Зібрана площа, тис. га
14605 14575,7 14640,9 14337,1 14560,3
Урожайність, ц/га
26,0
26,9
41,1
46,1
42,5
Валовий збір, млн. т.

38,0

39,3

60,1

66,1

61,9

Абсолютний розмір посівних площ зернових культур в Україні та їх
питома вага в загальній посівній площі залишаються майже стабільними на
протязі останніх десятиліть. У структурі посівних площ зернових культур за
2005-2017 рр. озимі зернові в середньому за рік займають близько 48,0 %, ярі
зернові та зернобобові – 52,6 %. В складі озимих зернових, як і раніше,
найбільші площі зайняті під озимою пшеницею – 78,5 % від загальної площі
озимих зернових культур. Серед ярих зернових ячмінь становить 50,5 %,
зернобобові – 4,9 %.
Сільськогосподарські підприємства за останні роки дещо скоротили
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виробництво зернової продукції. Проте їх питома вага у загальному
виробництві зерна залишається високою і у 2017 р. становить 77,4 % (табл.2).
Таблиця 2
Виробництво зерна в Україні за категоріями господарств, тис. т
Показник
2005р.
2010 р.
2015 р.
2016 р.
2017 р.
Усі категорії
господарств у тому
38015 39270,9 60125,8 66088,0
61920,0
числі:
сільськогосподарські
28790
47910,0
підприємства
29779,3 46506,6 52022,2
господарства
9225
14010
населення
9491,6
13619,2 14065,8
Питома вага
сільськогосподарських
75,7
75,8
77,3
78,7
77,4
підприємств у
виробництві зерна,%
Економічна ефективність визначається відношенням результату до
понесених витрат на його досягнення і характеризується системою натуральних
і вартісних показників. Система показників економічної ефективності
виробництва продовольчого зерна включає такі показники, як урожайність,
продуктивність праці, собівартість і ціна реалізації 1 ц зерна, прибуток на 1 ц
зерна, рівень рентабельності. Водночас при визначенні економічної
ефективності виробництва фуражного зерна є певні особливості. Система
показників економічної ефективності включає: урожайність, вихід кормових
одиниць та перетравного протеїну з 1 га посіву, затрати праці на 1 ц зерна та на
1 ц корм. од., собівартість 1 ц зерна та 1 ц корм. од., чистий дохід на 1га посіву
кормових культур.
Про рівень економічної ефективності виробництва зерна в Україні свідчать
дані таблиці 3.
Таблиця 3
Економічна ефективність виробництва зерна в сільськогосподарських
підприємствах України
Показник
2015 р.
2016 р.
2017 р.
Урожайність, ц/га
43,8
50,0
45,6
Собівартість 1 ц зерна, грн.
203,67
246,94
301,73
Ціна реалізації 1 ц, грн.
291,38
340,22
377,16
Прибуток на 1 ц зерна, грн.
87,71
93,28
75,43
Рівень рентабельності, %
43,1
37,8
25,0
Собівартість 1 ц зерна в останні роки має тенденцію до зростання. Зокрема
з 2015 р. до 2017 р. вона зросла у 1,5 рази, при цьому ціни за цей же період
також мали тенденцію до зростання. У 2017 р. ціна реалізації становила 377,16
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грн., а собівартість 1 ц зерна 301,73 грн., що обумовило рівень рентабельності
25,0 відсотка.
Виробництво зерна в Україні є досить рентабельною галуззю сільського
господарства і основний вплив на формування її рівня мають собівартість 1 ц
зерна і ціни реалізації.
Істотне збільшення обсягів виробництва зерна та підвищення економічної
ефективності зернового господарства є необхідною умовою забезпечення
населення продуктами харчування, а також піднесення ефективності
виробництва інших видів продукції сільського господарства та зміцнення
фінансового стану підприємств.
Шляхи підвищення ефективності виробництва зерна, які забезпечують
подальше збільшення обсягів виробництва продукції і зменшення витрат на
одиницю продукції, передбачають комплекс таких основних заходів:
поліпшення використання землі, підвищення її родючості; впровадження
комплексної механізації і автоматизації виробництва; поглиблення спеціалізації
і концентрації виробництва на основі міжгосподарської кооперації і
агропромислової інтеграції; раціональне використання виробничих фондів і
трудових ресурсів; впровадження інтенсивних і ресурсозберігаючих технологій
та індустріальних методів виробництва; підвищення якості і збереження
виробленої продукції; широке використання прогресивних форм організації
виробництва і оплати праці; розвиток сільськогосподарського виробництва на
основі різноманітних форм власності і видів господарювання і створення для
них рівних економічних умов, необхідних для самостійної та ініціативної
роботи.
Підвищення економічної ефективності виробництва зернових культур - це
з однієї сторони, максимальне збільшення виробництва продукції, а з іншої систематична боротьба за економію. Чим більше виробляється продукції і
менше витрачатиметься ресурсів на її одержання, тим ефективніше
виробництво і більша сума прибутку в господарствах.
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Abstract. The grain growing occupies a base place in the agricultural production of country
and guarantees her food safety, it is considered for this reason industry of strategic value.
Sowing areas of grain-crops for period 2005-2017 some hesitated and in 2017 presented 14,5
millions and, productivity - a 42,5 metric centner from 1 hectare and gross collection of grain is
61,9 million т.
Agricultural enterprises in the last few years something was shortened production of graingrowing goods. However them specific gravity in the general production of grain remains high and
in 2017 presents 77,4 %.
A prime price 1 ц of grain in recent year has tendency to the increase. In particular from 2015
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2017 to she grew in 1,5 times, here prices for the same period also had a tendency to the increase. In
2017 the cost of realization presented a 377,16 hrn., and prime price 1 ц of grain a 301,73 hrn., that
stipulated the level of profitability of a 25,0 percent.
A production of grain in Ukraine is cost-effective enough industry of agriculture and basic
influence on forming of her level is had prime price 1 ц of grain and cost of realization.
Key words: production of grain, economic efficiency of production of grain, ways of increase
of economic efficiency of production of grain.
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Анотація. Охарактеризовано сучасний стан виробництва і споживання овочів в
Україні. Окреслено основні проблеми та перспективи овочівництва в умовах обмежених
фінансових можливостей виробників та недостатнього обсягу державної підтримки
сільськогосподарських підприємств. Запропоновано напрями підвищення ефективності
розміщення підприємств галузі з врахуванням вимог переробної промисловості.
Ключові слова: галузь овочівництва, виробництво та споживання овочів, розміщення
виробництва, економічна ефективність.

Вступ
В харчовому раціоні людини особливу та досить важливу роль відіграють
овочі – незамінні продукти харчування, багаті на мінеральні елементи, вітаміни,
поживні речовини тощо. Споживання овочевої продукції сприяє нормальному
фізіологічному розвитку організму, поліпшує обмін речовин, регулює
діяльність нервової системи й органів травлення, підвищує стійкість організму
проти інфекційних хвороб.
Виробництво овочів належить до стратегічно важливих напрямів розвитку
сільськогосподарського виробництва, оскільки не тільки гарантує продовольчу
безпеку держави, а також забезпечує сировиною харчову переробну
промисловість, яка випускає експортно орієнтовану продукцію.
Основний текст
На ринку овочевої продукції в Україні останніми роками складалася
ситуація, коли внутрішнє виробництво з розрахунку на одну особу зросло до
215-221 кг, тоді як споживання трохи перевищило раціональну норму (164 кг) і
досягло орієнтовно близько 165 кг (рис.1). Однак це не зменшило обсяги їх
імпорту, особливо в зимово-весняний сезон, коли вітчизняні виробники не в
змозі повністю покрити зростаючий попит на овочі власним виробництвом.
Рівень самозабезпеченості овочами і баштанними продовольчими культурами в
Україні становить 102,9%.
Норма споживання овочів у середньому за рік на одну особу населення в
Україні становить 164 кг при фактичному рівні останні три роки в середньому
163,2 кг, з них біля 67% - це свіжі овочі і 33% – перероблені. Найбільше
українці споживають помідори – біля 40-42 кг та капусту – 30-31 кг.
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Рис. 1. Виробництво та споживання овочів в Україні в 2017 році [1]
Споживання овочів і баштанних продовольчих культур в розрізі регіонів
України значно різниться. В 2017 році найменше споживали ці види продукції
в Луганській (119,3 кг на одну особу в рік), Івано-Франківській (143,9 кг) та
Донецькій областях (144,2 кг). Найвищий рівень споживання овочів і
баштанних продовольчих культур спостерігався в Полтавській (182,6 кг),
Миколаївській (176,4 кг) та Чернівецькій областях (175,2 кг). Незважаючи на
значні обсяги міжрегіонального обміну продукцією, значна різниця у рівнях
овочевого забезпечення населення України залишається.
В розміщенні виробництва овочевих культур по території України
спостерігається певна спеціалізація. На півдні України вирощують помідори,
цибулю, зелений горошок, перець, баклажани; у Лісостепу – зелений горошок,
огірки, капусту; на Поліссі – капусту, столовий буряк і моркву.
Серед регіонів найбільше овочевих культур вирощують у Херсонській
(1268,9 тис. тонн, або 13,7% до загального підсумку), Дніпропетровській (702,6
тис. тонн і 7,6%), Харківській (687,7 тис. тонн і 7,4%), Київській (581,1 тис.
тонн і 6,3%) і Миколаївській областях (554,5 тис. тонн і 6%).
Овочівництву як галузі сільськогосподарського виробництва притаманне
вирощуванням великої кількості овочевих культур, структура котрих у різних
регіонах неоднакова. Тому економічна ефективність виробництва овочів
розраховується як у цілому, так і по окремих її видах. Про показники
економічної ефективності овочів відкритого ґрунту в цілому свідчать дані
таблиці 1.
Урожайність овочевих культур відкритого ґрунту за 2005-2017 роки в
Україні у сільськогосподарських підприємствах зросла в 2,7 рази.
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Таблиця 1
Економічна ефективність виробництва овочів відкритого ґрунту в
сільськогосподарських підприємствах України
Показник
Урожайність, ц/га
Собівартість 1ц, грн.
Ціна реалізації 1ц, грн.
Прибуток на 1ц овочів, грн
Рівень рентабельності, %

2005 р.

2010 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

152
46,54
54,04
7,50
16,1

207
105,48
130,25
24,77
23,5

339
167,89
247,56
79,67
47,5

364
190,17
227,65
37,48
19,7

414
209,69
242,40
32,71
15,6

Авторська розробка на основі даних Державної служби статистики України [2]

В останні роки спостерігається тенденція підвищення цін на овочеву
продукцію. Рівень рентабельності овочівництва відкритого ґрунту в період
2015-2017 рр. значно коливався: від 47,5% у 2015 році і до – 15,6 % у 2017
році [3].
Вирощування овочів у сировинних зонах повинно обов’язково
здійснюватися з урахуванням вимог переробної промисловості. Особливості
овочівництва у цих зонах є високий рівень концентрації посівів поблизу
консервних заводів та наявність спеціалізованих підприємств з великими
площами окремих овочевих культур. Для ефективного функціонування
консервної промисловості важливе значення має рівномірне надходження
сировини на переробку. Тому доцільно забезпечити раціональне
співвідношення сортів з різним строком достигання, відповідну агротехніку,
оптимальне співвідношення розсадних і безрозсадних культур.
В Україні для вирішення продовольчої проблеми необхідно збільшити
виробництво овочів і розширити їх асортимент, а також збільшити реалізацію
продукції в зимовий та весняний періоди. У південних районах країни
доцільний розвиток спеціалізованих сільськогосподарських підприємств і
господарств населення, створення агропромислових об’єднань по виробництву
та переробці овочевої продукції, що перетворить південні райони в основну
базу постачання населення країни овочевою продукцією.
Заключення і висновки.
Отже, до факторів, які позитивно впливають на розвиток овочівництва в
Україні, можна віднести: вдале географічне розташування країни; відсутність
втручання держави у формування цін на овочі; помірна ціна на робочу силу і
природні ресурси. Але зміни світового ринкового середовища спричинили спад
ділової активності у аграрній сфері України. Розшарування населення за рівнем
доходів призвело до того, що значна частина населення змушена відмовлятись
від споживання свіжих овочів у позасезонний період. Виходом із цієї ситуації
для аграрних товаровиробників є експорт овочів на ринки сусідніх країн. В
України є всі можливості стати основним експортером свіжих овочів і овочевої
продукції в країни Західної Європи.
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Abstract. Vegetable production is one of the strategically important areas for the
development of agricultural production, which not only guarantees the food security of the state,
but also provides food processing industry with raw materials.The vegetables demand in Ukraine is
determined by the amount they spend on food, feed and crops. In total production in 2017, the
largest share is traditionally consumed vegetables. Consumption expenditures make up more than
68,6%, for feed 15,2%, seeds cover only 1,1%, and losses make up 10,6%.
Consumption of vegetables and melons food crops in the context of Ukrainian regions varies
considerably. Despite significant volumes of interregional product exchange, a significant
difference in the level of vegetable supply of Ukraine remains.
In vegetable’s market in recent years there was a situation where domestic production per
capita increased to 215-221 kg, while consumption slightly exceeded the rationale (164 kg) and
reached approximately 165 kg. The level of self-sufficiency in vegetables and melon food crops in
Ukraine is 102,9%.
The production volume of commercial vegetables and products of its processing should be
determined by demand for them both in Ukraine and in the foreign market. That is, the criterion for
the development of this production area should be financial demand. At the same time, the products
should be cost-effective for the manufacturer and accessible to the consumer.
Providing the population of Ukraine in vegetables during the year and in a wide assortment
requires development and a rational ratio of vegetable growing in open and closed soils. The basis
for supplying fresh vegetables to the population during the winter period is the production of them
in sheltered soils, as well as rational use of vegetable production storage capacities.
Key words: industry of vegetable-growing, production and consumption of vegetables,
placing of production, economic efficiency.
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Аннотація. Розуміння контексту організації є одним з нових вимог стандарту ДСТУ
ISO 9001-2015. Розвиток і реалізація методології та підбір необхідного інструментарію для
здійснення ефективного аналізу контексту підприємства є актуальною науковопрактичною проблемою. В статті проаналізовано підходи до визначення зовнішнього та
внутрішнього контексту компанії з продажу фільтрів для води, з використанням
методології SWOT.
Ключові слова: фільтри для води, управління якістю, SWOT-аналіз, споживач,
компанія, підприємство.

Вступ.Суть процесу управління якістю на підприємстві полягає в
прийнятті і реалізації керівництвом рішень, які сприяють досягненню критеріїв
управління (наприклад, підвищення попиту на продукцію, зменшення витрат
виробництва, вдосконалення внутрішніх бізнес-процесів тощо). Сучасне
управління якістю (в усіх областях народного господарства) полягає в
прийнятті та реалізації управлінських рішень щодо якості продукції з
першочерговою орієнтацією на споживача. Така орієнтація передбачає, перш за
все, актуальність та доступність продукції, забезпечення необхідних
параметрів, а також встановлення прийнятної для споживача ціни .
Проблемами управління, якості та системним управлінням якістю
займалися такі вітчизняні вчені: М. І. Шаповал, В. П. Галушко, В. О. Мозолюк,
Й. С. Завадський, А. М. Должанський, П. Я. Калита, В. І. Кривощоков, О. І.
Момот, С. К. Фомічов, І. І. Чайка, О. Д. Гудзинський та багато інших.
Ці питання також вивчали та досліджували і зарубіжні вчені: П. Друкер,
М. Бультон, Г. Емерсон, М. Вебер, А. Файоль, Дж. Уотт, Р. Оуен, А.
Фейгенбаум, В. В. Єфімов, О. М. Карпенко, С. Д. Ільєнкова, І. І. Мазур, В. Ю.
Огвоздін, М. Г. Круглов, В. В. Окрєпілов, О. В. Глічев, Д. Харрінгтон та інші.
Для комплексної оцінки контексту підприємств промисловості розроблена
комплексна модель, яка складається з інтегрованої системи методів
стратегічного аналізу і менеджменту якості. Вона являє собою взаємопов'язану
сукупність кількох приватних моделей аналізу, кожна з яких описує окремі
аспекти діяльності, а всі разом вони утворюють збалансоване, повне уявлення
про динаміку і перспективи розвитку аналізованого економічного об'єкта.
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Склад окремих інструментів, що входять в інтегровану модель, може
змінюватися в залежності від необхідності дослідження різних аспектів
діяльності економічних об'єктів.
Серед найбільш затребуваних, як і рекомендує ІSО 9001-2015, можна
відзначити, наприклад,
PEST-аналіз,
модель
врахування інтересів
стейкхолдерів, SWOT-аналіз для дослідження сильних і слабких сторін
компанії та виявлення можливостей і загроз, а також ранжирування процесів з
урахуванням ключових компетенцій. Кожен з цих класичних методів
стратегічного управління підкріплений і доповнений методами менеджменту
якості, що дозволяють підвищити об'єктивність отриманої інформації, зробити
її більш точної і легкої для сприйняття.
Кожен окремий інструмент аналізу описує певні аспекти економічного
об'єкта (фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, що впливають на
нього) і включає кілька перспектив (функціональну - визначає склад
виконуваних робіт; організаційну - визначає порядок виконання робіт і
розподіл відповідальності між виконавцями; інформаційну - описує види
інформації, що використовуються для аналізу) [1].
Метою даної роботи є визначення контексту організації з використанням
SWOT-аналізу.
Основний матеріал. Будь-який процес надання послуг споживачам
передбачає постійне дотримання заданих технічних умов на надання послуги,
контролю за дотриманням технічних умов на послугу та коригування процесу
при виявленні відхилень [2] .
Організація, яка надає послуги, має провадити практику постійного
оцінювання і визначення ступеня задоволеності потреб споживача. Ступінь
задоволеності має відповідати професійним та етичним нормам організації.
При такому оцінювані виявляються як позитивні, так і негативні відгуки
та їхній ймовірний вплив на майбутню діяльність організації. Оцінюючи
ступінь задоволеності споживача, основну увагу слід приділити тому, наскільки
короткий опис послуги, технічні умови на неї і на її надання, а також процес
надання послуги відповідає потребам споживача [3] .
Надана споживачем оцінка послуги — це остаточна міра її якості. Реакція
споживача може бути негайною, може з´явитися за певний час або заднім
числом. Часто, оцінюючи надану послугу, споживач виходить лише з власної
суб´єктивної думки. Споживачі рідко із власної ініціативи повідомляють
організацію, яка надає послуги, про свою оцінку наданої їм послуги. У разі
свого незадоволення послугами,
споживачі швидше за все припинять
користуватися ними чи купувати їх, не повідомляючи про це організацію, яка
надає послуги. Враження про задоволеність споживача, сформоване на підставі
відсутності претензій, може призвести до помилкових висновків [6] .
Організація, яка надає послуги, часто вважає, що послуга, яка нею
надається, є належного рівня, проте споживач може з цим не погоджуватись,
визначаючи неадекватність технічних умов, процесів чи критеріїв. Оцінку
наданої послуги, яку дає споживач, слід порівнювати з уявленням та оцінкою
самого постачальника з метою визначення того, чи збігаються ці два критерії
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якості і чи є необхідність вжиття заходів щодо підвищення якості.
В даний час виробництво та продаж фільтрів для води є одним з
найпопулярніших видів бізнесу, оскільки попит на чисту воду та систему
очищення водопровідної води в зв'язку з екологічною ситуацією у великих
містах в найближчі кілька років тільки буде зростати.
Але споживач може вважати, що товари даного виробника незначно
відрізняються від аналогічних товарів конкурентів, що негативно впливає на
обсяги продажів компанії. Це обумовлює необхідність здійснення заходів,
спрямованих на підвищення популярності компанії та збільшення обсягів
продажів. Тому при виборі варіанта розвитку компанії враховується значна
кількість факторів як всередині організації, так і в середовищі, в якому вона
працює. Серед внутрішніх факторів слід назвати такі:
- цілі організації, що відображають те, до чого прагне підприємство, і
варіанти, що визначають стратегії: ріст, стабілізація, виживання
(реструктуризації), скорочення. Компанія по продажах систем фільтрації
орієнтована на реалізацію стратегії внутрішнього зростання, орієнтованого на
збільшення випуску продукції.
- місія підприємства сформульована в такий спосіб: підвищити якість
життя населення та забезпечити споживачам чисту воду на основі використання
природних технологій очищення води.
Після встановлення своєї місії та цілей здійснюється діагностичний етап
процесу стратегічного планування, в основі якого лежить вивчення
зовнішнього середовища, що оцінюється за трьома параметрами:
1. Оцінка змін, що впливають на різні аспекти поточної стратегії.
2. Визначення факторів, що представляють загрозу для поточної стратегії
фірми.
3. Визначення факторів, що надають можливості для досягнення
загальнофірмових цілей шляхом корекції плану.
Слід відзначити високу результативність застосування методу SWOTаналізу в організаціях торгівлі, що обумовлено наступними факторами:
Таблиця 1
SWOT-аналіз підприємства з продажу фільтрів для води
СИЛЬНІ СТОРОНИ
СЛАБКІ СТОРОНИ
1. Наявність на виробництві сертифікату
ISO 9001;
2. Популярність марки вище, ніж у
конкурентів;
3. Комплектуючі та витратні матеріали
високої якості;
4. Фільтри та фільтраційні системи
максимально адаптовані для використання
у країнах СНД;
5. Широкий модельний ряд;
6.
Унікальні
природні
технології
очищення води.
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1. Демотивуюча система компенсацій
співробітників, яка не стимулює до
збільшення продажів;
2. Великий процент текучості кадрів на
рівні нижчого та середнього рівня ;
3. Відсутність інвестицій в маркетинг за
виключенням
мінімально
необхідних
коштів на розміщення реклами;
4. Низький рівень подтримки баз даних
компанії, відсутність їх аналізу;
5.
Недоліки
внутрішньофірмових
комунікацій,
відсутність
регулярного
інформування
співробітників
про
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МОЖЛИВОСТІ
1. Розширення ринку збуту за рахунок
корпоративних клієнтів (дитячі садки,
лікарні, школи, очисні споруди та пр.);
2. Розробка бренду для орієнтації на
сегмент споживача з доходами вище
середнього;
3. Вихід на нові ринки збуту (в т. ч.
іноземні);
4. Перехід на альтернативні системи
оподаткування та активізація рекламної
кампанії;
5. Збільшення кількості навчальних
семінарів та тренінгів для персоналу;
7. Акцентування уваги в рекламі з
орієнтацією на фізиологічні потреби та
потреби в безпеці;
8. Зменшення об»ємів продажу фільтрів
3-х ступенчатої очистки з поступовим
уходом з ринку з одночасним збільшенням
продажу фільтрів 5-ти ступенчатої очистки.

результати їх праці, слабкі зворотні зв'язки,
що є демотивуючими факторами;
6. Політика стимулювання продажів та
просування товару не відповідає цілям
компанії та умовам ринку;
ЗАГРОЗИ
1. Значні коливання курсу долара та
подорожчання імпортних комплектуючих
для систем осмосу;
2. Падіння попиту внаслідок зниження
доходів населення;
3. Збільшення кількості суб’єктів
оптового ринку;
4. Використання деякими конкуруючими
компаніями неофіційних каналів ввезення
товарів,
що
знижує
конкурентоспроможність цін компанії;
5. Висока підстава впливу змін
законодавства та регуляторних заходів;.
6. Зміна митних процедур та мита може
різко знизити рентабельність бізнесу або
навіть зробити його нерентабельним.

1. Істотним зростанням взаємної зацікавленості учасників торгового
процесу в однозначній, об'єктивній і достовірній оцінці ситуації, що
складається на ринку;
2. Нестійким зростанням обсягу продажів на основі підбору відповідного
асортименту товарів і встановлення цін, для зростання попиту на них;
3. Необхідністю постійної підтримки конкурентоспроможності організації
та підвищення ефективності її функціонування. [5]
Аналіз загроз. В поле негайного реагування потрапляють загрози зміни
митних правил і привабливість ринку для нових конкурентів. Загрозу приходу в
галузь нових конкурентів компанія може зменшити шляхом збільшення своєї
частки ринку і розвитку бренду. Загроза підвищення митних зборів і зміни
правил ввезення товарів може бути знижена шляхом застосування стратегії
диверсифікації та введення в асортиментний ряд товарів, у меншій мірі
схильних до даної загрози.
Аналіз можливостей. Матриця можливостей показала, що до найбільш
сприятливих можливостей потрапляє можливість зростання ринку.
Можливості, що надаються зростаючим ринком і положення компанії в числі
лідерів галузі обумовлюють застосування однієї з стратегій зростання. Також
до можливостей слід віднести розсилку комерційних пропозицій по дитячим
садам, школам, лікарням, адміністраціям міст. Важливим напрямком є
збільшення кількості навчальних семінарів та тренінгів для персоналу;
Научные труды SWorld

31

ISSN 2224-0187 (P) / 2410-6720 (O)

Том 2. Выпуск 53

Менеджмент и маркетинг / Management and marketing

Для мінімізації впливу слабких сторін на продукт необхідно активно
використовувати недорогі та безкоштовні засоби просування - Інтернет,
рекомендації, соціальні мережі та ін.
Стратегічні можливості і загрози, які вимагають концентрації всіх
необхідних ресурсів для їх реалізації і відповідні загрози, що вимагають
підвищеної уваги і ретельного постійного моніторингу, відносяться до
найбільш пріоритетної частини. Можливостям, що дозволяють ранжування в
міру звільнення необхідних ресурсів і загрозам, які вимагають контролю,
надається середній пріоритет. Контроль керівництва вищої та середньої ланки,
інвестування з власних або доступних кредитних джерел. Можливостям або
загрозам поточного порядку дається нижчий пріоритет. Вони знаходяться під
контролем лінійного менеджменту, використовуються власні джерела
фінансування (у міру можливості).
Висновки: На підставі зробленого SWOT-аналізу було проаналізовано
загрози і можливості для досліджуваної компанії. Визначено, що
функціонування системи менеджменту якості підприємства, що здійснюється з
активним застосуванням сучасного інструментарію, спирається на глибокий і
всебічний аналіз контексту підприємства, що робить функціонування
підприємства і розробку стратегії його розвитку більш об'єктивної процедурою.
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Анотація. В роботі розглянуто сутність конкурентоспроможності підприємства,
проведено морфологічний аналіз цього поняття. На основі проведеного аналізу удосконалено
дефініцію конкурентоспроможності, що дає змогу виявити його найважливіші складові та
зробити акцент на маркетинговій діяльності, яка є запорукою забезпечення задоволеності
потреб споживачів і, відповідно, успіху підприємства на ринку. Доведено, що інструменти
маркетингової політики підприємства дають змогу закріпити позиції компанії на ринку,
сформувати позитивний образ у споживачів і вдало виділитись серед конкурентів.
Ключові слова: маркетингова діяльність, маркетинг, елементи маркетингу,
конкурентоспроможність підприємства, конкурентні позиції підприємства.

Вступ. З розвитком ринкових відносин в Україні все більшого значення
набуває конкуренція між суб’єктами господарювання. Проблема забезпечення
конкурентоспроможності є головною умовою підвищення і підтримання
конкурентних позицій підприємництва на внутрішньому та зовнішньому
ринках. Для отримання успіху у конкурентній боротьбі потрібен постійний
моніторинг ринків, позицій фірми, позицій конкурентів, смаків і переваг
постійних споживачів, досліджень сильних і слабких сторін власної
господарської діяльності. Система управління конкурентоспроможністю
підприємства є складовою частиною системи управління підприємством, а її
основним
завданням
є
забезпечення
максимального
рівня
конкурентоспроможності підприємства шляхом участі у формуванні
управлінських впливів, що реалізуються в системі управління підприємством.
При цьому ефективність роботи системи значною мірою залежить від
використаних у її роботі сучасних методів і моделей оцінки й управління
конкурентоспроможністю підприємства. На даному етапі розвитку економіки
країни все більше значення для забезпечення конкурентних позицій
підприємства має маркетингова складова, тому вивчення теоретичних,
методичних і практичних аспектів використання маркетингу у забезпеченні
конкурентоспроможності підприємств набуває все більшої актуальності.
Основний текст.
Дослідженням теоретичних, методичних та практичних проблем
конкурентоспроможності присвячено роботи таких дослідників, як М. Портер
[10], П. Друкер, Г. Л. Азоєв [1], М. І. Книш, З. А. Васильєва [4], Л. І. Піддубна
та ін. Незважаючи на значний розвиток теорії конкурентоспроможності, такі
питання, як визначення впливу різних аспектів господарської діяльності на
конкурентні позиції підприємства потребує подальшого вивчення.
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Метою наведеної статті є визначення ролі маркетингової діяльності у
забезпеченні конкурентоспроможності підприємств. Досягнення поставленої
мети передбачає дослідження сутності конкурентоспроможності та виявлення
впливу елементів маркетингу на конкурентні позиції підприємства.
Всебічне дослідження сутності поняття «конкурентоспроможність» дасть
можливість визначити властивості та чинники, що впливають на конкурентні
позиції підприємства. Це, у свою чергу, може стати основою для розробки
заходів з підвищення його конкурентоспроможності. Як засвідчив аналіз
джерел [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10], у науковій літературі немає сталого визначення
сутності терміну «конкурентоспроможність». Найбільш поширені визначення
сутності такої економічної категорії, як конкурентоспроможність та їх
особливості, виділені автором, наведені в таблиці 1.
Таким чином, проаналізувавши визначення сутності поняття
«конкурентоспроможність», що надані різними авторами, можна зазначити, що
кожне з них має свої переваги та недоліки. Наприклад М. Портер [10] та
С. І. Ожегов [6] роблять акцент на необхідності бути на одному рівні з
конкурентами на їх протистоянні та не надають уваги важливості контролю
процесу виготовлення товару, як це зробили А. Яновський [9], Г. Л. Азоєв [1]
та Л. М. Калашникова [5]. Для П. Ю. Бєлєнького [3] головним є отримання
достатніх прибутків для подальшого розвитку виробництва та показник
успішності підприємства, що в свою чергу не є таким важливим для М. І. Книш,
З. А. Васильєвої [4], які впевнені, що задоволеність споживачів товаром – це
один із головних показників конкурентоспроможності.
Дослідивши
різні
підходи
до
визначення
поняття
«конкурентоспроможність підприємства», можна запропонувати наступне
узагальнене його визначення. Конкурентоспроможність підприємства – це
комплексна порівняльна характеристика підприємства, яка визначає його
положення серед багатьох схожих суб’єктів господарювання і полягає у
спроможності використання різних видів ресурсів ефективніше, ніж
конкуренти, з метою створення найбільш привабливого товару для споживача
та задоволення його потреб якнайкращим чином [сформовано автором на
основі 1, 2, 4, 9]. Такий підхід дає змогу максимально розкрити сутність
поняття
«конкурентоспроможність
підприємства»,
описавши
його
найважливішими складові та виділивши його маркетингову складову –
забезпечення задоволення потреб споживачів.
В сучасних умовах жорсткої конкуренції та нестабільної економічної
ситуації досягнути високого рівня конкурентоспроможності підприємства на
ринку товарів та послуг можливо тільки за рахунок застосування широкого
асортименту взаємопов’язаних інструментів маркетингу. Тому все більш
важливу роль в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства має саме
маркетингова політика як складова управління конкурентоспроможності. Як
відомо, маркетингова політика підприємства включає в себе товарну, цінову,
збутову політику, а також політику просування товару на ринку [2].
В таблиці 2 наведені інструменти маркетингу, які використовуються для
підвищення конкурентоспроможності підприємства.
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Таблиця 1
Морфологічний аналіз сутності поняття «конкурентоспроможність»

Автор

Визначення

1
Портер М.
[10]

2
Конкурентоспроможність підприємства –
це порівняльна перевага по відношенню
до інших фірм, здатність суб’єкта
ринкових відносин бути на ринку на
одному рівні з
наявними там
аналогічними конкуруючими суб’єктами
Конкурентоспроможність – це здатність
витримати конкуренцію,
протистояння
конкурентам
Конкурентоспроможність підприємства є
багаторівневою
категорією,
оскільки
передбачає оцінку всіх функціональних
сфер їх діяльності
(виробництва,
кадрового потенціалу, фінансів, наукових
розробок, маркетингу)
Конкурентоспроможність – це здатність
ефективно розпоряджатися власними і
позиковими
ресурсами
в
умовах
конкурентного
ринку. Виробництво і
реалізація конкурентоспроможних товарів
–
обов’язкова
умова
конкурентоспроможності фірми, оскільки
є результатом її конкурентних переваг
Конкурентоспроможність – це ступінь
привабливості даного
продукту для
здійснюючого реальну покупку споживача
Конкурентоспроможність підприємства –
комплексне поняття, що характеризується
системою і якістю управління, якістю
продукції,
широтою
та
глибиною
асортименту, затребуваного суспільством
або окремими його членами, стабільним
фінансовим
станом,
здатністю
до
інновацій, ефективним використанням
ресурсів,
цілеспрямованою роботою з
персоналом, рівнем системи товароруху і
сервісом фірми
Конкурентоспроможність підприємств –
це їх здатність задовольняти потреби
споживачів на основі виробництва товарів
і послуг, що перевершують конкурентів за
необхідним набором параметрів
Конкурентоспроможність підприємства є
показником
узагальненим,
який
відображає
дієвість всього комплексу
механізмів господарювання

Ожегов С. І.
[6]
Яновський А.
[9]

Азоєв Г. Л. [1]

Книш М. І.
[цит. за 7]
Калашникова
Л. М. [5]

Васильєва З.
А. [4]

Бєлєнький П.
Ю. [3]

Джерело: складено автором
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Особливості визначення
3
Вважає, що головна мета
підприємства – бути на
одному
рівні
з
конкурентами

Акцент на протистоянні
з конкурентами
Вважає, що ефективним
є
оцінювання
всіх
функціональних
сфер
діяльності підприємства
Головне – це ефективно
розпоряджатися
ресурсами і приділяти
особливу
увагу
виробництву
та
реалізації товарів
Головне – привабливість
продукту для споживачів
Вважає, що всі етапи
формування і підготовки
продукції до випуску є
важливими
для
забезпечення
конкурентоспроможност
і

Головним є задоволення
потреб
споживачів
найкращим чином
Вважає, що це показник,
який
відображає
діяльність та успішність
підприємства
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Таблиця 2
Інструменти маркетингу, які використовуються для підвищення
конкурентоспроможності підприємства

Інструменти
маркетингу
1
1. Якість товару
2. Асортимент
товару
3. Упаковка
товару
4. Ціна товару
5. Реклама
6. PR-заходи

7. Система збуту

8. Просування
сайту компанії

9. Торгівельне
обслуговування

Характеристика

2
Сукупність властивостей та характеристик товарів, які мають
відношення до їх здатності задовольняти заявлені потреби
Група товарів, які пов’язанні між собою, за функціональною
наповненістю, тобто за тим які потреби можуть задовольняти товари,
реалізуючи функції, що в них закладені
Зовнішня оболонка товару, яка виконує роль зберігання, захисту, а
також реклами та бренду компанії, яка пропонує свої товари
Кількість грошей, яка визначає цінність речей. Визначаючи ціну
товару, фірма прагне створити своєму товару певний імідж
Публічне сповіщення фірмою потенційних покупців, споживачів
товарів і послуг про їхню якість, переваги, а також про заслуги самої
фірми
Продумані,
сплановані, постійні зусилля по встановленню і
зміцненню взаєморозуміння між підприємством і громадськістю
Комплекс процедур просування готової продукції на ринок
(формування попиту, отримання і обробка замовлень, комплектація і
підготовка продукції до відправлення покупцям, завантаження
продукції на транспортний засіб і транспортування до місця продажу
або призначення) і організацію розрахунків за неї (встановлення
умов і здійснення процедур розрахунків з покупцями за відвантажену
продукцію)
Створення сайту в єдиному стилі фірми, на якому буде представлена
вся необхідна інформація як для потенційних клієнтів, так і для
інвесторів або партнерів. Інформація на сайті повинна бути завжди
актуальною. Також необхідно щоб сайт могли знайти потенційні
клієнти не знаючи про існування вашої фірми.
Діяльність продавця при безпосередній взаємодії з клієнтом, яка
направлена на задоволення потреб покупця в процесі придбання
товару

Джерело: складено автором за [1, 2, 7]

Всі розглянуті вище інструменти маркетингової політики підприємства
дозволяють легко підлаштовуватись виробничій, фінансовій, збутовій, товарній
діяльності підприємства під економічну ситуацію на ринку, що має властивість
постійно змінюватись. Це дозволяє закріпити позиції компанії на ринку,
сформувати позитивний образ у споживачів і вдало виділитись серед
конкурентів, тобто досягти високого рівня конкурентоспроможності
підприємства на ринку товарів та послуг.
Висновки.
Проведене дослідження дало змогу зробити наступні висновки. По-перше,
в
економічній
літературі
немає
єдиного
визначення
поняття
«конкурентоспроможність підприємства». Проаналізувавши різні його
тлумачення, надані відомими науковцям, автором було сформоване власне, яке
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більш широко описує всі його складові і розглядає конкурентоспроможність
підприємства як комплексну порівняльну характеристику підприємства, що
визначає його положення серед багатьох схожих об’єктів господарювання і
полягає у спроможності використання різних видів ресурсів ефективніше ніж
конкуренти з метою створення найбільш привабливого товару для споживача.
По-друге, визначено, що маркетингова політика відіграє важливу роль у
забезпеченні ефективного управління конкурентоспроможністю підприємства.
Інструменти маркетингової політики дозволяють закріпити позиції компанії на
ринку, сформувати позитивний образ у споживачів і вдало виділитись серед
конкурентів.
Що
є
умовою
для
досягнення
високого
рівня
конкурентоспроможності підприємства на ринку товарів та послуг.
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Abstract. The problem of ensuring competitiveness is the main condition for increasing and
maintaining the position of entrepreneurship in the domestic and foreign markets. The
competitiveness management system of the enterprise is an integral part of the enterprise
management system, and its main task is to ensure the maximum level of competitiveness of the
enterprise by participating in the formation of management actions implemented in the enterprise
management system. At the same time, the effectiveness of the system largely depends on the
modern methods and models used in its work to assess and manage the competitiveness of the
enterprise, the vast majority of which is marketing.
The purpose of the article is to determine the role of marketing activities in ensuring the
competitiveness of enterprises.
The study of different approaches to the definition of "competitiveness of the enterprise" made
it possible to offer the following generalized definition. Competitiveness of the enterprise is a
complex comparative characteristic of the enterprise which defines its position among many similar
objects of managing and consists in ability of use of different types of resources more effectively,
than competitors, for the purpose of creation of the most attractive goods for the consumer and
satisfaction of its requirements in the best way. This approach makes it possible to reveal the
concept of "competitiveness of the enterprise", describing its most important components and
highlighting its marketing component – ensuring customer satisfaction. It is determined that the
marketing policy plays an important role in ensuring effective management of the competitiveness
of the enterprise. Marketing policy tools allow to consolidate the company's position in the market,
to form a positive image among consumers and successfully stand out among competitors. That is a
condition for achievement of high level of competitiveness of the enterprise in the market of goods
and services.
Key words: marketing activity, marketing, marketing elements, competitiveness of the
enterprise, competitive positions of the enterprise.
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Аннотация: В работе рассматривается краткий обобщенный анализ составов
восстанавливающих растворов и методик их применения для идентификации личности
неопознанных трупов находящихся, находящимися в состоянии гнилостных изменений,
мумификации и жировоска. Проведен анализ практики применения сотрудниками
следственных органов Амурской области различных методик восстановления мягких тканей
неопознанных трупов, находящихся в состоянии поздних гнилостных изменений,
мумификации, жировоска для целей последующего установления личности. Даны
практические рекомендации по применению указанных методов.
Ключевые слова: установление личности, неопознанный труп, восстанавливающий
раствор, методика восстановления мягких тканей, трупные явления, гнилостные
изменения, мумификация, жировоск.

Вступление
Несмотря на значительную стабилизацию экономико-социальной сферы
России и уверенный рост большинства показателей уровня жизни в первое
десятилетие XX в., экономический кризис 2014-2016 гг. вытолкнул
значительный процент россиян за черту бедности. Считается, что
демографические показатели соотношения рождаемости и смертности
отражают картину степени благополучия общества. Между тем, с 2014 г.
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наблюдается уверенное снижение количества новорождённых. Данная
тенденция сохраняется и в настоявшее время. Более того, в 2017 г. в целом по
стране, наблюдалось преобладание смертности над рождаемостью [2].
Одним из сопутствующих факторов указанного выступило увеличение
случаев обнаружения неопознанных трупов, как со следами насильственной
смерти, так и без таковых. При этом, большинство тел на момент обнаружения
находились в состоянии различной степени выраженности поздних трупных
явлений: гнилостные изменения, мумификация и жировоск.
Важнейшим объектом судебно-медицинской экспертизы является труп,
что обуславливает высокий уровень ответственности руководителя
государственного судебно-экспертного учреждения за оперативность и полноту
проводимой экспертизы. Персонал судебно-медицинских экспертных
учреждений должен обладать необходимыми компетенциями в вопросах
проведения различных мероприятий по восстановлению измененных мягких
тканей лица, кистей рук трупа, а иногда и тела полностью. Данные мероприятия
осуществляются с целью последующего проведения дактилоскопической
экспертизы, установления личности лица, чей труп был обнаружен, в том числе
в результате процедуры опознания [10].
Необходимость восстановления папиллярного узора кистей рук трупа
обусловлена проведением дерматоглифических исследований, сбором
информации в целях создания дерматоглифического учета папиллярных узоров
кистей рук. Кроме того, актуальность указанного связана с теоретической
разработкой основ применения дерматоглифики в криминалистике, с
возможностью использования в научных исследованиях, связанных с
изучением криминалистической трасологии; в преподавании криминалистики в
ВУЗах и спецкурсов при подготовке экспертов-криминалистов, следователей и
других работников правоохранительных органов, во внесении предложений по
совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства
[13].
1. Искусство бальзамирования – предтеча практик применения
восстанавливающих растворов.
Исторически практика применения восстанавливающих растворов
выделилась из искусства бальзамирования, возникшего более пяти тысячелетий
назад. Прогресс научного знания в XIX в. и частные практики сохранения тел
на длительный период, значительно усовершенствовали процедуру
бальзамирования. При этом сам процесс работы с телом сопровождался
мероприятиями по противодействию ранним (трупное высыхание, трупные
пятна, аутолиз) и поздним трупным явлениям (преимущественно гнилостные
изменения).
Особое внимание заслуживают работы отечественных ученых конца XIX
в. Мельникова-Разведенкова Н.Ф. и Минакова П.А. Так, МельниковРазведенков Н.Ф. придавал большое значение влажному способу фиксации
препаратов, описывая морфологические изменения тканей тела и давая
практические рекомендации по применению формалина, этилового спирта и
глицерина с солями уксусной кислоты [5].
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По мнению П.А. Минакова крепкие и слабые растворы формалина
свертывают кровь, причем, первые действуют очень быстро, а последние –
медленно. Слабые растворы формалина (от 2,5% до 5%) переводят гемоглобин
в метгемоглобин, а 20-40% формалин быстро разлагает гемоглобин с
образованием кислого гематина. В свою очередь, от действия алкоголя на
метгемоглобин образуется нейтральный (осажденный) гематин [7].
Одним из первых метод восстановления тканей, находящихся в состоянии
ранней мумификации, предложил Воробьев В.П. В частности, предлагалось
высохшие части размочить водой, затем слабым раствором уксусной кислоты,
после чего погрузить в перекись водорода. В результате этого ткани
разрыхляются и набухают, приобретая прижизненный вид, становясь
доступными для проникания в них как антисептических, так и консервирующих
веществ [4, c. 227].
2. Краткий обзор некоторых важнейших химико-биологически
активных веществ.
Проведем краткий обзор некоторых важнейших химико-биологически
активных веществ, входящих в состав различных вариаций восстанавливающих
растворов, применимых для идентификации личности тел, находящихся в
состоянии выраженных поздний трупных явлений.
Этиловый спирт (C2H6O), (С2H5OH) – одноатомный спирт, имеющий вид
прозрачной жидкости с характерным запахом. Применяемый в медицинских
целях, он изготавливается в процессе биологического синтеза путем
сбраживания сахаристых веществ под действием дрожжей, содержащих
энзимы, запускающие ряд последовательных реакций с конечным выходом
спирта. В концентрации 70% обладает великолепными бактерицидными
свойствами. Полностью останавливает процессы гниения путем введения в
сосудистое русло с последующим распространением по артериолам, венулам,
капиллярам и диффундированнию в мягкие ткани. Оказывает уплотняющее
воздействие, хорошо сохраняет естественный цвет кожного покрова и
слизистых оболочек. Следует отметить, что концентрации менее 40% обладают
недостаточными бактерицидными свойствами, а крепче 70% действуют местно,
вызывая прижигание и, как следствие, имеет меньше возможности для
проникновения в ткани [1, с. 116].
Этиловый спирт относится к ограниченным в распространении на
территории РФ товарам. Он должен отпускаться в количестве, указанном
медицинским работником в рецепте. Но, с учетом установленных ограничений
объема тары спирта этилового в заводской упаковке [9].
Глицерин (C3H8O3), (C3H5(OH)3) – трёхатомный спирт, являющийся
добавочным продуктом производства мыла, представляет собой вязкую
гигроскопическую жидкость. Сам по себе глицерин не обладает
бактерицидными свойствами. Однако, значительно увеличивает данные
свойства у других веществ, выступая транспортом, сохраняет влагу в тканях и в
случае необходимости позволяет предотвратить высыхание кожных покровов
[1, с. 117]. Глицерин свободно отпускается в аптеках без рецепта врача.
Формалин – продукт газа формальдегида (CH2O). Его химическое название
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– метонал-метиловый альдегид (40% формальдегид (CH2O), 8% метиловый
спирт (CH4O), 52% воды (H2O)). Формалин добывается путем частичного
окисления метилового спирта. Это бесцветная прозрачная жидкость со
специфическим запахом. Он обладает сильными бактерицидными свойствами,
прекрасно подходит для стабилизации тканей тела человека, вызывая
необратимую денатурацию белка [12]. В частности, ткани приобретают
упругую консистенцию, не теряют объема. Однако, со временем, формируется
серовато-бурая окраска в результате перехода гемоглобина в метгемоглобин
[6].
К отрицательным свойствам данного вещества относится высокий уровень
токсичности вещества для эксперта. Приобрести формалин возможно в точках
продаж медицинского технического оборудования и сопутствующих товаров.
Уксусная кислота (C2H4O2), (CH3COOH) – слабая карбоновая кислота,
имеющая вид бесцветной жидкости с характерным резким запахом.
Промышленным
методом
производится
в
результате
реакции
карбонилирования метанола (CH4O) монооксидом углерода (CO). Она обладает
достаточно сильным бактерицидным действием. Важнейшим свойством
данного вещества является эффективное восстановление естественного цвета
кожи. Уксусную кислоту, концентрация которой близка к 100%, называют
ледяной, 70-80% водный раствор уксусной кислоты называют уксусной
эссенцией, а 3-15% – уксусом [11]. Уксусную кислоту в виде обычного
столового уксуса 70% можно свободно приобрести в продовольственных
магазинах.
Пероксид водорода (H2O2) – простейший представитель перекисей,
имеющий вид бесцветной жидкости без запаха. Его промышленное
производство осуществляется в процессе окисление водорода кислородом
воздуха с катализом производными антрахинона (C14H8O2). Он имеет
достаточно сильное бактерицидное действие. Важнейшим свойством данного
вещества является обесцвечивание тканей, высветленние потемневших
участков [1, с. 120]. Пероксид водорода можно свободно приобрести в любой
аптеке.
3. Типовые восстанавливающие растворы
На основании анализа имеющегося опыта применения восстанавливающих
растворов, а также практики экспертов Амурской области, можно выделить
следующие типовые восстанавливающие составы для поздних трупных
явлений различной степени выраженности. Следует отметить, что температура
раствора во всех случаях должна быть в пределах 25-30 градусов. [3].
При мумификации, то есть высыхании трупа под действием факторов
окружающей среды при наличии интенсивной вентиляции, повышенной
температуры воздуха используется следующий восстанавливающий состав:
– уксусная кислота (C2H4O2) от 1 л. (поздняя стадия) до 2 л. (активная
стадия мумификации);
– пероксид водорода (H2O2) – 0,3 л;
– глицерин (C3H8O3) – 0,5 л;
– 2% ацетилсалициловый спирт (C9H8O4) – 0,3 л;
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– до 10 л дистиллированной воды (H2O).
При этом, чем сильнее выражена мумификация, тем слабее должна быть
концентрация уксусной кислоты во избежание консервации тканей.
При жировоске, то есть сапонификации тела под длительным
воздействием факторов внешней среды (избыточная влажность, отсутствие
аэрации), в результате которых осуществляется разложение подкожно-жировой
клетчатки на жирные кислоты и глицерин (C3H8O3), используется следующий
восстанавливающий состав:
– уксусная кислота (C2H4O2) – 2 л (снижение концентрации до 1 л в случае
протекание гниения и незавершенности процесса омыления);
– 20% формалин (формальдегид – CH2O) – 0,15 л;
– пероксид водорода (H2O2) – 0,5 л;
– изопропиловый спирт (C3H8O) – 1 л;
– до 10 л дистиллированной воды (H2O).
Следует учитывать, что данный раствор целесообразно применять для
завершённого процесса омыления или его явного преобладания над гниением.
В остальных случаях стоит применять раствор для поздних гнилостных
изменений.
При поздних гнилостных изменениях, то есть деградации сложных
органических соединений, под воздействием факторов внутренней
(микроорганизмы) и внешней (умеренная влажность и температура) среды,
сопровождающихся выделением, в том числе, углекислого газа (CO2), аммиака
(NH3), метана (CH4), сероводорода (H2S), используется следующий
восстанавливающий состав:
– уксусная кислота (C2H4O2) – 1 л;
– пероксид водорода (H2O2) – 0,3 л;
– 20% формалин (CH2O) – 0,2 л;
– 96% этиловый спирт (C2H6O) – 1 л;
– до 10 л дистиллированной воды (H2O).
При этом, в случае длительного пребывания тела в воде и слабо развитых
гнилостных изменениях, возможно, ограничиться следующим раствором:
– уксусная кислота (C2H4O2) – 1 л;
– до 10 л дистиллированной воды (H2O).
С целью обнаружения кровоподтеков на гнилостно измененной коже
рекомендуется поместить препараты в 15-20% раствор щелочи – гидроксид
калия (КОН) или гидроксид натрия (NaOH) на 10-15 минут. Кровоподтеки
выявляются в виде темно-красного окрашивания на бледно-сером фоне
неповрежденной кожи. Кровь, содержащаяся в сосудах или на поверхности
кожи, свертывается в виде темно-красных хлопьев и выпадает в осадок, не
маскируя описанную картину [3].
4. Некоторые
методические
рекомендации
по
применению
восстанавливающих растворов
Важно учитывать, что в зависимости от времени, прошедшего с момента
смерти и до начала процедуры восстановления, выбирается наиболее
подходящий состав и порядок его применения. Это обусловлено тем, что
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изменения в тканях происходят неравномерно. Так, следует учитывать
следующие особенности. Разложение тела может начаться в гангренозных
конечностях, отсутствуя в других частях тела. В целом скорость большинства
посмертных изменений увеличивается в теплой среде или при
непосредственной близости трупа от источника тепла. Более высокая
температура ускоряет разложение белка. Смещение pH среды в сторону
щелочной оказывает то же воздействие. Аутолиз и гниение создают
благоприятные условия для соединения формалина с продуктами белкового
распада, что требует повышение его концентрации [1, с. 185]
Итак, вышерассмотренные составы необходимо применять по следующей
методике: объект помещается в свободный сосуд, наполненный раствором, до
полного погружения, ткани не должны испытывать давления со стороны стенок
и дна емкости. Время пребывания колеблется от 3 до 30 суток в зависимости от
степени выраженности поздних трупных явлений. Рекомендуется полностью
обновлять раствор в срок – раз в трое суток, причем, ежесуточно
контролировать процедуру и при необходимости корректировать концентрации
веществ в растворе по средствам замены жидкости. При необходимости
препарат можно промывать в проточной воде комнатной температуры.
Обращаем внимание, что выше приведенные составы восстанавливающих
растворов имеют примерный характер и не один из них не гарантирует 100%
удачный результат процедуры. Какого-либо универсального варианта не
имеется. Это обусловлено тем, что в каждом конкретном случае состав
восстанавливающего раствора и метод его применения должен подбираться
индивидуально, следовательно, степень эффективности его применения во
многом зависит от опыта и квалификации специалиста.
Заключение и выводы
Таким образом, подводя итог, можно прийти к выводу, что отсутствие
единых, четко разработанных и обязательных к использованию методик
применения восстанавливающих растворов создает значительные ограничения
в работе правоохранительных органов и судмедэкспертов. В связи с чем,
представляется, что разработка и издание, с последующим внедрением в
практику, соответствующих методических рекомендаций обеспечит повышение
продуктивности результатов идентификации личности неопознанных трупов,
находящихся в состоянии поздних гнилостных изменений, мумификации и
жировоска. Что, в свою очередь, повысит эффективность решения задач
предварительного следствия в целом [8].
Следует отметить, что за период с 2007 г. по 2018 г. сотрудниками
следственных органов Амурской области с помощью рассмотренных составов
восстанавливающих растворов был восстановлен облик с последующим
установлением личности более 20 неопознанных трупов и успешно проведено
более 100 дактилоскопических экспертиз, значительная часть которых
позволила установить личность граждан, чьи трупы были обнаружены [3].
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Анотація. Метою статті є з’ясування наслідків незалежності українського
православ’я від РПЦ (Російської Православної Церкви) в контексті україно-російських
відносин. Розглядаються основні засади політики України, РФ, РПЦ та УПЦ МП відносно
українського православ’я. Здійснюється визначення причин актуальності питання
автокефалії українського православ’я на сучасному етапі. З’ясовуються наслідки
проголошення автокефалії українського православ’я в контексті україно-російських
відносин.. Проголошення автокефалії українського православ’я призведе до тотального
зменшення ідеологічного впливу РФ через РПЦ та УПЦ на українське суспільство.
Фактично відбудеться завершення ери домінування РПЦ та Росії у сучасному
православному світі.
Ключові слова: автокефалія, Україна, Росія, константинопольський патріархат,
РПЦ, УПЦ МП

Вступ. Характерним для України є те, що практично завжди релігійні
центри, під юрисдикцією яких перебували її церкви, розміщувалися за її
межами Особливістю організаційної структури православ'я є те, що
підпорядкування національних церков одна одній з необхідністю зумовлює
політичну залежність нації або зумовлюється такою(2).
Національна держава з необхідністю, в контексті своїх життєвих і
стратегічних інтересів формування, реалізує конфесійні інтереси нації як
особливу зацікавленість до міжнародних відносин у сфері релігійно-церковного
устрою. Така позиція держави окрім духовно-морального та соціальнокультурного аспектів зумовлюється також турботою про національну безпеку в
новітню епоху інформаційної експансії та гібридних воєн.
У 2018 році українське православ’я впритул підійшло до отримання
томосу та створення автокефальної соборної церкви. У цьому контексті
цікавими для дослідження є питання наслідків зазначених процесів. Одне з
питань розглядається у даній статті.
Метою статті є з’ясування наслідків незалежності українського
православ’я від РПЦ (Російської Православної Церкви) в контексті україноросійських відносин. Для досягнення мети дослідження необхідно виконати
наступні завдання: 1) визначення причин актуальності питання автокефалії
українського православ’я на сучасному етапі; 2) оцінка позиції України, РФ,
РПЦ та УПЦ МП щодо створення української автокефальної церкви; 3)
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з’ясування наслідків проголошення автокефалії українського православ’я для
україно-російських відносин.
Основна частина.
В черговий раз процес автокефалізації українського православ’я було
ініційовано президентом України у 2016 році. Українська держава в особі
президента та депутатів ВРУ вже у 2018 році заявила про чітку позицію щодо
створення єдиної помісної православної церкви. Ймовірною датою була
річниця Хрещення Русі 28 липня 2018р.(що на даний момент не актуально).
Аргументація Президента зводилась до наступних тез: 1) одна держава –
одна церква, тобто юрисдикція іноземного релігійного центру на території
України не припустима; 2) держава не втручається у релігійні справи, але
відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»
сприяє міжнародній діяльності релігійних центрів та організації; 3) за
соціологічними опитуваннями більшість громадян України підтримують ідею
створення Єдиної помісної православної церкви.
Загалом у взаєминах Константинополя і Москви протягом ХХ ст. виникало
чимало проблем. Константинопольські патріархи докладали максимум зусиль
для наповнення реальним змістом свого титулу «Вселенський»(1). Позиція
Константинополя неодноразово вступала у суперечність з інтересами інших
церков і насамперед — Московського патріархату, який, не без впливу з боку
світської влади, вже давно почав претендувати на реальну першість у
Вселенському Православ’ї. Черговий виток погіршення їхніх відносин
розпочався у 90-х роках минулого століття після прийняття патріархом
Варфоломієм I під свій омофор у березні 1995 р. двох закордонних українських
церков — УПЦ у США й УАПЦ у діаспорі та рішення Священного Синоду
Константинопольської церкви про відновлення Естонської автономної
православної церкви Константинопольського патріархату. Під час своїх візитів
до Росії 1993 р. і України 1997 р. патріарх Варфоломій І заявляв, що визнає в
Україні канонічною тільки Українську православну церкву (Московського
патріархату).
Справою життя патріарха Варфоломія був Всеправославний собор. Тобто
собор, який має статус Вселенського і вирішує основні актуальні питання
православ'я. Останній Вселенський собор, що визнається православними
пройшов у 787 році. Патріарх Варфоломій дуже хотів провести цей собор. Але
це було неможливо без участі Російської православної церкви (РПЦ).
Митрополит Кирило пообіцяв йому таку участь, але не дотримався обіцянки. У
підсумку, Всеправославний собор таки пройшов в 2016 році, але він не став
Всеправославним за складом.
11 жовтня та 3 листопада 2018 року Вселенська патріархія оприлюднила
низку рішень синоду та підписала з Президентом України договір про
співпрацю.
Зокрема були озвучені наступні положення. У 1686 році Константинополь
своєю "Грамотою про надання" передав Патріархові Московському тільки
право рукопокладати Митрополитів Київських. Таке рішення було зумовлене
тодішньою складною безпековою ситуацією в регіоні й вважалося тимчасовим.
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Передача права рукопокладання (хіротонії) аж ніяк не означала
підпорядкування Української церкви Московському Патріархові в усіх інших
аспектах. Київська (тобто Українська) митрополія з часу заснування й до наших
днів була і є єпархією Вселенського, а не Московського патріархату. При
передачі права на хіротонію Фанар особливо наголошував на двох умовах:
Митрополита Київського мали обирати в Україні без участі Москви;
Митрополит Київський під час Богослужіння зобов’язаний першим згадувати
Вселенського Патріарха (що є свідченням підпорядкованості Української
церкви безпосередньо Константинопольській). Однак Московський Патріархат
ніколи не дотримувався цих умов і здійснив незаконне приєднання та
поглинання Української церкви. Константинополь через несприятливі історичні
умови змушений був проявляти терпимість і мовчати, проте ніколи не
відмовлявся від своїх прав, а Церква України de jure ніколи не припиняла бути
канонічною територією Вселенського Патріархату.
Фактично це останні приготування до томосу про автокефалію. Про
серйозність ситуації свідчить оприлюднена погроза від РПЦ – розірвати
спілкування з Константинополем.
Вже у жовтні 2018 року у РФ було засідання ради національної безпеки.
Одним з питань порядку денного була ситуації з УПЦ МП в контексті надання
українському православ’ю автокефалії та втраті канонічного контролю РПЦ
над Україною. Дії української влади та Константинополя були засуджені. РПЦ
розірвали богослужбове спілкування з константинопольською патріархією.
Сталося те у що УПЦ та РПЦ не вірили і чого не очікували. 25-го червня
2018 в Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі відбулась архієрейська
нарада, на якій обговорювалися перспективи надання Україні автокефалії від
Константинополя, архієреї одностайно виступили проти автокефалії (72
підписи). На цьому вважали питання томосу буде закрите. Однак це була
помилкова думка.
Висновки.
Були розглянуті основні позиції української держави, РПЦ та Росії,
Константинопольської патріархії щодо надання томосу українському
православ’ю. На цій підставі доцільно відповісти на основне питання, щодо
наслідків надання автокефалії в контексті українсько-російських відносин.
Першим політичним наслідком є тотальне зменшення ідеологічного
впливу РФ через РПЦ та УПЦ на українське суспільство. В умовах військової
та інформаційної агресії РФ проти України – це адекватна відповідь української
держави, що має на меті дати ідеологічну відсіч російській експансії.
По-друге автокефалізація українського православ’я спричинить усунення
можливого чинника(міжрелігійний конфлікт, іноземна агентура на базі УПЦ і
т.д.) для розв’язання громадянського конфлікту в Україні. Останнє сприяє
стабільності та безпеці в Україні, однак спричинить звинувачення з боку РФ у
переслідувань українською владою українців за релігійною ознакою.
По-третя надання українському православ’ю томосу призведе до
послаблення РПЦ на світовій арені. Фактично відбудеться завершення ери
домінування РПЦ та Росії у сучасному православному світі.
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Анотація. У статті розглядається проблема національно-патріотичного виховання
студентської молоді. Проаналізовано пcихoлoгo-пeдaгoгiчну лiтepaтуpу з пpoблeми, подано
результати екcпepимeнтaльного дocлiджeння opгaнiзaцiї вихoвнoї дiяльнocтi кураторів
студентських груп.
Ключові слова: патріотизм, національно-патріотичне виховання, напрями виховання,
виховна робота, cтудентcька молодь.

Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження зумовлена
необхідністю розробки мeтoдики національно-патріотичного виховання
студентської молоді. Здiйcнeння cиcтeмнoгo нaцioнaльнo-пaтpioтичнoгo
вихoвaння є oднiєю з гoлoвних cклaдoвих нaцioнaльнoї бeзпeки Укpaїни. Тому
нині як ніколи потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як
почуття і як базової якості особистості.
У зв’язку з цим метою нашого дослідження стало пpoaнaлiзувaти
тeopeтичнi зacaди національно-патріотичного виховання
cтудeнтів тa
eкcпepимeнтaльнo дocлiдити opгaнiзaцiю вихoвнoї дiяльнocтi кураторів
студентських груп Мирогощанського аграрного коледжу.
Виклад основного матеріалу та результатів дослідження.
Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу з означеної проблеми ми
виявили, що ряд авторів присвятили їй свої наукові дослідження, а саме:
Абрамчук О.В., Бех І.Д., Бойко А.М., Бондар В.І., Васильченко С.М., Васянович
Г.П., Ващенко Г.Г., Вдовенко Н., Вишневський О.І., Гевко О.І., Гонський В.В.,
Гончаренко С.У., Демешкевич В.А., Дубина М.І., Євтух М.Б., Руденко Ю.Д.,
Загородня А.А., Кононенко П.П., Коркішко О.В., Лозова В.І., Пащенко Д.І.,
Савченко О.Я., Сироватський С., Сопівник І.В., Стьопіна О.Г., Стельмахович
М.Г., Сухомлинський В.О., Сухомлинська О.В., Сухорукова В.М., Тищук, Є.,
Тронько П.Т., Тхоржевська Т.Д., Шевченко Г.П. та інші науковці [1-7, 9-12].
Останнім часом ми переживаємо доленосні події – Революція Гідності,
жертовний подвиг Героїв Небесної Сотні, збройне протистояння на сході
країни. Вони чітко засвідчили життєву необхідність щодо активізації
національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання дітей та
молоді, що є питанням національної безпеки.
Також потрібно відмітити низький рівень інформаційного забезпечення
патріотичного виховання молоді. У ЗМІ досить мало матеріалів, які б
висвітлювали героїчні сторінки української історії, на багатьох програмах
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телебачення транслюються фільми та передачі, що відображають радянське
минуле. Подібні тенденції спостерігаються і у вітчизняному кінопрокаті, який
заповнений зарубіжними фільмами, що пропагують цінності інших країн. На
жаль фільмів вітчизняного виробництва, які б виховували молодь на кращих
зразках української історії на сьогодні досить мало.
Нaцioнaльнo-пaтpioтичнe вихoвaння є одним з основних напрямів
виховання, cклaдoвoю зaгaльнoгo вихoвнoгo пpoцecу пiдpocтaючoгo пoкoлiння,
гoлoвнoю мeтoю якoгo є нaбуття мoлoдими гpoмaдянaми coцiaльнoгo дocвiду,
гoтoвнocтi дo викoнaння гpoмaдянcьких i кoнcтитуцiйних oбoв’язкiв,
уcпaдкувaння духoвних нaдбaнь укpaїнcькoгo нapoду, дocягнeння виcoкoї
культуpи взaємин, фopмувaння ocoбиcтicних pиc гpoмaдянинa Укpaїнcькoї
дepжaви,
фiзичнoї
дocкoнaлocтi,
мopaльнoї,
худoжньo-ecтeтичнoї,
iнтeлeктуaльнoї, пpaвoвoї, тpудoвoї, eкoлoгiчнoї культуpи.
Під патріотичним вихованням вчені розуміють сферу духовного життя
людини, яка проникає в усе, що робить, до чого прагне, що любить і
ненавидить людина, що формується.
Ocнoвнi зaвдaння вихoвнoї дiяльнocтi зумoвлeнi пpiopитeтними
нaпpямaми, визнaчeними Дepжaвнoю нaцioнaльнoю пpoгpaмoю «Ocвiтa»
(«Укpaїнa XXI cтoліття»), Кoнцeпцiєю нaцioнaльнoгo вихoвaння cтудeнтcькoї
мoлoдi, Нaцioнaльною дoктpиною poзвитку ocвiти Укpaїни у ХХI cтoлітті.
Як показав аналіз психолого-педагогічної літератури, дослідники
виділяють щонайменше три різновиди патріотизму: етичний, територіальний та
державний патріотизм. Під патріотичним вихованням вчені розуміють сферу
духовного життя людини, яка проникає в усе, що робить, до чого прагне, що
любить і ненавидить людина, що формується. Нaцioнaльнo-пaтpioтичнe
вихoвaння фopмуєтьcя нa пpиклaдaх icтopiї cтaнoвлeння Укpaїнcькoї
дepжaвнocтi, укpaїнcькoгo кoзaцтвa, гepoїки визвoльнoгo pуху, дocягнeнь у
гaлузi пoлiтики, ocвiти, нaуки, культуpи i cпopту.
Вивчаючи національно-патріотичне виховання студентської молоді у
системі
виховної
роботи
Мирогощанського
аграрного
коледжу
О.В. Дубинецька виявила, що у коледжі проводяться виховні години на
патріотичні теми, екскурсії, зустрічі із учасниками бойових дій, а саме: виховна
година «Я – Українець», виховна година, приурочена подіям на Майдані
«Мамо, я не повернусь», виховна година, присвячена дню Збройних сил
України, зустріч студентів із учасниками АТО, Мирогощанський аграрний
коледж долучився до акції Єднання «Україна моя вишивана», до Дня козацької
слави та Захисника Вітчизни проведено екскурсії до історико-меморіального
заповідника «Поле Берестецької битви», до Дня Захисника України проведено
екскурсію у військову частину, відкритий виховний захід «День народження
мови», урочисте освячення каплички Покрови Матері Божої на території
Мирогощанського аграрного коледжу, освячення каплиці очолив архієпископ
Рівненський і Острозький Іларіон, який нагородив студентів Благословенною
грамотою [8]. Ми вважаємо, що Мирогощанський аграрний коледж може стати
прикладом для інших навчальних закладів щодо організації національнопатріотичного виховання молоді.
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В межах експериментального дослідження мeтодом aнонiмного
aнкeтувaння О.В. Дубинецькою було опитaно 50 cтудeнтiв I–IV курciв
Мирогощанського аграрного коледжу, з них 27 дiвчaт i 23 юнaки. Cтудeнтaм
було запропоновано розроблену нами анкету, яка складалася з 10-ти запитань, а
саме: Чи любитe Ви свою крaїну? Чи пишaєтeсь Ви тим, що є громaдянином
Укрaїни? Чи знaєтe Ви iсторiю свого рiдного мiстa? Чи дотримується Вaшa
родинa звичaїв тa трaдицiй нaшого нaроду? Чи повaжaєтe Ви укрaїнську мову?
Чи виховують у Вaс пaтрiотизм провeдeнi виховнi зaходи у Мирогощaнському
aгрaрному колeджi? Чи потрiбнa Укрaїнi другa дeржaвнa мовa? Чи ввaжaєтe Ви
службу в aрмiї обов’язком громaдянинa Укрaїни? Чи в достaтнiй мiрi Ви
отримуєтe знaння пaтрiотизму в колeджi? Чи ввaжaєтe Ви сeбe пaтрiотом
Укрaїни?
Згідно результатів анкетування, студенти на 90% вважають себе
патріотами. І лише 10%, в зв’язку з нинішніми подіями в Україні, не
визначилися із відповіддю.
Проaнaлiзувaвши рeзультaти доcлiджeня, ми cформулювaли тaкi мeтодичнi
рeкомeндaцiї для курaторiв студeнтських груп колeджів:
проводити
пaтрiотичнi виховні години, зустрiчi студeнтської молодi з учaсникaми AТО;
години спiлкувaння «Виховaння повaги до дeржaвної символiки – вaжливий
eлeмeнт виховaння пaтрiотизму», «Ми всi – укрaїнцi, єдинa сiм’я»; тeмaтичнi
лeкцiї пaтрiотичного спрямувaння «Ми – дiти нeзaлeжної Укрaїни», «Минулe тa
сучaснe iдуть поруч»; дeбaти «Укрaїнa – ЄС. Укрaїнa – НAТО. «Зa» тa «проти»,
«Що ознaчaє для тeбe бути пaтрiотом своєї дeржaви?»; уроки мужностi:
«Пaм’ять сeрця», «Є пaм’ять, якiй нe будe кiнця», «Вaш свiтлий подвиг
нeзaбутнiй», «Зaхист Вiтчизни – обов’язок громaдянинa», «Що ознaчaє бути
пaтрiотом?»; «Лiнiйкa у вишивaнкaх», «Нeзaбудкa пaм’ятi»; пaтрiотичнi флeшмоби «Зa єдину Укрaїну!», «Вибрaти нe можнa тiльки Бaтькiвщину», «Силa
дружби».
Висновки та перспективи подальших розвідок. Отже, зaпропоновaнi
виховнi зaходи мaють стaти поштовхом до подaльшої роботи з об’єднaння
студeнiв, пeдaгогiв, бaтькiв довколa спiльної цiнностi – тeриторiaльної
цiлiсностi дeржaви, згуртовaностi суспiльствa, розв’язaння проблeм шляхом
дiaлогу, пошуку зaгaльнонaцiонaльної згоди. Будуть змiнювaтися чaси, колeджі
вирiшувaтимуть новi зaвдaння, протe aктуaльною є i будe однa проблeмa –
виховaння громaдянинa Укрaїни, який знaє i пaм’ятaє свiй рiд, мову
мaтeринську, цiнує минулe i будe гiдно творити майбутнє. У подальшому ми
плануємо продовжити роботу над вдосконаленням методики національнопартіотичного виховання студентської молоді.
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Анотація. Стаття присвячена проблемі фахової підготовки майбутніх учителів
музики в педагогічному коледжі. Окреслено головні соціальні ризики, пов’язані з процесом
модернізації сучасної системи освіти України. З’ясовано, що розвиток та стійке суспільне
зростання України можливе лише за умови підготовки відповідних фахівців, які мають
широкий діапазон знань у педагогічній та мистецькій діяльності, володіють науковим
мисленням, навиками системного, ситуаційного та творчого підходів до роботи в освітніх
закладах. Обґрунтовано специфіку навчання в педагогічних коледжах – галузевих закладах
вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації. Доведено необхідність збереження педагогічних
коледжів як сучасного типу закладів вищої освіти України, спроможних забезпечити
високий рівень професійної, теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців.
Проаналізовано особливості здійснення фахової підготовки майбутніх учителів музики в
педагогічному коледжі.
Ключові слова: освіта, педагогічний коледж, фахова підготовка, майбутній учитель
музики

Вступ.
Реформування сучасної системи освіти в Україні, в тому числі вищої
освіти, вимагає виведення її на рівень світових стандартів, перегляду та
вдосконалення методологічних підходів та технологій реалізації освітніх
програм. На особливу увагу заслуговує проблема професійної підготовки
фахівців в умовах закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації – педагогічних
коледжів, – оскільки традиційні підходи до навчання і виховання сучасної
молоді не задовольняють у повній мірі запити сьогоднішнього дня. Одночасно з
підготовкою вчителів початкових класів педагогічні коледжі забезпечують
якісну підготовку фахівців з образотворчого та музичного мистецтва для
системи повної загальної середньої освіти, дошкільної освіти та позашкільної
освіти. Поява в системі освіти альтернативних типів навчально-виховних
закладів, різноманітність технологій, вимагають змін і в системі мистецькопедагогічної освіти, інноваційної професійної підготовки вчителя музики та
музичного керівника в сучасному педагогічному коледжі.
Процес фахової підготовки майбутніх учителів музики, в ході якої
формується, насамперед, їхня професійна компетентність, досить тривалий,
вимагає значних зусиль та часу. Ґрунтовне, цілеспрямоване формування
професійної компетентності майбутніх учителів музики розпочинається під час
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навчання у педагогічному коледжі – галузевому закладі вищої освіти, що
здійснює освітню діяльність, пов’язану із здобуттям освітньо-кваліфікаційних
ступенів молодшого бакалавра/молодшого спеціаліста та бакалавра. Специфіка
навчання в педагогічному коледжі полягає саме в об'єднанні профільної
середньої освіти та фахової передвищої педагогічної підготовки в реалізації
освітньо-професійних програм підготовки кваліфікованих педагогічних
працівників для дошкільної освіти, початкової середньої освіти, базової
середньої освіти (зокрема, вчителі музики) та позашкільної освіти.
Розвиток та стійке суспільне зростання України можливе лише за умови
підготовки відповідних фахівців, які мають широкий діапазон знань у
педагогічній та мистецькій діяльності, володіють науковим мисленням,
навиками системного, ситуаційного та творчого підходів до роботи в освітніх
закладах. В основу фахової підготовки майбутніх учителів музики покладені
єдині вимоги відповідно до Указу Президента України «Про основні напрямки
реформування вищої освіти України», Державної національної програми
«Освіта» («Україна XXI сторіччя»), Закону України «Про освіту», нормативні
акти Міністерства освіти і науки України, навчальний план, навчальні програми
та інші нормативні документи.
Проте сьогодні, у контексті нового Закону «Про освіту», спостерігаємо
певну невизначеність у становищі педагогічних коледжів. Пояснюється це
особливостями вступу до навчального закладу. Відповідно до статті 44 «Умови
прийому на навчання до вищих навчальних закладів», прийом на навчання для
здобуття ступеня молодшого бакалавра чи бакалавра здійснюється на основі
повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання знань і вмінь вступників. За таких умов вступники можуть
надавати перевагу університетам, здобуваючи там освітньо-кваліфікаційний
рівень бакалавра, оминаючи педагогічні коледжі. У кінцевому результаті все це
може призвести до саморозпуску такого навчального закладу, як коледж [4].
Щоб запобігти окремих ризиків, пов’язаних із процесом модернізації
сучасної системи освіти, а саме: ускладнення доступу сільської молоді до
якісної профільної середньої освіти та передфахової педагогічної освіти; втрата
позитивних надбань в галузі освіти, пов’язаних із фаховою підготовкою молоді
на основі базової середньої освіти; виникнення соціальної напруги серед
населення щодо неможливості здобувати педагогічну освіту, – що може
негативно вплинути на якість професійного спрямування молоді, а згодом може
перерости до освітньої кризи, важливо сьогодні зберегти можливість вступу до
педагогічних коледжів на основі базової середньої освіти на здобуття
початкового рівня вищої освіти «молодший бакалавр (молодший спеціаліст)».
Говорячи про фахову підготовку майбутніх учителів музики, в процесі якої
формується їхня професійна компетентність, важливо відзначити особливе
значення педагогічних коледжів, навчально-виховний процес яких спрямований
на формування креативної особистості майбутнього вчителя музики, розкриття
творчого потенціалу кожної особистості студента. Метою освітньої діяльності
педагогічного коледжу є сприяння формуванню в особистості системи
цінностей та інтересів; зміна якості її діяльності на користь інтелектуальної та
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творчої складових; ефективний розвиток індивідуальних здібностей;
формування професійної компетентності за обраним фахом, що забезпечить
конкурентоспроможність особистості на ринку праці; побудова основи для
життєвої траєкторії, в тому числі професійної кар’єри; набуття відповідного
соціального статусу. Тому сьогодні гостро постає потреба в збереженні
педагогічних коледжів, удосконаленні системи фахової підготовки майбутніх
учителів, збагаченні змісту навчальних дисциплін, розробці навчальних планів,
відповідних навчально-методичних комплексів, що дозволить готувати нову
генерацію конкурентоспроможних учителів, здатних реалізувати новітні
методики навчання в умовах модернізації системи шкільної освіти.
Аналіз науково-педагогічних джерел засвідчує активне дослідження
проблеми фахової підготовки майбутніх учителів музики, яку розглядають,
зокрема, у контексті розвитку професійної активності майбутнього вчителя
музики (Костанян С.Х.) його професійного мислення (Кулинкович О.П.),
творчих якостей (Арчажникова Л.Г.) професійних інтересів (Яконюк В.Л.);
реалізації принципу самостійності в методичній підготовці студента
(Джермидалієва Р.Р.) [1]. Значна увага приділяється вивченню питань
методичної підготовки студентів, її сутності та структури, умов підвищення
професійно-педагогічної спрямованості фахової підготовки майбутніх учителів
музики. (Апраксина О. О., Арчажникова Л. Г., Матвєєва Л. В., Нємикіна І. М.).
Основний текст.
Фахова підготовка майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі
ґрунтується на сучасних освітніх технологіях, інноваційних стратегіях
навчання, в яких визначальними критеріями якості є вміння організовувати
навчально-виховний процес в закладах дошкільної та загальної середньої освіти
з урахуванням тенденцій та перспектив розвитку музичного мистецтва на
сучасному етапі. Вирішення проблеми забезпечення конкурентоспроможності
майбутніх фахівців на ринку праці здійснюється шляхом впровадження в
навчальний процес системи поетапної практичної підготовки, що передбачає
оволодіння первинною системою вмінь і навичок у практичній діяльності.
Наскрізна програма практики студентів є основним навчально-методичним
документом, який визначає всі аспекти проведення практик і забезпечує єдиний
комплексний підхід до їх організації, а також системність, неперервність і
послідовність навчання студентів. Така організація практичного навчання
студентів дає можливість майбутньому фахівцеві виконувати професійні
функції без тривалої адаптації та додаткової підготовки на робочих місцях.
Для реалізації своєчасного виконання планів навчально-виховного
процесу, директивних та нормативних документів Міністерства освіти і науки
України у педагогічних коледжах на основі розробленого загального плану
постійно здійснюється контроль з боку директора коледжу, його заступників
та інших посадових осіб з метою вдосконалення діяльності навчального
закладу, виявлення та ліквідації недоліків, пошуку резервів покращення
навчально-виховного процесу і роботи підрозділів коледжу.
Стрижнем усієї системи виховання в Україні є національна ідея, яка
відіграє роль об’єднуючого консолідуючого фактору в суспільному розвитку,
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спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як
особистості, професіонала, громадянина своєї держави. Національний характер
виховання полягає у формуванні молодої людини як громадянина України
незалежно від її етнічної приналежності.
Одночасно в умовах світової глобалізації, входження України в
Європейський простір процес виховання має забезпечувати залучення молоді
до світової культури та загальнолюдських цінностей і норм, формування
толерантності до інших точок зору, розуміння відмінностей між людьми у
культурі, побуті та звичаях, у переконаннях і віруваннях як між народами, так і
між етнічними, релігійними та іншими групами.
Мета виховання роботи – формування гармонійно розвиненої людини,
високоосвіченої, високопрофесійної, соціально активної й національно
свідомої, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими
духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, яка є носієм
кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і
самовдосконалення.
Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню та оновленню
інтелектуального генофонду нації, виховання духовної еліти завдання, що
стоїть перед педагогічним колективом на одному рівні з підготовкою
висококваліфікованих фахівців.
Виховна робота в педагогічних коледжах України здійснюється на засадах
демократизму, з використанням виховного потенціалу студентського
самоврядування і спрямовується на забезпечення гармонійного цілісного
розвитку особистості, здатної до самоосвіти, саморозвитку, самостійного
мислення, суспільного вибору та життєдіяльності, конкурентоспроможної на
ринку праці на основі співпраці організаторів виховного процесу з батьками та
громадськими організаціями.
Ефективність національного виховання забезпечується дотриманням
наступних фундаментальних принципів виховання:
– принцип науковості, який вбачає побудову освіти і виховання на
сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки; об’єктивно-істинних
знаннях; вимагає засвоєння найбільш вагомих наукових досягнень у тій чи
іншій галузях наукового пізнання, здобуття знань, умінь, навичок, які
створюють передумови для професійної підготовки молоді відповідно до її
інтересів і потреб;
– принцип природовідповідності, який передбачає врахування в роботі
психологічних, фізіологічних, індивідуально-типологічних і психологопедагогічних особливостей сучасного студента, багатогранної цілісної природи
людини;
– принцип культуровідповідності, який полягає в органічному зв’язку з
історією народу, його ментальністю, мовою, культурними традиціями,
звичаями, обрядами, народним мистецтвом, ремеслами і промислами;
забезпеченні духовної єдності, наступності та спадкоємності поколінь;
– принцип пріоритету діяльнісного підходу, який передбачає створення
таких технологій виховання, цільових програм, що активізують духовний
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пошук особистості та творчу діяльність;
– принцип гуманізації, який стверджує людину як вищу цінність, дає
можливість поставити в центр уваги виховної роботи особистість , забезпечити
умови для її творчого розвитку, формування людяності, милосердя, чуйності;
– принцип
демократизму,
який
передбачає
співробітництво,
співтворчість педагогів і студентів, повагу до суверенітету особистості
студента;
– принцип єдності освіти і виховання, який забезпечується в процесі
організації навчального процесу і за його межами впродовж усього терміну
навчання і полягає в тому, що освітня і виховна діяльність повинна знаходитись
у тісному взаємозв’язку, доповнюючи і збагачуючи одна одну;
– принцип диференціації та індивідуалізації виховного процесу, який
передбачає врахування індивідуальних особливостей студентів, стимулювання
активності та розкриття творчої індивідуальності кожної особистості;
– принцип послідовності, систематичності, який передбачає забезпечення
плановості, постійності, забезпечення новацій і спадкоємності, ускладнення
завдань, урізноманітнення напрямів, форм, методів виховання.
Завданнями виховання в коледжі є:
– підготовка
національно
свідомої
інтелігенції,
примноження
культурного потенціалу, який забезпечить високу ефективність діяльності
майбутніх педагогічних працівників;
– виховання майбутніх фахівців авторитетними, високоосвіченими,
носіями високої загальної політичної, правової, інтелектуальної, соціальнопсихологічної, естетичної, фізичної та валеологічної культури;
– створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і
загальної культури, залучення до різних видів творчої діяльності (науководослідної, культурно-просвітницької, суспільно-гуманістичної, фізкультурнооздоровчої, спортивної, правоохоронної);
– формування громадянської, соціальної активності та відповідальності,
залучення молоді до участі в процесі державотворення, розвитку суспільних
відносин;
– усвідомлення взаємозв’язку індивідуальної свободи з правами людини
та її громадянським обов’язком;
– культивування кращих рис української ментальності: працелюбності,
прагнення до свободи, гармонії з природою, поваги до жінки, любові до рідної
землі;
– збагачення естетичного досвіду, участь у відродженні та створенні
національно-культурних традицій міста, регіону, розширення творчих зв’язків з
установами освіти та культури, розвиток художніх здібностей;
– створення умов для самореалізації особистості відповідно до її
здібностей, суспільних і власних інтересів;
– пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок і
запобігання правопорушенням.
Фахова підготовка майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі
здійснюється, насамперед, науково-педагогічними працівниками випускової
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кафедри, основна мета роботи якої – організація викладачів споріднених
навчальних дисциплін щодо вдосконалення змісту їх викладання, підвищення
науково-методичної підготовки, вивчення і пропаганда позитивного досвіду
роботи членів кафедри, запровадження у навчально-виховний процес новітніх
педагогічних технологій, форм та методів роботи із студентами, спрямованих
на якісну підготовку фахівців для закладів дошкільної та загальної середньої
освіти. Досягнення цієї мети здійснюється шляхом організації науковометодичної роботи викладачів, оскільки саме методична робота є показником
інноваційності викладацького колективу, який досягається на основі системних
нововведень щодо мети, змісту освіти, технологій організації навчальновиховного процесу.
Висновки.
Таким чином, ураховуючи сучасні реалії, вважаємо за необхідне
наголосити на важливості зосередження більшої уваги на професійній
підготовці майбутніх учителів музики саме в педагогічному коледжі. Адже
коледж, як сучасний тип закладу вищої освіти, спроможний забезпечити
високий рівень професійної, теоретичної та практичної підготовки майбутніх
фахівців. Саме тут закладається достатнє фахове теоретико-методичне
підґрунтя, здійснюється повне забезпечення базами проходження педагогічної
практики (зокрема, заклади дошкільної та загальної середньої освіти, бази
літніх оздоровчих таборів тощо) з метою формування професійної
компетентності студентів, що забезпечить у майбутньому ефективність їхньої
педагогічної діяльності, здатність самостійно вирішувати професійно
зорієнтовані завдання.
Основними напрямами вдосконалення організації навчального процесу в
педагогічному коледжі є:
− підвищення ефективності процесу засвоєння студентами знань, умінь і
навичок через забезпечення належного використання педагогічними
працівниками нових форм, інноваційних методичних засобів і прийомів
навчання;
− впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання;
− ефективне використання сучасних засобів навчання;
− активізація методичного забезпечення навчального процесу, насамперед,
нових навчальних дисциплін і самостійної роботи студентів;
− забезпечення
постійних
зв’язків
із
закладами,
установами,
організаціями, де працюють випускники коледжу з метою аналізу стану
підготовки фахівців і врахування його результатів у подальшому вдосконаленні
навчально-методичної діяльності.
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Abstract. The article is devoted to the problem of the professional training of future music
teachers in the pedagogical college. The main social risks associated with the process of
modernization of the modern educational system of Ukraine are outlined. It was found that
sustainable development and social growth of Ukraine possible only if the appropriate training of
professionals who have a wide range of knowledge in the educational and artistic activities have
scientific thinking skills system, situational and creative approaches to work in educational
institutions. The specifics of studying in pedagogical colleges - branch institutions of higher
education of the І-ІІ levels of accreditation are substantiated. The necessity of preserving teacher
training colleges as a modern type of higher education in Ukraine capable to provide a high level
of professional, theoretical and practical training of future specialists. The peculiarities of the
professional training of future music teachers in the pedagogical college are analyzed.
The main directions of improvement of the organization of the educational process in the
pedagogical college are determined, which include: increasing the efficiency of the process of
students' acquisition of knowledge, skills and abilities through the appropriate use of new forms by
educational staff, innovative methodological tools and teaching methods; introduction into the
educational process of the newest learning technologies; effective use of modern learning tools;
activization of methodical provision of educational process, first of all, new educational disciplines
and independent work of students; providing constant contacts with institutions, institutions,
organizations where college graduates work in order to analyze the state of training of specialists
and take into account its results in further improvement of teaching and methodical activities.
Key words: Education, pedagogical college, vocational training, future music teacher
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Abstract. The article reveals theoretical and practical aspects of case study technology
implementation in the process of law students’ foreign language training. The important role of
foreign language skills for a future competitive lawyer is disclosed. Approaches to case study
technology definition are presented; the number of specific features, stages of case study realization
in the process of foreign language education, of law students in particular, and types of cases are
highlighted.
Key words: case study, foreign language education, foreign language skills, future lawyer,
cases.

Problem identification. The need of the Ukrainian society to adapt to rapid
changes in the processes of integration into the European space, globalization of legal
practice, introduction of new educational standards and modern development of
higher legal education in Ukraine set up new requirements for the future specialists'
training. A key issue is the formation of the creative personality of a future lawyer,
being capable to solve complex professional problems, conduct successfully
intercultural and professional-oriented interaction. Such a specialist must possess not
only the necessary professional competence, but also should be able to carry out an
international dialogue of cultures. Thus the importance of mastering a foreign
language as a means of professional communication is one of the goals of modern
education. In new flexible educational environment, along with the traditional
methods usage, advanced educational technologies are widely implemented. One of
the effective methods that stimulates law students’ creative abilities is case study.
Analysis of recent researches. The important role of foreign languages in legal
profession is underlined by numerous modern researchers such as V. Curran, А.
Barskaya, E. Miftakhova, N. Tymoschuk and others. They emphasize the usefulness
of foreign language skills for a future lawyer. Such skills open up opportunities to
work abroad, help to understand how to navigate between cultures, thus creating a
dream-world lawyer speaking a foreign language and thereby becoming more
effective in legal competitive practice [4; 10; 11]. Consequently, for a lawyer the
ability to speak foreign languages is useful, and ever more desirable to employers
[10]. Moreover, monolinguism is considered now to be a disadvantage, a problem
that can be summarized as a limitation on imagination [11].
Theoretical foundations and practical experience of case study have been studied
by A. Bennett, J. Erskine, C. Herreid, C. Kreber, M. Leenders, M. Lundeberg, L.
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Shulman etc. The potential role of case study as a universal means of developing
students' creative abilities are highlighted in works of U. Degtyareva, M. Kuimova,
V. Martsyniuk, M. Starchenko, E. Stryga, S. Sysoeva, N. Volkova, L. Vorotnyak and
others. But still the usage of case study technology in the process of law students’
foreign language training has not been properly studied yet. The objective of the
article is to disclose the necessity of law students’ creative abilities development in
the process of foreign language training by means of case-study technology.
The main material exposition. Case study has different approaches to its
definition. Thus C. F. Herreid determines case studies as the most successful active
learning methods of teaching different disciplines, which are designed to engage
students in thinking about theoretical, applied and deeper conceptual understanding;
cases are stories told with an educational message, which can be "told" using
different techniques: discussion, lecture, small groups [12, p.30]. E. Stryga defines
case study as a specific learning method used to solve educational problems, in which
students are active participants of professional-oriented situations or tasks discussions
[8]. Case study is determined as a learning method based on specific practical tasks,
teaching to search non-trivial approaches, aimed at independent thinking
development [7]. The essence of the case technology is in the fact that the learner is
given a set of training materials and is offered to think over the described problem
contents, not having an unambiguous decision, to present their own decisions on the
basis of acquired knowledge and skills [5, p. 315]. It is mentioned, that the term
“case” comes from Latin, where "casus" means "confusing, extraordinary case". For
this reason, the method can be interpreted in different ways: the method of situation
studying, of professional-oriented stories, of specific situations [9, p. 389]. Thus, case
study technology is a group of educational methods, mechanisms, purposeful actions
of the teacher and students aiming at law students’ communicative and creative
abilities development in the process of foreign language training.
The case-study method was introduced in 1920 at the Harvard Business School.
The first textbook on situational exercises was published in 1921 by Dr. Copeland.
Teachers began, in addition to lectures, organizing discussions with students about
the various situations associated with their future professional activities. The method
has been widely used in the training of specialists of different profile, especially in
the field of economics, law, management, and later in teaching the professional
orientated language and foreign language teacher training [2; 5; 9].
Among the advantages of case study technology, in the process of foreign
language training of law students in particular, are mentioned the following: 1. allows
students to learn how to exchange ideas in a productive way, develops students'
strategic thinking, the ability to listen to and consider the alternative views, work in a
team, apply theoretical material in practice [2; 6]; 2. improves communicative skills
and abilities as a result of discussing the problem situation contained in the
assignment [5, p. 315]; 3. develops the ability to apply creative language material
based on professional knowledge; stimulates independent thinking, the ability to
render one’s own thoughts to the audience, enhance learning skills; gets you thinking
and brainstorming [2; 3]; 4. provides the development of professional-oriented
communication skills of law students, develops creative abilities to case task solving;
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stimulates students’ cognitive activity, emphasizes the importance of foreign
language learning, teaches to work independently, provides a student professional
self-affirmation and raises self-esteem [7].
A typical case structure includes: a situation (a problem, a story from a real life),
the context of a situation (work plan, participants action plan), a situation comment,
represented by the author (notes, remarks), a question or task for working with a case,
applications [2, p. 42; 9, p. 391].
The researchers determine the following stages of case study organization:
1. educational situation development (fostering motivation to cooperative
activities, participants’ initiative demonstration); 2. immersion in a team work (the
formation of the main case issues; students’ distribution into groups; the choice of
"speaker" in each group; presentations of case decisions; general discussion,
questions); 3. analysis and activity reflection (the results of work with a case are
revealed, the joint activity problems are discussed, the tasks of further work are put
forward) [1; 2; 5].
Different types of cases are distinguished in scientific literature [12; 8]: 1.
according to the structure - highly structured, unstructured, ground breaking cases; 2.
according to the size- complete (full), brief, mini cases; 3. according to the types of
activities - problem-based, interrupted, debate, public hearing, role playing, teambased learning, trial, directed and quiz-based cases.
Practical realization of case study technology in the Kryvy Rih Institute of
Economics of State University "KNEU named after. V. Hetman " may be presented
by the following cases (in brief): 1. Mr. Helmut bought a house in the suburbs of the
city. The prior owner’s ex-wife filed a lawsuit to recognize purchase contract as
invalid (deemed null and void) and her right for a half of the house. She justified her
demand by having taken part in the house and the garden restoration after hurricane
during her marriage with Mr. Donovan. Determine the subject of proof. Define the
type of legal relations; discuss the verdict. 2. Mr. Rodriguez was the victim of a
robbery during the course of his employment as a marketing officer. He suffered
from post traumatic stress disorder lasting for three months. The company dismissed
him on the basis of his inability to fulfill his duties. He believes that he has been
unfairly dismissed. Discuss the court decision.
The implementation of case study proved its effectiveness, thus the students’
absolute achievements in education raised to 87 %, average grades to 4.4 on a 5-point
scale (by using case study along with other educational technologies). Thus, the use
of case study increases the students’ internal motivation, develops creative abilities,
critical thinking and communicative abilities.
Conclusion. 1) The use of the case-study technology in the process of foreign
language education gives law students an opportunity to apply creatively the
language material in further professional-oriented activity; stimulates a productive
exchange of extraordinary ideas; activates creative potential; motivates students to
knowledge formation; has a communicative orientation, promotes the development of
communicative skills in a situation similar to that one which may occur in real life.
2) However, there may be some difficulties: providing the learners with the
necessary educational literature; teacher and students’ psychological readiness to
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apply cases, fear of giving an incorrect answer; it requires some time and thorough
preparation.
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Аннотация: Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный
на сохранение и укрепление здоровья людей, позволяющий человеку долгие годы трудится в
полную меру своих способностей, избавляющий его от болезней и недомоганий, дарящий
бодрость, силу и энергию.
Ключевые
слова:гиподинамия,
здоровье,
профилактика
болезней,
рост
благосостояния.

В послании Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстан 2030» среди основных приоритетов особо выделены вопросы оздоровления
населения посредством утверждения здорового образа жизни. Обращена эта
политика ко всем слоям общества, но эффективность ее реализации зависит от
того, насколько будет изменен выбор населения в отношении ЗОЖ и
соответственно будут сформированы у него те потребности, удовлетворение
которых способствует сохранению и улучшению нравственного и
психосоматического здоровья. ПО данным ВОЗ, здоровье человека в 50%
случаев зависит от образа и стиля жизни, еще в 20% от факторов
наследственности и только в 8,5% - от деятельности органов здравоохранения.
При этом традиционная медицина решает проблему оздоровления путем
лечения уже развившихся заболеваний, а не предупреждения их. Правда,
такие выдающиеся умы, как Френсис Бекон, М.В. Ломоносов, М.Я. Мудров и
другие, в своих работах неоднократно подчеркивали, что приоритет в
отношении к здоровью должен быть отдан именно здоровью и профилактике
болезней.Однако, в последние десятилетия
ситуация изменилась: рост
благосостояния людей, разработка высокоэффективных
промышленных
технологий, нарушенная экология и другие объективные факторы привели к
тому, что образ жизни современного человека все в большей степени стал
провоцировать гиподинамию, переедание, психическое перенапряжение и т.д..
Это выдвинуло на одно из первых мест в причинах смертности заболевания,
связанные именно с образом жизни человека. Именно отсутствие личных
мотивов в сохранении здоровья привело к тому, что в настоящее время во всем
мире все большую тревогу специалистов вызывает тенденция к ее ухудшению.
Особенно тревожное положение складывается
со здоровьем
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детей.Отсутствие знаний по культуре здоровья и пренебрежение здоровьем
ведут к тому, что 40% школьников не знают, что такое здоровый образ жизни,
85% не занимаются физической культурой и спортом, около 50% уже
пробовали наркотики. В конечном итоге темпы возрастания смертности в
подростковом возрасте сравнимы с этим показателем для возрастной группы
65 – 70 лет.Вот уже на протяжении целого десятилетия в нашей стране
складывается тревожное положение с состоянием здоровья детей и подростков.
По данным научно-исследовательского института гигиены детей и подростков
43 % учащихся страдали различными хроническими заболеваниями; 63 % имели нарушения осанки; 18 % старшеклассников – повышенное давление. Эти
цифры с каждым годом растут. Об этом свидетельствует постоянно
сокращающийся набор в вооруженные силы призывников в связи с состоянием
здоровья. Как отмечают последние исследования около 30 % детей школьного
возраста составляют группу риска. У них после 18 лет начинают проявляться
такие заболевания как диабет, гипертония, атеросклероз.
Здоровье – одна из важнейших ценностей человека. В последнее время
все более очевидным становится то, что здоровье не столько зависит от
лечебных мероприятий, проводящихся учреждениями здравоохранения,
сколько от образа жизни человека, присутствия в нем физической культуры,
оздоровительных мероприятий.
По определению Всемирной Организации Здравоохранения принятому в
1948 г.: «здоровье - это состояние физического, духовного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».
Вообще, можно говорить о трех видах здоровья: о здоровье физическом,
психическом и нравственном (социальном).
1.Физическое здоровье - это естественное состояние организма,
обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем.
2. Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно
характеризуется уровнем и качеством мышления, развитием внимания и
памяти, степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств.
3.Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами,
которые являются основой социальной жизни человека, т.е. жизни в
определенном человеческом обществе. Отличительными признаками
нравственного здоровья человека являются, прежде всего, сознательное
отношение к труду, овладение сокровищами культуры, активное неприятие
нравов и привычек, противоречащих нормальному образу жизни. Физически и
психически здоровый человек может быть нравственным «уродом», если он
пренебрегает нормами морали. Поэтому социальное здоровье считается высшей
мерой человеческого здоровья.
На путь пренебрежительного отношения к своему здоровью могут
привести и отсутствие знаний,слабая воля, изменчивость судьбы, уровень
благосостояния и условия жизни своих близких, недостаточное воспитание,
Существенное значение при этом играют семейные и коллективные традиции,
окружение друзей, социально-политическое и экономическое состояние
общества.
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В последнее время, когда стало понятно, что медицина не может не только
предотвратить, но и справиться с обрушившимся на нее обвалом патологии,
интерес к здоровому образу жизни привлекает все более пристальное внимание
и специалистов, и широких кругов населения.
«Искусство продлить жизнь – это искусство не укорачивать
ее.»Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на
сохранение и укрепление здоровья людей, позволяющий человеку долгие годы
трудится в полную меру своих способностей, избавляющий его от болезней и
недомоганий, дарящий бодрость, силу и энергию, без которых нет
полнокровной радости бытия (Н.Б. Коростелев [24]).
Сейчас становится все понятнее, что болезни современного человека
обусловлены прежде всего его образом жизни и повседневным поведением. В
настоящее время здоровый образ жизни
рассматривается как
основа
профилактики заболеваний. Подтверждается это в частности тем, что в США
снижение показателей детской смертности на 80% и смертности всего
населения на 94 %, увеличение ожидаемой средней продолжительности жизни
на 85 % связывают не с успехами медицины, а с улучшением условий жизни и
труда и рационализацией образа жизни населения.
Как сказал известный американский писатель Марк Твен: «Единственный
способ сохранить здоровье – есть то, что не хочешь, пить то, чего не любишь и
делать то, что не нравится». К основным компонентам здорового образа жизни
относятся: рациональное питание, быт, организация труда и отдыха, отношение
к вредным привычкам.
Здоровый образ жизни - поведение, стиль, способствующий сохранению,
укреплению и восстановлению здоровья человека. Здоровый образ жизни —
это не только медицинская, но и социально-экономическая категория, которая
зависит от развития производства и производственных отношений. Здоровый
образ жизни связан с выбором человека позитивного, в отношении здоровья,
стиля жизни, что предполагает высокий уровень гигиенической культуры
отдельных социальных групп и общества в целом.
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Аннотация:Вработе рассматриваются вопросы правильного питания, Правильное
питание означает питание рациональное, адекватное образу жизни, состоянию здоровья,
иными словами, индивидуальным потребностям человека. Оно служит гарантией
поддержания и сохранения здоровья.
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Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что внешность человека во
многом зависит от состояния его здоровья? Еще древние говорили: «Красота
есть выражение полного здоровья организма».
В любом возрасте хочется быть красивыми и стройными. Глядя в зеркало,
вы сравниваете себя с участниками конкурса красоты, известными,
популярными актерами. И, сознайтесь, сравнение часто оказывается не в вашу
пользу. У многих из нас плохая кожа, нездоровый цвет кожи, ломкие волосы,
неправильная осанка, лишний вес.
Почему? Ответьте на эти вопросы: как часто, когда, что и сколько вы
едите; сколько времени бываете на свежем воздухе; занимаетесь физкультурой
и спортом; проводите у телевизора – и станет ясно, что большинство из вас
ведет нездоровый образ жизни.
На мой взгляд, ответ на эти вопросы кроется в столь мало ценимом
большинством людей обстоятельстве, как здоровье, которое становиться
высшей жизненной ценностью, когда приходит болезнь. Переоценка ценностей
происходит по тому, что среди таких категорий человеческого бытия, как
счастье, смысл жизни, красота и гармония, труд и отдых, здоровье является
величиной абсолютной во всех временных и географических координатах – не
подлежащих девальвации ни при каком строе, ни при каких жизненных
обстоятельствах, ни при каких социальных и политических катаклизмах.
Недаром Сократу, величайшему античному философу и жизнелюбу,
приписывается высказывание: «Здоровье еще не все, но без здоровья - ничто».
Огромное множество людей, пока они не больны, крайне легкомысленно
относятся к своему здоровью, особенно в вопросах питания. И свидетельством
неправильного питания в настоящее время становиться широкое
распространение таких тяжелых заболеваний, как ожирение, сахарный диабет.
Атеросклероз, подагра и многие другие, спровоцированных нарушением
обмена веществ в человеческом организме.
К сожалению, только серьезное заболевание вынуждают нас обратить
внимание на то, что мы едим и как мы едим.
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И тогда становится понятным, почему из-за недостаточного поступления в
организм тех или иных незаменимых пищевых компонентов у нас могут
развиться стойкие нарушения обмена веществ, которые даже выделяют в
группу «болезней пищевых недостаточностей». Так, если с пищей в организм
поступает мало железа, то в нем постепенно развивается малокровие –
железодефицитная анемия. При недостатке йода увеличивается щитовидная
железа, снижает ее функции, из-за чего возникает эндемический зоб. В случае
недостачи витаминов появляются различные авитаминозы. И наоборот,
правильно подобранное питание может существенно повлиять на затухание
болезнетворного процесса. Вплоть до его обратного развития и полного
исчезновения.
Стоит ли говорить, что с помощью грамотно составленного рациона
можно отдалить болезни, особенно в пожилом возрасте, а нередко вообще
избежать их появление. Рано или поздно каждый из нас попадает в такую
ситуацию, когда ему приходиться всерьез задуматься о своем питании, хотя бы
потому, что к 35-40 годам у каждого второго в той или иной форме выявляются
заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Поэтому человек,
заинтересованный о своем здоровье, должен четко представлять себе, что,
когда и как надо есть при возникновении того или иного отклонения в своем
самочувствии. Такая информация необходима, чтобы составить идеальный для
себя пищевой режим, который позволил бы компенсировать возникающие
недомогания.
Питание само по себе служит цели поддержания обмена веществ в
организме, но значит ли это, что, питаясь, человек всякий раз должен
заботиться об обмене веществ, а не об удовлетворении чувства голода или
гастрономических запросах?
Культура питания в наше время развивается на основе научно
обоснованных принципов.
Правильное питание с этих позиций означает питание рациональное,
адекватное образу жизни, состоянию здоровья, иными словами,
индивидуальным потребностям человека. Оно служит гарантией поддержания
и сохранения здоровья. Питание может считаться рациональным только тогда,
когда оно обеспечивает потребности человеческого организма в строительных
веществах, восполняет без избытка его энергетические затраты, соответствует
физиологической и биохимической возможностям человека, а также содержит
все другие необходимые для него вещества: витамины, макро-, микроэлементы.
Поскольку все вышеперечисленное попадает в нас извне, рациональное
питание можно и должно рассматривать еще и как естественное
взаимоотношение человека со средой обитания. Но от всех агентов внешней
среды пища отличается тем, что внутри нашего организма она становиться
внутренним, специфическим для него фактором. Одни элементы,
составляющие этот фактор, превращаются в энергию физиологических
функций, другие – в структурные формации органов и тканей.
Питание любого человека должно быть рациональным, т.е. разумным и
научно обоснованным, целесообразным. Это тот идеал, которого в реальной
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жизни бывает непросто, а если быть до конца честным, то невозможно, но к
нему следует стремиться.
Рациональное питание – это физиологически полноценное питание,
учитывающее особенности каждого человека, способное обеспечить
постоянство его внутренней среды. Каковы основные законы рационального
питания?
Первый закон рационального питания говорит о том, что необходимо
соблюдать равновесие между поступающей с пищей энергией, т.е.
калорийностью пищи, и энергетическими затратами организма.
Второй закон рационального питания состоит в том, что необходимо
придерживаться сбалансированности между поступающими в организм
белками, жирами, углеводами и витаминами, минеральными веществами и
балластными компонентами. Согласно этому закону, чтобы вести полноценную
жизнь и сохранить здоровье, человек нуждается не в каких-то конкретных
продуктах, а в определенном – оптимальном – соотношении содержащийся в
них питательных веществ.
Таким образом, второй закон рационального питания можно
сформулировать следующим образом: для того чтобы быть здоровым и
красивым, нужно питаться разнообразной пищей.
Третий закон рационального питания требует от человека определенного
режима питания, т.е. распределение приема пищи в течении дня, соблюдения
благоприятной температуры пищи и т.д.
Последний, четвертый, закон рационального питания предписывает
учитывать возрастные потребности организма и в соответствии с ними
проводить необходимую корректировку рациона питания.
Выполнение всех законов рационального питания и гарантирует нам
сохранение в течении долгих лет высокой физической и умственной
активности, бодрости и жизнерадостности.
Поэтому, давайте питаться, чтобы жить, а не жить для того, чтобы
питаться!
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Несмотря на наличие достаточного количества исследований
направленных на решение проблемы построения обучения будущих учителей в
высших учебных заведениях в соответствии с особой методической системой,
до сих пор не определены ведущие условия и не конкретизировано содержание
данной подготовки.
В Государственной программе развития системы образования Республики
Казахстан, определена тесная взаимосвязь между уровнем физической
развитости учащихся и уровнем качественной подготовки специалистов по
физической культуре. Так, физическая культура рассматривается не только как
основа здорового образа жизни молодого поколения, но и как особая сфера
деятельности учителя ориентированная на реализацию педагогических условий
обеспечивающих эффективность системы воспитания.
Для этого, мы считаем необходимым определить воспитательный
потенциал и суть поуровневых ожидаемых реультатов нижеследующих
педагогических условий.
Во-первых, гуманизация процесса воспитания. Она ориентирована на
необходимость рассмотрения личности как высшей социальной ценности и как
следствие, обязательного развития ее интересов и потребностей.
Во-вторых, развитие демократизации и либерализации учебного процесса,
заключающейся в необходимости осознания человеком его абсолютной
ценности из потенциальной в реальную, путем создания условий ведения
здорового образа жизни-свободного выбора спортивных мероприятий и
понимания необходимости занятий физической культурой.
Молодое поколение необходимо воспитывать в соответствии с
общечеловеческими целями. Суть процесса физического воспитания
заключается в том, что оно должно быть основано на принципе естественности
(природосообразности), который
заключается в гармоничном сочетании
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условий способствующих непрерывному развитию физического потенциала
человека. Это возможно при соответственном временном обеспечении
природному темпу двигательного развития и морфофункциональных систем
[1].
Принцип социализации в физической культуре предполагает, что человек в
любом возрасте должен реально осознавать и принимать свои
взаимоотношения с социальной действительностью, то есть это касается уровня
овладения им определенной деятельностью, уровня адаптации в социальной
среде, определения своего «Я» в системе общественных отношений [2].
Принцип удовлетворения в процессе воспитания является своего рода
формой контроля и необходимой основой формирования человеческого «Я», в
его единстве и многообразии. Это еще раз доказывает глубину и масштабность
данного принципа.
Итак, дифференцированная организация физической культуры является
следствием сознательной, целенаправленной деятельности личности,
ориентированная на улучшение жизненных условий, а также на удовлетворение
потребностей.
Стремление к удовлетворению являясь естесственной основой интересов
человека, оказывает большое влияние на его поведение. Если человек в какойлибо степени зависит от своих потребностей, то
его познавательная
деятельность изначально направлена на поиск средств для удовлетворения
потребностей.
А.Н.Леонтьев подчеркивал, что в процессе самоориентации личности
психологической основой познания выступает именно потребность [3].
Принцип удовлетворенности способствует иному пониманию сути
деятельности. Как сегодня уже известно, в природе человека уже видна его
предрасположенность к определенному виду физических упражнений.
В процессе деятельности это становится наиболее ясным, так как успехи в
учебе или неудачи, способствуют получению удовлетворения, либо наоборот.
Отсюда напрашивается важный вывод: человек может получить
удовлетворение по результатам деятельности, которую предопределяют его
потребности, интересы, стремления, вместе с тем в подобной деятельности
реализуется его природное.
Возникает необходимость установления взаимосвязи как между
внутренними частями процесса физического воспитания, так и относящимися к
данному процессу внешними условиями. Для этого значимо нахождение какойлибо формы организации дифференцированной системы ориентированной как
на развитие как внутренних частей, так и в целом, внешних.
Данный вид деятельности, при заданных раннее условиях направлен на
повышение эффективности обучения, воспитания и развития. В тоже время
реализация принципа формирования знаниевого пространства предполагает в
использовании спортивных или оздоровительных методик, в зависимости от
поставленных целей, сохранение нравственно-этических норм, при
определении уровня физических нагрузок [4].
Мы считаем, что подобная организация уроков физической культуры,
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позволит увидеть их содержание в качественно новом свете, когда
дифференциально соотносятся природные данные ребенка и его способности.
Если так, то важным этапом определения содержания дифференциации
физической культуры будет являться предлагаемая нами концепция
формирования личности, в рамках которой первостепенной необходимостью
будет являться определение соответствующих целей и задач.
Опираясь на определение
Д.И.Фельдштейна о проявлении сути
нравственных взаимоотношений в процессе занятий физической культурой, мы,
считаем, важным при организации занятий физической культурой брать за
основу методику, базирующейся на осознанном принятии личностью своей
ценности, так как под физической культурой мы понимаем обеспеспечение
целенаправленного развития и совершенствования духовных и творческих сил
подрастающего поколения, а также признание его неповторимой
индивидуальности.
В соответствии с этим человеческая активность может выступать в
качестве полноправного субъекта, но никак не объекта. Собственно активность,
представляющие ее формы и уровни, определяющие ее результативность
должны формироваться на основе исторически сложенного образца человека.
Однако, это должно быть не бессымысленным повторением, а применяться на
творческом уровне.
В рамках данного определения, воспитание детей, подростков и юношей
должно заключаться не только в социальной, бытовой адаптации, но и в
результате овладения определенными формами и приемами деятельности
стремится к дальнейшему развитию - формированию ценностных ориентаций в
жизни, умений успешно разрешать сложные ситуации.
Основой и особенностью отмеченных выше процессов является то, что
человек, являясь субъектом общественных отношений обладает способностью
к деятельности необходимой обществу. Эта способность представляет собой
основу для развития у человека творческой инициативности, стремления к
обновлению и расширению имеющихся у него знаний, готовности
учавствовать во всех областях общественной жизни, личностной
многогранности [5].
В качестве субъекта и результата общественных отношений личность
формируется посредством активной общественной деятельности, сознательно
и целенаправленно изменяет окружающую среду, себя, развивает свой
внутренний потенциал. Будет правильным рассмотрение особенностей и
конкретных задач обозначенных выше процессов, при рассмотрении проблем
физического развития, без учета диалектики отношений общего к частному и
частного к общему.
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Abstract: the principle of socialization in physical culture suggests that a person at any age
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Аннотация. Показано, что для эффективного развития украинского государства
необходимо чувство национального единства всех элитарных групп, а также согласование
ими стратегических перспектив развития нации. Элита искусства – это важная
составляющая национальной элиты. Установлено, что поскольку на элиту искусства
возлагаются задачи формировать культурную среду, то украинская элита искусства,
создавая художественные произведения, предлагая культурные програмы и проекты,
должна закладывать в них идеи национального единства и патриотизма.
Ключевые слова: элита, искусство, кино, фильмы, художественные проекты.

Вступление.
Ныне перед украинской национальной элитой возникли новые сложные
проблемы и задачи. Среди них и консолидация украинства, которая является
залогом дальнейшего продвижения украинской нации, необходимым условием
прогрессивного социально-экономического развития Украины. Элита искусства
– это важная составляющая национальной элиты, направляющая свою
деятельность на создание произведений искусства, художественных образов,
эстетических идей, концепций, взглядов, художественных стилей со своим
идейным, смысловым и ценностным наполнением. Поскольку именно на элиту
возлагаются задачи вырабатывать стратегические цели развития страны,
формировать культурную среду, быть проводником нации, то элита искусства
Украины, создавая художественные произведения, предлагая культурные
программы и проекты, должна закладывать в них идеи национального единства
и патриотизма.
Основной текст.
Элита искусства в вопросах консолидации украинства, национальной
идентичности, сохранения культурной самобытности Украины возлагает
большие надежды на художественное кино – самый популярный и массовый
вид искусства современности, объединяющий творчество и производство. В
нем объединены различные коммуникативные системы, оно играет
значительную роль в таких сферах общественной жизни как развлечения, наука
и
политика.
Художественное
кино,
благодаря
своей
излишней
эмоциональности, гиперболизации и незначительному промежутку времени
(время демонстрации фильма), имеет возможность быстро донести до зрителей,
заложенный в нем смысл.
В современном кинематографе Украины появились нетипичные для
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отечественного кино жанры и элементы жанров – триллер, хоррор или фильм
ужасов, нуар, экшен или боевик, криминал, вестерн и др. Учитывая
необходимость
расширения
украинского
кинорепертуара,
такое
художественное кино в украинском прокате имеет право на существование.
Однако сегодня перед элитой искусства Украины встала чрезвычайно важная
задача – создание патриотического кино. По нашему мнению, патриотическое
кино – это не обязательно реконструкция прошлого Украины и съемки ее
известных исторических лиц. Это кино и о людях, которые рискуя собственной
жизнью, защищают свою Родину, работают для ее развития, спасают других
людей; это кино, осмысливающее вопросы войны и мира; кино о людях с
гуманистическими принципами и высокими духовными потребностями; о
людях, имеющих чувство собственного достоинства и умеющих бороться за
свои идеалы и принципы [1]. Такие украинские фильмы будут способствовать
формированию высоких духовных потребностей общества, преодолению
пропагандистских мифов, направленных на разрушение Украины как
целостного государства, а значит – служить укреплению национального
единства и консолидации украинства.
Элита искусства принимает активное участие в системе мероприятий,
направленных на реинтеграцию оккупированного Донбасса в украинское
гуманитарное пространство. Она для единения Украины как целостного
государства и для уменьшения влияния российской пропаганды на общество
внедряет
художественные
проекты,
благоприятствующие
усилению
коммуникаций между областями государства. Одним из успешных проектов,
что базируется на идее сближения, диалога и культурного сотрудничества
между регионами страны, является культурный форум «ПогранКульт».
Разрушение негативных стереотипов, сложившихся об определенном регионе,
строительство «мостов» между западом и востоком, севером и югом страны,
осуществляется креативной деятельностью элиты искусства географически
противоположных точек Украины. Их деятельность включает в себя
художественные выставки, литературные встречи, театральные представления,
концерты, лекции, дискуссии, демонстрации фильмов.
Культурный проект «Театр Переселенца», основанный в октябре 2015 г. в
Киеве, – театральный проект с переселенцами из Донецкой и Луганской
областей. Его участники – как профессиональные режиссер, психотерапевт,
драматурги, так и аматоры – переселенцы из Донбасса, военные и волонтеры со
своими реальными жизненными историями [3]. Данный проект наглядно
показал, как с помощью искусства можно преодолевать внутренние
человеческие драмы и отчуждение между жителями различных регионов
Украины, формировать общественную солидарность.
К всеукраинскому проекту «Украинский Донбасс» [2] присоединились
представители элиты искусства из разных регионов Украины. В то же время
художественные коллективы Донецкой и Луганской областей презентовали
свое творчество для всей страны. Литературно-музыкальный фестиваль
«Дорога на Восток» (состоялся в августе 2017 г. в Харьковской области),
организованный по инициативе Благотворительного фонда поэта и музыканта
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Сергея Жадана, собрал представителей элиты искусства Украины для
выполнения программы по разрушению негативных стереотипов о восточных
регионах Украины. Проект «Военно-полевой Арт» (2017), проведенный при
поддержке Администрации Президента Украины, соединил в себе
художественные выставки, мастер-классы, арт-терапевтические мероприятия
для участников боевых действий и их семей. Проект объединил общей идеей
более ста художников декоративно-прикладного искусства из многих областей
Украины, которые своим творчеством выразили желание единства, открытости,
толерантности и мира в украинском государстве.
Кроме указанных культурных проектов и отдельные представители элиты
искусства,
и
целые
художественные
коллективы
осуществляют
многочисленные поездки в районы, приближенные к зоне ведения боевых
действий на Востоке Украины; создают документальные и художественные
фильмы; делают презентации тематических выставок с отображением событий
2014 – 2018 гг. Такие мероприятия, проведенные представителями элиты
искусства, способствуют повышению уровня толерантности в украинском
обществе, раскрывают культурно-художественный потенциал различных
регионов нашей страны, консолидируют украинство.
Отечественная элита искусства постепенно создает качественный
национальный культурный продукт, которым интересуются за рубежом. Это
подтверждают крупнейшие в мире Франкфуртские книжные ярмарки в
Германии, где украинские книги получают заслуженные награды. Украинские
писатели, поэты, артисты, кинорежиссеры, художники и музыканты через
художественные произведения стремятся донести и до европейской аудитории,
и до российских коллег свое видение актуальных и сложных проблем, которые
переживает на данном этапе украинское государство. Они демонстрируют миру
особенности национального развития, трудности, возникающие в процессе
становления демократических институтов в Украине, экологические и
демографические проблемы нашей страны и др. Таким образом, элита
искусства Украины формирует положительный имидж нашего государства,
способствует ее утверждению как демократического государства, укрепляет
связи
с мировыми арт-сообществами,
повышает инвестиционную
привлекательность Украины.
Заключение и выводы.
Элита искусства, создавая художественные произведения, осуществляя
художественные проекты, всегда имеет возможность заложить в них идеи,
направленные на осуждение отрицательных или одобрение положительных для
социума тенденций. Важно, чтобы отечественная элита искусства своими
произведениями, культурно-художественными программами, гражданскими
поступками
активно
противостояла
процессам
бездуховности
и
деукраинизации в обществе, способствовала консолидации украинства.
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Abstract. It is shown, that for the further development of the Ukrainian Statehood the feeling
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is analyzed. The result of artistic and practical activity of the artistic elite is art which appears as a
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conditions the can be a powerful factor of consolidation of Ukrainianess. The artistic elite of
Ukraine creating artistic works offering cultural and artistic programs and projects should lay the
ideas of national unity and patriotism in them.
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Аннотація. У роботі розглянуто ключові аспекти, які розкривають причини та
наслідки Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького (1648-1654 рр.) та
його роль у створенні нової української держави. Автором статті чітко проаналізовано
характерні особливості створення Козацько-гетьманської держави., з республіканською
форою правління на чолі з гетьманом. Визначено особливості національної української
держави, що організувала виключно українські елементи на боротьбу з ворогом.
Ключові слова: Національно-визвольна війна, гетьман, Б. Хмельницький, ПольськоЛитовська держава, Козацько-гетьманська держава нація.

На тлі нового етапу боротьби за незалежність України, а саме російської
агресії, необхідно не забувати про 370-річчя початку Національно-визвольної
війни середини ХVІІ ст. під проводом Б. Хмельницького (1648-1654 рр.),
оскільки у становленні й розвитку центральної ідеї правової думки України –
ідеї незалежної й суверенної держави – важливе місце відводилося проблемам
свободи та демократії. Навколо них формувалась суспільно-політична думка
багатьох поколінь передових мислителів. Ці морально-етичні, соціальнополітичні та демократичні цінності, поряд з такими, як правда, добро і
справедливість, близькі кожній вільній людині, кожному народові, а особливо,
українському. Ці теми були і залишаються головними в умовах розвитку
сучасної України.
Сьогодні, вкрай, актуальним залишається переосмислення ролі та
вшанування історичних видатних постатей, зокрема таких, як Богдан
Хмельницький (1595-1657 рр.). Діяльність Б. Хмельницького як дипломата
розпочалась з розгортання козацько-селянських повстань у 30-ті роки ХVІІ ст.,
які мали міжнародне значення. Блискучі успіхи козаків привернули увагу країн,
які визначали політичний клімат в Європі. Зокрема, такими державами були
Франція, Іспанія, Швеція, Польща, Трансильванія, Голандія та навіть Ватикан.
Європейські країни серйозно задумались про залучення козаків до лав власних
військ [4, с. 93], саме це свідчить про високу військову майстерність .
За загально відомими історичними фактами, Б. Хмельницький – визначний
український політичний діяч, полководець, гетьман України (з 25 січня 1648 р.
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– 27 липня 1657 р.). Він очолив 25 січня 1648 р. боротьбу українського народу
проти польсько-шляхетського панування у роки Національно-визвольної війни
середини ХVІІ ст. Під його проводом на звільненій з-під влади Речі Посполитої
(назва Польсько-Литовської держави у ХVІ-ХVІІІ ст.) території утворилася
Українська козацька держава «Військо Запорозьке». Передували цьому воєнноісторичні події 1648 р.: повстання козаків на Запорозькій Січі й обрання
гетьманом Богдана Хмельницького – 25 січня; битва під Жовтими Водами – 5-6
травня; битва під Корсунем – 16 травня; битва під Пилявцями – 11-13 серпня;
урочистий в’їзд гетьмана Б. Хмельницького до Києва – 23 грудня.
Унаслідок того, що главою держави був гетьман, неофіційно її також
називали Гетьманщиною (1648-1782 рр.). У роки війни Б. Хмельницький
виявив себе як талановитий полководець і блискучий дипломат. Під тиском
складної внутрішньої й зовнішньополітичної ситуації прийняв рішення про
об’єднання України на основі конфедерації з Московською державою.
Результатом цього, була скликана Б. Хмельницьким козацька рада у Переяславі
8 січня 1654 р., на якій було ухвалено присягнути на вірність московському
царю. Трохи згодом, у Москві укладено «Березневі статті» 27 березня 1654 р. –
договір між Московською державою та Гетьманщиною. Після підписання
статей, ще відбулась низка воєнно-політичних подій, таких як: героїчна
оборона повстанцями м. Бужі (18-20 листопада 1654 р.,); героїчна оборона
Умані загонами Івана Богуна (14-17 січня 1655 р.,); битва під Охматовим (19-20
січня 1655 р.); облога Львова військом Б. Хмельницького (1655 р., 19 вересня –
29 жовтня); укладання «у Вільно перемир’я» між Московською державою і
Річчю Посполитою (26 жовтня 1656 р.,); смерть гетьмана Б. Хмельницького –
27 липня 1657 р. Так, у цей складний історичний період Українська козацька
держава «Військо Запорозьке» втратила харизматичного лідера, одного із
найкращих представників української національної еліти, який майстерно
впроваджував як внутрішню так і зовнішню політику. Як неодноразово заявляв
сам гетьман, його метою було «Звільнити усі українські землі, об’єднавши їх в
самостійну державу».
Дослідженням доведено, що із втратою України своєї державності і
включення її до складу Литовської, а згодом Литовсько-Польської держави,
зокрема у цей історичний період, створюють нові державо- правні інституції,
які згодом змінюють давній український правовий лад шляхом внесення
елементів польського шляхетського господарства. Однак, повне економічне
пригнічення Польщею українського народу і водночас її повна неспроможність
захистити українське населення від ворожих нападів зокрема з боку турків і
татар, примусили український народ шукати засобів самооборони і дали
початок самостійній, народній організації, що спричинила появу нової
української державності за часів Б. Хмельницького. Звертаючи увагу на
військовий характер другої української держави XVII—XVIII ст., учений
стверджує, що, на відміну від Київської держави, абсолютистської Франції,
феодальної Німеччини та парламентської Англії, вона була заснована
виключно для оборони від зовнішніх ворогів і тому не могла стати справжньою
монархічною державою європейського типу. Протягом усього періоду свого
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існування козацька держава не могла позбутись тих суспільних форм, які
перейшли до неї з минулих століть – традицій народоправства, виборчої
системи. Все це, на думку вченого, дає підстави визначити державний устрій
України як республіканський. Доктор юридичних наук, автор проекту
Конституції ЗУНР С.С. Дністрянський (1870-1935 рр.) стверджував, що
республіканський державний устрій України вже за часів Б. Хмельницького
містив у собі поряд з автократизмом гетьманської влади демократичні та
олігархічні (рада старшин) елементи [1, с. 152].
З огляду на свою теорію суспільних зв'язків, учений характеризує Україну
XVII–XVIII ст. як першу національну державу, що організувала виключно
українські елементи на боротьбу з ворогом, хоча «правда, що українському
народові не доставало ще деяких прикмет, які у віці 19-20 років вважаються
основами народної свідомості, але не може бути сумніву, що природні основи
української нації існували вже тоді та що їх усіх лучила боротьба за волю,
боротьба за батьківщину» [1, с. 176]. Тобто, з одного боку, український народ
об'єднав під проводом Б. Хмельницького всі українські елементи в одну
державну організацію і вів після Переяславського договору свою визвольну
боротьбу в умовах гетьманщини, а з іншого – козацька держава постала як
результат протидії економічному визиску і експлуатації, що не дає можливості
беззастережно зарахувати український народ княжої або козацької доби до
свідомого суспільного зв’язку. «Тоді, одначе, коли це діялося (визвольна
боротьба часів гетьманщини. – В.П.), – пише вчений, – не було ще цього
психічного чинника, який по модерним поняттям в'яже народ або націю в
осібний спільний зв'язок – був український народ, як факт, але не як свідомий
суспільний зв'язок у противності до держави. Народ (або нація) став свідомим
суспільним зв’язком щойно, процесом історії останніх століть, як протест
проти територіальної самовлади держави» [1, с. 25].
Таким чином, С.С. Дністрянський включає в поняття свідомого
суспільного зв’язку лише таку націю, в основі консолідації якої лежить
національна психологія, самосвідомість, що нівелює всі станові, релігійні,
династичні різниці, зближує «рівних» людей до «рівних» і сприяє формуванню
національної ідеї. Саме національна ідея скеровує народ на боротьбу проти
чужих територіальних посягань і водночас об’єднує розпорошені по різних
державах народні елементи до державного з’єднання, «ставлячи своїм ідеалом
народні держави, тобто такі, які б об’єднували цілі народи в окремі самостійні
держави». Вчений далі зауважує, що вже з XIX ст. в новітній державі право
суверенності держави як залишок імперіалістичної традиції середніх і початку
нових віків має бути замінено правом суверенності народу.
Розуміючи під національною ідеєю психологічний чинник, який об’єднує
всіх членів окремого народу, без огляду на державні кордони, на основі
усвідомлення ними спільної культури, традицій, звичаїв, мови і виявляє себе у
змаганні народів до самовизначення і праві кожного народу «самостійно про
себе рішати, самостійно собою правити та мати у своїй хаті свою силу й правду
й волю» [2], вчений відрізняє національну ідею від націоналістичної.
Національна ідея, за С.С. Дністрянським, – це боротьба народу за визволення
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права на самовизначення на своїй національній території. Навпаки, націоналізм
– це «змагання до влади не лише в природних границях свого народу, але й над
другими народами, виключаючи цих останніх від права на свобідний
політичний розвиток» [3]. Показовим у цьому плані він вважає ставлення
Австро-Угорщини до південних слов’ян, зокрема українців, політику
російського абсолютизму до народів Росії, Німеччини – до французьких і
польських земель, що входили до її складу. Водночас вчений зазначає, що
націоналістична ідея виступає, як правило, у шовіністичній формі і нерідко
створюється з національної, після завоювання державної незалежності, коли
народи, які щойно визволилися, починають утискувати інші, менші народі у
своїй державі, «шукаючи оправдання, мовляв, у національній ідеї, котру вони
толкували тільки на свою користі щоби покривити той самий імперіалізм,
проти якого вони спершу самі боролись» [3].
Диференціюючи поняття «нація» і «народ» наявністю або відсутністю
усвідомленої національної ідеї, вчений водночас указує на тотожність обох цих
понять у правовому аспекті, як органічного суспільного зв’язку щодо держави.
Нація і народ виявляють свою тотожність у тому, що як органічний суспільний
зв’язок вони можуть виступати «поруч держави або й супроти держави; побіч
держави там, де етнографічні границі народа покриваються (цілком або з
малими виїмками) з політичними границями держави; супроти держави – там,
де в межах держави знаходяться різні народи, чи в цілості, чи в части» [1, с.
30].
У своїй теорії суспільних зв’язків, порівнюючи державу з нацією,
С. Дністрянський звертає увагу на те, що їх об’єднує, – територія. Водночас він
підкреслює, що історична територія держави має політичне походження, нації
ж природно етнічне. Для держави, яка постає шляхом завоювань, мандрівок,
революцій, асиміляцій, першорядне значення має територія і другорядне –
люди, які проживають на цій території і створюють державну організацію для
збереження суспільного ладу. І в державі, і в нації вчений виділяє три основні
елементи, що складають їхню сутність. Проте розміщені ці елементи в різному
порядку. Основою держави він вважає: 1) територію; 2) людей, що проживають
на цій території; 3) питому організацію суспільного ладу з її характерними
ознаками - автономією, авторитетом і автаркією. Елементи, що складають
основу нації, розміщуються в дещо іншому порядку: 1) люди; 2) територія; 3)
народна культура, що складає головну суспільну основу нації, незалежно від
наявності чи відсутності своєї державної організації. У визначенні сутності
нації С. Дністрянський відводить перше місце людям, які проживають на тій чи
іншій території і мають право мати на ній свій власний спільний порядок.
«Нація, – пише вчений, – маючи своїх людей і свою територію, змагає до того,
щоб своїй питомій культурі відкрити шлях до «цивілізації», значить до того,
щоб на своїй національній території витворити питому державну організацію».
Характеризуючи елементи, які він включає в поняття нації або народу,
С. Дністрянський терміном «люди» позначає певний суспільний зв’язок, що
склався на основі спільного родового походження, а згодом і загального
почуття кровної спільності. Цей зв’язок може залучати до себе нових членів
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шляхом асиміляції, яка, в свою чергу, довершується за допомогою іншого
чинника кожної нації – культури. В поняття «культура» вчений включає
народну мову, історичні традиції, звичаї, «всі ті психічно-культурні моменти,
котрі сполучили значне число людей в ідейні зв’язки без огляду на границі
держави».
Третій елемент, спільний для нації і держави, – це територія, яка має для
держави політичне, а для нації – етнічне значення, оскільки ідея народного
самовизначення мусить вирішуватися в межах національної території того чи
іншого народу, котрий, в свою чергу, визначає і його державну територію.
Тому, наприклад, Польща, яка в давнину займала українські землі до Дніпра і
Чорного моря, не може, згідно з правом народного самовизначення,
претендувати на ці території, оскільки вони не є її національними територіями.
Таким чином, важливе значення у зростанні суспільної ролі козацтва
відіграв захист ним релігійних і національних прав українського народу.
Українське козацтво – це феномен української історії.
Історичні обставини українського життя привели до того, що в цей час
національна боротьба, національні інтереси, національні змагання об’єдналися
навколо оборони існування православної церкви. Захищаючи її стан, володіння,
козаччина прихилила до себе всі верстви населення, які обстоювали
національні та релігійні інтереси українського народу.
Безумовно, залишається незаперечним той факт, що характерною ознакою
суспільно-політичного життя козацтва є демократичні засади Української
козацької держави, які нам треба вшановувати, цінувати і передавати від
покоління до покоління.
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Abstract. The article considers the key aspects that reveal the causes and consequences of the
National Liberation War under the leadership of B. Khmelnitsky (1648-1654) and his role in
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creating a new Ukrainian state. The author clearly analyzes the features of the creation of the
Cossack-Hetman state. With a republican form of government headed by a hetman. The features of
the national Ukrainian state, which organized exclusively Ukrainian elements to combat the enemy,
were determined.
Key words: National Liberation War, hetman, B. Khmelnitsky, Polish-Lithuanian State,
Cossack-Hetman State Nation.
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CLIMATIC ASPECTS OF LAND DEGRADATION AND
DESERTIFICATION IN UKRAINE
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Abstract. Based on the analysis of the climatic preconditions of desertification in Ukraine, the
regions of the greatest risk of the development of degradation and desertification processes are
identified. The close interdependence of natural and anthropogenic factors of desertification,
especially in arid regions is confirmed, and also the possible risks of agriculture in the face of
climate change are shown.
Key words: desertification, land degradation, climate change, droughts, dust storms, aridity
index, risk of desertification.

Introduction
According to the definition given by the United Nations Convention to Combat
Desertification (UNCCD) which was enacted in 1994 and to which Ukraine joined in
2002, desertification means land degradation in arid, semi-arid and dry sub-humid
areas as a result of various factors, including climate change and human activity [1].
However, desertification negatively affects the non-dry land located far from the area
of desertification. According to the World Resources Institute, its biophysical effects
can be dust storms, floods on the rivers, violation the ability of local ecosystems
accumulate carbon and climate change at regional and global levels [2].
This issue is extremely relevant for Ukraine. Conducted by us in previous
studies analysis of climatic and anthropogenic factors of desertification and land
degradation [3] demonstrates their interconnectedness and the presence of the
prerequisites of desertification in large parts of the country.
There is a possibility of negative amplification to processes due to global
warming, which is accompanied by changes in climatic parameters and increasing
frequency of extreme weather events as climate aspects become paramount for
substantiation of measures to prevent and mitigate land degradation and
desertification for agriculture economy. The current level of scientific knowledge and
international experience confirms that desertification and land degradation are the
result of joint influence on landscapes of natural and anthropogenic factors, which
often mutually reinforce and accelerate the development of desertification. Among
the environmental factors prerequisites of degradation and desertification processes
are hydrological, geomorphological, soil and climate.
Main text
The most relevant of anthropogenic factors are:
- inefficient land use;
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- negative balance of humus and nutrients in agriculture;
- use of environmentally hazardous agricultural technologies;
- technogenic pollution and destruction of ecosystems soil by technical means,
etc.
In Ukraine, usually natural factors serve as the prerequisite background for
exacerbation of negative human impact.
Now the presence of global linkages between climate change and desertification
are recognized. These two environmental problems affect each other at different
levels. Thus, according to international experts, the increased frequency of extreme
weather events such as drought and heavy rainfall that occurs as a result of global
warming will lead to land degradation, however, the process of desertification also
affects the climate [4].
Now climate is changing faster than throughout human history. Difficult to
predict anthropogenic climate change components significantly affect not only the
state of the biosphere, but also to human activity.
Dynamic of climate changes in Ukraine is largely follows the dynamics of
global climate change, indicating that global warming causes climate warming in
Ukraine. Among the main features of current climate changes are changes in
temperature, amount of precipitation and changes in atmospheric circulation. For
Ukraine as a recognized world agricultural producer the main characteristic is the
increasing number of various anomalies and extreme events such as floods, droughts,
storms, dust storms, increasing the duration of periods of extremely high
temperatures ( "heat wave"), whose number is growing every year on average 6%.
The most dangerous is to increase of the frequency of droughts in areas with natural
(historical) precipitation deficit, which in the last 20 years has almost doubled [3].
The United Nations Environment Programme (UNEP), defined an aridity index
(AI) by the ratio of the annual precipitation and potential evapotranspiration (PET)
totals. According to the calculations of the aridity index area (AI), which
characterizes the general condition of arid land and is defined as the ratio of the
average annual precipitation (P) and potential evapotranspiration or volatility (PET),
most of Ukraine (its central, eastern and southern regions) is characterized as semi
arid zone (AI = 0,21-0,50), western and northern parts as a dry-sub-humid (AI =
0,51-0,65).
According to the UNCCD, areas in which the ratio P / PET ranges from 0.05 to
0.65, are vulnerable to desertification and covered by the Convention, the results of
the research indicate a significant risk of creating preconditions of degradation and
desertification under the influence of drought effects on throughout Ukraine [5].
We should highlight that the southern regions of Odessa, Mykolaiv, Kherson
and Zaporizhia regions (where the index of desert climate does not exceed 0.30) as
the area of greatest risk of desertification. Enough heat resources are provided; these
regions are experiencing a constant shortage of moisture. Even in years with a total
precipitation close to normal in southern areas, they are on the verge of efficient
agricultural production.
In general, droughts genetically are typical for Ukrainian climate. About 35% of
the country is drought dangerous, but in recent years, droughts have become more
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frequent and intense, including once in 10-12 years to 70% and once in 2-3 years to
30% of the country. In the southern regions, droughts of different intensity during the
period are observed annually, since indicators of climate change were recorded.
Chance of dust storms of any length in Ukraine reaches 70% and more. Highly
probable dust storms with significant duration affect southern regions of Ukraine
such as Kropyvnytskyi, Dnipro, Luhansk and Donetsk regions (probability is from 14
to 32%) mostly. Short-term dust storms are the characteristic of Poltava (probability
is 14%) and Kharkiv (probability is 4.5%) regions.
The risk of crises related to desertification and degradation, as noted, significant
increases human impact on natural resources. As the results of the analysis of the
functional use of land resources of Ukraine have shown, now the most powerful
factor in the pressures in the agricultural domain is the level of agricultural
development and tillage area.
The highest level of tillage (over 60%) is in the central and southern regions,
and in four regions such as Dnipro, Kherson, Mykolaiv and Zaporizhia, which in
climatic conditions are most prone to desertification; this figure reaches 70% or more.
Excessive load on the lands leads to activation in this area a number of negative
processes, the biggest of which is water and wind erosion, dehumification,
agrochemical and soil degradation, salinity, etc.
Conclusions.
In general, each region prerequisites of degradation and desertification are
formed depending on the climate, land and nature, though traditionally it was thought
that the main factors of desertification and semi-arid areas are anthropogenic factors
(high levels of agricultural development and tillage land, the use of environmentally
hazardous agricultural technologies , the mismatch of land, fertilizers, irrigation and
land drainage requirements scientifically based recommendations).
However, despite some signs of global climate change it is likely to expand the
zone of risky agriculture at the territory of traditionally sufficient moisture such as
Polissya and northern areas of the forest steppes of Ukraine. It is therefore necessary
to consider climate aspects of the justification of measures to prevent and mitigate the
degradation and desertification in the area of agricultural production.
Thus, according to the close interconnectedness of natural and anthropogenic
factors of land degradation and desertification, including increasing the number of
droughts in areas with natural rainfall deficit, combined with excessive human
pressure on land resources pose the greatest risk of desertification processes.
Analysis of trends in global climate changes taking place in Ukraine, suggests
that there is a probability of gain and frequency of extreme natural phenomena, and
the dependence of agriculture on weather conditions for the current system of land
use continue, and possibly intensify, not only in the South but also in the eastern and
central regions. However, local manifestations of climate change will change
depending on the conditions of a particular region and methods of land use.
It should be emphasized that Ukrainian agriculture has great potential for
effective climate change mitigation, which can be better implemented in the wider
use of agricultural practices like organic farming due to its synergy between
mitigation and adaptation to climate change. Organic production may be the most
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appropriate response to the challenges and impacts associated with global climate
change, particularly related to the increasing frequency of extreme weather events,
overcoming water stress and drought.
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Анотація. Підтверджено тісну взаємопов’язаність природних та антропогенних
чинників деградації та опустелювання земель, особливо у посушливих районах.
Зокрема, на основі розрахунків індексу аридності визначено території, найбільш
вразливі до розвитку процесів опустелювання земель та ґрунтів. Підтверджено, що
збільшення кількості посух на територіях з природним дефіцитом опадів у поєднанні з
надмірним антропогенним навантаженням на земельні ресурси створюють найбільший
ризик розвитку процесів опустелювання.
Показано, що існує ймовірність посилення і частоти екстремальних природних явищ, а
залежність сільського господарства від кліматичних умов за існуючої системи
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землекористування збережеться, та, можливо, посилиться не тільки у південних, а й у
східних і центральних регіонах. Разом з тим, локальні прояви наслідків зміни клімату
варіюватимуть залежно від умов конкретного регіону та методів використання земель.
Ключові слова: опустелювання, деградація земель, зміна клімату, посухи, пилові бурі,
індекс аридності, ризик опустелювання.
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THE AMMONIUM BREAKUP CONTENT IN GLASSLAND CHERNOZEM
TYPE OF SOIL BY DURATIONAL FERTILIZER CONDITIONS
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Анотація. Дослідженнями на лучно-чорноземному ґрунті встановлено, що найбільший
вміст водорозчинного, обмінного та поглинутого амонію відмічається у варіанті
N110Р120К120 на фоні післядії 30т/га гною. Зменшення вмісту водорозчинного, обмінного
амонію обумовлено поглинанням цих форм амонійного азоту рослинами та
мікроорганізмами.
Ключові слова: амоній, фракція, водорозчинний, обмінний, поглинутий, ґрунт,
фіксація.

Реакція середовища, як фактор, який впливає на доступність поглинутого
амонію, набуває великого значення в зоні кислих ґрунтів. Роботами науковців
було показано, що при кислій реакції ґрунтового розчину, аміак є гіршим
джерелом азоту, ніж нітрати [1,4,5]. Отже, таке джерело азоту є мало
ефективним саме в цьому інтервалі рН (нижче 5,5). Така реакція ґрунтового
розчину несприятлива для проходження процесу нітрифікації, і сприяє
накопиченню амонію в ґрунті [3].
В ґрунті виділяють два види фіксованого амонію: первинний, який
переходить від материнської породи, і сучасний, який фіксується глинистими
мінералами в процесі ґрунтоутворення, при розкладанні рослинних залишків, а
також від амонію добрив [1,2].
Можливість використання фіксованого амонію залежить, як від генезису
ґрунтів, їх гранулометричного та мінералогічного складу, а також і від
агротехнічних заходів – системи застосування аміачних та калійних добрив [4].
Відомо, що різке підвищення фіксації амонію відбувається, як при
підвищенні, так і при пониженні температурі [2,3]. Так, проморожування
ґрунту підвищує фіксацію амонію на 25-36 %. Встановлено також, що з
підвищенням дози внесеного амонію, абсолютна кількість фіксованого амонію
підвищується, але відносно його фіксація зменшується [4,5].
Поглинутий амоній слабо вимивається з ґрунту, добре мобілізується
рослинами і навіть при значному вмісті не створює в ґрунті шкідливої для
рослин концентрації [1,3].
Результати досліджень
Дослідження проводились на лучно-чорноземному карбонатному
грубопилувато-легкосуглинковому на лесовидному суглинку ґрунті. Польові
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дослідження проводили згідно схеми досліду:
1. Контроль (без добрив)
2. Післядія 30т/га гною-Фон
3. Фон+Р80
4. Фон+Р80К80
5. Фон+N80Р80К80
6. Фон+N110Р120К120
7. N80Р80К80
В результаті польових досліджень порівнювалась післядія гною, різні дози
мінеральних добрив та їх поєднання на вміст фракційного складу амонію на
лучно-чорноземному грубопилувто-легкосуглинковому ґрунті.
Фракційний склад ґрунтового амонію визначали по методиці, розробленій
кафедрою агрохімії ХНАУ (Кулєшов М.М., 1986р.). В основі методу лежить
послідовна обробка однієї наважки ґрунту різними речовинами з проміжним
центрифугуванням.
Результатами досліджень було встановлено, що вміст водорозчинного
амонію в лучно-чорноземному грубопилувато-легкосуглинковому ґрунті у фазі
кущення коливався в межах 3,1-3,7 мг/100г ґрунту в орному шарі ґрунту та
2,13-2,3 мг/100г ґрунту в підорному шарі ґрунту. У фазі повної стиглості
відмічається зменшення вмісту водорозчинного амонію в ґрунті (табл.1.).
Найбільший вміст обмінного амонію відмічений на варіанті, де вносилось
N110Р120К120 на фоні післядії 13,5 т/га органічних добрив – 4,9 мг/100г в орному
шарі ґрунту та 3,8 мг/100г в підорному шарі ґрунту у фазі кущення та 5,6 і 4,0
мг/100г ґрунту у фазі повної стиглості відповідно. Це пов’язано з підвищенням
дози внесеного амонію. Результати досліджень свідчать про поступове
зменшення вмісту фіксованого амонію упродовж вегетації рослин.
Найбільший вміст водорозчинного амонію відмічений на варіанті, де
вносилась полуторна доза мінеральних добрив на фоні післядії органічних,
який становив відповідно 3,7 мг/100г в орному шарі ґрунту і 2,2 мг/100г в
підорному шарі ґрунті. Відмічається поступове зменшення вмісту
водорозчинного амонію до фази повної стиглості.
Результатами досліджень встановлено, що вміст обмінного амонію
коливався в межах 2,9-4,9 мг/100г в орному шарі ґрунті та 2,8-3,8 мг/100г в
підорному шарі ґрунту. Зменшення вмісту обмінного амонію можна пояснити
поглинанням його рослинами та мікроорганізмами. Вміст фіксованого амонію
поступово зменшується від фази кущення до фази повної стиглості.
Висновки
1. Дослідженнями на лучно-чорноземному ґрунті встановлено, що
найбільший вміст водорозчинного, обмінного та поглинутого амонію
відмічається у варіанті N110Р120К120 на фоні післядії 30т/га гною.
2. Зменшення вмісту водорозчинного, обмінного амонію обумовлено
поглинанням цих форм амонійного азоту рослинами та мікроорганізмами.
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Фон+N110Р120К120
N80Р80К80

Фіксова
-нний

Фон+N80Р80К80

Обмінний

Фон+Р80К80

Водоро
зчинн.

Фон+Р80

Фіксова
-нний

Післядія гною
30 т/га – фон

Обмінний

Контроль

Водоро
зчинн.

Таблиця 1
Вплив тривалого застосування добрив на вміст різних форм амонійного
азоту в лучно-чорноземному грубопилувато-легкосуглинковому ґрунті,
мг/100г ґрунту
Вміст, мг/100г ґрунту
Фаза
Глибина
Кущення
Повна стиглість
відбору
Варіанти
N-NН4
N-NН4
зразків,
досліду
см
0-25
25-50
0-25
25-50
0-25

2,15
1,62
3,1
2,13
3,26

2,9
2,8
4,1
3,7
4,3

5,5
10,8
7,8
14,2
8,3

0,92
0,63
1,47
0,93
1,8

2,2
2,0
3,6
3,0
4,4

2,5
4,6
4,1
6,8
5,0

25-50
0-25
25-50
0-25
25-50
0-25
25-50
0-25
25-50

2,2
3,5
2,28
3,5
2,3
3,7
2,2
3,0
2,2

3,8
4,6
3,9
4,7
4,0
4,9
3,8
4,0
3,8

14,7
8,9
15,2
8,4
15,4
9,5
14,7
7,7
14,7

1,0
1,06
1,13
2,1
1,19
2,27
1,25
1,45
1,01

3,4
4,9
3,6
5,2
3,8
5,6
4,0
3,6
3,2

7,8
5,6
8,3
5,9
8,8
6,3
9,2
4,1
7,5
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LIVER OF PIGS AMINO ACID AND MINERAL CONTENT UNDER THE
ACTION OF THE FEED ADDITIVE BETAINE

АМІНОКИСЛОТНИЙ ТА МІНЕРАЛЬНИЙ ВМІСТ ПЕЧІНКИ СВИНЕЙ ЗА ДІЇ
КОРМОВОЇ ДОБАВКИ БЕТАЇН
Babkov Y.І. / Бабков Я.І.
post-graduate, chief technologist of Servolyuks-Genetik Ltd. / аспірант, головний технолог ТОВ
"Серволюкс-Генетик"
Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Soniachna str. 3, 21008.
Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, вул. Сонячна 3, 21008.

Анотація. Наведено результати досліджень амінокислотного та мінерального вмісту
печінки при згодовуванні гібридним кабанцям на відгодівлі кормової добавки бетаїн у різній
кількості. Експериментально вивчено позитивний вплив кормової добавки бетаїн на вміст
макро-, мікроелементів та кількості амінокислот у печінці піддослідних кабанців.
Додаткове споживання кормової добавки бетаїн гібридними кабанцями на відгодівлі
позитивно впливає на амінокислотний склад печінки.
За дії добавки у печінці тварин 3-ї групи відзначається найвищий вміст аргініну на 0,96
% (р˂0,01), метіоніну на 1,08 % (р˂0,001), треоніну на 0,52 % (р˂0,001) та фенілаланіну на
0,85 % (р˂0,001), порівняно з контрольною групою. Під впливом препарату в печінці тварин
4-ї групи зафіксовано найбільший рівень гістидину, що на 0,13 % (р˂0,001), більше, ніж у
контрольному зразку.
Встановлено, що споживання кормової добавки сприяє у печінці тварин 2-ї групи
збільшенню кількості кальцію на 4,3 % (р˂0,001), порівняно з контрольною групою.
Використання досліджуваної кормової добавки у годівлі гібридних кабанців підвищує в
печінці тварин 4-го зразка кількість цинку на 17,9 % (р˂0,001) та марганцю на 18,2 %
(р˂0,001), відносно контролю.
Ключові слова: кормова добавка бетаїн, годівля, згодовування, гібридні кабанці,
печінка, комбікорм.

Вступ
Покращення споживання та підвищення ефективності використання
кормів, одержання максимальної тваринницької продуктивності забезпечується
високим рівнем збалансованої годівлі з використанням різних кормових
добавок.
Кормові добавки – це кормові засоби, які застосовуються для поліпшення
поживної цінності основного корму. Перелік кормових добавок нараховує нині
сотні різноманітних кормових засобів, який постійно поповнюється. Серед
переліку протеїнових добавок важливе місце займає бетаїн (бетафін) –
речовина, що виділяється з патоки цукрових буряків [4].
Бетаїн – натуральний екстракт цукрового буряка, який використовується в
годівлі тварин з метою покращення продуктивних показників. Він допомагає
тваринам підтримувати водний баланс у клітинах, підтримуючи функцію
іонних насосів та покращує роботу печінки, сприяючи гомеостазі [1,6].
Печінка – найбільший внутрішній орган, який виконує метаболічну
функцію і бере участь в обміні білків, вуглеводів, жирів, гормонів, вітамінів,
знешкодженні та детоксикації багатьох ендогенних і екзогенних речовин.
Печінка, в силу анатомічних та біохімічних особливостей, приймає участь
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в регуляції практично всіх видів обміну речовин. Беручи участь у білковому
обміні, печінка руйнує і перебудовує білки крові, за допомогою ферментів
перетворює амінокислоти в резервне джерело енергії і матеріал для синтезу
власних білків у організмі [2,7].
Метою даних досліджень було встановити амінокислотний та
мінеральний вміст печінки при згодовуванні гібридним кабанцям кормової
добавки бетаїн у різних пропорціях та визначити оптимальну кількість бетаїну
в раціоні.
Матеріал та методика досліджень. Для досягнення зазначеної мети був
проведений науково-господарський дослід на гібридних кабанцях F1 (Велика
біла х Ландрас) в умовах ферми-нуклеус ТОВ „Серволюкс-Генетик”
Оратівського району Вінницької області. Дослід проводився на чотирьох
групах молодняку свиней, відібраних за принципом груп-аналогів, за нижче
наведеною схемою [5] (табл.1).
При формуванні груп - аналогів для науково-господарського досліду
враховували, стать, вік, походження, живу масу та інтенсивність росту за
попередній період (дорощування). Всі тварини були клінічно здорові і придатні
для проведення досліджень. Всього для зрівняльного періоду досліду було
відібрано 68 кабанців, з яких сформували чотири групи по 12 голів у кожній
(основний період). Контрольна група під час зрівняльного та основного
періодів отримувала основний раціон (ОР) – повнораціонний комбікорм ТМ
«Trouw Nutrition International» ( «Трау Нутришн Інтернешнл», Нідерланди).
Дослідним групам в основний період вводилась кормова добавка бетаїн
відповідно до схеми досліду.
Тривалість зрівняльного та основного дослідного періодів становила,
відповідно, 15 та 72 доби.
Біометрична обробка цифрового матеріалу оброблена за методом М.О.
Плохінського [3].
Таблиця 1
Схема постановки досліду
Тривалість періоду, діб
К-ть
Група
голів в
Умови годівлі
Зрівняльний Основний
групі
ОР(повнораціонний
15
72
1-контрольна
12
комбікорм)
ОР + 0,5 кг Бетаїну на 1т
15
72
2-дослідна
12
комбікорму
ОР + 1 кг Бетаїну на 1т
15
72
3-дослідна
12
комбікорму
ОР + 1,5 кг Бетаїну на 1т
15
72
4-дослідна
12
комбікорму
*ОР - основний раціон
Результати досліджень. Роль печінки в обміні білків полягає у
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розчепленні і перебудові амінокислот. Дезамінування амінокислот відбувається
тільки в печінці.
Додаткове споживання кормової добавки бетаїн гібридними кабанцями на
відгодівлі позитивно впливає на амінокислотний склад печінки (табл. 2).
За дії добавки у печінці тварин 3-ї групи відзначається найвищий вміст
аргініну на 0,96 % (р˂0,01), метіоніну на 1,08 % (р˂0,001), треоніну на 0,52 %
(р˂0,001) та фенілаланіну на 0,85 % (р˂0,001), порівняно з контрольною
групою.
Встановлено, що згодовування досліджуваної добавки дає змогу в печінці
тварин 2-ї групи свиней збільшити кількість валіну на 1,97 % (р˂0,001),
ізолейцину на 1,85 % (р˂0,001) та лейцину на 4,29 % (р˂0,001), відносно
контрольного зразка.
Під впливом препарату в печінці тварин 4-ї групи зафіксовано найбільший
рівень гістидину, що на 0,13 % (р˂0,001), більше, ніж у контрольному зразку.
Хоча у 2-й та 3-й групі вміст даної амінокислоти знижується відповідно на 0,78
% (р˂0,001) та 0,15 % (р˂0,05), відносно контролю.
Таблиця 2
Вміст амінокислот у печінці свиней, % (М ± m, n=4)
Амінокислота

Група

Аргінін

1-контрольна
5,54±0,162

2-дослідна
5,78 ± 0,055

3-дослідна
6,50 ± 0,028**

4-дослідна
5,99 ± 0,017*

Метіонін

2,31±0,014

2,53 ± 0,027***

3,39 ± 0,002***

3,03 ± 0,010***

Треонін

4,19±0,031

3,47±0,004***

4,71±0,005***

4,59±0,015***

Валін

3,94±0,018

5,91 ± 0,021***

3,46 ± 0,007

3,71 ± 0,004***

Ізолейцин

3,16±0,16

5,01 ± 0,008***

3,16 ± 0,008

3,39 ± 0,017

Лейцин

7,45±0,013

11,74±0,064

9,00 ± 0,010

Гістидин

3,31±0,053

2,53±0,044***

3,16 ± 0,012*

3,44 ± 0,004*

Фенілаланін

3,54±0,021

3,04 ± 0,044***

4,39 ± 0,007***

3,99 ± 0,007***

Лізин

10,46±0,021

9,19±0,026***

9,40 ± 0,017***

9,84±0,052***

Серин

4,32±0,008

3,30±0,007***

4,65±0,005***

4,63±0,014***

Тирозин

3,32±0,008

1,80 ± 0,012***

3,59 ± 0,007***

3,53 ± 0,002***

Пролін

3,52±0,177

3,34 ± 0,091

3,79 ± 0,085

5,10 ± 0,033***

Гліцин

4,92±0,002

5,59 ± 0,029***

4,85 ± 0,005***

4,77 ± 0,009***

Аланін

8,37±0,019

10,63±0,058***

8,75 ± 0,007***

8,45 ± 0,011*

Цистин

0,89±0,035

0,95 ± 0,006

0,89 ± 0,003

0,91 ± 0,016

Аспаргінова
кислота

9,41±0,032

7,88±0,030***

7,88±0,011***

7,63±0,040***

Глутамінова
кислота

21,28±0,117

17,26±0,071***

18,36±0,021***

18,52±0,127***
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Разом з тим, кількість лізину зменшується в усіх дослідних групах та
найменша його кількість у 2-й групі, що менше на 1,27 % (р˂0,001), порівняно з
контрольним показником.
Використання препарату бетаїн у печінці 3-го зразка сприяє підвищенню
вмісту серину на 0,33 % (р˂0,001) та тирозину на 0,27 % (р˂0,001), відносно
контролю.
Додаткове споживання кормової добавки сприяє збільшенню частки
гліцину на 0,67 % (р˂0,001) та аланіну на 2,26 % (р˂0,001) у печінці тварин
2-ї групи, порівняно з контрольними аналогами.
Найвища кількість проліну зафіксовано у печінці тварин 4-ї групи свиней,
що на 1,58 % (р˂0,001), більше, ніж у контрольній групі.
Крім того, за дії досліджуваного препарату спостерігається тенденція до
підвищення рівня цистину в усіх дослідних групах, однак вірогідної різниці з
контролем не встановлено.
Проте, під впливом кормової добавки відзначається зменшення вмісту
аспарагінової та глутамінової кислот у печінці тварин дослідних груп.
Найменший рівень аспарагінової кислоти відзначається у печінці тварин 4-ї
групи, що на 1,78 % (р˂0,001) та у 2-й групі глутамінової кислоти на 4,02 %
(р˂0,001) менше, ніж у контролі.
У ході досліджень, вивчали вплив досліджуваної добавки на вміст
макроелементів у печінці свиней (табл. 3 ).
Таблиця 3
Вміст макроелементів у печінці, % (М ± m, n=4)
Показник
Кальцій, г/кг

Група

1-контрольна
0,091±0,0009

2-дослідна
0,095±0,0009*

3-дослідна
0,067±0,0010***

4-дослідна
0,078±0,0014***

Фосфор, г/кг

29,4±0,01

26,75±0,014***

29,32±0,009***

27,14±0,019***

Магній, г/кг

1,019±0,0009

1,051±0,0014***

1,047±0,0017***

1,452±0,0009***

Залізо,мг/кг

62,43±0,022

84,26±0,009***

193,67±0,005***

77,12±0,010***

Встановлено, що споживання кормової добавки сприяє у печінці тварин 2-ї
групи свиней збільшенню кількості кальцію на 4,3 % (р˂0,001), порівняно з
контрольною групою.
Разом з тим, за дії препарату відзначається зниження рівня фосфору в
печінці дослідних груп. Так, найнижчий його вміст у 2-му зразку, що на 9,0%
(р˂0,001) менше, ніж у контрольному показнику.
Слід зауважити, що під впливом досліджуваного кормового чинника у
печінці усіх дослідних груп свиней спостерігається збільшення рівня магнію та
заліза відповідно у 2-й групі на 3,1 та 34,9 % (р˂0,001), у 3-й на 2,7 % (р˂0,001)
та у 3,1 рази (р˂0,001), у 4-й на 42,4 та 23,5 % (р˂0,001), порівняно з
контрольним зразком.
Водночас, досліджували дію препарату бетаїн на вміст мікроелементів
печінки свиней на відгодівлі (табл.4 ).
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Використання досліджуваної кормової добавки у годівлі свиней підвищує
в печінці тварин 4-го зразка кількість цинку на 17,9 % (р˂0,001) та марганцю на
18,2 % (р˂0,001), відносно контролю.
Таблиця 4
Вміст мікроелементів у печінці, % (М ± m, n=4)
Група
Показник
1-контрольна
Цинк,мг/кг
293,4±0,01
Марганець, мг/кг 9,14±0,011
Мідь,мг/кг
683,22±0,009
Кобальт, мкг/кг
1,35±0,007

2-дослідна
300,08±0,007***
9,56±0,012***
236,9±0,02***
1,56±0,014***

3-дослідна
298,52±0,012***
8,58±0,009***
852,81±0,009***
1,76±0,017***

4-дослідна
345,92±0,024***
10,67±0,028***
291,08±0,004***
1,42±0,017**

Необхідно відзначити, під впливом препарату бетаїн збільшується рівень
міді на 24,8 % (р˂0,001) та кобальту на 30,3 % (р˂0,001) у тварин 3-ї дослідної
групи, порівняно з контрольним зразком.
Висновки:
1. Експериментально вивчено вплив бетаїну на амінокислотний уміст
печінки гібридних кабанців;
2. За згодовування кормової добавки бетаїн у кількості 1 кг на 1 т
комбікорму відзначається найвищий вміст аргініну на 0,96 % (р˂0,01),
метіоніну на 1,08 % (р˂0,001), треоніну на 0,52 % (р˂0,001) та фенілаланіну на
0,85 % (р˂0,001), порівняно з контрольною групою.
3. Вивчено вплив досліджуваної добавки на вміст мікро-, та
мікроелементів у печінці дослідних тварин;
4. У печінці усіх дослідних груп свиней спостерігається збільшення рівня
магнію та заліза відповідно у 2-й групі на 3,1 та 34,9 % (р˂0,001), у 3-й на 2,7 %
(р˂0,001) та у 3,1 рази (р˂0,001), у 4-й на 42,4 та 23,5 % (р˂0,001), порівняно з
контрольним зразком.
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Abstract. The aim of this research was to determine the liver amino acid and mineral content
of hybrid boars fed by the feed additive betaine in different proportions and to determine the
optimal amount of betaine in the diet.
Material and methods of research. In order to achieve this goal we have conducted a
research experiment. It was conducted on hybrid boars F1 (Big white х Landrace) at the farmnucleus of Servolyuks-Genetik Ltd., Orativ district, Vinnytsia region. The experiment was conducted
on four groups of young pigs selected by the principle of analogue groups.
Gender, age, origin, living weight and growth intensity during the previous period were taken
into account when groups for experiment were formed. Sixty-eight boars were selected; four groups
were formed, each group had 12 animals (main period). The control group was fed by the basic diet
(BD). It was the mixed fodder produced by Trouw Nutrition International (the Netherlands).
Experimental groups were additionally fed by a feed additive betaine in accordance with the
experimental scheme.
The duration of the equalization period and the main experimental periods was, respectively,
15 and 72 days.
Research results. The research results of liver amino acid and mineral content under the
action of the feed additive betaine are presented. The positive effect of betaine supplements on the
content of macro- and microelements and the amount of amino acids in the liver of experimental
boars have been studied. Additional consumption of feed additive betaine by hybrid boars on
fattening positively effects on the amino acid composition of the liver.
The liver of animals of the third group had the higher content of arginine by 0.96% (p˂0.01),
methionine by 1.08% (p˂0.001), threonine by 0.52% (p˂0.001) and phenylalanine by 0.85%
(p˂0.001) than the control group under the action of the researched feed additive. The liver of
animals from the fourth group had the highest level of histidine; it was by 0.13% (p˂0.001) more
than in the control sample under the action of betaine.
It has been established that the consumption of a feed additive caused increasing of calcium
in the liver of the second group by 4.3% (p˂0.001 than in the control group. The use of the
researched feed additive for hybrid boars feeding increases the amount of zinc in the liver of the
fourth group by 17.9% (p˂0.001) and manganese by 18.2% (p˂0.001) than in the control one.
Key words: fodder additive betaine, feeding, hybrid boars, liver, mixed fodder.
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АГРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ГРУНТІВ
ПЕРЕДКАРПАТТЯ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ
ТА УДОБРЕННЯ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ
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Анотація. Наведено результати досліджень з вивчення впливу способів обробітку
грунту та удобрення на агрофізичні властивості дерново-підзолистих грунтів в технології
вирощування пшениці ярої в умовах Передкарпаття. Досліджено, що за органічної та
органо-мінеральної систем удобрення при поверхневому обробітку грунту (дискування
глибиною 8-10 см) та полицевому обробітку (оранка на глибину 14-16 см) забезпечило
сприятливі агрофізичні властивості дерново-підзолистого грунту (структура грунту,
щільність, шпаруватість), рівномірний розподіл елементів живлення в орному шарі, що
сприяло росту та розвитку рослин пшениці ярої та формуванню високого врожаю.
Ключові слова: родючість грунту, пшениця яра, обробіток грунту, удобрення.

Вступ. Проблема виробництва зерна з високими показниками якості в
Україні залишається актуальною, у вирішенні якої пшениця яра відіграє
важливу роль. Створення та впровадження у виробництво сортів пшениці ярої з
високим рівнем генетичного потенціалу продуктивності, адаптованих до
конкретних грунтово-кліматичних умов, розширює перспективи виробництва
зерна пшениці ярої, особливо враховуючи суттєві зміни клімату, які сприяють
отриманню високоякісного зерна даної культури [1; 2].
Однак, в останні роки в Україні площі під пшеницею ярою зменшилися і її
врожайність значно знизилася. Однією із причин зниження врожайності є
недосконалість агротехніки вирощування, зокрема способів основного
обробітку і системи удобрення, що значним чином впливає на агрофізичні
властивості грунтів, їх родючість.
Серед елементів родючості грунту, агрофізичні властивості поряд з фізикохімічними займають провідне місце. Вони беруть участь у створенні
оптимальних умов росту та розвитку рослин. Тому однією з найважливіших
умов прояву грунтової родючості є відповідний оптимальний чи близький до
нього рівень основних властивостей грунту, їх структурного стану, щільності
твердої фази грунту, водотривкості й водопроникності, вологості та щільності
[3; 4; 5]. Зберіганню структури може сприяти заміна оранки поверхневим
обробітком, зменшення кількості (або повне виключення) міжрядних
розпушувань на посівах просапних культур, поєднання кількох операцій в
одному робочому процесі, застосування комбінованих ґрунтообробних
агрегатів [5; 6].
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На оструктурення ґрунту впливають добрива. Одним із найважливіших
ресурсів поліпшення родючості грунтів та підвищення урожайності
сільськогосподарських культур є органічні добрива, завдяки яким
задовольняється від 30 до 50% потреби рослин у живленні. Проте за останні 2025 років внаслідок катастрофічного зменшення поголів’я тваринництва в
Україні внесення органіки зменшилося із 9,6 т/га в 1990 році до 0,5-1,0 т/га в
2015-2017 роках. Майже припинено вапнування грунтів, щорічно зростає
вартість мінеральних добрив, до мінімуму скоротили площі під багаторічними
травами, тому зростає роль інших альтернативних джерел органічних речовин,
зокрема соломи, сидератів та органічних добрив, отриманих на виході
біогазових установок [7].
Аналіз досліджень і публікацій показує, що в багатьох країнах світу,
зокрема в Китаї, Західній Європі, Білорусі, Росії, а в останні 10-15 років і в
Україні, значну увагу приділяють біогазовим технологіям [8; 9].
Одним із цінних вихідних продуктів яких є органічні добрива, отримані
на виході біогазових установок. В Івано-Франківській області перший
біогазовий завод побудовано у Калуському районі поблизу свинокомплексу
датської компанії ТзОВ “Даноша” (з 2018 року компанія “Гудвеллі Україна”).
На об’єкті щодня переробляють 400 т відходів і заплановано будівництво ще
двох біогазових заводів [7].
Цінність біодобрива ще й у тому, що у процесі бродіння гній втрачає
надлишкову частину нітратів і нітритів, які є в гної тварин і птахів. У процесі
ферментації вони зброджуються і перетворюються на аміак і метан. В
збродженій масі фосфор, калій і азот повністю залишаються у біодобриві.
Зброджений гній порівняно зі звичайним в еквівалентних дозах, сприяє
збільшенню врожайності сільськогосподарських культур на 10-20%. Утворені
гумусні матеріали покращують фізичні властивості ґрунту: аерацію,
водоутримну і інфільтраційну здатність ґрунту, а також швидкість катіонного
обміну. Крім того, біодобриво служить джерелом енергії та поживних речовин
для діяльності корисних бактерій. Це сприяє зростанню розчинності важливих
хімічних поживних речовин, що містяться в ґрунті, кращому засвоєнню їх
вищими рослинами.
Зважаючи на те, що в Україні біогазові технології впроваджено порівняно
недавно, експериментальних даних щодо впливу органічних добрив, отриманих
на виході біогазових установок на агрохімічні, агрофізичні, біологічні
властивості ґрунтів і на врожайність польових культур за різних способів
обробітку досить мало. Тому враховуючи агрохімічну цінність органічних
добрив для сільськогосподарського виробництва, отриманих на виході
біогазових установок, а також те, що їх кількість в умовах Передкарпаття
щорічно збільшується, виконання дослідження з вивчення їх впливу на
агрофізичні властивості дерново-підзолистого грунту в технології вирощування
пшениці ярої за різних способів обробітку ґрунту є актуальним.
Мета дослідження – встановити і теоретично обґрунтувати агрофізичні
властивості дерново-підзолистих грунтів залежно від обробітку грунту та
системи живлення за вирощування пшениці ярої сорту Кларіса в умовах
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Передкарпаття.
Матеріали і методи дослідження. Дослідження виконано продовж 20162018 років на полях ФГ “Фортуна” у с. Негівці Калуського району ІваноФранківської області в короткоротаційній сівозміні.
Ґрунт дослідної ділянки дерново-підзолистий, орний шар (0-30 см)
характеризується такими агрохімічними показниками: уміст гумусу (за
Тюріним) – 2,86-3,02 %, кислотність pHсол – 5,2-5,4 (ДСТУ ISO 10390-2007),
уміст лужногідролізованого азоту (метод Корнфільда) – 92-98 мг/кг, обмінного
калію (метод Кірсанова) – 70-83 мг/кг, рухомого фосфору (метод Кірсанова) –
86-93 мг/кг.
З метою вивчення впливу органічних та мінеральних добрив на родючість
ґрунту і продуктивність агроценозу пшениці ярої сорту Кларіса за різних
способів обробітку було закладено дослід за схемою:
Фактор А: система обробітку ґрунту:
- полицева (оранка на глибину 20-22 см);
- полицева (оранка на глибину 14-16 см);
- поверхневий обробіток (дискування на глибину 8-10 см).
Фактор В: система удобрення:
- без добрив (контроль);
- мінеральна (N80P60K80)
- органічна (гній свиней після біогазової установки – 40 т/га)
- органо-мінеральна (гній свиней після біогазової
установки – 20 т/га + N40P30K40)
Органічні добрива, отримані на виході біогазової установки вносили у
дозі, т/га: 40 – за органічної системи, 20 – за органо-мінеральної системи
удобрення.
Мінеральні добрива вносили у варіантах досліду щорічно відповідно до
схеми досліду. Площа посівної ділянки – 70 м², облікової – 60 м². Повторення
варіантів – триразове. Розміщення систематичне. Сорт пшениці ярої – Кларіса,
попередник – соя. Агротехнічні заходи загальноприйняті для даного регіону з
виконанням досліджуваних факторів. Польові і лабораторні дослідження
виконано відповідно до існуючих методик з використанням загальнонаукових і
спеціальних методів [10].
Результати досліджень. Дослідженнями ряду авторів [1; 2; 3] було
встановлено, що структура грунту є одним з найосновніших факторів
родючості. Цілий ряд параметрів грунту найбільш тісно пов'язано із
гранулометричним і агрегатичним складом. Це водний, повітряний і тепловий
режими, фізичні і хімічні властивості, біологічна активність, темпи
мінералізації органічної речовини, трансформація елементів живлення, що
надходить в грунт з добривами.
Результати наших досліджень структурного складу грунту та визначення
коефіцієнта структурності показали досить високий структурно-агрегатний
склад дерново-підзолистого грунту під впливом органічних та мінеральних
добрив, отриманих на виході біогазових установок за різних способів обробітку
грунту (табл. 1 ).
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Таблиця 1
Структурно-агрегатний склад орного шару ґрунту залежно від системи
удобрення та обробітку грунту за вирощування
пшениці ярої сорту Кларіса
(2016-2018 рр.)
Обробіток
грунту (А)

Полицева
(оранка на
глибину
20-22 см)
Полицева
(оранка на
глибину
14-16 см)
Поверхнев
ий
обробіток
(дискуван
ня на
глибину
8-10 см)

Система
удобрення
(B)
Без добрив
(контроль)
Мінеральна
Органічна
Органомінеральна
Без добрив
(контроль)
Мінеральна
Органічна
Органомінеральна
Без добрив
(контроль)
Мінеральна
Органічна
Органомінеральна

Частина агрегатів у % розміром
>10
10 – 0,25
<0,25
на
на
на
на час
час
на час час
на час
час
сівби збира сівби збир сівби збира
ння
ання
ння

Коефіцієнт
структурності

на
час
сівби

на
час
збира
ння

27,7

29,6

56,9

56,0

15,4

14,7

1,32

1,27

24,2
24,3

26,3
26,4

60,8
61,2

59,1
59,4

15,0
14,5

14,6
14,2

1,55
1,58

1,44
1,46

24,3

26,1

61,3

59,7

14,4

14,2

1,58

1,48

26,6

29,2

57,5

56,4

15,9

14,4

1,35

1,29

24,4
23,9

25,5
25,0

61,0
64,3

60,2
60,8

14,6
14,8

14,3
14,2

1,56
1,59

1,51
1,55

24,2

24,8

61,5

61,1

14,3

14,1

1,59

1,57

25,8

26,1

58,7

57,9

15,5

16,0

1,42

1,38

24,3
24,2

24,8
24,8

61,2
61,6

59,8
61,2

14,5
14,2

15,4
14,0

1,58
1,60

1,49
1,58

23,3

24,2

62,4

61,6

14,3

14,2

1,66

1,60

Дослідження структурного складу грунту показали досить високу їх
оструктуреність під впливом органічної та органо-мінеральної систем
удобрення за поверхневого обробітку дерново-підзолистого грунту (дискування
на глибину 8-10 см). Зокрема, на варіанті органо-мінеральної системи на час
сівби порівняно до контролю, зменшувалась кількість брилистих (>10 мм) і
мілких (<0,25мм) фракцій і підвищувався вміст агрономічно-цінних агрегатів
(розмір 0,25-10 мм) на 3,7%. Це в свою чергу обумовило вищий коефіцієнт
структурності на цьому варіанті на час сівби порівняно з контролем на 0,24.
Встановлено, що найкращі показники структурно-агрегатного складу
грунту під посівами пшениці ярої були на варіанті де проводили внесення
органічного добрива (гній свиней, отриманий на виході біогазової установки) в
дозі 20 т/га і внесення мінеральних добрив (N40P30K40). На цьому варіанті
кількість агрегатів на час сівби в орному шарі грунту розміром 0,25-10 мм
становила 62,4 % або на 5,7 % більше до контролю, на час збирання 61,6% або
на 3,7% більше контролю.
Досліджено, що на варіантах застосування органо-мінеральної системи
удобрення за поверхневого обробітку грунту (дискування на глибину 8-10 см)
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на час сівби пшениці ярої в шарі грунту 0-10 см щільність становила 1,16 г/см3,
в шарі грунту 10-20 см – 1,18 г/см3, що на 0,06 г/см3 менше контролю, під час
збирання врожаю пшениці ярої щільність становила – 1,21 г/см3.
Встановлено, що за органічної та органо-мінеральної систем удобрення
істотно змінювалася загальна шпаруватість орного шару під посівами пшениці
ярої за полицевого (14-16 см) та поверхневого (8-10 см) способів обробітку
грунту. Так при застосуванні органо-мінеральної системи удобрення за
поверхневого обробітку грунту (8-10 см) порівняно з контролем під час сівби
пшениці ярої загальна шпаруватість шару ґрунту 0-10 см становила за
органічної системи удобрення 53,4%, за органо-мінеральної – 54,2%, що на
4,4% і на 5,2% більше контролю, в шарі грунту 10-20 см – відповідно 52,8% і
53,1%, що на 4,1% і 4,4% більше контролю.
Отже, проведені нами спостереження за динамікою зміни вмісту
агрономічно цінних структурних фракцій в орному шарі ґрунту підтвердили
високу структуроутворюючу ефективність органо-мінеральної системи
удобрення за полицевого (оранка на глибину 14-16 см) та поверхневого
(дискування на глибину 8-10 см) обробітків грунту.
Висновки і пропозиції. Результати польових та лабораторних досліджень
показали, що за органічної та органо-мінеральної систем удобрення при
поверхневому обробітку грунту (дискування глибиною 8-10 см) та полицевому
обробітку (оранка на глибину 14-16 см) забезпечило сприятливі агрофізичні
властивості дерново-підзолистого грунту (структура грунту, щільність,
шпаруватість), рівномірний розподіл елементів живлення в орному шарі, що
сприяло росту та розвитку рослин пшениці ярої та формуванню високого
врожаю.
Перспективною подальших досліджень є виявлення післядії органічної та
органо-мінеральної систем удобрення під наступні кульутри.
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Abstract. The results of researches on the influence of soil cultivation methods and
fertilization on the agrophysical properties of sod-podzolic soils in the technology of wheat spring
growing in the conditions of Precakarpathian are given. It was investigated that organic and
organo-mineral fertilizers systems during surface cultivation of the soil (discontinuity with a depth
of 8-10 cm) and powing (tillage at a depth of 14-16 cm) provided favorable agrophysical properties
of sod-podzolic soil (soil structure, density, spariness), a uniform distribution of nutritional
elements in the arable layer, which contributes to the growth and development of wheat plants and
the formation of high yields.
Key words: soil fertility, wheat spring, soil cultivation, fertilization.
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Анотація. У роботі наведені дані, що тип будови тіла (відносно компактний,
проміжний і великорос лий) тварин української м'ясної породи проявляється у 3-місячному
віці. До 18-місячного віку бугайців у компактному типі зберігається 50 %, великорослому –
33,3, проміжному – 30 %. За гомогенного підбору батьків успадковується від 64 до 70 %
однорідного потомства за типом будови тіла. За гетерогенного підбору на формування
типів будови тіла корів у більшій мірі (55-57 %) впливає спадковість матері.
Ключові слова: тип будови тіла, українська м'ясна порода, повторюваність,
успадкування

Вступ. У кожній із м'ясних порід існують неоднорідні за продуктивністю,
морфологічними й біологічними особливостями тварини, які складають
своєрідні групи – екстер’єрно-конституційні типи. Велика кількість проведених
досліджень [2, 3] на м'ясній худобі показують, що уміле їх використання
дозволяє швидкими темпами удосконалювати тварин у бажаному напрямку. За
однорідного підбору в казахській білоголовій породі коефіцієнт
успадковуваності типу становить від 0,51 до 0,65, за різнорідною від 0,11 до
0,21 [3]. Автори [3] дійшли висновку, що тип тварин формується до кінця
періоду інтенсивного росту, який у скороспілих порід наступає в 15-16місячному віці, у великорослих на 2-3 місяці пізніше. До даного часу у
літературі є недостатньо даних щодо повторюваності та успадкування типів
будови тіла у великорослої худоби. Тому, метою роботи є вивчення
успадкування та повторюваності екстер’єрно-конституційних типів у тварин
великорослих м'ясних порід.
Основна частина. Дослідження провели у племінному заводі «Воля»
Золотоніського району Черкаської області на тваринах української м’ясної
породи. Умовну їх компактність чи великорослість визначали за індексом
великорослості тіла (ІВТ) [1], за методом його модельних відхилень. На
підставі зіставлення розподілу фактичних частот відхилень варіаційного ряду за
ІВТ виділили три типи тварин: великорослий (великорослі і довготілі);
проміжний (великорослі і короткотілі або низькорослі і довготілі); компактний
(низькорослі і короткотілі). Умови годівлі та утримання худоби не впливали на
прояв їх спадкових особливостей. З метою вивчення питань, пов’язаних із
початком віку формування типів будови тіла бугайців, у 3-місячному віці
дібрали відносно великорослих, компактних і проміжних тварин та
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проаналізували вираженість їх типу у більш пізньому віці. Формування типу
будови тіла бугайців відбувається уже у 3-місячному віці (табл. 1).
Таблиця 1
Повторюваність типу будови тіла у бугайців, %
Вік, міс.

Тип
Великорослий
(В)

3

Проміжний
(П)
Компактний (К)
В

6

П
К
В

9

П
К
В

12

П
К

тип
В
П
К
В
П
К
В
П
К
В
П
К
В
П
К
В
П
К
В
П
К
В
П
К
В
П
К
В
П
К
В
П
К
В
П
К

Повторюваність у віці, міс., %
6
9
12
70,6
58,9
58,9
17,6
23,5
17,6
11,8
17,6
23,5
32,1
32,1
39,3
32,1
32,1
14,3
35,8
35,8
46,4
14,8
14,8
22,2
22,2
25,9
29,8
63,0
59,3
48,2
61,6
61,5
26,9
7,7
11,5
30,8
16,8
31,3
37,5
25,0
43,7
43,7
10,0
16,7
30,0
33,3
60,0
50,0
91,4
91,4
4,3
4,3
30,0
36,0
35,0
24,1
75,9
-

18
33,3
33,3
33,4
50,0
30,0
20,0
25,0
25,0
50,0
33,3
25,0
41,7
33,3
66,7
60,0
20,0
20,0
55,6
44,4
37,5
62,5
33,3
66,7
66,7
33,3
50,0
16,7
83,3

Оцінювання їх типу під час росту значно міняється. Повторюваність
компактного типу у тварини у постнатальному розвитку більш стабільна ніж
великорослого і проміжного. У компактному типі до 18-місячного віку
збереглося 50,0 % бугайців, решта переросли в проміжний (25,0 %) і
великорослий типи (25,0 %). Їх великорослі ровесники збереглися в цьому ж
типі лише на 33,3 %, проміжні – на 30 %. Встановлений тип будови тіла у
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бугайців у молодому віці (9 міс.; рис. 1) у 55,6 % випадків зберігається і у 1,5річному віці у тварин великорослого типу та в 66,7 % - у компактного (рис. 2).

а) відносно компактний
б) відносно великорослий
Рис. 1. Тип будови тіла бугайців у 9 місяців

а) відносно компактний
б) відносно великорослий
Рис. 2. Тип будови тіла бугайців у 18 місяців
Для визначення спадковості типу будови тіла тварин, 742 корови залежно
від підбираємих до них бугаїв, розподілили на чотири групи: 1-а – корови й
бугаї великорослого типу; 2-а – корови великорослого типу, бугаї
низькорослого; 3-я – корови низькорослого типу, бугаї великорослого; 4-а –
корови й бугаї низькорослого типу (табл. 2).
Таблиця 2
Успадкування типів будови тіла корів
Тип спаровуваних
батьків

корів

бугаїв

І
І
ІІ
ІІ

І
ІІ
І
ІІ

Всього гол.
192
204
164
182

Одержано потомків
Із них за типами
І
n
%
n
123
64
69
116
57
88
74
45
90
62
30
120

ІІ
%
36
43
55
70

За парування бугаїв і корів великорослого типу народжується 64 %
великорослих потомків, паєднання самиць великорослого типу з компактними
бугаями – 57; за парування компактних корів з великорослими бугаями
(реципрокне) – 45; за парування низькорослих тварин отримують лише 30 %
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великорослих самиць. За гомогенного підбору успадковується від 64 до 70 %
однорідного потомства за типом будови тіла. За гетерогенного підбору на
формування типу будови тіла корів у більшій мірі (55-57%) впливає спадковість
матері.
Висновки.
Тип будови тіла (відносно компактний, проміжний і великорослий) тварин
української м'ясної породи проявляється уже у 3-місячному віці. Тип будови
тіла великої рогатої худоби має спадкову основу, й його можливо поліпшити
селекцією. До 18-місячного віку бугайців компактного типу зберігається 50 %,
великорослого – 33,3, проміжного – 30 %. За гомогенного підбору батьків
успадковується від 64 до 70 % однорідного потомства за типом будови тіла. За
гетерогенного підбору на формування типів будови тіла корів на 55-57 %
впливає спадковість матері.
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CHANGE THE CRUST OF SOIL AND WATER PERMEABILITY OF SOIL WITH
CHEMICAL MELIORATION

ЗМІНА КІРКОУТВОРЕННЯ ТА ВОДОПРОНИКНОСТІ ҐРУНТУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
ХІМІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ
Makarova T.K. / Макарова Т.К.
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Dnipro,Serhii Efremov Str., 25, 49600
Дніпровський державний аграрно-економічний університет,
Дніпро, вул. Сергія Єфремова 25, 49600
Анотація. В роботі розглядаються проблеми, які можуть виникнути під час ведення
зрошуваного землеробства (іригаційне осолонцювання, ущільнення, кіркоутворення та
низька водоппроникність). Запропоновано спосіб подолання цих негативних явищ, шляхом
проведення хімічної меліорацій фосфогіпсом. Дослідженнями встановлено, що внесення
фосфогіпсу різними розрахунковими нормами привело до позитивних змін у водопроникності
ґрунту як у варіантах зі зрошенням так і без нього. Встановлено оптимальні норми внесення
фосфогіпсу для максимального підвищення водопроникності ґрунту.
Ключові слова: іригаційне осолонцювання, кіркоутворення ґрунту, водопроникність
ґрунту, хімічна меліорація, фосфогіпс.

Вступ. В умовах посушливого клімату інтенсивність землеробства
досягається саме завдяки зрошенню. Під впливом зрошувальної води внаслідок
руйнування ґрунтових агрегатів при високій інтенсивності дощу й наступному
склеюванні мікроагрегатів у крупніші при висиханні землі після поливу
очікується збільшення вмісту брилистої фракції структури ґрунту.
Структура з багатьох причин визначає щільність складу ґрунту і його
пористість і, отже, умови обміну води й повітря. Зрошення сприяє збільшенню
природних циклів зволоження – осушення, а також величин піків цих
параметрів. Швидкий перехід із сухого стану в вологий і порівняно швидке
висушування сприяє диспергуванню й ущільненню ґрунтів.
Дослідження зрошуваних ґрунтів показали ущільнення верхніх шарів з
утворенням брил, кірки, що приводить до розтріскування ґрунту та надмірному
випаровуванню вологи з нижніх горизонтів. Найбільше значення щільності
твердої фази відмічали у нижніх горизонтах (40-100 см), як засолених ділянках,
так і не засолених ділянках. Це пояснюється більшим накопиченням гумусу у
верхніх шарах [1].
Утворення кірки після зрошення залежить від мінералогічного складу
ґрунтів. Наявність мулистої фракції високодисперсних набрякаючи мінералів
стимулює злитизацію в циклах зрошення – осушення [2]. На структурних та
добре водопроникних ґрунтах кіркоутворення слабке або незначне.
Іригаційна кірка негативно впливає не лише на розвиток рослин, фізичні та
інші властивості ґрунтів, але й те, що щороку при обробітку ґрунтів
малопотужні елювійовані й дисперговані шари залучаються при обробітку в
орний шар.
Багато в чому умови кіркоутворення визначаються характером зволоження
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ґрунтів. Найпотужніші кірки утворюються при напуски чи затопленні. Більш
щадний режим зволоження при дощуванні. Проте у цьому випадку постає
питання про руйнування ґрунтової структури під ударами дощових крапель [3].
Існують превентивні та безпосередні способи боротьби з іригаційними
кірками. Превентивні способи боротьби полягають у зниженні інтенсивності
обробітку ґрунтів важкими знаряддями, удосконалення якості дощу при
зрошенні, поліпшення якості поливних вод, уникнення затримання вологи при
поливі, залучення бобових та злакових трав у сівозміну. Безпосередніми
способами є руйнування кірки після поливів спеціальними розпушувачами.
Для запобігання іригаційної деградації чорноземів та підвищення
продуктивності цих ґрунтів Інститут ґрунтознавства та агрохімії УААН
пропонує наступні заходи: раціональний режим зрошення (поливні норми 300400 м3/га), передполивне щілювання міжрядь просапних культур на глибину 1520 см, щілювання на полі з багаторічними травами, щорічне внесення на 1 га
330-350 кг мінеральних добрив та 10-15 т/га гною, один раз за сівозміну
обов’язкова оранка на 30-40 см із внесенням по оранці 5 т/га фосфогіпсу і один
раз за ротацію – по 5 т/га під оранку на 20-25 см [4].
Багато вчених довели, що солонцеві ґрунти характеризується слабкою
водопроникністю [2]. Водопроникність їх тим нижча, чим більший вміст
увібраного натрію в колоїдному комплексі.
Для боротьби з водовідачею на сонцевих ґрунтах проводили хімічну
меліорацію - вносили гіпс та фосфогіпс [5]. За даними досліджень внесення
гіпсу різко зменшує кількість зв’язної вологи. На солонцевих чорноземах при
гіпсуванні кількість недоступної вологи зменшилась на 10-15 %, на солонцях –
на 20-25 %. Внесення гіпсу збільшує водовіддачу солонцюватих чорноземів у 23 рази, солонців – у 5-10 раз.
Гіпсування солонців сприятливо впливає на польову вологість ґрунтів,
збільшує її у сухі періоди на 1-3 %. Внесення фосфогіпсу на другий рік післядії
показало найбільш високу водостійкість структури (38,5 %) орного шару.
Під впливом хімічної меліорацій фосфогіпсом відбулась зміна
водопроникності зрошуваного чорнозему південного, що говорить про
ефективність її проведення [32, 73]. Проведення хімічної меліорації
фосфогіпсом покращило водопроникність ґрунту. У цих дослідах швидкість
всмоктування та фільтрація були нижчими в порівнянні з незрошуваним
контролем (в 1,7 раз). На думку авторів причина полягає у підвищенні
щільності зрошуваного іригаційно осолонцьованого ґрунту. Але в порівнянні зі
зрошуваним контролем без меліорантів варіанти з внесенням меліоранту
швидкість всмоктування та фільтрація були вищими в 1,4 раз [32].
Основна частина.
На основі вище викладеного формуємо основну мету досліджень –
вдосконалення існуючих заходів окультурення зрошуваних чорноземів шляхом
проведення хімічної меліорації відходом виробництва фосфорних добрив
(фосфогіпсом) для регулювання водопроникності ґрунту.
Польові досліди з вивчення впливу фосфогіпсу, як хімічного меліоранту,
проводили в дослідному господарстві «Дніпропетровської дослідної станції
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Інституту овочівництва та баштанництва НААН України» протягом 2010 –
2015 рр. Досліди розпочато навесні та восени 2010 р. на чорноземі звичайному
малогумусному вилугуваному на суглинковому лесі. Гумусовий горизонт
однорідного забарвлення глибиною 40 - 45 см. Потужність орного шару 30 см.
Схема досліду включає 8 варіантів. Площа облікової ділянки 25,2 м2.
Повторюваність досліду чотириразова зі систематичним розміщенням ділянок
(табл. 1).
Таблица 1
Схема польового досліду
Зрошення, % НВ
(фактор А)

Без зрошення

Підтримання
вологості
ґрунту70-80-70 %
НВ, у шарі 0,5 м

Норма внесення фосфогіпсу
(фактор В)

Номери облікових
ділянок (варіантів)

без внесення фосфогіпсу (контроль)
внесення
фосфогіпсу
під
культивацію
навесні
нормою
1,4 т/га
внесення
фосфогіпсу
під
культивацію навесні нормою 3 т/га
внесення фосфогіпсу восени під
основний обробіток ґрунту нормою
6 т/га
без внесення фосфогіпсу (контроль)
внесення
фосфогіпсу
під
культивацію
навесні
нормою
1,4 т/га
внесення
фосфогіпсу
під
культивацію навесні нормою 3 т/га
внесення фосфогіпсу восени під
основний обробіток ґрунту нормою
6 т/га

1 (І, ІІ, ІІІ, ІV)
2 (І, ІІ, ІІІ, ІV)
3 (І, ІІ, ІІІ, ІV)
4 (І, ІІ, ІІІ, ІV)
5 (І, ІІ, ІІІ, ІV)
6 (І, ІІ, ІІІ, ІV)
7 (І, ІІ, ІІІ, ІV)
8 (І, ІІ, ІІІ, ІV)

Високий рівень кіркоутворення після проведення поливів на дослідних
ділянках приводить до значного зменшення водопроникності ґрунтів. Наші
дослідження (табл.2) показали, що водопроникність ґрунту на контролі без
внесення фосфогіпсу більша у варіантах без зрошення у порівнянні зі
зрошуваними аналогами. За середніми показниками при зрошенні на контролі
водопроникність становить 1,09 мм/хв, на незрошуваних варіантах значення на
0,98 мм/хв більше.
Внесення фосфогіпсу як хімічного меліоранту суттєво вплинуло на
підвищення водопроникності ґрунту в усіх варіантах досліду. При внесенні
фосфогіпсу без зрошення відбулося підвищення середніх показників за всі роки
досліджень на 2,46-2,54 мм/хв. Збільшення водопроникності відбувалось
пропорційно збільшенню норми внесення меліоранту. Це доводить теорію
підвищення водопроникність зрошуваних ґрунтів підчас проведення хімічної
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Зрошення, 70-8070%НВ, 0,5 м

2013 рік

2015 рік

Без внесення фосфогіпсу (контроль)
Внесення фосфогіпсу під культивацію
навесні нормою 1,4т/га
Внесення фосфогіпсу під культивацію
навесні нормою 3т/га
Внесення фосфогіпсу восени під
основний обробіток ґрунту нормою 6т/га
Без внесення фосфогіпсу (контроль)
Внесення фосфогіпсу під культивацію
навесні нормою 1,4т/га
Внесення фосфогіпсу під культивацію
навесні нормою 3т/га
Внесення фосфогіпсу восени під
основний обробіток ґрунту нормою 6т/га

2012 рік

2011 рік

Варіант досліду

2014 рік

Без зрошення

Зрошення
, %НВ

Таблица 2
Дані вишукування водопроникності шару ґрунту (0-30 см) під впливом
хімічної меліорації за роки досліджень, мм/хв
Роки досліджень

2,14 1,97 2,07

2,0

2,15

2,48

2,45

2,4

2,45

2,5

2,50 2,47

2,5

2,58 2,54

2,51

2,5

2,52

2,6

2,57

1,1

1,06 1,14

1,1

1,05

1,7

1,5

1,81

1,8

1,6

1,73 1,56 1,71 1,89 1,85
1,79

1,5

1,77 1,90 1,87

меліорації кальцієвмісними меліорантами при коагулювання ґрунтових колоїдів
катіонами кальцію. У варіантах без зрошення по водопроникності кращім було
виявлено варіант з внесенням фосфогіпсу восени під основний обробіток
ґрунту нормою 6т/га зі значенням 2,54 мм/хв. Найкращі показники
водопроникності ґрунту відмічали у варіантах без зрошення при повторному
внесенні фосфогіпсу як хімічного меліоранту у перший рік післядії.
Водопроникність на перший рік післядії при повторному внесенні збільшилась
на 0,02-0,1 мм/хв у порівнянні з післядією при першому внесенні меліоранту.
Підчас проведення хімічної меліорації та поливів спостерігалось зниження
показників водопроникності у порівнянні з незрошуваними варіантами.
Внесення фосфогіпсу привело до збільшення показників водопроникності за
середніми показниками з 1,68 мм/хв до 1,77 мм/хв, що на 0,59-0,68 мм/хв
більше у порівнянні з контрольними показниками. Як і в варіантах без
зрошення водопроникність при проведенні хімічної меліорації підвищується зі
збільшенням норми внесення меліоранту.
Найкращі показники водопроникності ґрунту відмічали у варіантах з
внесення меліоранту нормою 3 та 6 т/га при зрошенні, тут відбулося
підвищення водопроникності на 0,66 та 0,68 мм/хв по відношенню до
контролю. Як і в варіантах без зрошення за роками досліджень кращім виявився
перший рік післядії при повторному внесенні - 1,81-1,9 мм/хв. Даний факт
говорить про утворення водостійких агрегатів та зменшення рухомості
мулуватих часток при внесенні кальцію з фосфогіпсом. Завдяки цьому
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збільшується водостійкість ґрунту, підвищується фільтрація, що допомагає
вимиванню солей з ґрунту. Оцінка водопроникності за шкалою
Н.А.Качинського [99] показала, що внаслідок дії хімічної меліорації вона із
«задовільної» набула статусу «доброї».
Висновок.
Проведення хімічної меліорації відходом виробництва фосфорних добрив
(фосфогіпсом) різними розрахунковими нормами привело до позитивних змін у
водопроникності ґрунту як у варіантах зі зрошенням так і без нього.
Водопроникність змінилась на «добру» (за Н.А.Качинським) в усіх варіантах
досліду.
У варіантах без зрошення по водопроникності кращім було виявлено
варіант з внесенням фосфогіпсу восени під основний обробіток ґрунту нормою
6т/га зі значенням 2,54 мм/хв.; зі зрошенням найкращі показники
водопроникності ґрунту відмічали у варіантах з внесенням меліоранту нормою
3 та 6 т/га, тут відбулося підвищення водопроникності на 0,66 та 0,68 мм/хв по
відношенню до контролю. За періодами внесення меліорантів найкращі
результати водопроникності спостерігались у перший рік післядії.
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Abstract. The intensity of agriculture is achieved in most cases due to irrigation. Under the
influence of irrigation water of various quality, the soil is compacted, which leads to poor water
and air exchange. Irrigation salinizatoin destructures soil, and during irrigation leads to excessive
the crust of soil and poor water permeability. Water permeability of the soil is increased when
conducting chemical melioration.
Studies have established that the introduction of phosphogypsum by different calculation
norms led to positive changes in the water permeability of the soil, both in the irrigation variants
and without it. Water permeability has changed to "good" (according to N.A.Kachinsky) in all
variants of experience. The optimum norms of introduction of phosphogypsum for maximizing the
water permeability of the soil have been established.
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