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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ІНБРИДИНГУ У ТВАРИННИЦТВІ  

У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ АКАДЕМІКА НААН М. В. ЗУБЦЯ 

 

Апостол Михайло Володимирович, 

к.і.н., Національна наукова сільськогосподарська бібліотека  

Національної академії аграрних наук України  

(м. Київ, Україна) 

 

Анотація. Відтворено передумови становлення та розвитку теорії 

інбридингу, обґрунтовано значення даного методу в системі племінної ро-

боти у тваринництві України. Узагальнено запропоновані класифікації 

споріднених спаровувань і пошуки ефективних методів його оцінки, а та-

кож розробки зарубіжних і вітчизняних учених зі з’ясування природи яви-

ща інбридинг-депресії, його впливу на формування господарськи корисних 

ознак худоби. Особлива роль відводилася висвітленню внеску доктора 

сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН М. В. Зубця у 

розвиток окремих положень теорії інбридингу. Учений довів ефективність 

застосування методу на різних етапах створення нових порід великої рога-

тої худоби, розглядав феномен інбридингу у біологічній площині відтвор-

ного схрещування. 

Ключові слова: тваринництво, порода сільськогосподарських тварин, 

методи розведення, інбридинг, продуктивність. 

Annotation. The backgrounds of forming and development of the inbreed-

ing theory were recreated, this method place in the system of breeding of breed-

ing work in Ukraine was proved. The classification of inbreeding and finding 

effective methods of its evaluation, development of foreign and domestic scien-

tists to clarify the nature of the phenomenon of inbreeding depression, its impact 

on the formation of economically useful characteristics of cattle were summa-

rized. A special role was given to highlighting the contribution of doctor of agri-

cultural sciences, professor, academician NAAS M. V. Zubets to the theory of 

inbreeding. Scientists have shown the effectiveness of this method at different 

stages of creation of new breeds of cattle, examined this phenomenon in biolog-

ical plane of reproductive crossing. 

Keywords: animal husbandry, farm animal breed, methods of breeding, 

inbreeding, productivity. 

Вступ. За сучасних умов перехід до ринкових методів господарювання 

в Україні ознаменувався кризою всіх сфер народного господарства. Постала 

потреба у формуванні інноваційної моделі розвитку тваринництва, спро-

можної забезпечити його відновлення та стійке прискорене зростання, 

вирішити проблеми оновлення засобів виробництва, інноваційно-

інвестиційного забезпечення розвитку галузі, створити умови для вироб-
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ництва безпечної та якісної продукції для власного населення, зменшити за-

грозу глобальної продовольчої безпеки. 

Пошук оптимальних шляхів розвитку тваринництва неможливий без 

звернення до світового та власного історичного досвіду, накопиченого кіль-

кома поколіннями вчених. Особливе зацікавлення викликає творча спадщи-

на талановитих учених у галузі тваринництва М. Ф. Іванова, 

М. Д. Потьомкіна, М. А. Кравченка, Ф. Ф. Ейснера, М. В. Зубця, 

В. П. Бурката та інших, зусиллями яких розвинуто концептуальні теоретич-

ні та методологічні основи науки про розведення сільськогосподарських 

тварин. 

Постановка проблеми і мета дослідження. Окремі питання становлен-

ня та розвитку зоотехнічної науки знайшли висвітлення в наукових працях 

М. А. Кравченка, В. П. Бурката, Ю. Д. Рубана, І. С. Бородай та ін. [11, 12, 

2, 1]. Однак до цього часу не узагальнено внесок академіка М. В. Зубця у 

розвиток теорії інбридингу у тваринництві, обґрунтування ефективності 

застосування цього методу на різних етапах створення порід великої рога-

тої худоби. Тому дане дослідження спрямовувалося на вирішення зазначе-

них завдань. Методологія дослідницького пошуку ґрунтується на 

застосуванні системно-історичного підходу. 

Викладення основного матеріалу. Споріднене спаровування є селек-

ційним методом, який застосовується як на етапі виведення породи (для 

розщеплення спадковості і створення нових ознак), так і на етапі її кон-

солідації (для закріплення в породі певних властивостей). Історія тварин-

ництва не знає жодної породи, яка б не була створена чи вдосконалена без 

використання інбридингу. Зазначена проблема набула особливої актуаль-

ності на сучасному етапі, коли використовується обмежена кількість 

плідників, які є лідерами певних порід, що неминуче призводить до зрос-

тання ймовірності стихійних споріднених спаровувань. 

Виникнення проблеми пов’язане з першим свідомим використанням 

інбридингу, що датується другою половиною XVIII ст., англійським завод-

чиком Р. Беквеллом, який використовував цей метод при створенні нових 

порід з метою закріплення цінних ознак родоначальника у потомстві. До-

свід англійських заводчиків набув широкого застосування у племінній 

практиці інших країн світу, у результаті дізналися й про іншу сторону да-

ного феномену – інбредну депресію [2]. 

Питання щодо доцільності застосування інбридингу у тваринництві 

вперше на наукову основу підняв Ч. Дарвін. На основі узагальнення фак-

тичного матеріалу обґрунтував негативний вплив тривалого тісного 

спорідненого спаровування, що позначився у зменшенні життєдіяльності і 

відтворювальної здатності породи. Водночас відмічав, що якщо мова йде 

про збереження цінних ознак, користь від схрещування близьких родичів є 

безперечною. 

У другій половині XIX ст. Г. Натузиус, Е. Давенпорт, К. Кронахер, 

М. М. Щепкін, П. М. Кулешов довели ефективність застосування спорід-
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нених спаровувань у скотарстві з метою закріплення та посилення спадко-

вості видатних тварин. На початку ХХ ст. зі становленням генетичної тео-

рії інбридингу Є. А. Богданов, Д. А. Кисловський теоретично обґрунтували 

основну причину його позитивних і негативних проявів як результат 

підвищення гомозиготності. Довели, що інбридинг дає змогу підтримувати 

в гомозиготному стані необхідні для високої продуктивності спадкові за-

датки тварин, розщеплювати гетерозиготний генотип родоначальника і на 

цій основі створювати нові спадкові комбінації для перебудови типу стада 

чи породи [1].  

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. розроблено перші методи оцінки сту-

пеня інбридингу. Досить простий метод, який отримав широке визнання у 

світовій практиці тваринництва, запропонував А. Шапоруж. Його сутність 

зводилася до відліку рядів родоводу, в яких зустрічався загальний предок. 

Більш вірогідний метод обчислення ступеня споріднених спаровувань був 

запропонований у 1921 р. С. Райтом, який полягав у обчисленні ступеня 

гомозиготності пробанда за різних варіантів підбору і визначався числовим 

значенням у відсотках. Даний метод враховував такі важливі процеси, як 

зростання гомозиготності та генетичної подібності потомства. Згодом він 

був модифікований Д. А. Кисловським і передбачав відлік рядів предків 

від батьківських рядів родоводу [1]. 

У вітчизняній зоотехнії спорідненим спаровуванням надавали особли-

вого значення при виведенні нових порід сільськогосподарських тварин. 

Зокрема, розроблена академіком М. Ф. Івановим методика породотворення 

ґрунтувалася на широкому використанні цілеспрямованих тісних інбри-

дингів. Ученим доведено наступні факти: 1) за умови вдалого добору 

плідників інбридинг впродовж двох-трьох поколінь не зумовлює шкідли-

вого впливу; 2) споріднені спаровування і ретельне вибраковування є 

ефективними методами швидкого закріплення спадкових ознак тварин; 3) 

інбридинг на батька дає кращі результати, ніж інбридинг «брат × сестра» 

[7]. 

У другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст. визначено ефективні 

різновиди спорідненого підбору. Так, О. О. Іванова, залежно від місце-

знаходження спільного предка у родоводі, виділила чотири типи інбридин-

гу: 1) батько і мати належать до однієї заводської лінії, спільний предок 

знаходиться по прямій чоловічій лінії; 2) батьки – представники різних 

ліній, але у родоводі матері пробанда повторюється через її жіночих пред-

ків представник лінії батька; 3) батько та мати належать до різних ліній, 

при цьому батько отриманий у результаті кросу з лінією, до якої належить 

мати пробанда; 4) батьки – представники різних ліній, але обоє отримані 

від кросу з однією і тією самою третьою лінією, родоначальник якої 

зустрічається у родоводі і матері, і батька пробанда [11]. Згодом 

М. А. Кравченком обґрунтовано п’ятий тип інбридингу – комплексний, 

який здійснюється одночасно на кількох загальних предків [10Ошибка! 

сточник ссылки не найден.]. 
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У цей період істотно розширено уявлення щодо сутності явища 

інбредної депресії. Так, О. О. Івановою обґрунтовано ефективність гетеро-

генного підбору за типом конституції, доведено, що прояв інбредної де-

пресії менший, якщо тварини, які спаровуються, відрізняються одне від 

одного за основними індексами будови тіла [8]. Ф. В. Ільєв встановив, що 

для зменшення інбредної депресії необхідно використовувати тварин, ви-

датних за своїми продуктивними та племінними якостями, з добрим здо-

ров’ям і міцною конституцією, позбавлених явних недоліків і вад. 

Інбредне потомство повинно знаходитися в оптимальних умовах годівлі, 

утримання і ретельного добору [9]. 

Пошуки провідних учених другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

спрямовувалися на визначення місця інбридингу при створенні нових 

порід сільськогосподарських тварин. Глибше пізнання генетичних зако-

номірностей, що лежать в основі методу, сприяло його визнанню як 

обов’язкового елемента прискореного породотворення. Зокрема, 

М. В. Зубець та інші дослідники запропонували методику, яка передбачала 

щонайширше застосування, особливо на перших етапах виведення нових 

порід і типів, тісних інбридингів. Це сприяло розщепленню генотипу ро-

доначальника на ряд нових, гомозиготних комбінацій, здатних забезпечити 

створення нових спадкових ознак. Вчені також довели, що застосування 

інбридингів на завершальному етапі породотворення забезпечує кон-

солідацію видатних якостей окремих тварин і плідно впливає на ство-

рювані популяції у цілому. На етапах розведення помісей бажаного типу 

«в собі», що супроводжується розщепленням, інбридинги дозволяють 

значно зменшити його. На думку дослідників, на етапі консолідації порід 

доцільно застосовувати помірний та віддалений інбридинг при лінійному, 

підтримуючому і комплексному типах підбору [4, 5, 6]. 

Питанням цілеспрямованого застосування споріднених спаровувань 

на різних етапах породотворення присвячені такі наукові праці 

М. В. Зубця: «Теория скрещивания: методологический аспект научного 

синтеза» (1988), «Принципы создания красно-пестрой молочной породы 

(теоретические основы, методы селекции, организационные мероприятия)» 

(1986), «Основні концептуальні засади новітньої вітчизняної теорії поро-

доутворення» (2002), «Рекомендации по формированию генеалогической 

структуры красно-пестрой молочной породы крупного рогатого скота» 

(1992). 

М. В. Зубець довів, що проблему схрещування не слід розглядати ві-

дірвано від питань інбредної депресії. Тривалий тісний інбридинг часто 

призводить до нівелювання ознак статевого диморфізму і затримки стате-

вого дозрівання, порушення заплідненості та статевих циклів у самок, 

зниження статевої потенції і якості сперми чи повного безпліддя як край-

нього ступеня інбредної депресії. Помірні ступені споріднення не супрово-

джуються важкими депресивними явищами. З нарощуванням ступеня 



8 

віддаленості схрещування потомство характеризується посиленням вира-

женості статевого диморфізму і зростанням плодючості [3]. 

Вивчаючи зазначену закономірність, М. В. Зубець дав власну інтер-

претацію природи депресії. Чітко виражений статевий диморфізм розгля-

дав як важливий критерій правильної будови і здорового стану статевих 

органів, узгодженої роботи систем залоз внутрішньої секреції, особливості 

якої передаються потомству, складає невід’ємну частину конституції. З 

нарощуванням ступеня віддаленості схрещування потомство характери-

зується посиленням статевого диморфізму, а значить і підвищеною жит-

тєздатністю. При цьому крайні ступені віддалених схрещувань 

(міжвидових, міжродових), а також тісні інбридинги призводять до по-

слаблення вираженості статевого диморфізму потомства і його безпліддя. 

На основі зіставлення численних фактів у відношенні ознак, що по-

терпають від інбредної депресії, і ознак, найбільш ефективних щодо про-

яву гетерозису, М. В. Зубець підтвердив їхній зв’язок з явищем статі і 

статевого диморфізму. Встановив, що гетерозис і інбредна депресія за пев-

ною ознакою в більш високому ступені проявляються в гаметної або 

навпаки у гетерогаметної статі, хоча значення статі вивчено ще недостат-

ньо. Таким чином, гетерозис і депресія матеріалізуються завдяки полярним 

ступеням вираженості статі і ознакам статевого диморфізму. У зв’язку з 

цим доцільно обґрунтувати новий підхід до селекції, що ґрунтується на 

доборі і підборі тварин за статевим типом і статевим диморфізмом [3]. 

Висновки. Науково обґрунтоване уявлення про біологічну сутність та 

практичну значимість інбридингу, як методу закріплення бажаної спадко-

вості, зростання гомозиготності та препотентності інбредного потомства, 

сформувалося в першій половині ХХ ст. Розвиток теорії інбридингу в тва-

ринництві другої половини ХХ – початку ХХІ ст. здійснювався за напря-

мами: з’ясування природи явища інбридинг-депресії, її впливу на 

формування господарськи корисних ознак тварин, визначення ролі інбри-

дингів на різних етапах створення нових порід, пошуки ефективних ме-

тодів їх оцінки. У вивчення основних закономірностей спорідненого 

розведення вагомий внесок зробили: М. Ф. Іванов, О. О. Іванова, 

М. А. Кравченко, Ф. В. Ільєв, А. Шапоруж, С. Райт, М. В. Зубець, 

В. П. Буркат, В. І. Ладика, І. П. Петренко та ін.  

Обґрунтовано визначальну роль у розробленні концептуальних поло-

жень теорії інбридингу академіка НААН М. В. Зубця, які покладено в ос-

нову сучасної методики породотворення, апробованої при виведенні 

вітчизняних порід і типів великої рогатої худоби молочного і м’ясного 

напрямів продуктивності. Ученим доведено, що інбредна депресія є тісно 

пов’язаною з таким еволюційним феноменом як статева диференціація. 

Обґрунтовано новий підхід до селекції на основі добору та підбору тварин 

за статевим типом і статевим диморфізмом. 
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Анотація 

Автори у своїй роботі розкривають результати дослідження щодо на-

явності інтернет-залежності від соціальних мереж серед студентів вищих 

навчальних закладів. Відзначають актуальність розповсюдженості даного 

виду адикцій, вказують на необхідність виявлення та розробки методів за-

побігання, а також роз’яснюють необхідність системного виховання наста-

новлень щодо здорового способу життя.  

Ключові слова: адикції, залежність, ігрова та комп’ютерна залеж-

ність, соціальні мережі, Інтернет, студенти вищих навчальних закладів 

Summary 

In the article, authors disclose the results of a study on the presence of the 

Internet, depending on the social networking among students of higher educa-

tional institutions. Celebrating of prevalence of this type of addiction, point to 

the need to identify and develop methods of prevention, as well as the need to 

clarify the system of education systems with respect to a healthy lifestyle. 

Keywords: addiction, dependence, games and computer addiction, social 

networking, Internet university students 

 

В останні роки ситуація в Україні характеризується безперервно зрос-

таючими вимогами та психологічним навантаженням на підростаюче по-

коління через дію різноманітних масових психогенних чинників 
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(Н.О. Марута, 2003; І.В. Лінський, 2008; О.С. Чабан, 2009). Це, у свою чер-

гу, не оминуло й психічне здоров’я суспільства, призвело до збільшення у 

ньому поведінкових розладів, зокрема, хвороби - залежності (В.Л. Гавенко, 

2001; А.І. Мінко, 2002; О.А. Ревенок, 2004). Залежними від різноманітних 

хімічних та нехімічних речовин, а також й приладів стають особи підлітко-

вого віку (Б.В. Михайлов, 2000; В.С. Підкоритов, 2003). Все більшої акту-

альності набуває комп’ютерна адикція серед підлітків, а особливо 

інтернет-залежність від соціальних мереж. Доступність соціальних мереж 

та швидкість розповсюдження інформації обумовлює вибір такої форми 

спілкування як основної. Задоволення потреб у спілкуванні, самореалізації, 

переноситься з реального життя у віртуальний світ мережі Інтернет. 

Безліч людей почали використовувати всесвітню мережу не тільки для 

роботи чи пошуку інформації, а як засіб життя. Представники різних віко-

вих категорій використовують можливості соціальних мереж для досяг-

нення різних цілей, це: спілкування, збагачення своїх наукових знань, 

розваги, шопінг, ігри тощо. Але не всім вдається контролювати кількість 

часу, проведеного в Інтернеті, внаслідок чого можуть розвиватись різно-

манітні інтернет-адикції. Особливо вразливі до адиктивної поведінки осо-

би підліткового віку. Відповідно до нових діагностичних рекомендацій, 

інтернет-залежною визнається людина, яка проводить в мережі не менше 

шістьох годин на день і у якої спостерігався, що найменше, один із симп-

томів залежності протягом попередніх трьох місяців [3]. 

Інтернет-адикція – це психічний розлад, нав’язливе бажання підклю-

читися до Інтернету і хвороблива нездатність вчасно відключитися від 

нього [2]. 

Залежна поведінка не обов'язково призводить до захворювання або 

смерті, але закономірно викликає особистісні зміни і соціальну дезадапта-

цію. 

Таким чином, залежна (адиктивна) поведінка це аутодеструктивна по-

ведінка, пов'язана із залежністю від вживання певної речовини або від спе-

цифічної активності з метою зміни психічного стану. Суб'єктивно вона 

переживається, як неможливість жити без об'єкта адикції. Як нездоланний 

потяг до нього. Дана поведінка носить виражений аутодеструктивний ха-

рактер, оскільки неминуче руйнує організм і особистість. 

Оскільки підлітковий вік характеризується ще недостатньо сформова-

ною психікою, то саме серед цієї категорії населення найбільш 

розповсюдженою детермінантою формування інтернет-адикції стає тех-

нічний прогрес з швидким розповсюдженням різноманітних гаджетів.  

З метою виявлення наявності схильносте до різноманітних залежносте 

нами було проведено експериментальне дослідження серед студентів 

Одеського національного медичного університету (ОНМедУ). Вибірку 

склали студенти денної форми навчання медичного факультету № 2, за 

спеціальністю «Лікувальна справа» у кількості 215осіб, віком від 17 до 20 

років. 
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Для виявлення інтернет-адикцій, обрано тестову методику, розробле-

ну і апробовану в 1994 році доктором Кімберлі Янг – «Тест на інтернет-

залежність» (в оригіналі «Internet Addiction Test») [4]. З метою виявлення 

схильностей до певних видів інтернет-адикцій – була використана «Анкета 

на виявлення комп’ютерних адикцій»[1]. 

За результатами тесту на інтернет-залежність К. Янг виявлено, що 

67,37 % опитаних мають деякі проблеми з надмірним захопленням мере-

жею Інтернет, 27,62 % респондентів мають інтернет-залежність та 5,01 % – 

звичайні користувачі Інтернету. 

«Анкета на виявлення комп’ютерних адикцій» дозволила виявити де-

які переваги та вподобання опитаних. В рамках нашого дослідження, ми 

звернули увагу на: кількість часу, проведеного в мережі Інтернет; вид 

соціальної мережі, яка найчастіше використовується; схильність до фото-

графування самого себе. За результатами проведеного анкетування на ви-

явлення комп’ютерних адикцій було визначено, що 43,78 % опитаних 

проводять за комп’ютером від 3 до 5 годин, більше 5-ти годин за 

комп’ютером проводить − 31,77 % опитаних та 24,45 % опитаних − від 1 

до 3 годин проводять за комп’ютером. 

З огляду на мету, яку переслідують опитані при використанні Інтерне-

ту встановлено, що 13,89 % опитаних проводять час в Інтернеті з метою 

збагачення своїх наукових знань; 64,48 % опитаних з метою спілкування у 

соціальних мережах; 21,63 % опитаних з метою розваг. 

Щодо користування соціальними мережами було виявлено наступні 

вподобання: 66,41 % опитаних користуються соціальною мережею 

VKontakte, 27,07 % опитаних користуються соціальною мережею Facebook 

та 6,52 % опитаних використовують інші соціальні мережі. 

Зазначимо, що за результатами дослідження була виявлена схильність 

студентів ВНЗ до надмірного захоплення мережею Інтернет (67,37 %) з ме-

тою спілкування (64,48 %) у соціальних мережах VKontakte (66,41 %). От-

же, життя та задоволення однієї із актуальних потреб підліткового віку 

переноситься з реального життя у світ мережі Інтернет. А сучасні методи 

профілактики адиктивної поведінки за інерцією продовжують відштов-

хуватись не від інформаційних технологій, а від попередження вживання 

(або надмірного вживання) психоактивних речовин. Молоде покоління не-

достатньо інформується про можливі наслідки захоплення грою, спілку-

ванням за допомогою соціальних мереж чи іншими адиктогенними 

поведінковими стереотипами, не виховується культура поведінки із 

новітніми технологіями. Вважаємо за необхідне, ще раз підкреслити 

нагайність розробки та впровадження новітніх алгоритмів профілактики 

нехімічних адикцій в тому числі Інтернет-залежності від соціальних мереж 

серед молодого покоління. Запровадити здійснення профілактичних за-

ходів необхідно у різноманітних навчальних закладах з метою попере-

дження розвитку хвилі Інтернет адикцій.  
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Постановка проблеми 

Ознакою сучасного життя України є зміни, які мають глобальний ха-

рактер, у всіх сферах життя. Сучасний стан суспільства вимагає підготов-

лених людей, висуває нові вимоги до рівня їхньої професійної 

компетентності, якостей особистості: здатності швидко адаптуватися до 

змін, критично ставитися до них, саморозвиватися, вибудовуючи певним 

чином свою особистість. Тому звертаємося до одного з найважливіших ре-

сурсів модернізації вітчизняної освіти на сьогодні. Згідно з Болонською 

декларацією, продукт, який ми отримуємо в кінці освітнього процесу, ха-

рактеризується за трьома позиціями: академічна якість, яка включає три 

компоненти (професійний, загальнокультурний, особистісно-

розвиваючий); конкурентоспроможність; академічна мобільність. В націо-

нальній системі освіти академічній якості завжди приділялась велика ува-

га, і це мало свої позитивні результати. Конкурентоспроможність та 

академічна мобільність, що є складовою професійної мобільності, є дещо 
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новими показниками якості, які привносять елементи прагматичності і що-

до способу викладання, і щодо способу використання отриманих знань. 

Освітня система є досить складним механізмом, і не може оперативно ре-

агувати на потреби суспільства. Проаналізувавши сутність суспільних 

процесів, ми трансполюємо його потреби на нашу власну діяльність, 

змінюємо її стратегію, “перебудовуємося” особистісно, і, таким чином, по-

чинається прогрессивна трансформація усіх сфер життя суспільства.  

Наше дослідження виконується в рамках наукової теми кафедри ро-

манської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київського 

університету імені Бориса Грінченка “Розвиток європейських мов та літе-

ратур в контексті міжкультурної комунікації”.  

Тож, професійна мобільність являє собою ознаку професійної особи-

стості фахівця і, таким чином, її формування має стати складовою процесу 

професійної підготовки студента-філолога.  

Обрана тема зумовлена недостатньою вивченістю питання про-

фесійної мобільності студентів філологічних спеціальностей в суто дидак-

тичному його аспекті. Розвідки, які існують, зосереджують увагу 

здебільшого на вирішенні проблеми в економічному та соціальному кон-

текстах, хоча частіше саме в педагогічному контексті виникають питання: 

якими професійними компетенціями мають володітити студенти-філологи, 

щоб бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці? яке місце 

займає професійна мобільність в сучасній системі підготовки філолога? які 

найбільш ефективні засоби методичного вирішення цього питання? 

Мета статті – уточнити поняття професійної мобільності як методич-

ної категорії, визначити її зміст та місце у професіогенезі особистості 

філолога. 

Ананліз останніх публікацій 

Проблемі професіоналізації та професійного розвитку особистості 

присвячені роботи А.О. Деркач, В.Г. Зазикін, Е.Ф. Зеєр, Є.О. Климов, І.С. 

Л.М. Мітіна, Ю.І. Поваренков, А.О. Реан. Серед розвідок останніх років з 

проблем професійного розвитку в контексті формування професійної мобі-

льності фахівця важливе місце займають дослідження О.Гусака, В. Ворон-

кової, Н. Коваліско. В довідковій літературі знаходимо визначення 

професійної мобільності «як здатності, готовності особистості досить 

швидко і успішно опанувати нову техніку та технологію, набувати знання, 

уміння, яких бракує, що забеспечує ефективність підготовки до нової про-

фесійної діяльності»[1, 24]. Багатий науковий доробок присвячений дослі-

дженню професійної мобільності як суспільного явища ( Б. Барбер, Ю. 

Веніг, Е. Гідденс, П. Сорокін). Б. Гершунський, Б. Мітіна, І. Янжул до-

сліджують поняття мобільності в історичному аспекті. Мобільність як 

соціологічна категорія досліджується в роботах Р. Бендікс, Т. Заславської, 

С.Ліпсет. та ін. В економічному аспекті поняття професійної мобільності в 

умовах ринкової економіки досліджується в наукових розвідках вітчизня-

них учених О. Симончук, О. Щербак, Л. Данилова. Вивчення психологіч-
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ного аспекту проблеми (В.Ковальова, В.Тихонович, М.Шабонова, 

Л.Левченко та ін.) частіше торкається питання психологічної готовності до 

зміни професії та причин, що дозволяють чи не дозволяють зламати тра-

диційний стереотипи професійної поведінки. Проаналізовані вище до-

слідження свідчать про те, що професійна мобільність є 

міждисциплінарним, комплексним явищем, яке передбачає широту підго-

товки фахівця, його готовність до стрімких змін у змісті навчання, до опе-

ративного реагування на можливі зміни у сфері професійної діяльності та 

безперервне підвищення кваліфікації, здатності постійно аналізувати 

соціально-економічні тенденції, реалізовувати нестандартні рішення в си-

туації ринкової конкуренції.Тому підготовка фахівців, здатних до про-

фесійної мобільності, є однією з найважливіших тенденцій, що визначають 

хід модернізації та реформування національної системи освіти.  

Виклад основного матеріалу дослідження 

Професіоналізацію визначають як процес становлення особистості 

професіонала, що починається з моменту формування професійного інте-

ресу і триває протягом усього професійного життя людини. Професіогенез 

у широкому сенсі – це поступовий, планомірний, багатомірний, безпере-

рвний процес досягнення високого рівня професіоналізму, який забезпечує 

професійну ідентичність, що сприяє цілісності особистості та задо- волен-

ню потреб суспільного розвитку у тріаді «особистість-діяльність-соціум» 

[2]. Виділяють три основні етапи професіогенезу з погляду становлення 

професійної «Я- концепції»: етап орієнтації, у процесі якого відбувається 

професійне самовизначення і здійснення особистістю професійного вибо-

ру, первинне планування власного професійного життя; етап навчання, у 

процесі якого здійснюється засвоєння необхідних професійних знань, 

умінь і навичок, професійне «дозрівання» особистості, виникає реалістич-

не уявлення про професійне середовище, ідентифікація з професією; етап 

професійного функціонування, що супроводжується розвитком професій-

ної Я- концепції особистості [3]. В період підготовки фахівця у вищому 

навчальному закладі здійснюється активний пошук можливостей розвитку, 

формування системи ціннісних орієнтацій, моделювання свого майбутньо-

го, формування образу майбутньої професії. Саме на цьому етапі – етапі 

навчання - надзвичайно важливо сформувати у студентів внутрішнє усві-

домлення багатоваріантності можливостей розвитку, уміннями сприймати 

світ в русі, тобто формувати професійну мобільність [4, с. 115]. Кожному з 

етапів професіогенезу відповідає свій «продукт» особистісного розвитку. 

Перехід на кожний наступний рівень професіоналізму людина здійснює 

завдяки вдосконаленню професійної мобільності. Тож, професійна мобіль-

ність як особистісна якість виступає як результат і як критерій оцінки ре-

зультативності професійного розвитку спеціаліста, його професіоналізму, і 

формується в соціальному, академічному, культурному, соціокультурному 

та професійному середовищі [5]. Поняття професійної мобільності розгля-

дається з одного боку, як зміна позицій, спричинену зовнішніми фактора-
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ми: низькою заробітньою платою, відсутністю робочих місць, що зумов-

лює необхідність адаптуватися до нових умов; з другого боку професійна 

мобільність - це потреба самовдосконалення особистості, що базується на 

стабільних цінностях - саморозвитку, самовизначенні – необхідності реалі-

зувати свою внутрішню свободу, швидко реагуючи на потреби суспільства 

завдяки освіченості та професійній компетентності (Л.Н.Лесохіна, 

Л.І.Рибникова). Професійна мобільність є психологічною готовністю фахі-

вця до вирішення широкого кола виробничих питань, здатністю оператив-

но, швидко перебудовуватись в залежності від ситуації, оскільки найбільш 

ефективною відповіддю людини на невизначеність та проблемність трудо-

вої ситуації є гнучкість поведінки, що проявляється в її здатності швидко 

змінювати стратегію, або спосіб дій у відповідності до умов, що зміню-

ються. При цьому показником гнучкості є швидкість зміни стратегій в 

залежності від ситуації (Л.П. Шевченко).М. Дьяченко, Е. Зеєр та Л. Канди-

бович визначають професійну мобільність як здатність і готовність особи-

стості досить швидко й успішно опановувати нову техніку й технологію, 

виконувати нові виробничі завдання, здобувати відсутні знання й уміння, 

що забезпечують ефективність нової професійної діяльності. Тож, профе-

сійна мобільність є механізмом соціальної адаптації, що дозволяє людині 

управляти ресурсами суб’єктності і професійною поведінкою. Розділяємо 

думку Л. Горюнової, яка вважає, що професійну мобільність «варто визна-

чати на рівні особистісних якостей (адаптивність, комунікативність, само-

стійність, пристосовність, цілеспрямованість, ціннісні орієнтації й 

установки, соціальна пам’ять, критичне мислення, здатність до самопіз-

нання, саморозвитку, самоосвіти, соціальна рухливість); на рівні характе-

ристик діяльності (рефлексивність, креативність, проективність, 

прогнозування, цілепокладання, гнучкість, пластичність); на рівні процесів 

перетворення власної особистості, діяльності, навколишнього середовища» 

[6, 21]. Перелічені психологічні компоненти забезпечують суб’єктну акти-

вність фахівця у професійному середовищі, яке постійно змінюється, що 

стимулює фахівця ставити перед собою нові завдання і досягати нової ме-

ти.  

Професійна діяльність філолога, будь-то філолог-дослідник, чи філо-

лог-практик пропонує цілу низку рольових позицій, які протягом навчання 

мають ретельно досліджуватись як самим студентом, так і пропонуватись в 

ході викладання дисциплін, запропонованих навчальним планом. Прий-

няття студентом певної ролі дозволило б йому сформувати гностичні 

професійні вміння: самостійно формулювати комунікативні цілі і контро-

лювати їх досягнення, а також проаналізувати варіативність стратегій по-

ведінки в різних професійних ситуаціях. Крім того, використання рольової 

поведінки дало б студентам можливість усвідомити свої слабкі і сильні 

сторони, тобто провести самодіагностику. Студент усвідомить вимоги, які 

йому пред'являє та чи інша рольова поведінка, і співвіднесе з ними свої 

здібності і можливості та визначить стратегію свого подальшого розвитку 



18 

як фахівця. Істотну роль в цьому процесі відіграє самооцінка і здатність до 

рефлексії. Самооцінка, що розуміється як "оцінка особистістю своїх мож-

ливостей, якостей і місця серед інших людей", співвіднесення знань про 

свої можливості, здібності, особистісні риси і можливі перетворення в 

предметному світі, в самому собі спрямовані на «проектування себе» 

відповідно до вимог майбутньої професійної діяльності. Рефлексивність, 

креативність, проективність, прогнозування професійної поведінки в нав-

чальній ситуації забезпечать досягнення її гнучкості та вміння швидко 

змінювати стратегію . Таким чином формуються конструктивні вміння. 

Процес проектування своєї поведінки в певних умовах пов'язаний зі 

здатністю узагальнення одержуваної ззовні інформації. Узагальнені знання 

і способи діяльності зберігаються в пам'яті у вигляді моделей. Модель 

професійної ситуації, спеціально створена в навчальних умовах, відобра-

жає специфіку професійної поведінки в певній ситуації і є, таким чином, 

засобом передачі накопиченого професійного досвіду. Використовуючи в 

навчальному процесі моделей ситуацій, як глобальних актів професійної 

поведіки в реальних професійних умовах, ми формуємо спеціальні ор-

ганізаторські вміння: спонтанно реагувати на постійно мінливі умови 

навчальної ситуації, коригувати поведінку, планувати і організовувати 

окремі фрагменти професійної діяльності. Орієнтування в професійній си-

туації і проектування поведінки в конкретних умовах умовах вимагають 

певного рівня розвитку когнітивних здібностей майбутніх фахівців. Віко-

вий період від 18 до 21 року, який припадає на навчальний етап професіо-

генезу психологами визначений як оптимальний в розвитку 

інтелектуальних і логічних здібностей людини. Добре розвинене логічне 

мислення і вербальний тип інтелекту у віці 18-20 років сприяють про-

фесійно спрямованого розвитку аналітичних здібностей студентів. Оскіль-

ки логічне мислення вже досить розвинене, узагальнення є в цьому 

віковому періоді одним з головних компонентів в структурі мислення, спо-

стерігається зростання можливості логічного перетворення засвоєного ма-

теріалу. Ця особливість дозволяє використовувати в навчальній діяльності 

аналітичні здібності студентів, що дозволяють здійснювати операції в 

порівнянні, диференціації та узагальнення отриманої інформації.  

Висновки 

Професійна мобільність філолога – це суб’єктна активність студента, 

яку він спрямовує на формування професійних гностичних, конструктив-

них та організаторських вмінь та спеціальних особистісних якостей, яка у 

професіогенезі особистості набуває максимального розвитку на етапі нав-

чання. Аналіз професійної мобільності як складової професійної компетен-

тності філолога та визначення її місця у професіогенезі особистості, 

дозволить в подальшому представити її як набір спеціальних професійно-

комунікативних вмінь, що зробить більш конкретним пошук ефективних 

засобів її формування. 
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Анотація 

У статті розглядається фізична культура, як одна із граней загальної 

культури людини, її здорового способу життя, багато в чому визначає по-

ведінку людини в навчанні, на виробництві, у побуті, у спілкуванні, сприяє 

вирішенню соціально-економічних, виховних і оздоровчих завдань. Саме 

тому сьогодні особливого значення набуває здійснення системи моніто-

рингу фізичного стану й розвитку різних категорій і груп населення, 

насамперед дітей і учнівської молоді. Моніторинг дозволяє окреслити 

шляхи й засоби ліквідації негативного стану фізичного виховання. 

Ключові слова: моніторинг, фізичнй стан, молодші школярі, фізичне 

виховання. 

 

Аннотация 

В статье рассматривается физическая культура, как одна из гране об-

щей культуры человека, его здорового способа жизни, во многом опреде-

ляет поведение человека в обучении, на предприятии, в бытовой жизни, в 

общении, способствует в решении социально-экономических, воспита-

тельных и оздоровительных задач. Именно по этому сегодня особенное 

значение приобретает осуществление системы мониторинга физического 

состояния и развитий различных категорий и групп населения, прежде все-

го детей и студенчества. Мониторинг позволяет очертить пути и способы 

ликвидации негативного состояния физического воспитания. 

Ключевые слова слова: мониторинг, физическое состояние, млад-

шие школьники, физическое воспитание. 

Фізичний стан молодших школярів характеризує функціональну гото-

вність основних систем організму забезпечувати його працездатність і оці-

нити рівень фізичного розвитку в кожного індивіда окремо. Під фізичним 

станом розуміють комплекс морфологічних і функціональних властивос-

тей організму осіб, що займаються фізичною культурою та спортом, й оці-

нювати їхній фізичний розвиток. Стан здоров’я і рівень фізичного 

розвитку людини – це чинники, що визначають можливості і характер за-

нять фізичними вправами, а також особливості спортивного тренування. 

Статура і стан опорно-рухового апарату – важливі критерії при спор-

тивній орієнтації і подальшому доборі кандидатів у збірні команди, тому 

що за рівних умов особи з визначеними типами статури можуть досягати 

більш високих спортивних результатів в окремих видах спорту. 

У дітей і підлітків нерідко виникають різні порушення постави і ско-

ліози, що є не тільки косметичним дефектом, але й погіршує діяльність 

внутрішніх органів. Деякі види рухової діяльності (бокс, веслування на ка-

ное тощо) можуть сприяти виникненню певних порушень постави. Тому 

викладачі і тренери повинні вміти виявляти порушення постави і застосо-

вувати відповідні педагогічні заходи для їх усунення і профілактики. 

Дослідження фізичного розвитку включає: соматоскопію, антропоме-

трію та їх оцінку. До найбільш інформативних величин, дослідження яких 
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викликає найменші труднощі (оскільки за їх динамікою можна простежити 

у процесі занять), належать частота серцевих скорочень (ЧСС), артеріаль-

ний тиск (АТ), частота подиху (ЧП), час затримки подиху. За їх допомо-

гою здійснюється контроль функціонального стану за навантажувальною й 

ортостатичною пробою, пробою Штанге тощо. 

У будь-якій діяльності людини виявляється її рухова функція, яка зна-

чною мірою залежить від індивідуального розвитку фізичних здібностей. 

Свого часу І. Павлов визначив, а надалі інші дослідники доповнили, що 

люди з різними особливостями нервової системи виявляють певну специ-

фіку не тільки в поведінці, але й у розвитку навичок, якостей тощо. Ви-

знаючи провідну роль нервової системи у формуванні рухової функції, 

більшість дослідників вказують на значний вплив морфо-функціональних 

особливостей у диференційованому розвитку сили, швидкості, витривало-

сті, гнучкості й спритності. Ці особливості характеризують пропорційність 

будови тіла, соматичну частину конституції, окремі антропометричні озна-

ки, рівень біологічної зрілості, рівень фізичного розвитку і т.ін. 

Фізичний стан залежить від фізичного розвитку й фізичних здібнос-

тей, одержаних у пубертатний період. Так, у дітей 12-15 років до 75% варі-

ацій швидкісно-силових здібностей визначається показниками зростання, 

ваги й віку. Парціальний вплив віку не перевищує 25%. У значної кількості 

випадків зріст і вага більше впливають на кінцевий результат у швидкісно-

силових вправах, аніж вік. 

Отже, між захворюваністю дітей і затримкою їхнього соматичного ро-

звитку відсутній зв’язок. Водночас в акселератів виявлено підвищену за-

хворюваність на хронічний тонзиліт проаналізували 25 морфо-

функціональних показників в 3442 школярів і переконалися в бездоказово-

сті тези про фізичний розвиток як позитивний показник здоров’я в сучас-

них умовах. 

Знання типологічних особливостей формування тотальних розмірів і 

пропорцій тіла в дітей та підлітків відіграє істотну роль при вирішенні пи-

тань професійної орієнтації, професійного й спортивного добору тощо, од-

нак для діагностики рівня здоров’я й «органічної» зрілості є менш 

вагомим. 

Антропометричні показники відіграють важливу роль в оцінюванні 

«біохімічної індивідуальності», в їх зв’язку з вуглеводним, білковим, ліпі-

дним обміном. Але при цьому слід врахувати, по-перше, що кожен суб’єкт 

має ознаки «біохімічної індивідуальності», оскільки комбінація генів у ко-

жного неповторна.  

Сьогодні в Україні існує гостра необхідність у створенні сучасної ін-

формаційної системи оцінки й контролю за фізичним станом молодших 

школярів на основі використання автоматизованих інформаційних систем. 

Вітчизняні і зарубіжні фахівці вказують на актуальність означеної про-

блеми та плідно працюють над її вирішення. Однак допоки в Україні існу-

ють тільки фрагментарні дослідження щодо питань аналізу фізичного 
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стану школярів. Стрімкий розвиток педагогічної науки в контексті інфор-

матизації сфери освіти зумовлює інтеграцію комп’ютерних технологій у 

таку специфічну галузь освіти, як фізичне виховання і спорт. 

Під час вивчення науково-методичної й спеціальної літератури було ро-

зглянуто різні комп’ютерні системи й програми, що використовуються у 

практиці фізичної культури для оцінювання рівня здоров’я школярів, які ми 

умовно розподілили на дві групи: основну й додаткову. До першої групи від-

носимо спеціалізовані програми, розроблені для комплексної оцінки стану 

здоров’я школярів, до другої – програми, які можуть використовуватись як 

додаткові. 

Поєднання властивостей експертної системи й бази даних дозволяє 

використовувати комп’ютерну програму для вирішення таких завдань: ди-

намічний моніторинг фізичного стану учнів; реєстрація результатів педа-

гогічного тестування і їх бальне оцінювання; аналіз даних про стан учнів; 

виявлення індивідуальних особливостей статури, моторики, темпів фізич-

ного розвитку, м’язової енергетики, прогнозування майбутніх спортивних 

успіхів; розробка методичних рекомендацій для занять фізичними вправа-

ми і спортом. 

Незважаючи на те, що з кожним роком збільшується кількість спеціа-

лізованих автоматизованих комплексів і прикладних програм, які дозво-

ляють проводити реєстрацію й оцінювання різних показників здоров’я 

людини, до сьогодні немає єдиної програми моніторингу стану здоров’я 

школярів, а наявні розробки не можуть претендувати на вичерпне вирі-

шення програми. Тому виникає необхідність створення науково обґрунто-

ваної системи моніторингу фізичного стану молодших школярів. 

Для вирішення питань щодо управління здоров’ям необхідне вичерп-

не уявлення про загальні закономірності формування здоров’я та знання 

визначальних чинників особливостей здоров’я в різних груп населення, що 

дасть можливість сконцентрувати зусилля суспільства на ризиках різних 

відхилень у стані здоров’я [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Управління процесом фізичного виховання можливе лише за наявнос-

ті достатньофї кількості інформації про стан здоров’я об’єкта, а викорис-

тання об’єктивних оцінок здоров’я учнів на уроках фізичної культури 

дозволяє вчителеві не тільки побудувати педагогічний процес на основі 

зворотного зв’язку, а й перевести учнів та їх батьків з позиції об’єкта на 

позицію суб’єкта організаційного процесу. 

Слід зазначити, що сьогодні у сфері здійснення моніторингу фізич-

ного стану спостерігається спонтанна діяльність. Передусім не розробле-

но методичний апарат його організації і проведення, різноманітні системи 

тестування відрізняються як набором тестів і шкалами оцінювання, так і 

технологією збирання, збереження, обробки та поширення отриманої ін-

формації. А проведення моніторингових досліджень супроводжується от-

риманням значного об’єму інформації, аналіз якої неможливо здійснити 

без використання сучасних інформаційних систем  
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Загальнодержавний моніторинг стану фізичного здоров’я населення, 

фізичного розвитку дітей, підлітків та молоді – систему заходів (спостере-

ження, аналіз, оцінка та прогноз) з метою отримання інформації, необ-

хідної для прийняття зобумовлених управлінських рішень зі зміцнення 

здоров’я різних груп населення [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Постановка та вирішення подібних завдань актуальні і для сучасної 

України, адже фізичний стан значної частини населення нашої країни уна-

слідок дії негативних соціально-економічних та економічних чинників є 

незадовільним. Як приклад ігнорування регіонального, хронологічного та 

функціонально-вікового чинників можна назвати розроблені в 1996 р. 

«Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення 

України», що й сьогодні становлять базовий програмно-нормативний до-

кумент загальнодержавного значення. 

У таких умовах доцільним є проведення моніторингових заходів на 

основі принципу проблемно-цільової орієнтації, спрямованих на до-

слідження фізичного стану з метою отримання інформації, необхідної для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо його зміцнення. 

Моніторинг стану фізичного здоров’я, фізичного розвитку дітей, під-

літків і молоді (далі йменується – моніторинг) є системою заходів щодо 

спостереження, аналізу, оцінки й прогнозу стану фізичного здоров’я насе-

лення, фізичного розвитку дітей, підлітків і молоді і є частиною соціально-

гігієнічного моніторингу, що проводить МОН молоді та спорту України. 

Моніторинг проводиться з метою одержання інформації, необхідної 

для прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо зміцнення здо-

ров’я населення. 

Під час проведення моніторингу вирішуються такі завдання: 

а) виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом фізичного 

здоров’я населення, фізичного розвитку дітей, підлітків і молоді і впливом 

чинників середовища перебування людини; 

б) прогнозування стану фізичного здоров’я населення, фізичного роз-

витку дітей, підлітків і молоді; 

в) виявлення чинників, що негативно впливають на стан фізичного 

здоров’я населення; 

г) формування інформаційного фонду (у частині інформації про стан 

фізичного здоров’я населення, фізичного розвитку дітей, підлітків і моло-

ді); 

д) визначення невідкладних і довгострокових заходів щодо запобіган-

ня й усунення негативних впливів на фізичне здоров’я населення; 

е) підготовка рішень про реалізацію заходів, спрямованих на зміцнен-

ня фізичного здоров’я населення; 

ж) інформування державних органів, органів місцевого самовряду-

вання, зацікавлених організацій, а також громадян про результати, одер-

жані в ході моніторингу. 

Проведення моніторингу містить у собі: 
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а) спостереження за станом фізичного здоров’я населення, фізичного 

розвитку дітей, підлітків і молоді; 

б) збирання, зберігання, обробку й систематизацію даних спостере-

ження за станом фізичного здоров’я населення, фізичного розвитку дітей, 

підлітків і молоді. 

Установи системи освіти, фізичної культури й спорту здійснюють: 

а) збирання, первинну обробку, оцінку інформації, отриманої в ході 

моніторингу, зберігання й передання її в центри державного санітарно-

епідеміологічного нагляду; 

б) підготовку пропозицій для органів місцевого самоврядування з пи-

тань зміцнення здоров’я населення в містах та інших населених пунктах. 

Органи державного керування освітою, фізичною культурою й спор-

том разом із установами державної санітарно-епідеміологічної служби Ук-

раїни здійснюють: 

а) формування баз даних на підставі результатів моніторингу; 

б) проведення аналізу одержаних даних, виявлення причинно-

наслідкових зв’язків між станом фізичного здоров’я населення, фізичного 

розвитку дітей, підлітків і молоді і впливом факторів середовища перебу-

вання людини; 

Фізична культура, як одна із граней загальної культури людини, її 

здорового способу життя, багато в чому визначає поведінку людини в нав-

чанні, на виробництві, у побуті, у спілкуванні, сприяє вирішенню соціаль-

но-економічних, виховних і оздоровчих завдань. Саме тому сьогодні 

особливого значення набуває здійснення системи моніторингу фізичного 

стану й розвитку різних категорій і груп населення, насамперед дітей і уч-

нівської молоді. Моніторинг дозволяє окреслити шляхи й засоби ліквідації 

негативного стану фізичного виховання. 

Отже, моніторинг фізичного стану молодших школярві - визнача-

ємо як систему заходів щодо збирання, опрацювання, аналізу та по-

ширення інформації з метою вивчення й оцінювання цього стану в 

дітей молодшого шкільного віку та прогнозування його розвитку на 

підставі аналізу одержаних даних. 
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Аннотация. В работе охарактеризованы особенности паттерна спон-

танного дыхания у детей с различными формами дизартрии. Для опреде-

ления теоретических позиций исследования применены методы анализа 

научных источников по исследуемой проблеме; для выявления состояния 

дыхания детей с различными формами дизартрии задействован метод ап-

паратной диагностики - спирография. Установлено, что у детей с различ-

ными формами дизартрии наблюдаются специфические нарушения 

паттерна спонтанного дыхания, которые различаются, в основном, по по-

казателям дыхательного объема, длительности вдоха и выдоха, объемной 

скорости вдоха и выдоха, частоты дыхания. 

Ключевые слова: нарушения речи, дизартрия, дыхания, младшие 

школьники. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПАТТЕРНУ ДИХАННЯ У 

 МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З РІЗНИМИ ФОРМАМИ ДИЗАРТРІЇ 
Анотація. В роботі схарактеризовано особливості паттерну спонтан-

ного дихання у дітей з різними формами дизартрії. Для визначення теоре-

тичних позицій дослідження застосовано методи аналізу наукових джерел 

з досліджуваної проблеми; для з’ясування стану дихання дітей із різними 

формами дизартрії задіяно метод апаратної діагностики – спірографія. 

Встановлено, що у дітей із різними формами дизартрії спостерігаються 

специфічні порушення паттерна спонтанного дихання, які розрізняються, в 

основному, за показниками дихального об’єму, часу вдиху та видиху, 

об’ємної швидкості вдиху та видиху, частоти дихання. 

Ключові слова: порушення мовлення, дизартрія, дихання, молодші 

школярі. 

 

Актуальність дослідження пов’язана зі значним поширенням різних 

порушень мовлення серед дітей, які відвідують загальноосвітні школи. Так, 

за різними даними понад 30% школярів молодшого шкільного віку мають 

різноманітні порушення мовленнєвого розвитку, з яких у 15% до кінця 

навчання в початкових класах ці порушення залишаються без змін.  

Поза увагою дослідників залишаються функціональні аспекти мов-

леннєвого розвитку дітей з порушеннями мовлення, які пов'язані не тіль-
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ки з корекцією артикуляційних рухів, дрібної моторики, порушень звуко-

вимови, але й з відновленням дихальної мускулатури та формування сте-

реотипу правильного дихання. Незважаючи на важливість дихання в 

розвитку мовлення, у логопедичній та педагогічній літературі воно зали-

шається малодослідженим, а методики дослідження показників зовнішньо-

го дихання в основному зводяться до визначення життєвої ємності легенів 

(ЖЄЛ). 

Метою нашої роботи стало визначення особливостей паттерну спон-

танного дихання у дітей з різними формами дизартрії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дихання – це керований 

механізм адекватного пристосування організму дитини до мінливих умов 

існування і респіраторний вплив на напружені психічні та фізичні функції, 

що сприятимуть підвищенню ефективності корекційно-виховного процесу 

молодших школярів із порушеннями мовлення. До того ж корекція дихан-

ня сприяє оптимізації функціонального статусу глибинних утворень мозку, 

формуванню базису підкорково-коркових і міжпівкульних взаємодій [7]. 

За наявними у спеціальній літературі відомостями, розлади дихання в 

низці випадків свідчать про мовленнєву патологію. Відомо, що в процесі 

мовленнєвого розвитку виробляється специфічний «мовленнєвий» ме-

ханізм дихання, а отже, і специфічні «мовленнєві» рухи діафрагми. У про-

цесі усного мовлення діафрагма багаторазово виробляє тонко 

диференційовані рухи вдиху і видиху, причому коливальні рухи відбува-

ються на тлі загального безперервного видиху. У цьому полягає парадокс 

мовленнєвого дихання, що його розкрив М. Жинкін [3]. При кожному 

звуці мовлення діафрагма модулює з певною амплітудою і тим самим 

дублює артикуляцію мовленнєвих ефектів (губ, язика, глотки, гортані). 

Центральні механізми чітко регулюють і координують рухи діафрагми в 

процесі мовленнєвого видиху [2].  

При дизартрії порушення мовленнєвого (фонаційного) дихання та го-

лосу вкрай різноманітні та специфічні для різних її форм [1]. Найбільше 

часто вони характеризуються недостатньою силою голосу (голос слабкий, 

тихий), порушеннями тембру голосу (глухий, назалізований, хрипкий, мо-

нотонний, здавлений, тьмяний; може бути гортанним, форсованим, напру-

женим, переривчастим та ін.), слабкою виразністю або відсутністю 

голосових модуляцій (дитина не може довільно змінювати висоту тону). 

Отже, основні симптоми дизартрії – порушення звуковимови і просодичної 

сторони мовлення, – визначаються характером і ступенем виразності про-

явів артикуляційних, дихальних і голосових розладів. При дизартрії пору-

шується нижчий фонологічний рівень мовлення. Поряд із мовленнєвими 

виділяють і немовленнєві порушення. Це прояви бульбарного і псевдобу-

льбарного синдромів у вигляді як розладів смоктання, ковтання, жування, 

так і фізіологічного дихання [5]. 

У результаті тривалого порушення структурно-функціональної ор-

ганізації дихання та його паттерну в центральній нервовій системі фор-
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мується стійкий патологічний стереотип фонаційного дихання [6]. Стійкий 

стереотип патологічного дихання та посилюючі його несприятливі факто-

ри ризику частково пояснюють низьку ефективність багатьох методо-

логічних підходів логопедів, педагогів і психологів, які намагалися 

вирішити проблему порушень мовлення, без урахування системних ме-

ханізмів регуляції порушених функцій. З іншого боку, еволюційні й 

функціональні зв’язки рухової та мовленнєвої систем обумовлюють залу-

чення й особливу роль даних структур у процесі цілеспрямованої корекції 

психофізичного розвитку молодших школярів із мовленнєвими вадами.  

Методи дослідження. Надійним і точним методом дослідження ди-

хання є спірографія – метод графічної реєстрації змін легеневих об’ємів 

при виконанні природних дихальних рухів і вольових форсованих дихаль-

них маневрів. Спірографія дозволяє отримати низку показників, які опи-

сують вентиляцію легенів [4].  

Для вирішення завдання реєстрації параметрів функції зовнішнього 

дихання нами використовувався високоінформативний прилад «Спіроарт-

еріокардіоритмограф» (САКР), за допомогою якого були визначені пара-

метри паттерну дихання. Паттерн дихання складається з об’ємних, часових 

та швидкісних характеристик некерованого дихання: тривалість вдиху; 

тривалість видиху; баланс тривалості вдиху і видиху; частота дихання; ди-

хальний об’єм; об’ємна швидкість вдиху; об’ємна швидкість видиху. 

В експерименті було задіяно 60 школярів 7-9 років з різними формами 

дизартрії, які навчались в різних загальноосвітніх школах м. Одеса.  

За даними неврологічного обстеження школярів із ВПМ у міській ме-

дико-психолого-педагогічній комісії було діагностовано: у 24 дітей – псев-

добульбарну спастичну дизартрію (40%), у 8 дітей – псевдобульбарну 

паретичну дизартрію (13%), у 9 дітей – коркову дизартрію (15%), у 19 

дітей – змішану дизартрію (32%). Усі діти мали висновки фахівців про 

нормальний стан фізичного слуху й інтелектуальний розвиток відповідно 

до вікових норм та не мали грубих відхилень у будові тіла та зубо-

щелепному апараті.  

Окремо був проведений аналіз показників паттерну дихання в молод-

ших школярів з різними формами дизартрії, який показав певні відмінності 

в паттерні дихання. А саме: 

 при псевдобульбарній спастичній дизартрії найбільші відхилення 

відзначались у показниках тривалості видиху (скорочення – 33%), його 

об’ємної швидкості (зменшення в 50%), дихального об’єму (зменшення в 

50%); 

 при псевдобульбарній паретичній дизартрії – показниках об’ємної 

швидкості вдиху (зниження у 87%), дихального об’єму (зменшення в 50%), 

схильності до рестрикції (зниження в 62%); 

 при змішаній дизартрії – показниках тривалості видиху 

(скорочення у 21 %), дихального об’єму (зниження 58%), схильності до 

рестрикції (зниження в 36%),  
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 при корковій дизартрії – показниках тривалості вдиху (скорочення 

в 78%), об’ємної швидкості видиху (збільшення в 55%), частоти дихання 

(збільшення у 88 %).  

Отримані дані наведені нами у табл.1. 

Таблиця 1 

Паттерн дихання дітей з різними формами дизартрії 

різними формами дизартрії 

Форми дизартрії 
Характеристика підгрупи за паттерном 

дихання 

Псевдобульбарна спа-

стична дизартрія 

скорочення часу видиху; низька об’ємна 

швидкість видиху; зниження дихального 

об’єму 

Псевдобульбарна паре-

тична  

дизартрія 

зниження об’ємної швидкості вдиху; зни-

ження дихального об’єму; схильність до ре-

стрикції 

Змішана дизартрія 
скорочення часу видиху; зниження дихаль-

ного об’єму; схильність до рестрикції 

Коркова дизартрія 

скорочення часу вдиху; збільшення об’ємної 

швидкості видиху; збільшення частоти ди-

хання  

 

Таким чином, у дітей із різними формами дизартрії спостерігаються 

специфічні порушення паттерна спонтанного дихання, які розрізняються, в 

основному, за показниками дихального об’єму, часу вдиху та видиху, 

об’ємної швидкості вдиху та видиху, частоти дихання.  

З цього випливає, що підбір засобів корекції повинен враховувати 

індивідуальні показники дихання. Необхідно приділяти увагу виробленню 

правильного дихання для оптимізації газообміну і кровообігу, вентиляції 

всіх ділянок легенів, масажу органів черевної порожнини, що сприяє плав-

ному протіканню процесу адаптації під час корекційної роботи. 

Перспективою подальших досліджень є адресна розробка індивіду-

альних дихальних вправ та втілення останніх в процес корекції мовлення. 

Керований процес дихання поступово перетворюється на спонтанний, за-

кріплюється в підкіркових та стволових відділах мозку – відбувається ін-

теріоризація спочатку повністю усвідомленої і контрольованої поведінки 

до рівня мимовільної саморегуляції. На тлі правильного паттерну спонтан-

ного дихання в школяра з порушеннями мовлення формується оптимальне 

фонаційне дихання, яке сприяє відновленню мовлення в дітей з діагнозом 

«дизартрія».  
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Аннотация. В статье показана оценка музыкальности и выразитель-

ности команд Украины разных возрастов по спортивной аэробике. Для ко-

личественного анализа музыкальности и выразительности использованы 

видеозаписи соревновательных программ спортсменов-аэробистов разных 

возрастных групп, метод экспертных оценок; метод математического ана-

лиза. Результаты проведенного исследования указывают на то, что му-

зыкальность и выразительность движений совершенствуется в процессе 

многолетней хореографической подготовки, а также на необходимость ис-

пользования тренерами и хореографами новых методов воспитания выра-

зительности движений у спортсменов-аеробистив. 

Ключевые слова: хореографическая подготовка, спортивная аэроби-

ка, музыкальность, выразительность, сложнокоординационные виды спор-

та. 
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РІВЕНЬ МУЗИКАЛЬНОСТІ ТА ВИРАЗНОСТІ КОМАНД РІЗНИХ 

ВІКОВИХ ГРУП ЗІ СПОРТИВНОЇ АЕРОБІКИ 

 

Анотація. У статті показано оцінку музикальності та виразності ви-

ступів команд України різних вікових категорій зі спортивної аеробіки. 

Для кількісного аналізу музикальності та виразності використано відеоза-

писи змагальних програм спортсменів-аеробістів різних вікових груп, ме-

тод експертних оцінок; метод математичного аналізу. Результати 

проведеного дослідження вказують на те, що музикальність та виразність 

рухів удосконалюється в процесі багаторічної хореографічної підготовки, а 

також на необхідність використання тренерами та хореографами нових ме-

тодів виховання виразності рухів у спортсменів-аеробістів. 

Ключові слова: хореографічна підготовка, спортивна аеробіка, му-

зикальність, виразність, складнокоординаційні види спорту. 

 

Спорт є близьким до мистецтва своєю видовищністю, гостротою кон-

фліктів, динамікою, неповторною індивідуальністю виконавців. Особливо 

це стосується видів спорту з високими вимогами до хореографічної підго-

товленості, до яких належить і спортивна аеробіка [3; 4]. 

Близькість видів спорту з високими вимогами до хореографічної 

підготовленості з мистецтвом обумовлює використання у вправах музики, 

що, відповідно, диктує цілий ряд вимог. Ідеться, перш за все, про му-

зикальність і виразність виконання рухів та вправ [6]. 

У самому понятті «рухатися під музику» вже закладена вимога до му-

зикальності виконання. 

Музикальність – це здатність узгоджувати свої рухи з музикою. 

Поняття «музикальність» передбачає також відповідність рухів стилю 

музичного твору, його ідеї та настрою, а також гармонійне поєднання ха-

рактеру музики й руху [5; 6]. 

Наявність у вправах музики, звичайно, пов’язана з вимогами до му-

зикальності виконання: 

 усі вправи мають виконуватися під музику (допускаються тільки 

дуже короткі довільні паузи, необхідні за змістом композиції); 

 музичний супровід має відповідати нормам, обумовленим прави-

лами змагань для кожного виду спорту (наприклад, правилами спортивної 

аеробіки допускається використання звукових ефектів, але зауважується, 

що вони повинні бути частиною музики, мати хорошу якість і бути узго-

дженими з нею за силою (обсягом) звучання, тоді як правилами художньої 

гімнастики використання звукових ефектів категорично забороняється, так 

само як забороняється використання попурі); 

 стиль вправи та склад (характер) виконуваних рухів повинні 

узгоджуватися зі стилем і структурою музичного супроводу; 

 вправа повинна передавати ідею музичного твору. 
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Вибір того чи іншого музичного супроводу неминуче впливає на ком-

позицію вправи. Імпровізаційна музика повинна строго підпорядковувати-

ся малюнку заданої тренером-хореографом комбінації, мати певний 

ритмічний малюнок, що відповідає характеру рухів. 

Спільними канонами для підбору музичних творів є танцювальність, 

образність, оптимістичний характер, завершеність мелодії. 

Вправа, що виконується під музику, не може являти собою набір еле-

ментів, що слідують один за одним у певному порядку, оскільки наявність 

музики передбачає: 

- розподіл елементів у просторі та часі відповідно до структури му-

зичного твору; 

-  відповідність характеру вправи характеру обраного музичного 

твору. 

Для спортсменів у видах спорту з високими вимогами до хорео-

графічної підготовленості недостатньо просто сприйняти музику – потріб-

но зуміти передати своє сприйняття, важливо донести ідею композиції. 

Звідси випливає третя вимога – до виразності виконання, або до артистиз-

му. 

Незважаючи на те, що в поняття «виразність» кожен вид спорту вно-

сить свої нюанси, вимоги до виразності виконання змагальних вправ є 

спільними у всіх видах спорту з високими вимогами до хореографічної 

підготовленості, а саме: єдність музичного, композиційного й емоційного 

змісту вправи; елегантність, гармонійність, легкість виконання; насичення 

дій природними емоціями (за невідповідні жести й міміку (гримаси), що не 

стосуються музичного супроводу та руху, у спортивній гімнастиці й ае-

робіці передбачено збавки); уміння виконати вправу й привернути увагу 

публіки (презентація) [1; 2]. 

Таким чином, уплив музикальності та виразності виконання на кінце-

вий результат виступу спортсменів у видах спорту з високими вимогами до 

хореографічної підготовленості – безсумнівний. У деяких видах спорту 

цей уплив більш істотний, в інших - відіграє менш важливу роль, але він, 

безумовно, є. Відповідно, проблема розвитку виразних здібностей, як і 

проблема створення оригінальних, яскравих, відповідних музичному су-

проводу та грамотних, з хореографічної точки зору, композицій, дійсно, 

актуальна. Тому метою роботи стала оцінка музикальності та виразності 

виступів команд України різних вікових категорій зі спортивної аеробіки 

[3; 6]. 

Для досягнення мети дослідження нами була розроблена кількісна 

шкала оцінки музикальності та виразності в спортивній аеробіці, виходячи 

з того, що правилами ФІЖ визначена максимальна оцінка - 2 бали: «від-

мінно» ‒ > 0,23; «дуже добре» ‒ 0,19 - 0,23; «добре» ‒ 0,14 - 0,18; «задові-

льно» ‒ 0,09-0,13; «погано» ‒ 0,04-0,08; «неприпустимо» ‒ <0,04. 
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Для кількісного аналізу музичності та виразності використано відео-

записи змагальних програм спортсменів-аеробістів різних вікових груп, 

метод експертних оцінок; метод математичного аналізу. 

У дослідженні взяли участь 3 команди зі спортивної аеробіки м. Оде-

си: діти – 7-11 років, кадети – 12-16 років та дорослі – старше 17 років. 

Підсумки дослідження вказують на те, що, за результатами оцінюван-

ня 5 експертів, найвищу оцінку виразності було поставлено команді дорос-

лих - 0,21 бала, що відповідає «дуже добре» (табл.1). 

Таблиця 1 

Середня експертна оцінка музикальності та виразності команд 

зі спортивної аеробіки різних вікових категорій (р <0,05) 

Команди Діти Кадети Дорослі 

Музикальність (бали) 0,12 ±0,004 0,14 ±0,004 0,16±0,007 

виразність (бали) 0,15±0,005 0,18±0,007 0,21±0,006 

 

Найнижчу оцінку отримала команда віком 7-11 років – «добре» (0,15 

бала). На цьому ж рівні знаходиться «виразність» кадетів («добре»), хоча 

вона оцінена експертами дещо вище за балами – 0,18. Порівняльні дані ви-

разності наведені нами на рис. 1. 

 
Рис.1 Порівняльна оцінка виразності виступів команд різних вікових груп 

(у балах) 

 

Гірші результати загальної оцінки музикальності, отриманої за висту-

пи одеськими командами зі спортивної аеробіки. За «музикальність» ко-

манда вікової категорії 7-12 років (діти) отримала оцінку 0,12 бала, що 

відповідає «задовільно». Кадети та дорослі отримали оцінку 0,14 та 0,16 

бала – «добре». 
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Рис. 2. Порівняльна оцінка музикальності виступів команд різних вікових 

груп (у балах). 

 

Результати проведеного дослідження вказують на те, що музикаль-

ність та виразність рухів удосконалюється в процесі багаторічної хорео-

графічної підготовки. Однак, за даними оцінювання, жодна команда зі 

спортивної аеробіки не отримала оцінку «відмінно» одночасно як за му-

зикальність, так і за виразність виконання вправи, що вказує на необ-

хідність використання тренерами та хореографами нових методів 

виховання виразності рухів у спортсменів-аеробістів. 
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в поширенні мови та культури закордоном. Важливий наголос робиться на 

дослідженні основних напрямів діяльності медіахолдінгу RAI в поширенні 
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Постановка проблеми. Головним завданням ЗМІ є поширення досто-

вірної та правдивої інформації про події у світі та інформування громадсь-

кості про важливі моменти суспільного життя та інших сфер діяльності 
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людини. Однак з розвитком новітніх технологій та збільшенням доступу 

до інформації через канали ЗМІ, все більше людей відкривають для себе 

нові можливості використання досягнень медіа. Виходячи з розуміння то-

го, що культура та економіка взаємозалежні, представники італійського бі-

знесу та політики зрозуміли, що маючи через ЗМІ доступ до широкої 

аудиторії, вони отримують нові можливості для досягнення власних цілей. 

Тому за підтримки держави вони почали використовувати вплив теле- та 

радіомовлення, зокрема і для поширення привабливих сторін італійського 

способу життя, економіки, культури та конвергенції всього цього, що 

отримало назву «Країно-система», або «країно-Італія», шляхом випуску 

спеціальних освітніх, наукових та соціальних програм та прєктів. Важливу 

роль в цьому процесі було відведено італійській мові, як провіднику іта-

лійських цінностей та культури, а головну функцію в цьому напрямку пе-

ребрав на себе медіахолдінг RAI.  

Мета статті – визначити та проаналізувати основні напрями діяльно-

сті та роль холдінгу RAIв поширенні італійської мови та культури.  

Основні результати дослідження. Значна роль в поширенні італійсь-

кої мови за кордоном належить неофіційним каналам, через які іноземці 

вивчають італійську. Вони надають іноземцям достатньо матеріалу для ро-

зуміння і елементарного спілкування. У багатьох країнах люди володіють 

італійською, тому що протягом багатьох років дивляться та слухають про-

грами, які транслюються RAI: документальні фільми, телевізійні програми, 

телевізійні новин, пісні Челентано і Міна, що транслюються в різних краї-

нах. Серед найбільш відомих програм варто згадати передачі професор Ку-

тола «Відповідь вам», Альберто Манці «Ніколи не буває занадто пізно» 

[1].  

Корнео Лоредана, голова одного з підрозділів Холдінгу RAI зазначає, 

що: «В рамках діяльності медіахолдінгу RAI існують три напрями, по яких 

здійснюється діяльність, щодо пропагування та підтримки італійської ку-

льтури» [2]. 

Перший призначений для італійців, і спрямований на подолання непи-

семності. За даними професора Де Мауро майже 50 % італійців не можуть 

сприймати письмову інформацію та мають проблеми з розумінням усної 

мови [3]. Також сюди відносять програми для громадян інших країн, які 

вирішили, з різних причин, оселитись в Італії. RАІ Освіта, у співпраці з рі-

зними Міністерствами започаткувала ряд освітніх проектів, починаючи від 

тв медіа курсу «Я говорю італійською, курсу для мігрантів», що складаєть-

ся з 40 шестидесятихвилинних уроків, які відбувалися в аудиторіях з муль-

тинаціональними слухачами у справжніх Постійних територіальних 

центрах, і продовжуючи циклами із 80 передач «Італія - Італійці та італій-

ська мова для іноземців» та «Італійські дворики - італійська мова, достатня 

для того, щоб тримати громадянство» [2, 3]. 

Надзвичайно кропіткий та довгий процес відбору матеріалів для про-

грам сприяв організації медіа порталу італійської мови RAI Освіта, з он-
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лайн адресою в 2013 р. www.italiano.rai.it, який доповнює інші портали, 

тематичні школи з історії, літератури, філософії, мистецтва та дизайну, 

сьогодні портал задовольняє відповідні громадські потреби. Навчання від-

бувається відповідно до потреб спільноти та громадянського суспільства, 

тут представлений текст Конституції Італії декількома мовами, Хартія цін-

ностей. В результаті здійсненої роботи цей проект справді став дієвим 

кросмедійним інструментом, що продовжує розвиватись [4].  

Другим напрям присвячений широкій аудиторії глядачів італійських 

громадян, які багато років живуть на різних континентах, італійців, які по-

дорожують з метою туризму і роботи, громадян Італії, які проживають за 

кордоном, і тих, хто не цікавиться мовою, однак цінує та любить все іта-

лійське та Італію - італофілів. Для них RАІ Світ розробила ряд передач і 

теле-і радіопрограм за кордоном, спрямованих на ознайомлення з розвит-

ком мови, культури і особливостями італійського бізнесу [2].  

На каналі RAI Італія в програмі «Номер з видом» розповідають про 

красоти Італії, розвиток нових ідей та ініціатив, транслюються фільми, пе-

редачі, інтерв'ю, цікаві історії та біографії відомих людей і італійських мо-

лодих талантів. В програмах Кампус Італія говориться про можливості 

отримання передового досвіду в Італії для молоді в тих зарубіжних краї-

нах, де особливо численні італійські спільноти, в передачах розповідаєть-

ся, що головний герой-іноземець, проходить курс навчання в Італії, він 

розповідає що привело його до навчання в Італії та свої плани на майбутнє, 

про яке мріє. «Співтовариство» присвячене відвідуванню домівок великої 

кількості емігрантів різного віку, статі, професії, соціального статусу з ме-

тою ознайомлення з їхніми звичками. Крім того, для тих італійців, які ба-

жають повернутися до Італії на каналі RАІ Школа транслюється необхідна 

для цього інформація [2].  

До цього варто додати щоденні телевізійні і радіопрограми, які сто-

суються мови і культури на інших каналах RAI, RAI 5, а також Унінтенто, 

де транслюються лекції вищих навчальних закладів в нічний час. Це лище 

швидкий огляд проектів, які здійснюються мережею RАІ в сфері громадсь-

ких послуг [1]. 

І третій напрям охоплює діяльність Італофонійної радіотелевізійної 

спільноти - асоціації, яка займається пропагування італійської мови в засо-

бах масмедіа. Визначний вклад у створення Італофонійної радіотелевізій-

ної спільноти належить генеральному директору Юаджіо Агнес та 

президенту RАІ Серджіо Цзаволлі, які завдяки п'яти організаціям-

засновникам: RAI, Radio svizzera di lingua italiana, RTV Capodistria, San 

Marino RTV e Radio Vaticana в 1985 р. започаткували цю найбільш важли-

ву інституцію у світі медіа бізнесу з поширення італійської мови [5]. Ця 

організація прагне стати мостом між Італією та тими, хто говорить Італій-

ською.  

Юаджіо Агнес заявив: «Ми сподіваємось, що через вже зазначені іні-

ціативи зможемо стати взірцем не лише для італійської спільноти закордо-
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ном, але й для тих, хто закоханий у все італійське. Ми говоримо про італо-

фонію, але звертаємось до італофілів. Не випадково, що ми маємо назву 

«співтовариство»: ми обрали цю назву, тому що ми хочемо бути асоціаці-

єю, яка об'єднує в собі мережу для формування італофонії» [2].  

Крім організацій засновників до співтовариства належать хорватське 

радіо: радіо Пулі і радіо Рієці, Румунське, Албанське і Мальтійське радіо і 

телебачення, Радіо Тунісу, телевізійна служба громадського радіо WDR 

Кельн які ведуть трансляцію італійською мовою [5].  

З метою поширення товарів, ідей, інформації та досвіду у відповідних 

культурних індустріях відповідні ЗМІ проводять обміни програмами, зу-

стрічі, семінари, співпрацюють в інших сферах. 

Серед відомих проектів Співтовариства варто відмітити маршрут 

«Шлях вул. Франчіджена- вул. д'Аоста в Римі», який завершився у Ватика-

ні. За півтора місяця щотижня до ведучого Радіо RAI приєднувався одним 

із колег дружнього RAI радіо Хорватії, Словенії, Албанії, Тунісу, Німеч-

чини, Швейцарії – і кожен день, після подорожі, відбувалася трансляціz 

передачі. Щоденна 30 хвилинна програма транслювалася Радіо Пулу і Ра-

діо Каподістрії, Радіо Румунії, Радіо Корса, RSI, а також як подкасти на 

сайтах RSI і Спільнота італофонія, на Radioweb РАЙ, і в блозі 

www.laviafrancigena2014.rai.it [2]. 

Корнео Лоредана говорить: «В проекті взяли участь журналісти з Єв-

ропейської Радіотелевізійної Асоціації (European Broadcasting Union – 

EBU). Шведи, угорці, естонці, росіяни вели програми власними мовами, 

однак вони розповідали про Італію, говорячи про італійські пам'ятники, 

дороги, ліси вони пропагували для естонської, болгарської, російської, 

шведської громадськості красоти нашої Країни те, що називається бренд-

Італія, можна сказати навіть по-італійськи – «бренд» «маркьой». Італію у 

світі, представлено через радіо програми, в надзвичайно цікавий та захоп-

люючий спосіб, маршруті Віа-Франчіджена. Працювати разом, обмінюва-

тися досвідом, пристрастями, навичками, емоціями працівників засобів 

масової інформації черезв італійську мову доволяє створили атмосферу 

поваги, розуміння того, що серед наших емітентів, мережа зв'язків дозво-

ляє нам реалізувати краще нашу роботу» [2]. 

На сайті холдінгу RAI та на сторінці Facebook існує огляд всіх цих 

програм що, займаються пропагуванням італійської мови, таких як La 

lingua batte на Radio 3 RAI це високоякісна цікава програми; на Радіо Ка-

подістрії існує Punto e a capo - програма, яка говорить про вивчення італій-

ської; в Швейцарії є програма Salvalingua - програма, в якій говориться про 

італійську мову, роздуми експертів, про те, як просувати італійську мову 

[1]. 

 Цікаво, що не лише в Італії розмірковують над тим, яка пропагувати 

Італію в світі. В Середземноморському регіоні запущено програму 

Mediterradio - першу програму радіо в Середземноморському регіоні і про 

Середземномор'я, яка виходить італійською. RAI Сицилія, Сардинія RAI, 

http://www.laviafrancigena2014.rai.it/
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Радіо Корса Радіо Франс, мальтійське радіо і радіо в Тунісі здійснюють 

проект радіо-шоу: міст, мови і культури, обговорюють спільні проблеми, 

актуальну і музику те, що їх об'єднаних в різноманітті [1].  

Корнео Лоредана звертає увагу на той факт, що ЗМI, в даному випад-

ку RAI звертають увагу на дослідження стану італійської мови на прикор-

донних територіях та проводять дослідження з цього приводу. Вони 

бажають з'ясувати стан італійської мови в районах Альпійського хребта та 

на інших кордонах, і зрозуміти чи кордони виступають в якості бар'єру для 

захисту своїх кордонів або шляху для проникнення на нові території, мож-

ливості для порівняння і місця зустрічі культур. Кордони, які сьогодні мо-

жна знайти навіть в сучасній більш мультикультурній та 

мультилінгвістичній реальності, все більше ускладнюють загальне управ-

ління, а також стосуються мовних питань [2]. 

Відбулось три зустрічі, присвячені питанням італійської мови на аль-

пійському кордоні, на східному та західному кордоні та на середземномор-

ському напрямі. Крім представників провідних інститутів, організацій, 

державних установ, які займаються питаннями поширення італійської мо-

ви у світі в них взяли участь представники радіотелевізійного сектору, щоб 

спільно обміркувати роль спілкування та комунікацій в такому важливому 

місці як кордон. 

Перший семінар «Італійська мова на кордоні: Швейцарія і проблеми 

мови в епоху глобалізації» відбувся в Базелі 9 і 10 травня 2014 р., щоб об-

говорити мовні проблеми в епоху глобалізації [6]. По закінченню було 

представлено Базельську резолюцію з пропозиціями щодо відповідей на 

зовнішні виклики яки постають перед регулюванням італійською мовою. У 

визначенні терміну управління автори звернули увагу саме на вживання 

італійської транслітерації терміну «управління» не на англійський манер як 

це вживається в італійській мові, «governance», а саме на «governanza», з 

наголосом на італійську манеру мовлення». Було зазначено, що: «Перед 

викликами глобалізації в італійської мови з'являється можливість позбути-

ся від комплексу меншовартосі... перед лицем процесів глобалізації, всі 

національні мови опиняються в меншості. В такій ситуації перед ними по-

стають завдання спільного визначення різноманітністі і потенціалу різних 

мов Швейцарії та Європи: що дозволить краще дізнатися про один одного і 

збільшити поінформованість щодо обмежень, щоб бути сильнішими мати 

можливість протистояти зовнішнім викликам, в світі «цифрового грома-

дянства». Мова - не виступає і не повинна бути синонімом могутності, але, 

як показали соціальні медіа, вона дає можливість створювати власні мере-

жі та нові спільноти, шо виходять за рамки безпосередньої географічної 

близькості та сприяють формуванню нової ідентичності на багаторівневій 

основі. Роль нових акторів в епоху глобалізації має важливе значення» [2].  

В рамках проекту «Заходів по підвищенню розуміння» федеральна 

Рада передбачила додаткове фінансування на вивчення та викладання іта-

лійської мови за межами італійської частини Швейцарії.  
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9 червня 2014 р в Каподістрії відбулась конференція.: «Різноманіт-

ність на кордоні між сходом і заходом: можливості та ризики», яка стала 

приводом для відзначення 65-ї річниці Радіо Каподістрії та півріччя голо-

вування Італії в ЄС. Конференція відбулось за сприяння Спільноти Італо-

фонії, радіо і телебачення Каподістрії, Об'єднання італійців та Спільноти 

Італійців Каподістрії. Це був семінар щодо стану італійської мови в крити-

чній області, де є італійська меншість, яка намагається пропагувати свою 

діяльність в рамках культурних та мас-медіа заходах. Семінар був важли-

вим з точки зору оцінки ситуації з італійською мовою в цій області Хорва-

тії, де італійська присутня, але має величезні труднощі виживання. 

Зокрема, для радіо італофонії Пулу і Ріки, які потребують допомоги. 

Італійська мова в Словенії, але в основному в Хорватії, зазнає утисків 

представники Італії повинні прийняти до відома, і робити щось з цим [7]. 

В зустрічі взяв участь Моні Овадія і провів лекцію на тему викорис-

тання італійської мови як інструменту миру і взаєморозуміння. Відомий 

митець в надзвичайно цікаві, кмітливій, грайливій, але і дуже, дуже серйо-

зній манері дав поняття того, що означає жити по-італійськи, в чому поля-

гають ці важливі відмінності [2].  

11 і 12 грудня 2014 р., на відзначення закінчення півріччя головування 

Італії в ЄС і початок підготовки до ЕКСПО 2015 відбувся семінар на Ма-

льті на тему «Італійська на кордоні. Міст між культурами в Середземне 

море» з приводу аналізу стану і ролі італійської мову в Середземному морі 

[8]. 

Корнео Лоренда зазначає, що: «взаємозв'язок між італійською мовою 

та італофонією має подвіний напрям, подвійне значення, спрямованість 

Італії назовні і навпаки, можливість сприйняття та діологу і залучення 

"італійської мови, як мови іноземців» [2]. 

Сьогодні італійська знаходиться на перетині кордонів: кордонів зов-

нішніх та внутрішніх, нова італійська мова, нові італофонійці, кордони по-

стають не в якості обмеження, а в якості точок перетину, точок зустрічі. 

Необхідно працювати над розвитком поняття не лише італійської мови, як 

мови культури, і всього того, що мається на увазі під італійською культу-

рою, але й як можливості культури італійською мовою, а саме - можливос-

ті італійської перетравлювати інші культури та мови, їх трансформації та 

обробки, і вже після цього представлення вже італійською, того, що напра-

цювали інші. 

Останнім часом в світі відбулись значні соціальні та культурні зміни, 

італійська мова при цьому має можливості взаємного збагачення та впливу 

на інші мови та культури. Прийшов час відійти від старих кліше італійсь-

кої мови як мови «ностальгії» та мови «краси». Відійти, щоб мати можли-

вість розширити свої горизонти, досліджувати свої кордони, відійти від 

розуміння італійської тільки як мова коріння, мови, походження, мови, мі-

грації, мова бабусі і дідусі. Всі ці факти були і залишаються дуже важли-

вими, але ми повинні сприяти спільно сучасній італійській мові, як 
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розмовній мові, місця перетину з іншими культури, іншими мовами. Іта-

лійська мова - це скарб людства, і спадщина, яке також може створювати 

великі можливості в майбутньому. 
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С появлением современных мобильных устройств и высокоскорост-

ного интернета в них, рекламодатели получили возможность отойти от 

привычных методов рекламы и начать продвижение своих товаров и услуг 

в интернете, используя для этого мобильные приложения. 

Спустя некоторое время после появления первых мобильных телефо-

нов, появилась и первая мобильная реклама, она выражалась в СМС рас-

сылках, с информацией о новых товарах или услугах. Сообщения 

отличаются краткостью, емкостью, информативностью. Обычно в них со-

держится очень краткое описание услуги или товара, адрес и телефон про-

давца. Свое развитие этот метод получил в конце девяностых годов, и 

довольно распространен сегодня. СМС сообщения не потеряли своей по-

пулярности, они так же успешно используются, по сей день. Этот метод 
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популярен потому, что относительно дешев, может задействовать боль-

шую аудиторию. А так же потому, что многие люди оставляют номера 

своих телефонов в компаниях при анкетировании или для связи с ними. И 

поэтому можно нацелить рассылку на конкретную целевую аудиторию. 

После того как мобильные телефоны научились передавать изображе-

ния и музыку, начали распространяться ММС рассылки, смысл точно та-

кой же как и у СМС, но тут пользователь получал не текст, а картинку или 

фотографию. Этот метод не прижился на рекламном рынке, так как не 

возможно точно знать может ли телефон пользователя работать с ММС 

сообщениями или нет, а так же из-за большей дороговизны по сравнению с 

СМС С появление мобильного интернета, реклама стала размещаться на 

WAP-сайтах и на мобильных версиях сайтов. 

Феномен мобильных телефонов много обещает рекламодателям с тех 

пор, как только рынок стал их осваивать — это легко объяснитьвысокой 

персонализацией этих устройств. Сейчас многие мобильные кампании 

слишком навязчивы и ориентированы только на молодежь, и в результате, 

потенциальная аудиторияот них отворачивается.  

Конечная цель любой успешной мобильной маркетинговой кампании 

— предлагать решения, которые дадут максимальную степень вовлечения 

клиентаиз целевой демографической группы, так что рекламодатель смо-

жет легко перевестивнимание «комплексного потребителя» в другую важ-

ную точку кампании. 

В последние годы идет активное развитие интернет ресурсов, появля-

ется все больше пользователей, которые перестают использовать только 

настольные компьютеры, отдавая свое предпочтение персональным мо-

бильным устройствам, которые позволяют быть на связи со всем миром 24 

часа в сутки. В отечественном сегменте мобильные разработки набирают 

все больший вес, в связи с этим серьезно возросло количество участников 

и пользователей данного вида ресурсов. 

На сегодняшний день мобильные приложения являются одним из 

наиболее привлекательных для инвестиций сегментов рынка. Хотя мо-

бильный рынок России существенно уступает в размерах рынкам США, 

Азии и Европы, многие эксперты разделяют мнение, что он обладает зна-

чительным потенциалом роста [1]. Согласно исследованию json&Partners 

Consulting в 2013 году объем Российского рынка мобильных приложений 

оценивался в $245,7 млн, а в 2014-2016 годах темпы роста Российского 

рынка будут выше мировых. Объем и динамика роста российского рынка 

мобильных приложений, млн долларов, 2013-2016 гг. показан на рисунке 

2.1. 
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Рисунок 2.1 

 

По оценкам экспертов J'son&Partners Consulting, объем рынка мобиль-

ных приложений в России достигнет $1158 млн. в 2016 году, таким обра-

зом среднегодовые темпы роста составят 171% в период 2013-2016 гг. 

Иследование показывает, что более 50% пользователей планшетов и 

смартфонов минимум один раз в день выходят в интернет и каждый день 

запускают видео приложения и играют в мобильные игры. 

ADVAIL.ru 

Используя приложение, доступ к нему смогут получить владельцы 

платформ на основе Android. В Android-версии доступны: 

- поиск по базе объявлений; 

- просмотр полноэкранных фото; 

- подача объявлений (как через личный кабинет, так и без регистра-

ции). 

Если брать задел на будущие, то хотелось реализовать следующие 

функции: 

- расширить функционал поиска (поиск по цене, категориям; 

- обратная связь с пользователем (звонок или отправка сообщения 

прямо со страницы объявления). Главное меню и категории показаны на 

рисунке 2.18. 
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Рисунок 2.18 

 

Принципы продвижения в App Store и Google Play существенно отли-

чаются. В App Store (App Store optimization) основную роль играют назва-

ние, которое состоит максимум из 255 символов, и ключевые слова до 100 

символов. Описание не влияет на поиск по приложениям в App Store, по-

этому все важные запросы нужно включить в эти 355 символов. В App 

Store при ранжировании играют роль названия встроенных покупок в при-

ложении, если названия будут содержать ключевые слова, то это будет 

плюсом. Не используйте ключевые слова в ущерб здравому смыслу. 

В Google Play название основной фактор для поиска, а ключевые сло-

ва надо вставлять в описании, в поиске Google Play частично используются 

поисковые технологии Google. Оптимизация текста на странице приложе-

ния сходна на оптимизацию тектса на сайтах, но в конце описания допус-

кается через запятую перечислить ключевые слова. 

Семантическое ядро можно составить по аналогии с оптимизацией 

сайтов, с помощью инструмента wordstat.yandex.ru и других похожих сер-

висов. Выбирайте слова, которые вы сами могли бы использовать при по-

иске приложения. План показан на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 

 

Заключение: 

После просмотра рекламы в мобильном приложении или Интернете, 

пользователи с большей вероятностью совершат покупку в интернет-

магазине. Это не только выгоднее, чем покупать товар в рознице, но и эко-

номит время – товар привезут тогда, когда это удобно. С развитием мо-

бильного интернета и распространением планшетных компьютеров 

ожидается значительный рост числа пользователей, которые совершат по-

купку непосредственно с мобильного устройства. 

 

В заключение акцентируется внимание на том, что процесс создания и 

продвижения МП является на сегодняшний день хотя и высокорискован-

ной деятельностью, но перспективной для разработчиков. Для минимиза-

ции возможных потерь на этапе продвижения рекомендуется управлять 

рисками по причине того, что эффективность принятия решения в данном 

случае зависит от наличия и использования опыта и знаний, накопленных 

в аналогичных процессах. 
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Abstract 

This paper contains a mathematical description of a pattern recognition al-

gorithm. A comparative analysis of algorithms based on neural networks, Viola-

Jones, etc. The results of modeling the face recognition algorithm. 

Keywords: object recognition, modeling, face detection. 

Face detection is an active area of research in the image processing field 

and has a lot of applications in monitoring and surveillance [1], human computer 

interfaces [2] smart rooms [3] and other fields. Numerous face detection algo-

rithms have been recently published. Among them, there are three methods 

standing out.  
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Robust Real-Time Objection Detection, by Paul Viola and Michael J. Jones 

[4]. In 2001 the authors published their first article containing the description of 

a face detection algorithm proposed by them but the algorithm had its disad-

vantages as it was suitable for frontal upright faces. However, in 2003 Viola and 

Jones presented another variation of their algorithm which was able to detect 

profile and rotated faces. The description of this algorithm is posted below [5]. 

Neural Network-Based Face Detection by Henry A. Rowley, Shumeet 

Baluja and Takeo Kanade, 1998 [6]. This algorithm implicates calculation of the 

pyramid of images in order to detect faces at multiple scales. A sub-window of a 

particular size goes through each image of the pyramid. The sub-window area 

being investigated is being amended in case of non-uniform lightning and sub-

jected to histogram equalization. The processed area is fed to a few parallel neu-

ral networks which perform the actual face detection. In its first publication, the 

algorithm could detect frontal upright faces only. 

A Statistical Method for 3D Object Detection Applied to Faces and Cars, 

by Henry Schneiderman and Takeo Kanade, 2000 [7]. The foundations of this 

algorithm go down to the calculation of an image pyramid and scanning pyramid 

images via a fixed size sub-window. The content of the sub-window is subjected 

to a wavelet analysis and histograms are made for different wavelet coefficients. 

These coefficients are fed to parallel detectors trained in different ways and sen-

sitive to various object orientations. Opposed to the basic Viola-Jones algorithm 

and the algorithm presented by Rowley et al. this algorithm also detects profile 

views.  

One of the main problems of automated object detection is that the size and 

position of a given object within an image is unknown. As two of the mentioned 

algorithms demonstrate the standard way to overcome this obstacle is to calcu-

late an image pyramid and scan the detector through each image in the pyramid. 

The problem is that the methods are quite time-consuming. Anyhow, Viola and 

Jones present a new approach to this problem in their paper. 

The basic principle of the Viola-Jones algorithm is to scan a sub-window 

capable of detecting faces across a given input image. The standard image pro-

cessing approach would be to rescale the input image to different sizes and then 

run the fixed size detector through these images. This approach turns out to be 

rather time consuming due to the calculation of the different size images. Con-

trary to the standard approach Viola-Jones rescale the detector instead of the in-

put image and run the detector many times through the image – each time with a 

different size. At first one might suspect both approaches to be equally time con-

suming, but Viola-Jones have devised a scale invariant detector that requires the 

same number of calculations whatever the size. This detector is constructed us-

ing a so-called integral image and some simple rectangular features reminiscent 

of Haar wavelets. The next section elaborates on this detector. 

The first step of the Viola-Jones face detection algorithm is to turn the in-

put image into an integral image. This is done by making each pixel equal to the 

entire sum of all pixels above and to the left of the concerned pixel. This allows 
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the calculation of the sum of all pixels inside any given rectangle to be done us-

ing only four values. These values are the pixels in the integral image that coin-

cide with the corners of the rectangle in the input image [8]. 

It has now been demonstrated how the sum of pixels within rectangles of 

arbitrary size can be calculated at a constant time. The Viola-Jones face detector 

analyzes a given sub-window using features consisting of two or more rectan-

gles. One of a few reasons for using features against pixels is that such a system 

operates much faster than the one which operates with pixels [9]. The different 

types of features are shown in Figure 1. 

 
Each feature results in a single value which is calculated by subtracting the 

sum of the white rectangle(s) from the sum of the black rectangle(s). Viola-

Jones have empirically found that a detector with a base resolution of 24*24 

pixels gives satisfactory results.  

Viola and Jones used a modified version of the AdaBoost algorithm devel-

oped by Freund and Schapire in 1996 [10]. AdaBoost is a machine learning 

boosting algorithm capable of constructing a strong classifier through a 

weighted combination of weak classifiers. (A weak classifier classifies correctly 

in only a little bit more than half the cases.) To match this terminology to the 

presented theory each feature is considered to be a potential weak classifier. A 

weak classifier is mathematically described as:  

 ℎ(𝑥, 𝑓, 𝑝, 𝜃) = {
1 𝑖𝑓 𝑝𝑓(𝑥) > 𝑝𝜃

0 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
,   (1) 

where 𝑥 is a 24*24 pixel sub-window, 𝑓 is the applied feature, 𝑝 the polari-

ty and 𝜃 the threshold that decides whether x should be classified as a positive (a 

face) or a negative (a non-face). 

Viola-Jones’ modified AdaBoost algorithm takes the form shown below.  

- Given examples images (𝑥1, 𝑦1),…, (𝑥𝑛, 𝑦𝑛) where 𝑦𝑖=0,1 for negative 

and positive examples. 

- Initialize weights 𝜔1,𝑖 =
1

2𝑚
,

1

2𝑙
 for 𝑦𝑖 = 0,1 where 𝑚 and 𝑙 are the num-

bers of positive and negative examples. For 𝑡 = 1, … , 𝑇: 

1) Normalize the weights 

 𝜔𝑡,𝑖 ←
𝜔𝑡,𝑖

∑ 𝜔𝑡,𝑗
𝑛
𝑗=1

.  (2) 

2) Select the best weak classifier with respect to the weighted error:  
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  𝑒𝑡 = min
𝑓,𝑝,𝜃

∑ 𝜔𝑖|ℎ(𝑥𝑖 , 𝑓, 𝑝, 𝜃) − 𝑦𝑖|𝑖 .  (3) 

3) Define  

 ℎ𝑡(𝑥) = ℎ(𝑥, 𝑓𝑡 , 𝑝𝑡 , 𝜃𝑡), (4)  

where 𝑓𝑡 , 𝑝𝑡 , 𝜃𝑡 are the minimizers of 𝑒𝑡 . .  
4) Update the weights:  

  𝜔𝑡+1,𝑖 = 𝜔𝑡,𝑖𝛽𝑡
1−𝑒𝑖, (5)  

where 𝑒𝑖 = 0 if example 𝑥𝑖 is classified correctly and 𝑒𝑖 = 1 otherwise, and 

𝛽𝑡 =
𝑒𝑡

1−𝑒𝑡
. 

The final strong classifier is:  

 𝐶(𝑥) = {
1, ∑ 𝛼𝑡ℎ𝑡(𝑥) ≥

1

2
𝑇
𝑡=1 ∑ 𝛼𝑡

𝑇
𝑡=1

0, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
, (6) 

where 𝛼𝑡 = 𝑙𝑜𝑔
1

𝛽𝑡
. 

The modified AdaBoost algorithm was implemented in Matlab. The train-

ing sample consisted of 15 face images and 12 images which did not contain 

face. All of the images had 640*480 resolution. The program allows concluding 

whether there is a face in an image. The outputs of the program are a “FACE” or 

“NO FACE” caption for input images with faces and without them respectively 

and the false positive rate. The program has undergone tests on various images 

and results showed that an average value for the false positive rate was about 20 

% what is quite promising considering the fact that the training set consisted of a 

relatively small number of images. The created software successfully passed 

through testing as it correctly detected face presence or absence on input images. 

Some results of the algorithm implementation are shown in the figure be-

low.  

  
Figure 2 – Algorithm implementation results 

 

As it can be seen from Figure 2, the programming code correctly detects 

faces and decides that the image does not contain a face even for cases when the 

content of an image can be wrongly regarded as a face. 

The work is performed out of the grant funds in the framework of the Pro-

gram for competitive growth of Tomsk Polytechnic University.  

 FACE  NO FACE 
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Аннотация. В статье рассматривается электрокаталитический стерео-

селективный синтез ранее неизвестных бициклических соединений, со-

держащих как циклопропановый, так и пирролиновый фрагмент и 

являющихся близкими аналогами противоопухолевых агентов. 

Ключевые слова: электрокатализ, стереоселективный синтез, цикло-

пропаны, пирролины, пирролидоны. 

Abstract. The article discusses the electrocatalytic stereoselective synthe-

sis of the previously unknown bicyclic compounds containing a cyclopropane 

and pyrroline moiety and are close analogues of anticancer agents. Hydrolysis 

data of bicyclic pyrrolines in bicyclic pyrrolidones also studied. 

Keywords: electrocatalysis, stereoselective synthesis, cyclopropanes, pyr-

rolines, pyrrolidones. 

Циклопропан и его производные согласно современной классифика-

ции алициклических соединений относится к малым циклам. Трехчленный 

цикл является уникальным фрагментом, который за счет своего значитель-

ного напряжения способен к необычным структурным превращениям, что 

и опреде-лило широкое применение циклопропанов в качестве синтонов 

для направлен-ного органического синтеза [1, 2]. Образование трёхчленно-

го цикла и (или) его раскрытие являются ключевыми стадиями в синтезах 

разнообразных биологически активных веществ [3-5]. 

Функционально замещённые циклопропаны обладают широким спек-

тром физиологической активности [6, 7]. Они широко распространены в 

природе и обеспечивают протекание важных биохимических процессов в 

растительных организмах, бактериях, грибах, насекомых [8]. Разработка 

методов построения трехчленного цикла является актуальной задачей со-

временной органической химии [8]. 

Настоящая работа является продолжением цикла исследований по 

электрохимическим превращениям С-Н кислот, таких как малононитрил, 
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циануксусный эфир и малоновый эфир, в функциональнозамещенные цик-

лопропаны с использованием медиаторов – галогенидов щелочных метал-

лов [9]. 

В данной статье представлены результаты исследования «one-pot» 

стереосе-лективной электрокаталитической трансформации по принципу 

«домино» бен-зилиденмалононитрилов 1 и малононитрила 2 в 

(1R*,5S*,6S*)-6-арил-2-амино-4,4-диалкокси-1,5-дициано-6-метил-3-

азабицикло[3.1.0]гекс-2-ены 3 (схема 1): 

 
Схема 1. Стереоселективный электрокаталитический синтез бицикличе-

ских пирролинов. 

 

Процесс осуществлен в бездиафрагменном электролизере в среде 

спирта – метанола или этанола; в качестве медиатора использовался бро-

мид или иодид натрия (таблица 1).  

На первом этапе работы был осуществлен поиск оптимальных усло-

вий электролиза (таблица 1, опыты 1-7).  

 

Таблица 1. 

Стереоселективный электрокаталитический синтез бициклических  

пирролинов.а 

Опыт 
Бензилиден-

малононитрил 
R1 R2 Медиатор 

Электричество, 

F/моль 

Температура, 

ºC 

Пирролин, 

выход, % б 

1 1a H Me NaBr 2.0 20 3a, (35)в 

2 1a H Me NaBr 2.5 20 3a, (47) в 

3 1a H Me NaBr 3.0 20 3a, 63 

4 1a H Me NaBr 3.2 20 3a, 57 

5 1a H Me NaBr 3.0 10 3a, (45) в 

6 1a H Me NaBr 3.0 30 2a, 49 

7 1a H Me NaI 3.0 20 3a, 55 

8 1a H Et NaBr 3.0 10 3b, 47 

9 1b 4-Me Me NaBr 3.0 0 3c, 58 

10 1c 4-Cl Me NaBr 3.0 10 3d, 52 

11 1d 3-Br Me NaBr 3.0 10 3e, 65 
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a 10 ммолей бензилиденмалононитрила, 10 ммолей малононитрила, 5 

ммолей медиатора, 20 мл спирта, Fe-катод, С-анод, плотность тока 

100мА/см2. 
б На выделенный пирролин. 
в В скобках указан выход пирролина по ЯМР. В данных случаях наря-

ду с продуктом выделен промежуточно образующийся тетрацианоцикло-

пропан. 

Оптимальные условия осуществленного процесса следующие: коли-

чество электричества – 3.0 F/моль, температура – 20 ºC, медиатор – бромид 

натрия (таблица 1, опыт 3). Повышение или понижение температуры от 

оптимальной (опыты 5, 6) приводит к снижению выхода пирролина 3а, что 

связано: в случае понижения температуры с замедлением процесса, а в 

случае повышения – с процессами осмоления, характерными для цианосо-

держащих соединений в условиях электролиза при повышенных темпера-

турах. Оптимальное количество электричества – 3.0 F/моль. Пропускание 

меньшего количества электричества (опыты 1, 2) приводит к значительно-

му снижению выхода пирролина, причем наряду с искомым продуктом 

был выделен промежуточно образующийся тетрацианоциклопропан 4 

(схема 2). 

Данная электрохимическая реакция протекает стереоселективно. Во 

всех экспериментах был получен только один из двух возможных изоме-

ров бицикли-ческих пирролинов 3, что подтверждено данными ЯМР спек-

троскопии. Аромати-ческий заместитель и пирролиновый цикл находятся в 

транс-положении друг к другу относительно плоскости циклопропанового 

кольца. 

Механизм осуществленного процесса представлен на схеме 2: 
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Реакции на электродах, происходящие в ходе электролиза раствора 

NaBr в спирте, представляют собой образование брома на аноде и выделе-

ние водорода на катоде с генерацией алкоголят-анионов (R2O–), которые 

депротонируют малононитрил. Бромирование аниона малононитрила при-

водит к образованию броммалононитрила А. Генерируемый под действием 

R2O– анион броммалоно-нитрила присоединяется по двойной связи бензи-

лиденмалононитрила 1 с образованием циклопропана 4. Образование би-

циклических пирролинов 3 является результатом цепного 

электрокаталитического процесса, который включает в себя инициируемое 

R2O– присоединение двух молекул спирта R2OH к образующемуся проме-

жуточному тетрацианоциклопропану 4 c регенерацией алкоголят-анионов. 

Стереоселективность процесса определяется тем фактом, что циклизация в 

пирролиновую систему с (1R*,5S*,6S*) конфигурацией происходит после 

атаки алкоголят-анионом одной из CN групп, находящихся в транс-

положении к более объемному арильному заместителю относительно 

плоскости циклопропанового кольца. В случае атаки цис- CN групп цикли-

зация в пирролин не происходит, так как ароматический заместитель со-

здаёт стерические затруднения для её реализации. 

Полученные соединения являются близкими аналогами известных 

противо-опухолевых средств [10]. 

Таким образом, в бездиафрагменной ячейке в присутствии медиатора 

осуществлен протекающий по принципу «домино» мультикомпонентный 

про-цесс, позволяющий при cовместном электролизе бензилиденмалоно-

нитрилов и малононитрила стереоселективно получать в одну стадию 

(1R*,5S*,6S*) бициклические пирролины, содержащие циклопропановый и 

пирролиновый фрагменты. Этот процесс методами классической органи-

ческой химии может быть осуществлен только как трехстадийный: 

1) галогенирование малоно-нитрила, 2) присоединение галогеномалоно-

нитрила к алкилиденмалононитрилу с последующей циклизацией, 

3) взаимодействие полученного на стадии 2 тетрацианоциклопропана с ал-

коголят ионами в спиртах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Пре-

зидента РФ для поддержки ведущих научных школ РФ (проект НШ-

8012.2016.3). 
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Одной из современных тенденций во всех странах мира можно 

назвать стремление к формированию единого платежного пространства и 

подбор для него необходимых платежных инструментов. Повышение эф-

фективности систем банковских безналичных расчетов с использованием 

пластиковой карты является актуальной темой в современной экономике 

большинства стран. Это связано с тем, что именно банковские карты стали 

основой внедрения системы безналичных расчетов в сферу розничных 

операций, которая отличается огромным количеством наличных платежей. 
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Операции с пластиковыми картами позволили вывести финансовое 

обслуживание клиентов на новый уровень, что в свою очередь позволило 

расширить возможность получить банковскую прибыль за счет получения 

комиссионных, взыскиваемых с операций по картам; увеличить число кли-

ентов за счет предоставления услуг нового типа, а также уменьшить расхо-

ды на обслуживание наличного оборота и др.  

В большинстве экономически развитых стран 90% в структуре всех 

денежных расчетов составляет безналичная оплата товаров и услуг. Осу-

ществление операций на основе платежных карт демонстрирует степень 

вовлеченности банковской системы и общества. 

Начало 21 века сопровождалось стремительным ростом сектора бан-

ковских карт на российском рынке розничных банковских услуг, ежегодно 

увеличиваясь в геометрической прогрессии. По данным Банка России, на 

начало 2012 г. суммарная эмиссия банковских карт кредитными организа-

циями, зарегистрированных на территории России, составила 200170 ты-

сяч единиц. [4] 

Банковская платежная карта – универсальный инструмент для плате-

жей, который является основой доступа к управлению банковским счетом 

и позволяет своему владельцу оплачивать товары и услуги в различных 

торговых и сервисных предприятиях, получать наличные деньги, а также 

пользоваться другими дополнительными услугами и определенными пре-

имуществами. 

Оплата по карте становится повсеместной нормой - одной из отличи-

тельных черт современной жизни. Магазины и рестораны, отели и тури-

стические агентства, поставщики различных товаров и сервисов 

приобщаются к карточным технологиям, рассчитывая при этом на допол-

нительный интерес и привязанность со стороны своих потребителей. 

Организатором безналичных расчетов в Российской Федерации, раз-

работчиком правил, форм и сроков расчётов, стандартов платёжных доку-

ментов является Банк России. Банк России в соответствии со ст. 80 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Бан-

ке России)» является органом, координирующим, регулирующим и лицен-

зирующим организацию платёжных и расчётных, в том числе 

клиринговых, систем в Российской Федерации. Через свои учреждения 

Банк России осуществляет расчёты между кредитными организациями и в 

целом отвечает за эффективное и бесперебойное функционирование отече-

ственной системы расчётов. 

Платёжная система Банка России действует на основании Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, федеральных законов «О нацио-

нальной платежной системе»; «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» и «О банках и банковской деятельности», дру-

гих Федеральных законов, а также нормативных документов Банка Рос-

си.[3] 
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Гражданский кодекс Российской Федерации содержит основные нор-

мы, регулирующие наличные и безналичные расчёты в России. Граждан-

ским кодексом Российской Федерации установлено, что расчёты между 

юридическими лицами и расчёты с участием граждан осуществляются в 

наличном и в безналичном порядке. [1] 

Согласно закону «О национальной платежной системе», «платежная 

система - совокупность организаций, взаимодействующих по правилам 

платежной системы в целях осуществления перевода денежных средств, 

включающая оператора платежной системы, операторов услуг платежной 

инфраструктуры и участников платежной системы, из которых как мини-

мум три организации являются операторами по переводу денежных 

средств». [2] 

Организации, которые присоединяются к правилам платежной систе-

мы в целях оказания услуг по переводу денежных средств являются участ-

никами платежной системы. 

С организационной точки зрения в основе платежной системы лежит 

ассоциация банков, основанная на договорных обязательствах. В состав 

платежной системы также входят предприятия торговли и сервиса, обра-

зующие сеть точек обслуживания. Для успешного функционирования пла-

тежной системы необходимы и специализированные нефинансовые 

организации, осуществляющие техническую поддержку обслуживания 

карточек: процессинговые и коммуникационные центры, центры техниче-

ского обслуживания и т.п.  

Следовательно, участниками платежной систем являются держатель 

карты; банк-эмитент; банк-эквайер; расчетный банк; магазины и другие 

точки обслуживания; процессинговый центр и коммуникации (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия участников платежной системы 

 

Банк-эмитент – кредитная организация, являющаяся участником меж-

дународной платежной системы (далее МПС) и осуществляющая эмиссию. 
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Таким образом, рынок банковских карт организуется на основе пла-

тежных систем, ядром которых являются основанная на договорных обяза-

тельствах ассоциация банков. В состав платежных систем входят 

предприятия торговли и сервиса, образующие сеть точек обслуживания. 

Основными участниками платежной систем являются: держатель карты; 

банк-эмитент; банк-эквайер; расчетный банк; магазины и другие точки об-

служивания; процессинговый центр и коммуникации. Одна из основных 

задач, решаемых при создании платежной системы, состоит в выработке и 

соблюдении общих правил обслуживания карточек входящих в систему 

эмитентов, проведения взаиморасчетов и платежей. 

В настоящий момент готовятся поправки в закон о национальной пла-

тежной системе. Согласно тексту к 1 июля 2016 г. все участники платеж-

ной инфраструктуры должны быть расположены и осуществлять свои 

функции в России (п. 3 ст. 1 законопроекта). Однако локализация операци-

онных центров не решает проблемы приостановки трансграничных опера-

ций или возможных лицензионных ограничений на технологии, 

используемые сегодня в карточных расчетах на территории страны. По 

существу, строительство операционных центров в России позволяет избе-

жать только передачи за рубеж информации по внутренним расчетам, но 

не обеспечить полную бесперебойность оказания услуг в случае возникно-

вения форс-мажорных обстоятельствах.[2] 

Менее затратным для всех участников может быть установление так 

называемых межхостовых соединений между российскими кредитными 

организациями. Вопреки распространенному мнению не все запросы на 

авторизацию операций с использованием карт покидают нашу страну. В 

тех случаях, когда клиент инициирует транзакции в банкомате эмитента, 

или если и эмитент, и эквайрер подключены к одному процессингу, авто-

ризационные запросы минуют зарубежные операционные центры. Настро-

ив локальный обмен информацией, кредитные организации могут 

избежать возможных перебоев в работе иностранных контрагентов. Тем не 

менее, такое решение также не обеспечивает полной независимости, по-

скольку не затронет трансграничные операции и не исключит отправку в 

МПС информации об операциях с картами постфактум. 

К сожалению, можно констатировать, что обеспечить абсолютную 

бесперебойность услуг, которые оказываются иностранными юридически-

ми лицами, невозможно, даже установив штрафы для иностранных контр-

агентов. Подчиняясь зарубежному праву, перед выбором прекратить свою 

деятельность полностью или потерять один рынок они выберут второе. 

Мировая практика показывает, что государства предпочитают не под-

страивать международные платежные системы под себя, а создавать суве-

ренные карточные системы. Схожее положение содержит п. 9 ст. 1 

законопроекта, который закладывает основы для национальной системы 

платежных карт (далее НСПК). Однако проблема остается нетривиальной. 

В условиях, когда на рынке доминирует несколько иностранных МПС, 
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предложить потребителям что-то более привлекательное достаточно слож-

но. Допустимо выделить два возможных решения: монопольное и рыноч-

ное. 

"Монопольный" способ создания национальной платежной системы 

реализован в Китае. В 2002 г. здесь была основана система China Union Pay 

(CUP), позднее переименованная в Union Pay. Согласно китайскому зако-

нодательству все участники платежной экосистемы фактически обязаны 

обеспечить присоединение к Union Pay. 

- все банковские карты для расчетов в юанях (будь то моновалютные 

или мультивалютные), выпущенные на территории КНР, должны иметь 

логотип Union Pay; 

- все эмитенты банковских карт должны быть подключены к системе 

CUP и обеспечивать соответствие техническим спецификациям; 

- все эквайреры должны обеспечивать прием карт Union Pay (исполь-

зовать оборудование, которое соответствует установленным техническим 

характеристикам) и размещать на своих терминалах логотип системы; 

- расчетная система Union Pay обязательно используется для некото-

рых типов операций с использованием карт в Макао и Гонконге или карт, 

выпущенных на этих территориях. 

Выпуск средств платежа, которые работали бы только в одной из 

МПС, де-факто запрещен. Тем не менее, на рынке присутствуют дуальные 

(ко-бейджинговые) платежные инструменты - внутри страны их можно ис-

пользовать в сети Union Pay, а за границей - в Visa или MasterCard. 

Фактически монопольное положение китайской платежной системы 

привлекло внимание Соединенных Штатов Америки, которые обратились 

в Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО). В 

2012 г. организация вынесла решение, где подтвердила описанные выше 

факты. Тем не менее, она не смогла прийти к выводу, что китайская прак-

тика препятствует приходу на рынок иностранных игроков, так как США 

не представили соответствующих доказательств и расчетов. 

Доминирующее положение китайской НПС, однако, бесспорно. Union 

Pay может не вести конкурентную борьбу за банки-эмитенты и банки-

эквайреры, она устанавливает стандарт обработки карт и единолично ис-

пользуется для обработки внутренних операций. Подобный подход дей-

ствительно обеспечивает полную автономию внутренних розничных 

платежей в Китае, где транзакции будут совершаться вне зависимости от 

действий иностранных компаний или государств. Несколько сложнее об-

стоит дело с трансграничными операциями. Несмотря на то, что CUP в по-

следние годы значительно расширила свое присутствие на рынке 

иностранных государств (в том числе заключив соглашение с сетью 

Discover), ей пока далеко до уровня проникновения карт Visa или 

MasterCard (карты Union Pay принимаются в 141 стране MasterCard - в 210, 

Visa - более чем в 200). 
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Необходимо отметить, что в России стимулом к активному использо-

ванию пластиковых карт будет сочетание двух основных условий: первое - 

механизм расчетов по карте должен быть не менее удобен, чем с использо-

ванием наличных денежных средств; второе: пользование картами должно 

быть доступным, то есть минимальным по стоимости и выгодным клиенту. 

Дальнейшее расширение функциональности банковских продуктов с ис-

пользованием платежных карт повысят популярность этого платежного 

инструмента, что позволит создать национальную платежную систему до-

ступной для населения, выгодной для бизнеса, а также эффективной и без-

опасной для государства в целом. 
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Аннотация. В данной статье автором рассмотрены теоретические со-

циально – ориентированные подходы к управлению корпоративной без-

опасностью (КБ). Выделено три подхода: общий социально – 

ориентированный подход, институциональный и синергетический под-

ходы. Определены современные инструменты управления КБ предприятия 

в рамках каждого из этих подходов и другие особенности выбранных под-

ходов к управлению КБ. 

Ключевые слова: корпоративная безопасность, социальная ответ-

ственность, корпоративные социальные инвестиции, человеческий капи-

тал, синергетический эффект, институциональная концепция. 
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Анотація. У даній статті автором розглянуто теоретичні соціально – 

орієнтовані підходи до управління корпоративною безпекою (КБ). Виділе-

но три підходи: загальний соціально – орієнтований підхід, інституціона-

льний підхід, синергетичний підхід. Визначено сучасні інструменти 

управління КБ підприємства у межах кожного з цих підходів та інші особ-

ливості обраних підходів до управління КБ. 

Ключові слова: корпоративна безпека, соціальна відповідальність, 

корпоративні соціальні інвестиції, людський капітал, синергетичний ефект, 

інституціональна концепція. 

Вступ. Становлення ринкових відносин в Україні потребує глибокого 

вивчення нових теоретичних положень та розробки дієвих практичних під-

ходів до управління корпоративною безпекою промислових підприємств. 

Потрібно зазначити, що корпоративна безпека підприємства є одним з най-

важливіших факторів розвитку ринкової економіки, від якої залежить ста-

лий розвиток країни у цілому. На даному етапі розвитку української 

економіки не існує уніфікованого підходу до управління корпоративною 

безпекою. У зв’язку з цим, визначення ефективних теоретичних підходів 

до її управління з метою подальшої розробки систем управління корпора-

тивною безпекою підприємств є актуальним. Особливої гостроти ця про-

блема набуває через те, що на сьогодні, в умовах нестабільності, 

економічної кризи та постійних змін, підприємства потребують ефектив-

них інструментів управління корпоративною безпекою з метою подальших 

соціально-економічних змін, які б сприяли швидкому відновленню резуль-

тативності їх діяльності та виконанню соціальних зобов’язань підприємст-

ва. Таким чином, автором був проведений аналіз соціально – орієнтованих 

підходів до управління корпоративною безпекою з метою виявлення су-

часних та дієвих інструментів управління. 

Проблемою концептуалізації засад корпоративного управління підп-

риємством, економічного та стратегічного управління підприємством, уп-

равління корпоративною безпекою підприємства, корпоративної 

соціальної відповідальності підприємства та соціальної орієнтації бізнесу у 

цілому займалося багато науковців, як вітчизняних, так і зарубіжних: Ке-

рол А. [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа.],Чирикова А. Е. [3], Літовченко С. Е. [4], Благов Ю. Е. 

[5], Шварц М. [6], Фрідман М. [7], Ігнатьєва І. А., Гарафонова О.І.[8] та ба-

гато інших. Однак, на мій погляд, тема управління корпоративною безпе-

кою все ще не розглянута повністю та потребує більш детального аналізу 

особливо у сфері формування інструментарію управління та практичних 

рекомендацій щодо управління корпоративною безпекою. На жаль, обсяг 

статті не дозволяє оглянути увесь список існуючих теоретичних підходів 

до управління корпоративною безпекою, проте у статті розглянута група 

підходів, які, на думку автора, є соціально – орієнтованими та інструмен-

тарій управління у межах кожного підходу.  
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Метою статті є аналіз теоретичних соціально – орієнтованих підходів 

до управління за ключовими ознаками та визначення сучасного інструмен-

тарію управління корпоративною безпекою у межах кожного з цих підхо-

дів. 

Виклад основного матеріалу. Насамперед, концептуальні засади уп-

равління корпоративною безпекою можна розглядати, як комплекс ідей, 

цілей, функцій, принципів, переліку складових, методів, за допомогою 

яких вивчають явища та процеси забезпечення ефективного функціону-

вання корпорації, її систем безпеки з урахуванням впливу її діяльності на 

соціальні групи, які задіяні у бізнес-процесі корпорації та на сталий розви-

ток корпорації [9]. Тобто, на погляд автора, управління корпоративною 

безпекою підприємства може спиратися на такі підходи, у основі яких зо-

середжено три основних напрямки діяльності корпорації: соціальна орієн-

тація, захист та протидія ризикам та загрозам та сталий розвиток 

підприємства. У межах поточного дослідження автором розглянуто підхо-

ди, які несуть у собі соціальну орієнтацію. 

Соціально-орієнтовані підходи спрямовані на соціальний фактор ви-

робництва: узгодження інтересів акціонерів, інвесторів, менеджерів, пер-

соналу, клієнтів, партнерів тощо. 

На думку автора, до групи соціально- орієнтованих підходів доцільно 

віднести інституціональний та синергетичний підходи до управління кор-

поративною безпекою підприємства та загальний соціально – орієнтований 

підхід. 

При загальному соціально – орієнтованому підході використовуються 

такі інструменти управління корпоративною безпекою, як ведення продук-

тивної внутрішньої та зовнішньої корпоративної соціальної політики, ефе-

ктивна система розподілу дивідендів, соціально – орієнтована стратегія 

розвитку корпорації, задоволення потреб зацікавлених осіб з метою ство-

рення позитивного іміджу корпорації, впровадження корпоративних соціа-

льних та благодійних програм, реалізація корпоративних соціальних 

інвестицій, прозора податкова політика та система перевірки якості проду-

кції/послуг корпорації. Довгострокові соціальні програми являють собою 

не що інше, як інвестиції.  

Корпоративні соціальні інвестиції (КСІ) – це матеріальні, технологіч-

ні, управлінські, фінансові та інші ресурси компанії, спрямовані на реалі-

зацію корпоративних соціальних програм, здійснення яких у стратегічному 

відношенні передбачає отримання компанією певного економічного ефек-

ту [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. Корпоративна соціальна 

відповідальність, що включає в себе активне соціальне інвестування, приз-

водить до отримання довгострокових конкурентних переваг, в тому числі і 

за рахунок зниження ризиків нанесення шкоди зацікавленим сторонам у 

короткостроковій перспективі. Таким чином, відбувається формування со-

ціального капіталу (взаємної довіри) як всередині компанії, так і у взаємо-
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дії із зовнішніми зацікавленими сторонами [Ошибка! Неизвестный аргу-

мент ключа.].  

Прикладом реалізації такого підходу до управління корпоративною 

безпекою підприємства є підхід А. Керолла, який втілився в детально відп-

рацьовану модель, яка відображає досягнення сучасних досліджень в обла-

сті корпоративної соціальної відповідальності. Згідно моделі А. Керолла, 

корпоративна соціальна відповідальність являє собою багаторівневу відпо-

відальність, яку можна представити у формі піраміди. В основі піраміди 

лежить економічна відповідальність, яка безпосередньо визначається базо-

вою функцією компанії на ринку як виробника товарів і послуг, що дозво-

ляють задовольняти потреби споживачів і, відповідно, отримувати 

прибуток. Іншими словами, будь – яка фірма, що реалізує свою економічну 

відповідальність перед суспільством – соціально відповідальна [13]. Цей 

підхід відображено у трьох сучасних концепціях: концепції «корпоратив-

ного егоїзму», концепції «корпоративного альтруїзму», концепції «розум-

ного егоїзму»[6,7]. 

 
Рис. 1. – Структура соціальних інвестицій 

 

Після проведення аналізу даних, зазначених на рис. 1, можна звернути 

увагу, що виходячи з загального соціально – орієнтованого підходу, управ-

ління корпоративною безпекою корпорації повинно у першу чергу бути 

соціально відповідальним та спрямовуватися не на прибуток, як головний 

чинник існування корпорації, а на збереження здоров’я персоналу, на інве-

стування у розвиток працівників, на участь у соціальних та благодійних 

програмах, на охорону навколишнього середовища та бути добросовісним 

у стосунках з партнерами, споживачами та робітниками. Впровадження та-

кого підходу на корпораціях, з одного боку, є ознакою розвиненого суспі-

льства та соціально-орієнтованої економіки країни, але з іншого може 

суттєво обмежувати права власників, які створюють корпорації не лише з 

метою благодійності, але з метою отримання прибутку, який є основою для 

сплати податків та заробітної платні. У таблиці 2 зазначено основні прин-

ципи корпоративної соціальної відповідальності та їх зв'язок з управлінням 

корпоративною безпекою корпорації. Можна відмітити, що деякі корпора-

ції [13] вважають, що прийняття ключових принципів корпоративної соці-

альної відповідальності є основою ведення бізнесу компанії та 
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спрямовують кожен вид діяльності корпорації на створення стабільного 

добробуту суспільства.  

 

 

Таблиця 2 

Принципи корпоративної соціальної діяльності [4]1 

Принципи корпоративної соціальної відповідальності, які формують соціа-

льно – орієнтований підхід до управління корпоративною безпекою підп-

риємства та їх зв'язок з управлінням корпоративною безпекою корпорації 

Принцип Зміст принципу 

Інституційний принцип 

легітимності.  

Корпорація забезпечує бізнес легітимністю і на-

діляє його владою.  

Управління корпоративною безпекою корпорації 

повинно відповідати перш за все принципу за-

конності. 

Організаційний прин-

цип публічно-правової 

відповідальності. 

Корпорації в бізнесі відповідальні за ті результа-

ти, які відносяться до галузей їх взаємодії з сус-

пільством. 

Управління корпоративною безпекою має бути 

соціально – орієнтованим. 

Індивідуальний прин-

цип свободи управлін-

ського вибору. 

На кожному етапі корпоративної соціальної від-

повідальності менеджери та власники повинні 

зробити вибір, який призведе до соціально-

відповідальних результатів.  

Управління корпоративною безпекою, яке здійс-

нюється через менеджерів та власників, повинно 

базуватися на соціальній відповідальності. 

Принцип корпоративної 

соціальної сприйнятли-

вості. 

Передбачає оцінку середовища ведення бізнесу 

(контекст), управління взаємодією зацікавлених 

сторін (дійові особи), управління проблемами 

урахування інтересів задіяних осіб. Управління 

корпоративною безпекою – динамічний процес, 

у ході якого менеджери та власники повинні ко-

регувати діяльність корпорації задля відповідно-

сті бізнес-процесів соціальній сприйнятливості.  

Принцип корегування 

результатів корпорати-

вної поведінки. 

Цей принцип передбачає моніторінг впливу кор-

порації на суспільство. Управління корпоратив-

ною безпекою повинне займатися розробкою та 

впровадженням соціальних програм та веденням 

ефективної соціальної політики. 

 

                                           
1Допрацьовано автором 
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До соціально – орієнтованих підходів на думку авторів варто долучи-

ти також інституціональний підхід, з позицій якого потенціал корпорації 

являє собою сукупність людського капіталу (робітники, керуючі, власники, 

партнери) та множинність явних та неявних контрактів (правил гри) – до-

мовленостей між учасниками бізнес – процесів, які визначають їх взаємо-

відносини [6]. Корпорація, як господарюючий суб’єкт є основним 

джерелом таких соціально значущих інститутів, як співпраця, дисципліна, 

партнерство, координація соціальних процесів, лідерство корпорації у га-

лузі, зайнятість населення (створення робочих місць). Саме корпорація ви-

рішує дотримуватися чи ні прозорої податкової політики, створювати чи ні 

нові робочі місця, виконувати свої зобов’язання стосовно заробітної плати 

своєчасно чи ні, виконувати інші свої адміністративні зобов’язання перед 

споживачами або ні [6]. Структуру факторів виробництва у рамках цього 

підходу можна визначити наступним чином (рис.3) – як трикутник, де 

труд, засоби праці та предмети праці формують три кути відповідно, на 

прикладі цього трикутника можна побачити рівень ефективності взаємодії 

виробничого та кадрового потенціалу корпорації. Другий трикутник харак-

теризує фактори управління (рис. 4) 

 
Рис. 3 – Структура факторів виробництва у рамках інституціонального 

підходу 

 

 
Рис. 4 – Структура факторів управління  у рамках інституціонального 

підходу 
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Отже, інституціональна концепція концентрує увагу на характері кон-

кретних та неформальних взаємодій між людьми та їх групами в процесі 

організації та функціонування господарюючого суб’єкту, розглядаючи при 

цьому засоби праці лише як допоміжні фактори організації виробництва, у 

той час як люди (кадри) є рушійною силою функціонування корпорації [8]. 

Можна зробити висновок, що управління корпоративною безпекою з пози-

цій інституціонального підходу націлено на збалансованість бізнес – про-

цесів за допомогою ефективної взаємодії виробничого та кадрового 

факторів виробництва. Окрім цього, корпоративна безпека передбачає від-

сутність розривів між інтересами управлінського персоналу, власників та 

працівників, тому що саме єдине цілепокладання призводить до якісного 

задоволення інтересів населення та задіяних у бізнес – процесі осіб. Ін-

струментами інституціонального підходу можуть бути такі засоби, як роз-

виток людського капіталу на підприємстві, створення Інтегративної 

Стратегічної Теорії Організації (ІСТО) на базі концепцій динамічних здіб-

ностей, підприємницької орієнтації та стратегічного підприємництва. ІСТО 

успішно комбінує усі фактори виробництва та спрямовується на взаємодію 

між індивідами та соціальною середою, у якій вони функціонують. Корпо-

рація тут вважається єдиним управлінським бізнес – процесом, який спря-

мовано на пошук, відбір нових та використання діючих здібностей, які 

перетворюють корпоративні ресурси та вміння у нові конкурентні перева-

ги даної корпорації [14]. Основою успіху наразі вважається людські здіб-

ності та працівники, яких потрібно заохочувати. 

Також, на нашу думку сучасним соціально – орієнтованим підходом є 

синергетичний підхід до управління корпоративної безпекою. На погляд І. 

Ігнатьєвої та М. Богданова [11], синергія виникає за рахунок таких взає-

мозв’язків(горизонтальних та вертикальних) у внутрішньому середовищі 

організації, які є або можуть стати вагомими факторами для забезпечення 

реалізації місії, виживання, конкурентоспроможності за існуючих умов зо-

внішнього середовища. Тобто, управління корпоративною безпекою на по-

гляд автора при цьому підході спрямоване на створення ефективних умов 

для працівників, які є головною продуктивною силою і, відповідно, джере-

лом синергії. Таким чином, сутність синергетичного підходу до ефектив-

ного управління системою полягає в тому, що він орієнтований не на 

зовнішні властивості, не на цілі та сподівання суб’єкта управлінської дія-

льності, а на внутрішні властивості системи, її власні закони еволюції та 

самоорганізації. При цьому увага приділяється погодженості управлінсь-

кого впливу із власними тенденціями динаміки системи [14]. Інструмента-

рій управління корпоративною безпекою у рамках цього підходу містить у 

собі наступні елементи: 

1. застосування «синерг-технології» управління трудовою поведін-

кою на основі поєднання організаційного впливу менеджменту та самоор-

ганізації персоналу[12]; 
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2. розподіл видів праці та використання «функціональних алгорит-

мів» трудової поведінки, які будуть різними в залежності від виду праці: 

виконавчої або інтелектуальної (творчої); 

3. перехід до суб’єктно – суб’єктної концепції ведення бізнес – про-

цесів; 

4. чітка постанова та відповідність місії корпорації економічному 

співтовариству та спільній меті усіх задіяних членів бізнес-процесу; 

5. гнучка система управління: заохочення творчої діяльності, ство-

рення еталонів якості, чіткого опису функцій кожного працівника, проце-

сів його діяльності, доступність економічної інформації та стимулювання 

інтересу до функціонування корпорації усіх робітників; 

6. перехід від жорсткого контролю та корегування до самоорганізації 

кожного окремого робітника за допомогою мотивації. 

На рис. 5 зображено пріоритетні об’єкти управління корпоративною 

безпекою з боку синергетичного підходу. 

 
Рис. 5 – Об’єкти управління корпоративною безпекою з боку синергетич-

ного підходу2 

 

Таким чином, підводячи підсумок, можна підкреслити, що синергети-

чний ефект в управлінні корпоративною безпекою підприємства – це ство-

рення нової якісної сили, яка головним чином спирається на новітні 

інструменти кадрової політики корпорації та має на меті підвищення ефек-

тивності діяльності за рахунок якісних внутрішніх змін, незалежних від кі-

лькісних змін. Синергетичний ефект залежить від трудової активності. 

Таким чином, працівники є основною силою і, відповідно, джерелом сине-

ргії. 

Висновки. У статті був проведений аналіз теоретичних соціально – 

орієнтованих підходів до управління за ключовими ознаками та був визна-

чений сучасний інструментарій управління корпоративною безпекою у 

межах кожного з цих підходів. Наразі, автором було виділено три підходи 

                                           
2Сформовано автором 
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соціально – орієнтованих підходи до управління корпоративною безпекою: 

загальний соціально – орієнтований підхід, інституціональний підхід та 

синергетичний підхід. На думку автора, найбільш дієвими інструментами 

управління корпоративною безпекою є ведення продуктивної внутрішньої 

та зовнішньої корпоративної соціальної політики, ефективна система роз-

поділу дивідендів, створення позитивного іміджу корпорації, впроваджен-

ня корпоративних соціальних та благодійних програм, реалізація 

корпоративних соціальних інвестицій, розвиток людського капіталу на 

підприємстві, створення Інтегративної Стратегічної Теорії Організації 

(ІСТО), яка має на меті розвиток здібностей працівників, застосування 

«синерг-технології» управління трудовою поведінкою на основі поєднання 

організаційного впливу менеджменту та самоорганізації персоналу, пере-

хід до суб’єктно – суб’єктної концепції ведення бізнес – процесів, відмова 

від жорсткого контролю та корегування на користь самоорганізації кожно-

го окремого робітника за допомогою мотивації. Отже, як можна бачити, 

соціально – орієнтовані підходи націлені на створення такої концепції під-

приємства, при якій найголовнішим фактором виробництва та найвищою 

цінністю бізнес – процесу є працівники, їх здоров’я, здібності, кваліфіка-

ція, трудова активність. Корпоративна безпека передбачає соціальні інвес-

тиції, виконання соціальних зобов’язань та дотримання соціальної 

відповідальності. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются подходы к определению понятия адаптивности; 

дана характеристика процессов адаптации предприятия, выделены ключевые 

характеристики адаптивности и гибкости предприятия. Делается вывод об адап-

тивности как процессе приспособления предприятия к условиям динамических 

изменений внешней и внутренней среды с целью получения прибыли. 

Ключевые слова: адаптивность, гибкость, внешняя среда, внутренняя 

среда, прибыль 

Abstract 

The article deals with the approaches to the concept of adaptability; the 

characteristic of the process of enterprise adaptation is suggested, the key fea-

tures of adaptability and flexibility of the enterprise are highlighted. The conclu-

sion is made that adaptability is a process of enterprise adapting to dynamic 

changes in the external and internal environment to get the profit. 

Key words: adaptability, flexibility, external environment, internal envi-

ronment, profit  

 

Широкому спектру проблем предприятия, касающихся управления их 

развитием в аспекте адаптации к изменениям как внутренней, так и внеш-

ней среды посвящены научные работы таких ученых-экономистов, как  

И. Ансофф, П. Сегне, В. Стивенсон, А. Покровский, А. Сетхи, С. Сетхи,  

К. Андерсен, Дж. Диксон. В работах этих авторов адаптивность, прежде 

всего, связана с эволюционным характером развития предприятия и 

направлена на обеспечение его эффективности в краткосрочном и долго-

срочном периодах. Однако следует подчеркнуть, что экономические усло-

вия функционирования отечественных предприятий существенно 

отличаются от международной практики, что обуславливает необходи-

мость проведения системных исследований и на этом основании постоян-
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ного усовершенствования теоретических основ управления отечественны-

ми предприятиями. 

 Цель исследования – обоснование такой экономической категории 

как адаптивная гибкость и формирование системы показателей для анализа 

и оценки адаптивности предприятия. 

Теоретико-методологической основой исследования являются совре-

менные положения экономической теории, научные труды украинских и 

зарубежных ученых-экономистов по проблемам управления адаптивно-

стью деятельности предприятия. Для достижения поставленных в статье 

целей использованы индуктивный и дедуктивный методы – для уточнения 

понятия «адаптивность», а также метод формализации – для формирования 

системы показателей анализа и оценки адаптивности предприятия. 

В условиях динамических изменений, конкуренции и глобализации 

мировой экономики проявляется определенный интерес к разработке тео-

ретических основ адаптивной гибкости, без которых невозможно достичь 

положительных результатов в стратегическом управлении предприятием. 

Согласно оксфордскому словарю «Бизнеса и менеджмента» гибкость 

(операционная гибкость) – это способность операционной системы адап-

тироваться, реагировать на изменения во внешней среде. П. Сенге опреде-

ляет гибкость как эффективную адаптацию, т. е способность организации 

быстро изменять внутренние правила и структуру, виды деятельности в 

предельно сжатые сроки [1, с.236]. В. Стивенсон отмечает, что гибкость – 

это способность быстро адаптироваться к изменениям в объеме спроса, в 

ассортименте и в дизайне изделий, гибкость является одним из главных 

факторов конкурентоспособности предприятия [2., с.48]. Гибкость имеет 

два измерения: скорость реализации и величина определенного изменения 

в организации. Гибкость проявляется в предложении новой продукции, 

широком ассортименте производства [3, с.223]. Не стоит забывать, что со-

временным предприятием является такое предприятие, которое осуществ-

ляет свою деятельность в симбиозе трех составляющих: операционной, 

инвестиционной и финансовой систем. Свойство гибкости позволяет пред-

приятию быстро перенастраивать свою организационную структуру. 

За последнее десятилетие адаптивность стала завоевывать все больше 

внимания в производственной деятельности предприятий. В теории ме-

неджмента не существует единого мнения по поводу определения адап-

тивной деятельности предприятия (табл. 1). 
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Таблица 1 

Подходы к определению адаптивности экономистами 

Автор Определение 

А. В Покровский [4] 

Адаптивность – тенденция функционирования 

целеустремленной системы, определяющееся 

соответствием между ее целями и достигае-

мыми в процессе деятельности результатами. 

Это выражается в согласовании целей и ре-

зультатов. 

Sethi A. K., Sethi S.P.  

[5., p.289–328] 

Адаптивность – способность к изменению 

формы. Способность к изменению в пределах 

государства (адаптации) и возможность пере-

хода от одного состояния к другому (гиб-

кость). 

Andersen K. [6, p.52] 

Адаптивность – способность системы (напри-

мер, компьютер), приспосабливаться эффек-

тивно и при быстро меняющихся 

обстоятельствах. Адаптивная система – это 

система, способная менять свое поведение в 

соответствии с изменениями в окружающей 

среде. 

Andersen K., Gronau N.[7 ]  
Адаптивность – это возможность изменить 

что-то или себя для происходящих изменений. 

Conrad, Michael [8] 

Адаптация – это способность справляться с 

неожиданными беспорядками в окружающей 

среде. 

Dixon J. R.[9] 

Адаптивное предприятие является организа-

цией, в которой товары или услуги, спрос и 

предложение совпадают и синхронизированы 

во все времена 

 

Отсутствие единства в подходах к формированию системы показате-

лей адаптивной деятельности предприятия обуславливает необходимость 

дальнейших исследований. Такие экономические категории, как «адаптив-

ность», «гибкость», «устойчивость», «эффективность» и «конкурентоспо-

собность» следует рассматривать в единой системе показателей, поскольку 

в стратегическом управлении эти параметры являются основными индика-

торами успешного функционирования предприятия (табл. 2).  
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Таблица 2 

Характеристики процессов адаптации предприятия 

Характеристики про-

цессов адаптации 

Предприятия 

Показатели процессов адаптации 

Адаптивность Показатели деловой активности предприятия 

Гибкость Показатели ликвидности капитала, активов  

Устойчивость 
Показатели финансовой устойчивости предприя-

тия 

Конкурентоспособность 
Показатели конкурентоспособности продукции, 

работ, услуг, предприятия 

Эффективность 
Показатели рентабельности и прибыльности 

предприятия 

 

Большинство, как украинских специалистов, так и зарубежных авторов 

говоря о гибкости, адаптивности и эффективности называют синонимами. В 

современных условиях возникла необходимость в обособленном рассмотре-

нии этих понятий, поскольку адаптивное предприятие отличается от устой-

чивого тем, что должно постоянно изменять функционирование в 

динамическом окружении, что отражается в снижении или повышении ре-

зультативных показателей. 

На основании вышеизложенного целесообразно говорить об адаптивной 

гибкости, как о приспособлении предприятия к условиям динамических из-

менений внешней и внутренней среды с целью получения прибыли. В теории 

финансового анализа сложилась система показателей финансово-

экономического положения предприятия с позиций статичного подхода. Со-

гласно данному подходу система финансово-экономических показателей, ха-

рактеризующих процессы адаптации предприятия к изменениям и вызовам 

внешней среды состоит из четырех групп: показателей ликвидности, деловой 

активности, рентабельности и финансовой устойчивости. Данный методиче-

ский подход, по мнению авторов, не учитывает динамизма деятельности 

предприятия, отражающегося в движении его денежных потоков. Исходя из 

вышесказанного, оценку адаптивной гибкости предприятия целесообразно 

вести с позиций динамического подхода. По-нашему мнению, к системе ста-

тичных показателей необходимо добавить ряд динамических, таких как: ко-

эффициент ликвидности денежного потока, коэффициент эффективности 

денежного потока, коэффициент достаточности денежного потока. В свете 

вышеизложенного предлагается адаптивную гибкость предприятия с позиций 

динамического подхода измерять рядом показателей (табл.1.3). 
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Таблица 1.3 

Показатели оценки адаптивной гибкости предприятия с позиций динами-

ческого подхода 

Аспект адаптивной 

гибкости 
Показатель адаптивной гибкости предприятия 

Экономический 

аспект 

1. Оборачиваемость активов 

2.Оборачиваемость дебиторской задолженности 

3.Срок погашения дебиторской задолженности 

4.Оборачиваемость кредиторской задолженности 

5. Срок погашения обязательств по поставке 

6.Коэффициент стабильности экономического роста 

7.Продолжительность операционного цикла 

8. Продолжительность финансового цикла 

Финансовый 

аспект 

1.Размер чистого оборотного капитала 

2. Коэффициент текущей ликвидности активов 

3. Коэффициент промежуточной ликвидности 

4. Коэффициент абсолютной ликвидности 

5. Коэффициент маневренности собственного капи-

тала 

6. Коэффициент ликвидности при мобилизации 

средств 

7. Коэффициент ликвидности денежного потока 

8. Коэффициент эффективности денежного потока 

9. Коэффициент достаточности денежного потока 

 

Вывод. Предложенный динамический подход к оценке финансово-

экономического положения предприятия позволит реализовать построение 

системы показателей для анализа и оценки его адаптивной деятельности, 

что повысит качество стратегического управления предприятием в услови-

ях нестабильной и быстроизменяющейся внешней среды. 

В качестве дальнейших исследований отмечается перспективность 

разработки методики оценки адаптивной гибкости предприятия. 
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Автор аналізує зміст посягання, спрямованого на насильницьку зміну 

чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. 

Ключові слова: об’єкт злочину, безпосередній об’єкт злочину, націо-

нальна безпека України, конституційний лад, антиконституційна спрямо-

ваність дій, видовий об’єкт. 

 

Автор анализирует содержание посягательства, которое направлено 

на насильственное изменение или свержение конституционного строя или 

удержание государственной власти. 

Ключевые слова: объект преступления, непосредственный объект, 

национальная безопасность, конституционный строй, антиконституцион-

ная направленность действий, видовой объект. 

 

An author analyses maintenance of encroachment which is directed on a 

violent change or overthrow of constitutional line-up or withholding of state 

power. 

Keywords: object of crime, direct object, national safety, constitutional 

line-up, unconstitutional orientation of actions, specific object. 

 

Постановка проблеми. 

У межах родового об’єкту злочинів проти конституційних основ наці-

ональної безпеки України слід виокремити такі основи національної безпе-

ки, посягання на які прямо і безпосередньо порушує не тільки положення 

Кримінального кодексу України, але й Конституції України. Тому цей вид 

основ національної безпеки доцільно називати «конституційні основи на-

ціональної безпеки України». Саме вони є видовим об’єктом злочинів, пе-

редбачених статтями 109, 110 та 112 КК, котрі встановлюють 

відповідальність за дії явної антиконституційної спрямованості проти та-

ких безпосередніх об’єктів, що перебувають під прямою охороною Кон-

ституції України. Ці безпосередні об’єкти чітко визначаються у вказаних 
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статтях кримінального закону й однозначно вказують на антиконституцій-

ний характер передбачених тут діянь. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо злочинів 

проти основ національної безпеки України розглядалися у роботах таких 

українських вчених як В.Ф. Антипенко, О.Ф. Бантишев, В.О. Глушков, 

В.П. Ємельянов, В.А. Ліпкан, М.І. Мельник, В.О. Навроцький, А.В. Са-

вченко, В.Я. Тацій, М.І. Хавронюк, О.В. Шамара та ін. При цьому наукові 

дослідження у цій сфері останнім часом значно активізувалися, в тому 

числі щодо злочинів проти конституційних основ національної безпеки 

України. Зокрема, захищено кандидатську дисертацію І.В. Діордіца «Кри-

мінально-правова відповідальність за дії, спрямовані на насильницьку 

зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної 

влади» (2008 р.). 

Автор поставив за мету дослідити положення Кримінального кодексу 

України та з’ясувати зміст об’єкту злочину, передбаченого ст. 109. 

Розглянемо докладніше питання про безпосередні об’єкти злочинів 

проти конституційних основ національної безпеки України. 

З’ясування змісту об’єкту злочину, передбаченого ст. 109 КК, «Дії, 

спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або 

на захоплення державної влади» викликає розбіжності у позиціях криміна-

лістів. Так, автори коментарю за редакцією С.С. Яценка переконані у тому, 

що об’єктом цього злочину виступає внутрішня безпека держави в двох 

головних сферах – у сфері функціонування конституційного ладу і в сфері 

діяльності державної влади [1, с. 211]. 

Близька позиція заявлена й в коментарі за ред. В.В. Сташиса та В.Я. 

Тація – суспільні відносини, що забезпечують внутрішню безпеку України, 

захист її конституційного ладу та державної влади [2, с. 325]. 

Отже, ці автори видовим об’єктом цього злочину визнають внутріш-

ню безпеку. Але з такою позицією не можна цілком погодитись у зв’язку з 

тим, що посягання на конституційний лад і державну владу можуть також 

створювати і зовнішню небезпеку, і на це прямо вказується у криміналь-

ному законодавстві багатьох зарубіжних країн. Так, раніше у роботі згаду-

валося про те, що у низці кодексів зарубіжних країн є вказівка на 

підвищену суспільну небезпечність діяння, якщо при вчиненні злочину 

проти конституційних основ національної безпеки має місце участь інозе-

мної держави, іноземної організації, їх представників чи окремих осіб (ст. 

ст. 308, 309 КК Грузії, § 111 КК Данії, ст. 62 Естонської Республіки, ст. 118 

КК Литовської Республіки, ст. 97а КК Нідерландів, ст. 275 КК Швейцарії). 

Тобто, участь у вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 КК України, іно-

земного елементу створює умови для порушення також і зовнішньої безпе-

ки. З іншого боку, дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або на захоплення державної влади, можуть спрово-

кувати іноземне втручання у життєдіяльність країни. 
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Автори коментарю за редакцією М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка 

визнають об’єктом злочину, передбаченого ст. 109 КК, політичну безпеку 

(як складову національної безпеки) України в найважливіших сферах: іс-

нування конституційного ладу і функціонування державної влади [3, с. 5]. 

Таку ж позицію пропонують і автори коментарю за редакцією М. І. Мель-

ника, М. І. Хавронюка, а саме — встановлений Конституцією і законами Ук-

раїни порядок створення і діяльності вищих органів державної влади, 

порушення якого створює загрозу безпеці держави у політичній сфері [4, с. 

243]. 

Отже, на думку цих дослідників, видовим об’єктом розглядуваного 

злочину є політична безпека. З такою позицією також важко погодитись, 

бо політична сфера є категорією більш широкою, ніж основи національної 

безпеки країни, і містить у собі не тільки такі складові, як внутрішня та зо-

внішня безпека, а також політику у різних сферах життєдіяльності, у тому 

числі політику у сфері економіки, освіти, міжнародного співробітництва, 

соціальній сфері тощо. 

Термін «конституційний лад» дістав різноманітного трактування у 

працях учених-конституціоналістів. Під конституційним ладом вони про-

понують розуміти «порядок, за якого дотримуються права і свободи люди-

ни і громадянина, а держава діє відповідно до конституції, називається 

конституційним ладом» [5, с. 96], «устрій суспільства і держави, закріпле-

ний нормами конституційного права» [6, с. 161] або «визначену форму, 

визначений спосіб організації держави, закріплений в її конституції» [7, с. 

79–80]. Вважаємо за доцільне приєднатися до заявлених позицій і син-

тезувати на їх основі визначення: конституційний лад – це визначений 

Конституцією устрій нації. 

Як зазначає Ю.В. Шимін, «поняття конституційного ладу фіксує не 

тільки формальні принципи організації політичної влади, що властиво для 

поняття конституційного устрою, а й реальний рівень розвитку всієї гами 

суспільних відносин у взаємодії з державною владою» [8, с. 169–177]. Це 

підтверджує й В. Ф. Погорілко, який вважає, що конституційний лад кож-

ної країни пов’язується, як правило, з найважливішими інститутами дер-

жави і суспільства, статус яких визначає і закріплює конституція [9, с. 3]. 

Відправним пунктом у з’ясуванні конституційного ладу України та 

його основ В.М. Литвин слушно визнає Розділ I Конституції України «За-

гальні засади» [10, с. 74]. 

Дійсно, дослідження Конституції України демонструє, що за Розділом 

I Конституції України «Загальні засади» можна визначити низку ознак, що 

характеризують конституційний лад в Україні. Так, за ст. 1 «Україна є су-

веренна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава». За ч. 2 ст. 

3, «Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяль-

ність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави». Стаття 5 Конституції України наголошує, що 
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Україна є республікою і носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в 

Україні є народ. Важливого значення набуває положення: «Народ здійснює 

владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування». Особливо важливе значення має наступне положення: 

«Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить 

виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або 

посадовими особами» [11]. 

Також обов’язково необхідно вказати на положення, закріплені стат-

тею 6 Конституції України: «Державна влада в Україні здійснюється на за-

садах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, 

виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановле-

них цією Конституцією межах і відповідно до законів України» [11]. Та-

кож і закріплення принципу «верховенства права» на конституційному 

рівні (ст. 8 Конституції України) характеризує конституційний лад 

України. Саме такі головні уклади держави, її основні принципи і висту-

пають основами конституційного ладу [7, с. 79–80]. 

Обов’язковими ознаками конституційного ладу є також народний су-

веренітет, розподіл влади, непорушність і невід’ємність загальновизнаних 

прав і свобод людини [12, с. 178].  

Саме тому слід погодитись з М.І. Хавронюком, що складовими кон-

ституційного ладу є: 1) суверенітет держави (верховенство і самостійність 

державної влади всередині країни та її незалежність у міжнародних відно-

синах); 2) форма правління (спосіб організації державної влади, за яким 

єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України, 

главою держави – Президент України, вищим органом виконавчої влади – 

Кабінет Міністрів України тощо); 3) державний устрій (унітарний з відпо-

відним поділом владних повноважень між вищими і центральними та міс-

цевими органами державної влади) та цілісність території); 4) державний 

режим (демократичний, що, зокрема, передбачає можливість здійснення 

народного волевиявлення через вибори, референдум та інші форми безпо-

середньої демократії, гарантії місцевого самоврядування, захисту держа-

вою прав і свобод людини і громадянина, ґрунтування суспільного життя 

на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності) [4, с. 

244–245]. 

Отже, конституційний лад України – це закріплені Конституцією Ук-

раїни повновладдя народу (статті 2, 5), суспільний і державній устрій 

(статті 5, 6 і 7), рівність усіх націй і народностей (статті 11, 12, 21, 24), пра-

ва і свободи громадян (статті 22, 23) [13, с. 106]. 

Державна влада також залишається у фокусі уваги юристів та науко-

вців взагалі. Численні дослідження феномену влади сформували декілька 

різновидів підходів. За Є. Вятром, їх слід поділяти на: біхевіористський 

(влада розглядається як особливий різновид поведінки, що змінює поведі-

нку інших); психологічний (головну увагу спрямовано на джерела форму-

вання влади, зокрема на психологічні особливості людей); телеологічний 
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(влада як досягнення визначеної мети, реалізація поставлених завдань); 

структурно-функціоналістський (влада як відносини особливого роду між 

тими, хто управляє, і тими, ким управляють, за допомогою відповідних за-

собів, зокрема насилля); конфліктний (обмежують владу можливістю ух-

валення рішень, що регулюють розподіл благ у конфліктних ситуаціях); 

реляціоністський (розглядають владу як взаємовідносини між двома парт-

нерами, агентами на основі переважаючого впливу одного з них) [14, с. 

158].  

Термін «державна влада» активно використовується у Конституції 

України. Так, за ч. 4 ст. 5 ніхто не може узурпувати державну владу, або за 

ч. 1 ст. 6 – державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на 

законодавчу, виконавчу і судову. 

У ст. 3 йдеться про взаємозв’язок державної влади з людиною, а в ч. 2 

ст. 5. зазначається, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, який 

здійснює її безпосередньо і через органи державної влади та органа місце-

вого самоврядування. 

На думку В.М. Литвина, державна влада: 1) це вид публічної політич-

ної влади, що здійснюється державою та її органами; уособлює здатність 

держави підпорядковувати своїй волі поведінку людей та діяльність 

об’єднань, що перебувають на її території; 2) влада організації всього на-

селення або його домінуючої частини, яка (організація), забезпечуючи ці-

лісність і безпеку суспільства, здійснює керівництво ним та організовує 

задоволення загально-соціальних потреб; 3) встановлює для всього суспі-

льства загальнообов’язкові правила поведінки – правові норми [10, с. 69]. 

Таким чином, державна влада в її трьох взаємопоєднаних гілках є ке-

рівником і провідником волі народу в реалізації Конституції України, чин-

ного законодавства і забезпечення добробуту людей, охорони людини, її 

життя і здоров’я, честі й гідності, недоторканості і безпеки, оскільки ці 

блага людини визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3 

Конституції України) [13, с. 106]. 

Висновок. 

Таким чином, єдиною безперечною рисою безпосередніх об’єктів зло-

чинів, передбачених ст. 109 КК, є те, що вони перебувають під прямим за-

хистом Конституції України і виступають в якості конституційних основ 

національної безпеки України. Це такі об’єкти, як конституційний лад та 

державна влада України. 
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