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АНОТАЦІЯ
Проаналізовано зміну погодних чинників у зоні Західного Лісостепу України за 2018–2020 рр. та встановлено їх відповідність до біологічних вимог вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості.
Встановлена залежність між температурним режимом, кількістю опадів на процес проростання насіння, ріст і розвиток рослин, проходження фаз вегетації, формування площі листкової поверхні, чисту
продуктивність фотосинтезу, кормову і зернову продуктивність.
ABSTRACT
The change in weather factors in the zone of the Western Forest-steppe of Ukraine for 2018-2020 is analyzed
and their compliance with the biological requirements of growing corn hybrids of various ripeness groups was
established.
The relationship between the temperature regime, the amount of precipitation in the process of seed germination, growth and development of plants, the passage of the vegetation phases, the formation of the leaf surface
area, the net productivity of photosynthesis, feed and grain productivity.
Ключові слова: температура повітря, кількість опадів, продуктивна вологість ґрунту, кукурудза,
гібрид, група стиглості, структура рослин.
Keywords: air temperature, precipitation, productive soil moisture, corn, hybrid, ripeness group, plant structure.
Базою та джерелом сталого розвитку більшості
галузей агропромислового комплексу й основою
аграрного експорту України є зернова галузь. Вона
визначає обсяги, пропозиції та вартість основних
видів продовольства для населення країни, формує
істотну частку валютних доходів держави [2, с. 28–
30; 3, 182 с.; 4, с. 14–15].
Можливість підвищення виробництва зерна
без істотного зниження врожаю інших зернових

культур можна за рахунок розширення посівних
площ кукурудзи. У складі зернового клину в Малому Поліссі її частка становить 8–10 %, Лісостепу
– 12–15 %, Передкарпатті – 5–12 %, Закарпатті – 5–
48 % [5, 80 с.; 6, с. 104–105; 7, 580 с.; 8, с. 45–46].
Збільшення валових зборів кукурудзи можливе за рахунок більш ефективного використання
генетичних можливостей нових гібридів, тому пра-
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вильний їх добір, для відповідних ґрунтово-кліматичних умов, є дуже важливим фактором в отриманні високих урожаїв. Лише за комплексного підходу, починаючи від забезпечення якісним високопродуктивним матеріалом до раціонального
розміщення її у сівозмінах, застосуванні інтенсивних екологічно безпечних технологій, які базуються на оптимізації умов живлення можна досягнути бажаного результату. Сьогодні в світовому
землеробстві й в Україні переважають посіви
гібридів кукурудзи, які за врожайністю зерна й зеленої маси значно перевищують сорти, що
пов’язане з явищем гетерозису який проявляється у
високій життєздатності гібридних рослин першого
покоління [9, с. 69–73; 10, с. 37–41; 11, р. 10–12; 12,
с. 13–16].
У кожному господарстві необхідно мати
спектр гібридів з різним типом реакції на мінливість умов середовища, в тому числі інтенсивного
типу – для отримання максимальних урожаїв на
високому агрофоні; середньо пластичних, з широким адаптивним потенціалом – для отримання відносно стабільних урожаїв на полях з нестабільним
агрофоном і високостабільних – для гарантованого
врожаю в умовах змінних метеорологічних чинників на бідних за поживним складом ґрунтах. Здатність до економного та ефективного використання
чинників середовища – властивість високоадаптивних генотипів. Вибір гібридів – справа відповідальна і нелегка, адже в умовах одного господарства
поля відрізняються за родючістю ґрунтів, попередниками, вологозабезпеченістю, тому вони повинні
відрізнятися за скоростиглістю, типом зерна, густотою стояння, чутливістю до добрив, стійкістю
до ураження збудниками хвороб тощо. Навіть у зонах, де можна використовувати генотипи з високим ФАО, рекомендується обирати для сівби гібриди з різними строками дозрівання, що зменшує

ризики недобору валового врожаю, спричиненого
дією несприятливих погодних чинників, дає можливість оптимізувати строки сівби та збирання культури [13, с. 63–65; 14, р. 6158–6166].
У зоні Західного Лісостепу України не ведеться селекція цієї культури, тому виробники закупляють гібридне насіння в установах-оригінаторах зон Лісостепу й Степу [15, с. 120–132].
Метою наших досліджень було обґрунтувати
біологічні особливості розвитку рослин, їх відмінності за групою стиглості гібриду та продуктивність при вирощуванні кукурудзи в зоні Західного Лісостепу України.
Досліди закладали в сівозміні відділу насінництва та насіннєзнавства Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН за загальноприйнятими методиками на сірих лісових поверхнево-оглеєних ґрунтах, впродовж 2018–2020 рр.
Об’єктом досліджень слугували гібриди кукурудзи: Почаївський 190 МВ, ДН Меотида, ДН
Хортиця, ДН Оржиця 237 МВ (оригінатор – Державна установа Інститут зернових культур
НААН, м. Дніпро, Україна).
Загальна площа дослідної ділянки – 60 м2,
облікова – 50 м2. Повторність – триразова, розміщення варіантів – систематичне.
Агротехніка вирощування – загальноприйнята
для культури в даній зоні. Попередник – ріпак озимий. Строк сівби – перша декада травня, норма
висіву насіння – 70 тис. схож. нас./га. Норма внесення мінеральних добрив – N150P90K90. Протруйник насіння – Авіценна (0,5 л/т, д. р.), гербіцид –
Аденго (0,5 л/га, д. р.), інсектицид – Залп (1,2 л/га).
Кліматичні умови зон вирощування в Україні
відзначаються надзвичайною різноманітністю,
кожна з яких має свої ґрунтові особливості, умови
зволоження та температурний режим (табл. 1).

Таблиця 1
Кліматичні умови зон вирощування кукурудзи (середньобагаторічні дані за 1989–2008 рр.)
З температурою вище 10 оС
Річна сума
Ґрунтово-клімаопадів,
тривалість
сума ФАР,
сума температична зона
ГТК
мм
періоду, діб
МДж/м2
тур, оС
Лісостеп
161
1491
2660
1,2–1,6
547–632
Полісся
157
1432
2595
1,4–1,9
609–738
Температурний чинник вносить істотні обмеження в ріст і розвиток рослин кукурудзи, оскільки
при вирощуванні на зерно потреба в теплових ресурсах обмежується датою стійкого переходу середньодобових температур повітря через 10 оС. При
температурі нижче 6,6 оС у рослин припиняється
формування нового листя, а за різких коливань денних і нічних температур гальмуються ростові процеси і подовжується вегетаційний період. Весняні
приморозки до мінус 2–3 оС можуть повністю пошкодити сходи. Протягом вегетації, до часу появи генеративних органів, підвищення показників до позначки 25 оС не шкодить росту і розвитку рослин,
однак після цвітіння і при появи на качанах стовпчиків приймочок її вплив є негативний [16, с. 4–8;
17, с. 39–43].

Добір гібридів кукурудзи різних груп стиглості
є одним із визначальних критеріїв одержання високих врожаїв. Сума біологічно активних температур,
необхідних для забезпечення дозрівання насіння
скоростиглих біотипів становить 2100–2200 оС, середньостиглих і пізньостиглих – 2400–2700 оС
(табл. 2). Середньостиглі й пізньостиглі гібриди кукурудзи відрізняються між собою сумою температур, необхідних для настання фази викидання волоті, але потребують практично однакової для проходження наступних фаз до настання біологічної
стиглості зерна. Для зони Лісостепу пріоритетними
є групи стиглості – ранньостигла і середньорання,
для Полісся – ранньостигла.
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Таблиця 2

Група стиглості
Ранньостиглі
Середньоранні
Середньостиглі
Середньопізні
Пізньостиглі

Тепловий режим гібридів кукурудзи різних груп стиглості
Вегетаційний період, діб
Сума темпераФАО
тури вище 10 оС Лісостеп
Полісся
100–199
200–299
300–399
400–499
500–599

900–1000
1100
1150
1200
1250–1300

97–102
107–116
120–125
120–125
120–125

Дані наведені в табл. 3 підтверджують про
швидший перехід температури повітря (9,4–17,6
о
С) в досліджувані роки, що обумовило зміщення
строків сівби до більш ранніх (перша декада

101–106
109–119
123–126
123–126
123–126

Потреба в сумі температур вище 10 оС,
за вегетацію
2100
2200
2400
2500
2700

травня). Кількість опадів у травні 2018 р. була дещо
меншою (69 мм), а в 2019 і 2020 рр. переважала на
76 і 47 % середньобагаторічний показник (85 мм).

ІІІ

17,6
9,4
10,6
12,5

14,1
14,3
10,8
13,1

19,0
15,9
11,1
15,3

І

ІІ

ІІІ

16,9
13,2
10,8
13,6

12,8
36,7
32,5
27,3

31,8
79,1
37,6
49,5

24,4
33,8
55,2
44,7

69,0
149,6
125,3
114,6

12,9

32,9
42,3
39,6
38,3

насіння, %

ІІ

середнє

2018
2019
2020
Середнє
Середньо-багаторічні
дані

І

середнє

Рік

Продуктивна вологість ґрунту (0–20
схожість
Польовасм)

Таблиця 3
Метеорологічні показники періоду сівби кукурудзи (травень) (2018–2020 рр.)
Температура повітря за декадами,
Сума опадів,
о
С
мм

95,3
98,1
97,4
96,9

85

від 2357,1 (2020 р.) до 2491,8 оС (2018 р.), що переважало біологічні вимоги ранньостиглих гібридів
(2100 оС) на 257,1–391,8 оС, середньоранніх (2200
о
С) – 157,1–291,8 оС і відповідало вирощуванню середньостиглих та середньопізніх гібридів (2400–
2500 оС) (табл. 4). Кількість опадів становила 414,8
(2020 р.) – 542,0 мм (2018 р.), що збільшувало вегетаційний період гібридів з 121 до 134 діб.
Таблиця 4
Вплив суми активних температур (оС) та кількості опадів (мм) на тривалість вегетаційного періоду,
площу листкової поверхні й чисту продуктивність фотосинтезу рослин кукурудзи (2018–2020 рр.)
Площа листТривалість веЧиста продуктивність фотоСума актив- Кількість
кової погетаційного
синтезу, г/м2 сухої речовини
Рік
них темпеопадів,
верхні росперіоду,
за добу (фаза цвітіння – форратур, оС
мм
лин,
діб
мування зерна)
2
тис. м /га
2018
2491,8
542,0
134
40,9
12,4
2019
2448,5
424,9
128
38,2
11,6
2020
2357,1
414,8
121
36,6
10,5
Середнє
2432,5
460,6
128
38,6
11,5
НІР05
6,0
1,4
0,8

Оптимальний температурний режим з достатнім вологозабезпеченням сприяли достатній продуктивній вологості ґрунту (0–20 см), що забезпечило польову схожість насіння гібридів в межах
95,3–98,1 %.
За роки досліджень сума активних температур
від сівби до збирання гібридів кукурудзи варіювала

Дослідження підтверджують, що добре розвинений фотосинтетичний апарат рослин кукурудзи,
оптимальний
за
об’ємом
і
динамікою
функціонування, який тривалий час (максимально)
знаходиться в активному стані як на початку, так і
наприкінці вегетаційного періоду є одним із чинників одержання високих і сталих урожаїв кукурудзи [18, с. 12; 19, с. 157–174; 20, с. 108–114].

У наших дослідах показник площі листкової
поверхні кукурудзи залежав від погодних факторів
та продуктивності гібридів і становив (36,6–40,9
тис. м2/га). Чиста продуктивність фотосинтезу в
фазу цвітіння – формування зерна зростала з 10,5 до
12,4 г/м2 за добу.
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За тривалістю фаз розвитку рослин 3–5 і 7–8
листків відмінності між групами стиглості становили 2–3 і 1–2 доби (табл. 5). У фази 10–11 листків
і цвітінні різниця була недостовірною (1,0 доба).
Тривалість молочної стиглості у гібридів
варіювала від 17 до 19 діб, воскової – 15–16, повної

– 20–23 доби. Загальна кількість діб від сходів до
цвітіння – 54–57, стиглості зерна – 53–54 (рс) і 57–
58 (ср), період вегетації ранньостиглих (рс) гібридів
– 97–98 діб, середньостиглих (ср) – 105–106 діб.

Почаївський 190 МВ
ДН Меотида
ДН Хортиця
ДН Оржиця 237 МВ

100–199
100–199
200–299
200–299

11
12
12
12

14
15
17
17

12
11
13
13

10
11
11
11

8
7
7
7

17
17
19
19

16
15
16
16

20
21
23
22

Тривалість вегетаційного
періоду

повна

воскова

молочна

цвітіння

10–11

7–8

ФАО

3–5

Гібрид

повні сходи

Таблиця 5
Тривалість фаз росту й розвитку рослин та стиглості зерна гібридів кукурудзи (2018–2020 рр.), діб
Фаза розвитку рослин
листків
дозрівання зерна

97
97
106
105

Залежно від групи стиглості, гібриди проявляли неоднакову реакцію на гідротермічні умови,

що впливало на максимальне використання потенційної продуктивності в умовах досліджуваної
ґрунтово-кліматичної зони (табл. 6).
Таблиця 6
Продуктивність кукурудзи залежно від групи стиглості гібриду та умов року (2018–2020 рр.)
Урожайність, т/га
зеленої маси
зерна
Рік
ФАО
100–199
200–299
100–190
200–299
2018
71,9
70,6
7,50
7,60
2019
61,1
51,5
7,49
7,00
2020
57,3
62,7
7,07
7,42
Середнє
63,4
61,6
7,40
7,34
min
57,3
51,5
7,07
7,00
max
71,9
70,6
7,50
7,60
Розмах мінливості (R)
14,6
19,1
0,43
0,60

На період молочної стиглості у всі роки температурні режими були вищими. У 2018 р., під впливом більшої кількості опадів в червні – 153,5 мм,
липні – 116,0 мм, за середньобагаторічних показників 93 і 102 мм, гібриди ранньостиглої групи
сформували найвищу врожайність зеленої маси
71,9 т/га, зерна – 7,50 т/га, середньоранньої,
відповідно 70,6 і 7,60 т/га.
За даними показниками розмах мінливості (R)
за роками в гібридів середньоранньої групи (ФАО
200–299) був вищим – 19,1 (зеленої маси) і
0,60 (зерна) т/га порівняно з ранньостиглою (ФАО
100–199), відповідно 14,6 і 0,43 т/га.
Висновки
1. Підвищення температурного режиму та достатнє вологозабезпечення впродовж вегетаційного
періоду кукурудзи за останні роки в зоні Західного
Лісостепу України сприяють біологічним вимогам
вирощування культури.
2. Господарствам, які вирощують кукурудзу,
доцільно добирати гібриди за найбільш біологічно
відповідними до ґрунтово-кліматичних умов групами стиглості, зокрема: ранньостигла (ФАО 100–
199) і середньорання (ФАО 200–299).

3. Кормова і зернова продуктивність гібридів
кукурудзи залежить від генетично-закладеного потенціалу гібриду та групи стиглості. На сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтах, за фону мінерального живлення N120P90K90 різниця за врожайністю зеленої маси і зерна між гібридами
ранньостиглої і середньоранньої груп стиглості становила 4,5 і 0,17 т/га.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены данные по оценке и экстерьера собак породы йоркширский терьер,
проблем поведения собак, с которыми сталкиваются владельцы, а так же Экстерьер оценивали по промерам и индексам телосложения. Дополнительно была проведена оценка
ABSTRACT
This article is devoted to the study of the exterior of Yorkshire Terrier dogs. The exterior was evaluated by
measurements and body indices. Additionally, an assessment of the dog behavior problems faced by the owners
was conducted.
Ключевые слова: Собаки, йоркширский терьер, экстерьер, промеры, индексы телосложения.
Keywords: Dogs, Yorkshire Terrier, exterior, measurements, body indices.
Йоркширский терьер - одна из самых популярных пород собак. Эта порода собак выведена в Англии, в графстве Йоркшир в конце XIX века и завоевала огромную популярность во многих странах
мира. Несмотря на то, что первоначальное назначение йоркширских терьеров – охота на грызунов, в
настоящее время собаки этой породы используют
исключительно в качестве собак-компаньонов. [1,
с.21]
Йоркширский терьер компактен и удобен в содержании и отлично подходит для квартирного содержания в качестве комнатно-декоративной породы. Уникален своей шелковистой шерстью, у них
практически отсутствует линька, длинношёрстный.
Шерсть свисает полностью прямая и равномерно
вниз с каждой стороны, пробор тянется от мочки
носа до конца хвоста. На корпусе шерсть умеренно
длинная, совершенно прямая (не волнистая), блестящая; тонкой шелковистой структуры, не пушистая. Окрас темный синевато-стальной (не серебристо-голубой), простирающийся от затылка до основания хвоста, никогда не перемешан с рыжими,
бронзовыми или тёмными шерстинками. Шерсть на
груди с глубоким, ярким подпалом. Вся подпалая
шерсть более тёмная у корней, чем в середине, переходящая в ещё более светлые концы. Уход за
шерстью йоркширского терьера достаточно трудоемкий и дорогостоящий процесс. [2, с.44]
Очень компактный, изящный; осанка с вертикально поставленной шеей, выражающая напыщенный внешний вид. Спина (от холки до маклоков)
должна быть ровной, поясница хорошо поддерживается, хвост обычно купирован до умеренной

длины, много шерсти более темно-серебристой по
цвету, чем на остальных частях тела, особенно на
конце хвоста. Несётся чуть выше уровня спины.
Общий облик, передающий впечатление сильного и пропорционального тела. Бдительный,
смышлёный декоративный терьер. Живой, с уравновешенным характером. Большое заблуждение
среди владельцев собак породы йоркширский терьер в том, что представители данной породы не
нуждаются в воспитании и дрессировке. Так происходит до того момента, пока собака не начинает доставлять неудобства владельцам, проявлять агрессию, или наоборот чрезмерную трусость. При всех
положительных качествах, стоит учитывать поведенческие особенности, так как порода относится к
терьерам, и была выведена для охоты на крыс. [3,
с.6]
Целью данных исследований было дать характеристику собакам породы йоркширский терьер путем оценки экстерьера собак, изучения сложностей
в поведении, с которыми сталкиваются владельцы
собак, а также оценки воспроизводительных качеств собак.
Объектом исследований послужили собаки породы йоркширский терьер. Исследования проводились на основании данных, собранных у частных
заводчиков. Количество изученных животных составило 22 головы: 10 кобелей, 12 сук. Возраст взятых для исследования собак составлял от 2 до 5 лет.
Оценку экстерьера собак проводили с помощью метода снятия промеров и вычисления индексов телосложения. Поведение собак оценивали на основании опроса владельцев по заранее подготовленным
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анкетам. Воспроизводительные качества собак оценивали по течению беременности и родов двух сук
породы йоркширский терьер.
Экстерьер собак оценивали путем снятия промеров и вычисления индексов телосложения. Измерение собак – это ценное дополнение к глазомерной
оценке, позволяющее изучать процессы роста и развития собак, определять пропорции сложения собак, сравнивать по ряду объективных показателей
животных. В наших исследованиях мы снимали такие промеры как длина головы, длина морды, ширина головы в скулах, высота в холке, высота в
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крестце, косая длина туловища, глубина груди, ширина груди спереди, обхват груди, длина передней
ноги, обхват пясти.
Собак ставили на ровную твердую поверхность (учитывая маленький размер собак, все измерения проводили на специально подготовленном
столе). Использовали такие инструменты как мерная палка (ростомер), мерный циркуль и мерная
лента.
Далее были рассчитаны индексы телосложения по формулам, представленным в таблице 1.

Таблица 1
Формулы для вычисления индексов телосложения собак
Формулы для вычисления индекИндекс
сов
косая длина туловища × 100
Растянутости
Соотношение между длиной и высотой собаки
высота в холке
Высоконогости
обхват пясти × 100
Относительная длинноногость собаки, отношение длины ноги к
высота в холке
общей высоте в холке.
Длинноголовости
длина головы × 100
Относительная длина головы, соотношение длины головы с вывысота в холке
сотой в холке.
Грудной
ширина груди × 100
Относительная развитие груди, соотношение ширины и глубины
глубина груди
груди.
Костистости
обхват пясти × 100
Относительное развитие костяка на основании соотношения пявысота в холке
сти с высотой в холке.
Массивности
обхват груди × 100
Относительное развитие туловища, соотношение обхвата груди с
высота в холке
высотой в холке.
ширина лба × 100
Широколобости
Относительная ширина головы собаки.
длина головы
Важно уделять особое внимание показателям
воспроизводства собак. Половая зрелость у йоркширских терьеров наступает в возрасте 8-9 месяцев, но допускать их к вязке еще слишком рано, это
следует делать тогда, когда организм собаки окончательно созрел.
К вязке допускаются привитые, клинически
здоровые животные, достигшие возрастной, половой и физической зрелости, обладающие нормальной упитанностью.
Средняя продолжительность беременности у
собак составляет 56-72 дня, но большинство сук
йоркширских терьеров рожает на 60-62 день. Сука
йоркшира может вынашивать 1-2 щенков, иногда

до 4-5 щенков. Во время щенности важно наблюдаться у ветеринарного врача, поскольку йоркширские терьеры относятся к мелким породам, у которых часто бывает дистоция (сложные роды). А
также только врач может определить показания к
кесареву сечению, что довольно часто наблюдается
у йоркширских терьеров.
Средние показатели по высоте в холке у сук
йоркширский терьеров составили 22,5 см, что на 1,5
см ниже, чем средние показатели кобелей по данному признаку (рисунок 1). Для большинства пород
собак характерен выраженный половой диморфизм. По всем изученным промерам кобели превосходили средние показатели сук, за исключением
глубины груди
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Рисунок 1 – Промеры собак породы йоркширский терьер
Индексы телосложения позволяют оценить
пропорциональность и гармоничность телосложения собак (рисунок 2). Индекс растянутости характеризует отношение высоты собаки к длине ее корпуса, у сук данный показатель оказался равным

143%, у кобелей – 140%, что говорит о растянутом
формате корпуса животных. Индекс костистости
составил 32% у кобелей и сук. У сук индекс массивности оказался несколько выше, чем у кобелей –
158% против 153%.
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Рисунок 2 – Индексы телосложения собак породы йоркширский терьер
Часто владельцы йоркширских терьеров недооценивают важность воспитания собак данной породы. Собкам позволено спать на кровати, огрызаться, кусаться во время игр, выпрашивать еду, лаять на прохожих и так далее. Все это приводит к
тому, что попытки хозяина совладать с собакой безуспешны, поскольку каждая «победа» над хозяином ведет к потере его авторитета.
Мы проанализировали проблемы, с которыми
сталкиваются владельцы йоркширских терьеров.
Из всего изученного поголовья собак у 10-ти собак

были выявлены сложности в поведении, доставляющие дискомфорт владельцам. В большинстве случаев, это сложности с приучением к новым раздражителям. Среди проблем, были следующие: собака
кидается на прохожих, других собак, не дается чистить уши и стричь когти, попрошайничает еду, боится выходить на улицу, столбенеет, трясется, пугается проходящих мимо людей, чересчур активен
дома, бегает, грызет мебель. Были предложены индивидуальные методы коррекции поведения собак.
В течение первого месяца после начала коррекции
поведения два раза в неделю занятия проводили
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совместно с владельцами, при условии соблюдения
в остальное время установленных методов коррекции поведения собак владельцами самостоятельно,
в результате чего вышеперечисленные проблемы с

поведением собак были устранены полностью или
частично.
В наших исследованиях мы провели оценку состояния двух щенных сук (таблица 2).
Таблица 2
Воспроизводительные показатели сук йоркширских терьеров

Показатели

1 сука

2 сука

Рацион

Смешенного типа, не сбалансирован.

Корм Royal Canin для собак в период беременности и лактации. Также применялись
необходимые витамины, макро и микроэлементы.

Проведенные
обследования

Сдана кровь на биохимический анализ. Проведено УЗИ, по которому было подсчитано
примерное количество щенков. (3)

Сдана кровь на биохимический анализ. Проведено УЗИ, по которому было подсчитано
примерное количество щенков (2)

Прохождение родов

Общее
состояние
щенков

Схватки начались дома, и продолжались на
протяжении 12 часов, после чего владельцы
обратились в ветеринарную клинику.
При аускультации и при УЗИ исследовании
показалась слабая сердечная деятельность
щенков. При вагинальном исследовании было
обнаружено, что плод плотно упирается в таз.
В связи с этим было принято решение о кесаревом сечении.
Во время кесарево оказалось, что участки
матки были некротизированы, поэтому было
принято решение удаления матки (ОГЭ)
Щенки родились очень слабыми, проводилась
реанимация на протяжении часа, так как отсутствовало дыхание.
Частота дыхательных движений 13-15.
При рождении у щенков была понижена температура тела до 35 (норма 35,6-36,1)
Вес тела при рождении:
1 щенок – 28г (сука)
2 щенок – 31г (кобель)
3 щенок – 27г (сука)

В результате проведенных исследований установлено, что экстерьер всех изученных собак соответствовал требованиям стандарта породы. Кобели
несколько крупнее сук. Как у кобелей, так и у сук
йоркширских терьеров растянутый формат корпуса. У собак изучаемой породы есть определенные
проблемы с поведением, что необходимо учитывать владельцам. Ввиду породных особенностей,
возможны сложности с процессом родов. В качестве рекомендаций может быть предложено следующее: при разведении обязательно учитывать экстерьерные особенности собак, уделять особое внимание воспитательной дрессировке собак, а также

Схватки начались дома, собака начала суетиться, и владельцы сразу обратились в клинику.
Спустя 3-4 часа схваток провели УЗИ и вагинальное исследование, с помощью которых стало видно, что один плод расположен
неправильно и застрял в родовых путях,
следовательно, было принято решение о кесаревом сечении.
Кесарево прошло без осложнений.

Щенки родились активными, здоровыми.
Частота дыхательных движений и температура тела были в норме.
Вес тела при рождении:
1.щенок – 30г (сука)
2.щенок – 38г (кобель)

важно соблюдение рекомендаций специалистов по
содержанию, кормлению щенной суки и наблюдение у ветеринарных врачей во время беременности
собаки.
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ABSTRACT
The paper considers the digital environment regulation and the electronic government of the Russian Federation; it analyzes the advantages and problems of active digitalization implementation in the provision of public
services.
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The Government of the Russian Federation is directing the emphasis in the provision of its services towards digitalization. In 2002, the development of electronic government began within the framework of the
"Electronic Russia (2002–2010)" program, the main
goal of which was the formation of a regulatory legal
framework and the creation of infrastructure in the field
of information and communication technologies (ICT).
In accordance with the Decree of the President of the
Russian Federation of May 7, 2018 No. 204 "On national goals and strategic objectives of the development
of the Russian Federation for the period up to 2024",
the National Program "Digital Economy of the Russian
Federation" was worked out. One of the objectives of
the Program is to create a system of the digital economy
legal regulation based on a flexible approach. The implementation of this objective is dedicated to the Federal Project "Normative regulation of the digital environment", which is supervised by the Ministry of Economic Development of the Russian Federation [1].
This choice is already being implemented by the
Government and has shown both advantages and certain disadvantages.
The transition from the fifth to the sixth technological order led to the global interest of the political
international community and states in building an information society and the prospects for the development of an electronic state. At the beginning of the 21st
century, individual states reached the stage of practical
implementation of the principles of e-government: they
introduced electronic identification tools, signed relevant agreements between governments (at the national,
regional and municipal levels) and created the necessary telecommunication networks. However, key criteria for the digitization of public administration were in
the works. Thus, in 2001, the United Nations developed
initial criteria for ranking UN member states in ensuring equal access to e-services through the introduction
of information and communication technologies (ICT)
in public administration (United Nations Division of
Public Economy and Public Administration, 2002).
Over the years, as reforms in public administration
progressed, Russia's ratings in various global rankings
have remained stable or have gradually improved.
The development of e-government is an evolutionary process [2]. The state, like business, follows the development path from the simplest stage of broadcasting

through the subsequent stages of interaction and transactions – up to the integration stage. And if at the very
beginning of the formation of the digital era in public
administration, e-government was limited only by its
presence on the Internet, the pages of the websites of
the Government and Administrations were static and
performed an elementary informing function, today the
websites of the state bodies allow exchanging information with citizens whereas consumers have access to
all information resources and websites supported by databases. Today, almost on all government services websites, a visitor can use the financial transactions function to remotely pay taxes, duties, fines, etc. It should
be noted that the electronic government in the Russian
Federation reaches the stage of integration, when all departments of public authorities interact quickly and efficiently, eliminating duplication of functions.
Access to all electronic services of the state is carried out through a single portal. E-government and the
sphere of providing state (state and municipal) services
in electronic form, as a rule, exclude the state's competition with other participants in public relations (and
service providers). Removal of the state from this area
can entail large-scale negative consequences, but overregulation of this area also has a significant negative
effect. The Russian electronic government has reached
the stage of integration, and the Unified Portal of Public
Services is intended to become a single point of contact
for all electronic services for citizens and businesses. It
provides access to many government services, includes
the ability to make payments and other transactions, but
the range of the state services available remains very
narrow and does not always exclude the need for paper
bureaucracy. In the process of transferring services to
an electronic form, the procedures for their provision
are often not optimized, which does not allow reducing
the time of transaction costs and services. And the electronic services and services offered by the authorities
are incomplete and irrelevant to the user. As a result,
the provision of state and municipal services in electronic form has increased dramatically in recent years.
The Russian portal of public services has the highest
traffic among all public portals in the world - over 1
billion visits. Under the current political system of Russia, the transfer of regulatory powers from the federal
to the regional and local levels of government has neg-
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ative consequences, expressed in fragmented state policy and manipulation of information to the detriment of
achieving real indicators [3].
The Russian government is taking action and
spending significant resources on the digitization of
government, but it still faces common challenges related to bureaucratic governance, especially at the regional and local levels. This is why the authorities seek
to concentrate regulatory powers, exercise coordination
functions, actively monitor the implementation of their
decisions and ensure adequate funding.
Today there is no unambiguous assessment of the
prospects and directions for the development of digitalization and electronic services in general. Despite the
fact that Strategies have been adopted to determine the
general directions for the development of e-government, subsequent Federal Laws are of a non-systemic
nature. The bureaucratic style of management, especially at the regional and municipal levels, hinders innovation, hinders the achievement of goals and leads to
manipulations that have no factual basis. The solution
to these problems may lay in determining the essence

of state (state and municipal) services, i.e. establishment of a clear system of regulatory criteria and law
enforcement regulation.
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АНОТАЦІЯ
У науковій літературі та навчальних посібниках [5-9] недостатня увага приділяється ролі проєктних
організацій в проєктуванні управління. У публікаціях, присвячених проблемам управління проєктами, розглядаються галузеві проблеми стандартизації [2], оцінки ризиків [3], вдосконалення процесів матеріально-технічного постачання при реалізації інвестиційних проєктів [1, c.65], тобто розглядаються методичні та практичні питання управління проєктами без урахування особливостей етапу проєктування. Питання вдосконалення процесів управління етапом проєктування розглядаються в порівняно нечисленних
публікаціях і виданнях [4, с. 10]. У цій статті використання інформаційних технологій в управлінні проєктами розглядається на прикладі IT компанії «GlobalLogic».
ABSTRACT
In the scientific literature and textbooks [5-9] insufficient attention is paid to the role of design organizations
in the design of management. In the publications devoted to problems of project management, branch problems of
standardization [2], risk assessment [3], improvement of processes of material and technical supply at realization
of investment projects [1, p.65] are considered, that is methodical and practical issues of project management
without taking into account the peculiarities of the design stage. Issues of improving the management of the design
phase are considered in a relatively small number of publications and publications [4, p. 10]. In this article, the use
of information technology in project management is considered on the example of IT Company "GlobalLogic".
Ключові слова: проєкт, управління проєктами, менеджмент, система проєктування.
Keywords: project, project management, management, design system.
GlobalLogic допомагає брендам створювати
цінність протягом життєвого циклу продукту — не
лише розвиваючи передові технології, але й допомагаючи перетворити раніше випущені продукти
на більш релевантні для досвідчених користувачів

цифрових технологій. Використовуючи методи
проєктування, орієнтовані на людину, висококласні
інженерні навички та професійний підхід — ми допомагаємо нашим клієнтам переосмислити свій бі-
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знес та взаємодію продуктів, розробити інноваційний продукт та послугу скоротивши термін виведення продукту на ринок.
Система проєктування управлінням (СПУ) —
це пакет програмного забезпечення, призначений
для збору, обробки, зберігання, візуалізації та аналізу інформації про проєкт. Це ефективний інструмент управління організацією, який забезпечує контроль над плануванням та реалізацією дизайну і
дозволяє мінімізувати помилки, які призводять до
доопрацювання і перегляду проєктної документації
[9, c.8].
Поряд з багатостороннім і багатовимірним характером проблеми створення і функціонування
СПУ в організації основна увага приділяється основним положенням його застосування при проєктуванні менеджменту на всіх етапах його життєдіяльності. циклу, в моніторинг і контроль основних показників і обмежень проєкту з точки зору часу,
вартості та якості його реалізації, в зміні планів, а
також в оцінці можливостей поліпшення процесів
управління проєктами, які надає ця система.
Особливості діяльності організації в сучасних
умовах, а саме: необхідність одночасної реалізації
безлічі проєктів на різних етапах життєвого циклу,
забезпечення мобільності, швидке реагування на
вимоги клієнтів, гнучка цінова політика при високій якості проєктування і високої продуктивності
співробітників, необхідність для зміцнення і розширення своїх ринкових позицій вибір нових напрямків діяльності вимагає пошуку можливостей
підвищення ефективності проєктування виробництва [1,c. 78].
Необхідною умовою підвищення ефективності
діяльності й конкурентоспроможності організацій є
впровадження стандартизованих методів проєктування об'єктів управління. У цій ситуації очевидно,
що на основі «рамкової» методології, що міститься
в вищевказаних стандартах, повинна бути розроблена бізнес-методологія, яка конкретизує і систематизує основні положення, вимоги, принципи та
процедури управління проєктом щодо управління
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об'єктом в організаціях з урахуванням специфіки їх
діяльності.
У методології корпоративного проєктування
управління описується в форматі процедур, що визначають порядок реалізації основних етапів і підетапів проєкту, технології проєктування і рекомендовані управлінські документи. Крім того, корпоративний стандарт повинен бути розроблений з
урахуванням характеристик діяльності та цілей
стратегічного управління проєктною організацією,
а також таких аспектів, як організаційна структура
компанії, фінансова система, система менеджменту
якості та т.д. [6, c. 80].
Найбільш раціональний підхід до розв'язання
даної проблеми — створення програмної інформаційної системи управління проєктами на базі програмного забезпечення, відносно широкий спектр
якого пропонує сучасний ринок (Microsoft Project,
Spider Project, Welcom, Primavera й ін.).
СПУ в оціненому проєктному інституті розробляється з використанням матричної організаційної
структури, яка характеризується наявністю виробничих одиниць за спеціалізацією проєктних робіт
(суб'єктів управління). Співробітники відділів в матричній структурі підкоряються безпосередньо керівникам відповідальних відділів, при безпосередній участі яких видаються завдання [8, c.72].
СПУ заснований на системній моделі управління і містить наступні основні елементи: предмет
управління — контракти, проєкти, портфелі, програми на різних етапах життєвого циклу від концепції до завершення; суб'єкт управління — ключові
учасники управління проєктом; процедури управління, які відповідно до застосовних стандартів
включають процеси ініціювання, планування, реалізації, моніторингу, припинення і предметні галузі
знань — управління інтеграцією, змістом, термінами, витратами, якістю, людськими ресурсами,
комунікаціями, ризиками та проєктними контрактами. Системна модель управління проєктами організації представлена на рис. 1. [11, c. 12].
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Предметні галузі

Процеси УП

Контакти

Упр. інтеграцією

Ініціація

Проєкти

Упр. Змістом

Планування

Програми

Упр. Термінами

Виконання

Портфелі

Упр. Вартістю

Моніторинг та
управління

Упр. Якістю

Завершення

Упр. Людським
ресурсом
Упр. Ризиками
Рис. 1. Системна модель проектного управління організацією
Модель управління системою служить основою для формування різних підсистем, в тому числі: організаційних, інформаційних структур; підсистеми підтримки документації та ін.
Порядок роботи СПУ заснований на двох основних модулях: «Календар — планування мережі»
та «Управління портфелем проєктів».
Основними структурами системи є: організаційна структура проекту (ОBS) і проектна структура інституту (EPS).
Організаційна структура проекту (OBS) являє
собою ієрархічну структуру управління дизайном і
показує відносини між учасниками проекту. Основна мета ОBS — визначити відповідальних учасників проекту відповідно до рівнів структури проектів
Ролі
Керівник
Координатор
портфеля
проектів
Керівник
проектного
офісу (ГІП)
Планувальник
проекту
Менеджер
ресурсів
відділу
Менеджер
довідника
ресурсів

інституту (EPS), проектів і робочих пакетів, включених в структурну розбивку проектних робіт
(SDR), розмежувати права доступу до даних IPU разом з призначенням профілі безпеки для користувачів.
Права на перегляд, видалення і редагування
даних регулюються відповідно до завдань користувачів.
Завдання - це знання або навички ресурсу, які
можна використовувати, щоб спростити призначення ресурсів для роботи. В цьому випадку можна
призначити кілька ролей одного ресурсу, і навпаки,
кілька ресурсів можуть бути призначені однієї ролі.
Відповідальність ролей системи з посадами
співробітників інституту приведена в таблиці 1.
Таблиця 1
Завдання і функції проєктування управління
Функції
Моніторинг реалізації проектів, програм, портфелів проектів; моніторинг завантаження ресурсів. Рекомендована посада — ген. директор, гол. інженер, начальник ВЕО
Формування портфеля проектів, управління портфелем проектів, формування та
аналіз звітності по реалізації портфеля проектів. Рекомендована посада — начальник ВЕО
Аналіз реалізації проекту. Рекомендована посада — головний інженер проекту
(ГІП)
Формування структури проекту на підставі шаблону, планування ресурсів за
проектами на верхньому рівні, розробка календарно — мережевого
графіка проекту, формування звітності про реалізацію проекту. Рекомендована
посаду — співробітник ВЕО
Планування ресурсів по відділу на роботи проектів. Рекомендована посада —
начальники виробничих відділів
Робота з довідником ролей і ресурсів: ведення ресурсів, облік часу відпусток,
ведення календарів ресурсів. Рекомендована посада - співробітник відділу кадрів
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Методолог
(Бізнес адміністратор)
Адміністратор
системи
Економіст
проекту
Виконавець
Тільки
перегляд без
фінансової
інформації

Ведення глобальних довідників системи, моніторинг коректності наповнення системи даними, управління профілями доступу до структурам даних системи. Рекомендована посада — співробітник ВЕО
Служба захисту користувачів ИСУП відповідно до
рольовою моделлю доступу; установка, настройка, відновлення, забезпечення
безпеки. Рекомендована посада — співробітник відділу автоматизації проектних
робіт
Планування і введення фактичних вартостей по роботах проекту.
Формування звітності по бюджету проекту. Рекомендована посада — співробітник ВЕО
Введення фактичних трудовитрат по роботах проекту, в реалізації яких співробітник брав участь для модуля «Облік робочого часу». Рекомендована посада —
співробітники виробничих відділів, які виконують роботи по проектам
Використовується з метою інформаційної безпеки; при включенні нових користувачів даний профіль призначається автоматично для подальшого перепризначення на інший профіль безпеки

Кожному користувачеві призначається відповідний вузол OBS з профілем безпеки проєкту, який
необхідний і достатній для виконання робочих завдань, що визначається його роллю в процесах управління проєктом. Одному користувачеві може
бути надано доступ до декількох вузлів OBS з різними ролями. На всіх високих рівнях OBS користувач повинен увійти в систему, використовуючи
профіль доступу до проєкту «Тільки показувати»,
який дає можливість переглядати вузли SPP, за які
несуть відповідальність інші користувачі системи.
Ця обставина гарантує прозорість системи управління проєктами [8, c. 90].
Таким чином, розглянута система управління
інформацією в організації істотно впливає на організацію її бізнесу, відповідає критеріям функціональності, зводить до мінімуму рівень складності управління проєктами, підвищує економічну ефективність
виробництва
проєкту
і
конкурентоспроможність проєктної організації.
По кожному проєкту система управління інформацією забезпечує: формування структурної декомпозиції робіт; автоматизоване календарне планування будь-якої складності; автоматичне виділення
критичного шляху працює; відображення плану
проєкту в графічному і табличному вигляді; планування і контроль вартості проєкту; можливість розробляти та зберігати альтернативні плани проєктів;
призначення ресурсів для роботи над проєктом і
моніторинг рівня їх завантаження, розв'язання задачі оптимізації завантаженості робочих ресурсів
інституту, налаштування програмного інтерфейсу,
формування необхідних форм звітів і їх автоматична генерація; структурування та ідентифікація
проєктної документації; електронне управління
файлами проєкту; захист інформації проєкту від несанкціонованого доступу [2, c.9].
Програмне забезпечення, що лежить в основі
корпоративного СПУ, забезпечує наступні можливості: управління портфелем проєктів; дозвіл ресурсних конфліктів; управління залежностями проєкту і залежностями між усіма проєктами організації; збереження та аналіз реалізованих проєктів для
розвитку бізнес-процесів організації; використання
планів і шаблонів успішно реалізованих проєктів;

зберігання значного обсягу проєктних даних і інформації; розподілене виконання завдань, типових
для управління проєктами: розрахунок розкладу,
балансування ресурсів, звітність за окремими проєктами, портфелям проєктів і організації в цілому [6,
c. 141].
Переваги СПУ дозволяють розглядати його як
основний інструмент реалізації стратегії розвитку
організації, що забезпечує діяльність в області управління, планування, координації трудових, фінансових і матеріальних ресурсів протягом всього
життєвого циклу проєктів, що розробляються. З
його допомогою досягаються поставлені керівництвом завдання, реалізується певний склад і обсяг
робіт, дотримуються основні обмеження проєктів
за вартістю, часом і якістю, створюється єдиний інформаційний простір інституту і розвиток перспектив розширено.
Аналіз використання СПУ дозволив виявити
аспекти подальшого поліпшення дизайну менеджменту в організації, які, на наш погляд, дуже актуальні.
При управлінні об'єктами та витратами на
проєкт передбачені три типи відсотків завершення[9, 146]:
• Відсоток виконання за тривалістю — вказує, що відсоток виконаної роботи буде розраховуватися виходячи з фактичної та залишилася тривалості (або фактична і залишилася тривалість буде
розраховуватися з відсотка виконаної роботи);
• Відсоток завершення за кількістю — вказує, що відсоток завершення завдання буде розраховуватися на основі фактичного і залишився кількості ресурсів, призначених завданню;
• Фізичний відсоток завершення — вказує,
що відсоток завершення роботи буде вводитися користувачем вручну, коли можна контролювати хід
роботи на основі експертної оцінки.
Це призводить до необхідності доповнити перераховані вище методи методом освоєної вартості,
який представляє собою набір інструментів, що дозволяють вимірювати, аналізувати й прогнозувати
значення основних показників проєкту з точки зору
реальної ситуації з точки зору витрат. Тривалість і
зміст.
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З огляду на, що процедури управління проєктами зазвичай демонструють необхідність спільної
роботи не тільки проєктної команди, але і постійних відділів інституту (ресурсних, функціональних,
спеціалізованих і т.д.), а також важливість технічних і технологічних рішень, включених в майбутні
виробничі проєкти. обладнання та виробництв в цілому, а також з урахуванням надзвичайно широкого кола завдань, які необхідно вирішити, вважаємо за необхідне запропонувати створення в структурі інституту інноваційного робочого підрозділу,
відповідального за перспективність і прогресивність технічної частини проєктів [6, c. 90].
Важливим напрямком удосконалення процесів
управління проєктною організацією є розширення
маркетингової діяльності інституту. Успішні на ринку проєктні інститути концентрують значні зусилля на створенні «портфеля замовлень», який вимагає маркетингових досліджень ринку дизайнерської продукції, посилення конкурентних позицій
інституту в традиційних сегментах ринку і пошуку
нових сегментів. Для вирішення цих завдань пропонується включити в структуру інституту маркетингову службу, що забезпечує ефективну маркетингову і PR-діяльність.
Реалізація даних пропозицій сприятиме вдосконаленню процесів управління проєктами та підвищення ефективності проєктного інституту, зміцненню та розширенню його конкурентних позицій.
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АНОТАЦІЯ
Метою статті є дослідження та визначення інвестиційної привабливості регіонів України, аналіз
впливу факторних величин на обсяг реалізованої продукції.
У результаті дослідження було розроблено методичний підхід до аналізу інвестиційної привабливості
України та її регіонів. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу визначено вплив факторних величин на обсяг реалізованої продукції, а також побудовано економіко-математичну модель впливу факторних величин на обсяг реалізованої продукції по кожному з регіонів України. Обґрунтовано інвестиційну
привабливість регіонів.
ABSTRACT
The purpose of the article is to study and determine the investment attractiveness of the regions of Ukraine,
to analyze of the impact of factor values on the volume of products sold.
As a result of the research, a methodical approach to the analysis of investment attractiveness of Ukraine and
its regions is developed. With the help of correlation and regression analysis, the influence of factor values on the
volume of products sold was determined, and an economic mathematical model of the influence of factor values
on the volume products of sold for each of the regions of Ukraine is built. The investment attractiveness of the
regions is substantiated.
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В умовах розвитку української економіки все
більш важливим стає питання залучення інвестицій
до України, більш ефективного управління інвестиційною діяльністю, а також ефективна регіональна
політика, яка забезпечуватиме інвестиційну привабливість регіонів. Інвестиції мають велике значення для України, оскільки від них залежить стабільний економічний розвиток країни, що дозволить основним макроекономічним показникам ще
на крок наблизитись до рівня більш розвинених
країн, я також дозволить співпрацювати з іноземними інвесторами. Крім того, від інвестицій залежить якість життя населення країни та розвиток сучасного суспільства, які певною мірою залежать від
темпів економічного зростання країни.
Вивченням проблем інвестиційної привабливості регіонів займались такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: Гунько [3], Іщук С.О. [5], Коренєва Н.
О. [6], Корепанов Г. С. [7], Матвієнко П. В. [8], Мармуль Л. О. [9], Погорєлова Т. В. [12], Сидор Г. В.
[13], Тубулець І. І. [14] та інші. Вченими досліджено та розроблено велика кількість методик оцінки інвестиційної привабливості регіонів, проте
єдиного підходу немає. Тому дослідження в цьому
напрямку є досить актуальним.
Для дослідження якісної та кількісної оцінки
як внутрішніх, так і зовнішніх взаємозв’язків між
результативною ознакою та основними факторами,
які було обрано в процесі дослідження, слід застосовувати кореляційно-регресійний аналіз. Його основне призначення – проаналізувати наявні статистичні дані між досліджуваними факторами та за допомогою розрахованих коефіцієнтів кореляції
встановити щільність взаємозв’язку між ними.
Проведений аналіз стану інвестиційної діяльності в Україні та її регіонах свідчить про недостатність обсягів інвестицій, нерівномірність фінансування за регіонами, а отже виникає потреба у додаткових джерелах інвестування. Для того, щоб
реально оцінити результативність інвестиційних інструментів та джерел фінансування необхідні чіткі
розрахунки.
Одним з основних показників результативності інвестиційної діяльності є обсяг реалізованої
продукції.
Проведемо кореляційний аналіз певних факторів для визначення щільності зв’язку між результативним показником та обраними факторами, що дозволить врахувати усі наявні джерела та інвестиційні інструменти і побудувати економікоматематичну модель.
Аналіз впливу обраних факторів на обсяг реалізованої продукції дає можливість оцінити інвестиційну діяльність в Україні протягом 2010-2019
років.
Для розрахунків застосуємо пакет «Аналіз даних» в програмному комплексі MS Excel, який дозволяє уникнути громіздких формул та швидко

провести економіко-математичні розрахунки, на
основі яких побудувати багатофакторні лінійні та
нелінійні моделі [1Ошибка! Источник ссылки не
найден.].
Регресійна модель описує об’єктивно існуючі
між явищами кореляційні зв’язки. За своїм характером кореляційні зв’язки надзвичайно складні та різноманітні. В одних випадках результат y зі зміною
фактора 𝑥𝑖 зростає чи зменшується рівномірно, в інших – нерівномірно [3].
У лінійному щодо параметрів рівнянні регресії
індивідуальне значення результативного показника
𝑦𝑗 (де j – порядковий номер одиниці сукупності) записується наступним чином:
𝑚

𝑦𝑗 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑖 𝑥𝑖 + 𝑒𝑗 ,
𝑖=1

де 𝑏0 – вільний член рівняння;
𝑏1 – коефіцієнт регресії; показує, як в середньому змінюється y зі зміною 𝑥𝑖 на одиницю її
шкали вимірювання за незмінності інших включених в модель факторів і за інших рівних умов;
𝑒𝑗 = 𝑦𝑗 − 𝑌𝑗 – залишкова величина.
У регресійній моделі основне навантаження
покладається на коефіцієнт регресії 𝑏𝑖 , він розглядається як своєрідна міра «очищеного» впливу 𝑥𝑖 на
у і називається ефектом впливу [3].
У якості результативного показника (Y) було
обрано обсяг реалізованої продукції, млн.грн., а у
якості факторних величин наступні показники:
Х1 – капітальні інвестиції за рахунок коштів
державного бюджету.
X2 – капітальні інвестиції за рахунок коштів
місцевих бюджетів.
X3 – капітальні інвестиції за рахунок власних
коштів підприємств та організацій.
X4 – капітальні інвестиції за рахунок кредитів
банків та інших позик.
X5 –прямі іноземні інвестиції.
Для покращення підсумкових результатів проведемо нормалізацію даних, за допомогою якої значення ознак у вхідному векторі приводяться до певного заданого діапазону. Застосуємо найбільш
розповсюджений метод нормалізації ознак - мінімакс, тобто лінійне перетворення даних у діапазоні
[0…1], де мінімальне та максимальне масштабуємі
значення відповідають 0 та 1 відповідно. Нормалізація за методом Мінімакс проводиться за наступною формулою:
𝑋 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
Нормалізовані зведені дані для кореляційнорегресійного аналізу впливу факторних величин на
обсяг реалізованої продукції наведено у табл. 1.
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Таблиця 1
Нормалізовані зведені дані для кореляційно-регресійного аналізу впливу факторних величин на обсяг
реалізованої продукції
Рік
Y
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
2010
0,000
0,270
0,000
0,000
0,050
0,630
2011
0,017
0,520
0,040
0,120
0,340
0,750
2012
0,023
0,480
0,060
0,200
0,410
0,910
2013
0,019
0,120
0,020
0,180
0,300
1,000
2014
0,022
0,000
0,004
0,150
0,020
0,320
2015
0,049
0,150
0,170
0,240
0,000
0,040
2016
0,079
0,230
0,420
0,460
0,140
0,000
2017
0,119
0,450
0,710
0,670
0,190
0,020
2018
0,160
0,710
0,880
1,000
0,520
0,070
2019
1,000
1,000
1,000
0,990
1,000
0,200
Разом
1,5
3,9
3,3
4,0
3,0
3,9
Середнє
0,3
0,7
0,6
0,7
0,5
0,7
Джерело: Сформовано та розраховано автором самостійно на основі офіційних даних Державної
служби статистики України та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України [9,10].
У процесі виявлення кореляційно-регресійних
зв’язків між результативним показником та факторними величинами було розраховано коефіцієнт

множинної регресії, коефіцієнт детермінації, стандартну помилку, t-критерій Стьюдента, що графічно наведено у табл. 2, 3 та 4.
Таблиця 2
Показники регресійної статистики
Показники регресійної статистики
Коефіцієнт множинної регресії R
0,985427313
Коефіцієнт детермінації R²
0,971066989
Нормирований коефіцієнт детермінації R²
0,934900724
Стандартна помилка
0,077419936
Джерело: Розраховано автором самостійно на основі даних табл. 1

Коефіцієнт множинної регресії R = 0,985 вказує на те, що між результативним показником та
факторними величинами існує дуже щільний
зв'язок. Щодо значення коефіцієнту детермінації R²
отриманої кореляційно-регресійної моделі R² =

0,971, то залежність обсягу реалізованої продукції
на 97,1% обумовлена обраними факторними величинами. Решта 2,9 % обумовлені іншими факторами, що впливають на обсяг реалізованої продукції, але не є включеними в модель регресії.
Таблиця 3
Показники, які характеризують достовірність моделі регресії регресійної статистики
df
SS
MS
F
Значущість F
F крит
Регресія
5
0,804676214
0,160935243
26,85007719
0,003557009
6,256
Залишок
4
0,023975386
0,005993847
Разом
9
0,8286516
Джерело: Розраховано автором самостійно на основі даних табл. 1
Високі значення коефіцієнтів множинної регресії та детермінації свідчать про те, що дана залежність є достатньо закономірною. Показник дисперсії, значущості F та показника F-статистики також

свідчать про достатній рівень достовірності результатів оцінювання.
Таблиця 4

Таблиця коефіцієнтів кореляції
Коефіцієнти
Стандартна помилка
t-критерій Стьюдента
Y-перетин
0,374970396
0,100118979
3,745247905
Х1
-0,762774135
0,260514169
-2,927956421
Х2
1,44180081
0,520265296
2,771280002
Х3
-1,927701643
0,493577028
-3,905574074
Х4
1,928629758
0,284604688
6,776521402
Х5
-0,514126467
0,161164297
-3,190076684
Джерело: Розраховано автором самостійно на основі даних табл. 1

P-значення
0,020029535
0,04290121
0,050265066
0,017458991
0,002474945
0,033213791
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В результаті розв’язання поставленої мети
п’яти факторного кореляційно-регресійного аналізу, було побудовано економіко-математичну модель, яка має наступний вигляд:
У = - 0,76*Х1 + 1,44*Х2 - 1,93*Х3 + 1,93*Х4 0,51*Х5
Дане рівняння свідчить про те, що найбільший
вплив з обраних п’яти факторів мають:
1. Капітальні інвестиції за рахунок кредитів
банків та інших позик.
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2. Капітальні інвестиції за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Для того, щоб мати більш повну інформацію
стосовно впливу інвестицій проведемо кореляційно-регресійний аналіз за всіма регіонами України.
Для аналізу регіонів та України в цілому зведемо отримані економіко-математичні моделі в
табл. 5.

Таблиця 5
Економіко-математичні модель впливу факторних величин на обсяг реалізації за регіонами України
Регіон
Модель, яка описує залежність
R-квадрат
Україна
у = – 0,76*Х1 + 1,44*Х2 – 1,93*Х3 + 1,93*Х4 – 0,51*Х5
97,11%
Вінницька
у = 0,08*Х1 + 0,58*Х2 + 0,26*Х3 – 0,16*Х4 – 0,04*Х5
93,78%
Волинська
у = – 0,13*Х1 + 1,51*Х2 + 0,11*Х3 – 0,49*Х4 – 0,01*Х5
98,28%
Дніпропетровська
у = – 0,33*Х1 + 0,02*Х2 + 1,19*Х3 + 0,1*Х4 – 0,01*Х5
98,99%
Донецька
у = 0,63*Х1 + 0,1*Х2 + 0,31*Х3 – 0,42*Х4 + 0,35*Х5
95,19%
Житомирська
у = – 0,32*Х1 + 1,28*Х2 + 0,11*Х3 + 0,22*Х4 – 0,02*Х5
98,95%
Закарпатська
у = – 0,18*Х1 + 1,29*Х2 – 0,63*Х3 – 0,42*Х4 + 0,42*Х5
36,49%
Запорізька
у = – 0,41*Х1 + 0,88*Х2 + 0,39*Х3 + 0,04*Х4 + 0,37*Х5
98,96%
Iвано-Франківська
у = 0,2*Х1 + 0,76*Х2 – 0,03*Х3 + 0,09*Х4 + 0,012*Х5
97,11%
Київська
у = 0,01*Х1 + 0,14*Х2 + 1,08*Х3 – 0,34*Х4 + 0,15*Х5
98,5%
Кіровоградська
у = 0,1*Х1 + 1,14*Х2 – 0,39*Х3 + 0,04*Х4 + 0,17*Х5
90,37%
Луганська
у = – 0,44*Х1 + 0,88*Х2 + 1,1*Х3 – 0,07*Х4 – 0,96*Х5
78,01%
Львівська
у = – 0,08*Х1 + 0,06*Х2 + 0,96*Х3 – 0,01*Х4 + 0,11*Х5
96,15%
Миколаївська
у = – 0,58*Х1 + 0,95*Х2 + 0,25*Х3 + 0,73*Х4 + 0,19*Х5
98,73%
Одеська
у = – 0,002*Х1 + 0,35*Х2 + 0,67*Х3 – 0,05*Х4 + 0,08*Х5
97,48%
Полтавська
у = 0,16*Х1 + 1*Х2 – 0,29*Х3 – 0,18*Х4 + 0,17*Х5
98,53%
Рівненська
у = – 0,72*Х1 + 1,21*Х2 + 0,55*Х3 – 0,11*Х4 + 0,26*Х5
96,31%
Сумська
у = – 0,07*Х1 – 0,5*Х2 + 0,55*Х3 + 0,97*Х4 – 0,11*Х5
97,51%
Тернопільська
у = – 1,67*Х1 + 2,15*Х2 + 0,36*Х3 – 0,34*Х4 + 0,21*Х5
59,33%
Харківська
у = – 0,08*Х1 + 1,04*Х2 + 0,07*Х3 + 0,03*Х4 + 0,04*Х5
97,52%
Херсонська
у = – 0,08*Х1 + 0,64*Х2 + 0,62*Х3 – 0,18*Х4 + 0,01*Х5
99,81%
Хмельницька
у = – 0,01*Х1 + 0,94*Х2 – 0,02*Х3 – 0,04*Х4 + 0,13*Х5
98,39%
Черкаська
у = 0,73*Х1 + 0,22*Х2 + 0,59*Х3 – 0,59*Х4 + 0,01*Х5
98,01%
Чернівецька
у = – 0,19*Х1 + 1,13*Х2 + 0,13*Х3 – 0,002*Х4 + 0,15*Х5
97,16%
Чернігівська
у = – 0,37*Х1 + 0,06*Х2 + 1,49*Х3 + 0,01*Х4 – 0,29*Х5
97,12%
м.Київ
у = 0,09*Х1 + 0,33*Х2 + 0,69*Х3 – 0,06*Х4 – 0,13*Х5
99,45%
Джерело: Сформовано та розраховано автором самостійно
Аналіз результатів табл. 5 свідчить, що не всі
регіони України однаково інвестиційно привабливі.
Найбільш інвестиційно привабливими є м. Київ,
Херсонська, Запорізька, Житомирська, Дніпропетровська, Волинська, Миколаївська, Полтавська,
Хмельницька та Черкаська області. Також слід відмітити, що основні капітальні інвестиції у регіони
надходять з різних джерел, в одних регіонах переважають капітальні інвестиції за рахунок коштів місцевих бюджетів або за рахунок власних коштів
підприємств, а в інших активно залучаються прямі
іноземні інвестиції. Отже, слід проаналізувати також інвестиційну привабливість регіонів за видами
діяльності. Закарпатську та Тернопільську області
взагалі виключаємо з подальшого аналізу, оскільки
значення їх коефіцієнта детермінації R² складає
36,49% та 59,33% відповідно. Це свідчить про те,
що рівень достовірності результатів оцінювання
дуже низький.
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ABSTRACT
In the modern world, there is no precise definition of the term "cyberspace", but everyone understands that it
is a space associated with various computer systems and technologies, as well as the risks and crimes associated
with it. The purpose of this study is to implement the first stage in the field of cybersecurity – the development of
a unified terminology of cyberspace and cybersecurity, harmonized with the existing terminology in the field of
information security. The article offers a morphological approach to the consideration of the concept of cyberspace
and cybersecurity.
Keywords: risk, cybersecurity, cyberspace, cyberattack, cybercrime.
Introduction. n the modern world, there is no precise definition of the term "cyberspace", but everyone
understands that this is a space associated with various
computer systems and technologies.
It is impossible to build an effective cybersecurity
system without conducting a systematic analysis and

obtaining assessments of the application of certain
measures. It seems appropriate to include the main areas of research in the field of cybersecurity [1, 3-6], the
classification of which is shown in Figure 1.
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Approaches to
cyberspace research

• development of a unified terminology of cyberspace and
cybersecurity, harmonized with the existing terminology in
the field of information security,
• development of a comprehensive system of indicators
covering all aspects of the functioning of cyberspace and
ensuring its protection from possible threats.

Cyberspace models

• assessment of the degree of information security threats,
• risk analysis of the digital economy,
• assessment of the effectiveness of protection measures.

Special methods

• analysis of the topological structure and development of
recommendations for its change, methods and specific
algorithms for their implementation;
• new methods of cryptographic protection based not only
on purely computational mechanisms for implementing
durability, but also on taking advantage of a multiconnected communication architecture and a large
number of decent users;
• methods of information security based on social services
for countering cyber attacks using special procedures for
analyzing group behavior.

Intelligent methods

• - methods of intelligent user identification;
• - intelligent methods to prevent virus and other attacks;
• - intelligent methods for detecting attacks and
infiltrations;
• - methods of situational analysis of the state of
information security;
• - new methods of cryptographic protection based on
neural network technologies.
Figure 1-Cybersecurity Research Package

The purpose of this study is to implement the first
stage in the field of cybersecurity – the development of
a unified terminology of cyberspace and cybersecurity,
harmonized with the existing terminology in the field
of information security.
Methodology. The study uses morphological
analysis as an effective way to solve system problems
that require an original solution; it is based on classification, which allows you to systematize the material,
make it visual and accessible. In this method, all possible elements of definitions are determined, on which
the formulated term may depend, the possible values of
these elements are listed and ranked, and then the process of generating alternatives to concepts begins by iterating through all possible combinations of these values. Morphological analysis is used to compile a list of
definitions of all possible terms, expanding the conceptual framework of risks, threats and crimes in cyberspace.
Results and discussion. Dobrinskaya D. E. defines cyberspace as the space of functioning of information and communication technology products that

allow creating extremely complex systems of agent interactions in order to obtain information, exchange and
manage it, as well as to carry out communications in
the conditions of many different networks [10].
According to A. A. Danelyan, "cyberspace" is a
combination of computers, mobile devices and users
who interact with each other at a distance. The Internet,
in turn, is used to connect these computers and mobile
devices. Cyberspace is wider than the Internet, the Internet is in cyberspace. In modern conditions, cyberspace is becoming the main channel for the dissemination and storage of information [9].
Brett Williams talks about cyberspace as a manmade domain created when we connect all the computers, switches, routers, fiber-optic cables, wireless devices, satellites, and other components that allow us to
move large amounts of data at very high speeds [8].
The U.S. Presidential National Security Directive
defines cyberspace as an interdependent network of information technology infrastructures that includes the
Internet, telecommunications networks, computer systems, and embedded processors and controllers in critical industries [13].

Sciences of Europe # 71, (2021)
The US military defines cyberspace in different
ways [2]:
 глобальная a global domain in the information environment consisting of an interdependent
network of information technology infrastructures, including the Internet, telecommunications networks,
computer systems, and embedded processors and controllers;
 an area characterized by the use of electronics
and the electromagnetic spectrum for storing, modifying, and exchanging data through network systems and
associated physical infrastructures;
 an operational domain whose distinctive and
unique character is determined by the use of electronics
and the electromagnetic spectrum to create, store, modify, exchange and use information through interconnected information and communication technology
(ICT)-based systems and related infrastructures;
 an environment created by the fusion of cooperative networks of computers, information systems,
and telecommunications infrastructures, commonly referred to as the Internet and the World Wide Web.
Morphological analysis has shown that the following terms are mentioned in the above-mentioned definitions: space-11 times, computer systems – 10, information and information – 7, Internet and networks-6,
infrastructure and technologies-5 times, and the phraseinfrastructure of information technologies including Internet telecommunications networks-3 times.
From the above definitions of the term, we can say
that "cyberspace" is the space of information technology infrastructures, including Internet telecommunications networks and computer systems that store large
amounts of data.
To understand further terminology, it is necessary
to understand what the term "cyberattack" is. On the Internet, this concept is defined in articles on the websites
of software organizations, where, unfortunately, the authors of the articles are not listed. So, "cyberattack" is
interpreted as:
− an attack that cybercriminals launch using one
or more computer systems against other individual or
multiple computers and networks [24]; malicious, a deliberate attempt by a person or organization to break
into the information system of another person or organization. As a rule, by disrupting the victim's network,
the hacker seeks to gain benefits [25];
− an attack initiated by a computer against a
website, computer system, or individual computer (collectively referred to as a computer) that compromises
the confidentiality, integrity, or availability of the computer or the information stored on it [26];
− when someone tries to shut down computers,
steal sensitive data, or use a compromised computer
system to launch other cyberattacks [21];
Abi Tjas Tunggal defines a cyberattack as an attempt to disable computers, steal data, or use a compromised computer system to launch additional attacks
[18].
Dan Daniels, in his article, says that a cyberattack
is basically any illegal or unauthorized attempt to break
into computers or computer networks with the intent to

23
steal, destroy, share, or otherwise exploit existing digital assets [19].
Morphological analysis showed that the frequency
of mention in the above-mentioned definitions of
"cyber attack" includes the following terms: computer17 times, attack-4, hacking, theft, destruction, use 3
times.
Thus, we can conclude that a cyberattack is an attack in cyberspace aimed at computer systems, with the
aim of hacking them, stealing, destroying, using the
data stored there, and creating additional attacks.
There are a large number of different cyber attacks, and every year there are only more of them, as
the development of technological progress, of course,
contributes to the activation of cybercriminals.
At the moment, there are a few definitions of the
term "cybercrime", since this terminology appeared
several decades ago and is considered relatively new,
although the term itself is quite actively used by the media. Let's consider several interpretations of the term
"cybercrime".
To date, only the legislation of the Republic of Kazakhstan contains a definition of information crime (cybercrime) – a type of criminal crime that implies criminally punishable acts committed using information
technologies [8].
Karpova D. N. in her article considers cybercrime
as an act of social deviation with the aim of causing
economic, political, moral, ideological, cultural and
other types of damage to an individual, organization or
state through any technical means with Internet access
[11].
Sakrutina E. A. and Kalashnikov A. O. say that
cybersecurity can be defined as an activity, process,
ability, capability, or state in which information and
communication systems and the information contained
therein are protected from damage, unauthorized use or
modification, or exploitation [14].
Esteban Borges defines cybercrime as " a crime
committed on the Internet, on local networks, or even
against isolated computers." In his opinion, cybercrime
also refers to any activity where a crime is committed
using any computer system [17].
Kaspersky Academy gives two definitions of cybercrime:
1) actions organized by one or more attackers in
order to attack the system in order to disrupt its operation or to gain financial benefits [2];
2) criminal activity, the purpose of which is the
misuse of a computer, computer network or network
device [2].
The University Module series: Cybercrime of the
Doha Declaration: Promoting a Culture of Rule of Law
defines the term as follows: Cybercrime is an act that
violates the law, which is committed using information
and communication technologies (ICTs) and either targets networks, systems, data, websites and/or technologies, or contributes to the commission of a crime [2].
In our opinion, this definition is the most complete,
concise, accurate and conveys the essence of what "cybercrime"is.
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Morphological analysis has shown that the following terms are mentioned in the above – mentioned definitions of "cybercrime": criminal and crimes – 17
times, data, networks and systems – 7, information and
information-7, technologies-6, information and definitions-5 times.
Thus, it can be concluded that cybercrime is a
cyberattack in cyberspace that violates the law, which
is committed using information and communication
technologies (ICTs) and either targets networks, systems, data, websites and/or technologies, or contributes
to the commission of a crime.
Countering cybercrime is carried out by cybersecurity. Presidential Directive on National Security 54 /
National Security Presidential Directive 23 (NSPD54/HSPD-23) defines cybersecurity as the prevention
of damage, protection and recovery of computers, electronic communication systems, electronic communication services, wired communications and electronic
communications, including the information contained
therein, to ensure its availability, integrity, authentication, confidentiality and non-repudiation of authorship
[13].
Kuzmovich A.V. understands cybersecurity as a
set of measures aimed at protecting computers, digital
data and their transmission networks from unauthorized
access, and other actions related to manipulation or
theft, blocking, damage (distortion), destruction and
destruction, both intentional and accidental [12].
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Juliana De Groot defines cybersecurity as " a collection of technologies, processes, and methods designed to protect networks, devices, programs, and data
from attacks, damage, or unauthorized access. Cybersecurity can also be called information technology security" [23].
Abi Tjas Tunggal says that this is "the state or process of protecting and restoring computer systems, networks, devices, and programs from any type of cyberattack" [26].
Viswanath V. S. notes in his article that cybersecurity is " a practice that protects systems, networks,
equipment, and sensitive data from malicious cyberattacks. This is also commonly referred to as information
technology (IT) security" [22].
Morphological analysis has shown that the following terms are used in the above definitions in terms of
frequency: security-13 times, protection, systems, networks-4, technologies, recovery, data, devices, programs-3.
Thus, we can say that cybersecurity is a set of technologies aimed at preventing cyberattacks, protecting
and restoring systems, networks, devices, programs and
data from cybercrime.
As a result of the analysis, a conceptual framework
was formulated, including the author's definitions given
in Table 1, which characterize cyberspace as the sphere
of committing economic crimes and countering them.

Table 1
The conceptual apparatus of cyberspace as a sphere of committing and countering economic crimes
The term
Definition the
space of information technology infrastructures, including the Internet telecommunications
Cyberspace
networks and computer systems that store large amounts of data an
attack in cyberspace aimed at computer systems, with the aim of hacking them, stealing, deCyber attack
stroying, using the data stored there, and creating additional attacks.
a cyberattack in cyberspace that violates the law, which is carried out using information and
Cybercrime
communication technologies (ICTs) and either targets networks, systems, data, websites and /
or technologies, or contributes to the commission of a crime
a set of technologies aimed at preventing cyber attacks, protecting and restoring systems, netCybersecurity
works, devices, programs and data from cybercrime
Conclusion. The proposed author's definitions allow us to structure the conceptual apparatus into a system necessary for studying the possibility of countering
economic crimes committed in the information and
communication sphere of activity.
The article was prepared with the financial support
of the Novosibirsk State Technical University (project
C21-11).
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АНОТАЦІЯ
У даній науковій статті розглянуто основні проблеми державної соціальної політики, які розглядались
парламентськими політичними партіями в Україні на початку ХХ століття. Показано основні проблеми
соціально-політичного життя у державі, а також візію влади щодо шляхів їх вирішення. З’ясовано ставлення політичних партій до реалізації державної політики у соціальній сфері, зокрема проблем пенсійного
забезпечення, молодіжної, сімейної політики та сфери охорони здоров'я. Звернена увага на те, що незадовільна ситуація у соціально-економічній сфері вплинула на результати виборів до Верховної Ради
України у 2002 р. та забезпечила потрапляння в парламент представників опозиційних партій і блоків. На
тлі камуфлювання владою групових інтересів та імітаційної активності задля соціальних ініціатив, універсальних загальнолюдських орієнтирів цивілізаційного розвитку стратегічні ідеї, навіть продуктивні,
сприймалися суспільством як декларативні. У той же час провідні політичні партії демонстрували чітке
розуміння наявних соціальних проблем у суспільстві, хоча дедалі частіше використовували популізм для
отримання політичних дивідендів.
ABSTRACT
In this scientific article the main problems of state social policy, which were considered by parliamentary
political parties in Ukraine in the early twentieth century are consider. The main problems of socio-political life
in the state are shown, as well as the government's vision of ways to solve them. The attitude of political parties to
the implementation of state policy in the social sphere, including the problems of pensions, youth, family policy
and health care, was clarified. Attention was drawn to the fact that the unsatisfactory situation in the socio-economic sphere affected the results of the elections to the Verkhovna Rada of Ukraine in 2002 and ensured that
representatives of opposition parties and blocs entered parliament. Against the background of the camouflage of
group interests by the authorities and imitation activity for the sake of social initiatives, universal guidelines of
civilizational development, strategic ideas, even productive ones, were perceived by society as declarative. At the
same time, leading political parties have shown a clear understanding of the existing social problems in society,
although they have increasingly used populism to reap political dividends.
Ключові слова: політичні партії, соціальна політика, соціальна держава, передвиборна програма, вибори, Верховна Рада України.
Keywords: political parties, social policy, social state, elections, Verkhovna Rada of Ukraine.
Цикл внутрішньополітичних змін, що відбулися в Україні у першу декаду ХХІ ст., засвідчив
утвердження її державності та національно-державного самовизначення [32, c. 151]. Соціально-економічна криза 1990-х рр. та невдала державна соціальна політика, що реалізовувалась за залишковим
принципом, спровокувала зменшення лояльності
до української незалежності[9, C.28]. Вона певною
мірою обумовила переоцінку цінностей українським суспільством: українці менше вірили «народ
орієнтованість» реалізованих реформ в державі. Зубожіння населення доповнювало перелік основних

загроз існуванню України, яка станом на 2000 р. посідала лише 133 позицію у рейтингу світових економік. [4, C.54]. Водночас, якщо наприкінці 1990-х
рр. незавершеність економічних реформ та відсутність національної ідеї приписували виключно політичній еліті, то вже з 2000-х рр. кризовий стан
українського суспільства став доконаним фактом
[7, C.144].
Зауважимо, що питання реалізації державної
політики привертали до себе увагу фахівців з різних
галузей науки: економістів, політологів та соціологів. Серед експертів, як прослідковували розвиток
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соціальної політики в Україні варто згадати О. Макарову, В. Скуратівського, Г. Лібанову, Н. Костенко, В. Четверікову, А. Денисову, О. Петрову, О.
Макарова та інших, які збагатили вітчизняну історіографію. Водночас окремі питання, як от висвітлення соціальних проблем в діяльності політичних
партій, досі залишається малодослідженим та потребує окремої уваги.
На зламі 2000-х рр. домінуючу роль у перебігу
суспільно-політичного життя в державі відігравав
президент Леонід Кучма, який сформував лояльну
до себе систему державного управління [33, C.334].
Після впровадження у 1998 р. змішаної виборчої
системи у суспільно-політичному житті держави
зросла роль політичних партій, однак і ті пройшли
до парламенту III скликання по лінії «антипрезидентські сили – пропрезидентські» [11, C.97]. Останніх була фактична більшість, що позиціонувала
себе як демократичні партії політичного «центру».
Однак, у своїй більшості партії України не були зорієнтованими на суспільство, про що дозволяє говорити, наприклад, ступінь поширеності партійних
структур у регіонах держави [37, C.19]. Це призвело
до кризи парламентаризму в Україні на початку
2000-х рр.
В системі української багатопартійності цього
часу спостерігались розколи «брендових» (правого
й лівого спрямування) партій з одного боку, а також
об’єднання маловпливових партій у спільні політичні проекти. Саме вони в умовах політичних пертурбацій звернули у своїх програмах увагу на соціальну сферу. Цьому сприяли уже згадуваний низький рівень довіри населення України до державних
інститутів, згортання сфери державних соціальних
гарантій і відсутність захисту людини [1, C.181]. В
українському суспільстві зростала майнова нерівність, а невиплата заробітної платні у встановлені
терміни стала масовим явищем. Зокрема, станом на
початок 2000 р. своєчасно не отримували заробітну
платню 6,9 млн працівників, а загальна сума недоотриманої зарплатні становила 4,9 млрд грн. [36, C.
311]. Система соціального захисту не надавала належної підтримки найнезахищенішим верствам населення, а соціальні проекти переживали недостатнє фінансування [2, C.4–5].
Зростання заробітної плати і реальних доходів
населення в поєднанні із зростанням цільових виплат малозабезпеченим сім’ям покращило ситуацію. Ризик бідності для сімей з дітьми знизився у
2002 р. порівняно з 2000 р. на 37%, а для багатодітних сімей (з 5-ма та більше дітьми) – більше, ніж
удвічі. [35, C.200 – 201]. З 2000 по 2003 рр. спостерігалася тенденція до підвищення номінальних і реальних доходів населення, які зросли на 43% [10,
C.42]. Фактично політичні партії маючи відмінності у політичній, економічній, духовній та зовнішньополітичній сферах погоджувались з необхідністю вирішення соціальних питань, що провокували
напругу у суспільстві [24].
Специфіка суспільно-політичного життя вплинула на результати виборів до Верховної Ради України у 2002 р. Згідно з підсумками голосування за
партійними списками представники опозиційних
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партій і блоків таких як виборчий блок Віктора
Ющенка «Наша Україна», виборчий «Блок Юлії
Тимошенко» (далі – БЮТ)», Комуністична партія
України (КПУ), Соціалістична партія разом здобули понад 57% голосів виборців. У той же час пропрезидентські партії і блоки (ВБ «За єдину Україну», СДПУ(о)) – втричі менше (понад 18%). Втім,
це не стало на заваді утворенню в парламенті пропрезидентської більшості (фракція блоку «За єдину
Україну!» за рахунок самовисуванців досягла кількості 175 депутатів) загальною чисельністю 226 депутатів [34]. У політичних проектах гасла були важливішими за детально розроблені програми, а загальнополітичні
питання
домінували
над
економічними та соціальними [6, C.7]. А це, своєю
чергою, вплинуло на подальше суспільно-політичне життя. В масовій свідомості зростали орієнтовані на минуле настрої, викликані негативним
ставленням до інституту багатопартійності та недовірою до основних політичних і владних структур,
тощо [5, C.113].
В умовах масових акцій протесту проти Л. Кучми ( осінь – весна 2000 –2001 рр.) влада ухвалила
низку стратегічних документів, які хоча й містили
продуктивні ідеї, втім сприймалися суспільством як
декларативні. Серед них орієнтовними на внутрішні реформи були: «Державна програма розвитку
соціальної сфери села на період до 2005 року»
(Указ Президента України від 15.07.2002) [30];
«Програма захисту прав споживачів на 2003–2005
роки» (Указ Президента України від 11.12.2002)
[31]; «Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді» (Указ Президента України від 25.10.2002) [27]; «Національна
доктрина розвитку фізичної культури і спорту»
(Указ Президента України від 28.09.2004) [29];
«Концепція забезпечення захисту законних прав та
інтересів осіб, які потерпіли від злочинів» (Указ
Президента України від 28.12.2004) [28]; «Концепція гуманітарного і соціального розвитку у Збройних силах України» (Указ Президента України від
12.01.2004) [26]. Потреба в радикальних позитивних зрушеннях у соціально-економічній сфері знайшла подальший вияв у Посланні Президента України до Верховної Ради України, де було поставлено
ключове завдання: «забезпечити перехід до нової
моделі економічного розвитку [25]. Зазначені позиції втілилися у Розпорядження Президента України
№ 385 від 8.11.2002 р., де соціальна переорієнтація
економічної політики була визнана одним із стратегічних пріоритетів.
Ухвалені у світлі фактичної поразки пропрезидентських сил на парламентських виборах 2002 р.,
ці рішення визначали підготовку Л. Кучми до майбутніх змагань за президентський пост, його спроби
реабілітуватися в очах активної та демократично
налаштованої громадськості. Водночас, виборча
кампанія, що супроводжувалась підвищеними обіцянками, спровокувала прийняття додаткових соціальних зобов’язань, серед яких було підвищення
розмірів пенсій, впровадження пільг для незахищених категорій населення, багатократне підвищення
розміру допомоги по народженню. Це призвело до
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того, що станом на 2004 р. обсяг видатків державного консолідованого бюджету на соціальний захист збільшився у 2,6 рази [8, C.140]. Задекларовані
цілі на практиці залишились лише імітацією змін, а
тому породжували критичні суспільні оцінки.
Соціальну напруженість намагалися подолати
парламентські політичні сили. Теми, порушені під
час парламентських слухань, дають уявлення про
ставлення парламентських політичних сил до проблем соціальної сфери та шляхів їх вирішення.
Спектр проблем, які порушувались депутатами був
надзвичайно різноманітним. Зокрема, 14 квітня
2003 р. відбулися парламентські слухання приурочені річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Під час
виступу перед депутатами представники профільних міністерств констатували наявність заборгованості з соціальних виплат перед постраждалими від
катастрофи на АЕС у майже 650 млн. грн. [14]. Натомість представники практично усіх політичних
сил, представлених у парламенті, реагуючи на такі
виступи, рекомендували Уряду впродовж 2003–
2004 рр. погасити заборгованість. Також було запропоновано підготувати Закон про програму комплексного соціально-економічного розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та місць
компактного переселення громадян на 2003–2005
рр. і на період до 2010 р., а також звільнити від податку на додану вартість для путівок путівки чорнобильцям [14].
На іншому засіданні ВРУ, що відбулося 19 травня 2003 р., парламентарі присвятили увагу проблемі туберкульозу в Україні. За словами представників Міністерства охорони здоров’я України,
пропри в цілому сформовану законодавчу базу
щодо профілактики та недопущення масового поширення захворювань, показники тенденції зростання захворюваності на туберкульоз в Україні в
10-12 разів перевищував показники розвинених
країн. Це пов’язували з низьким рівнем життя українців. Було визнано, що епідемія туберкульозу в
Україні по суті створює реальну загрозу для національної безпеки держави. Учасники дискусії з числа народних депутатів погодились, що туберкульоз є хворобою безумовно соціального характеру,
хоча і не конкретизували кроків на шляху до вирішення цієї проблеми [17].
У контексті розгляду державної політики у соціальній сфері парламентарі чималу увагу приділяли питанням демографії в Україні. Зокрема, у
травні 2003 р. цьому були присвячені парламентські слухання "Демографічна криза в Україні: її
причини та наслідки". У виступах голови Державного комітету у справах сім'ї та молоді Валентини
Довженко та голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони Георгія Крючкова констатувалося, що демографічна криза в Україні, поєднавшись із системною кризою в економіці, соціальній, екологічній та духовній сферах, стала
серйозним гальмом сталого розвитку, підвищення
якості життя людей. Зменшення кількості населення на понад 4,2 млн громадян та ріст смертності
спровокували скорочення працездатного населення
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та небезпечне зменшення трудового потенціалу. Це
супроводжувалося зростанням соціальної напруженості у суспільстві, збільшенням кількості безпритульних та зниженням загального рівня життя населення України. Натомість ухвалені урядом заходи,
щодо збільшення народжуваності, програми та додаткові заходи щодо посилення боротьби з захворюваннями не виконувалися і не справляли відчутного впливу. Учасники слухань погоджувались, що
демографічна криза була компонентом системної
кризи в державі, обумовленої передусім критичним
станом вітчизняної економіки та руйнацією соціальної сфери, особливо на селі.
За індексом людського розвитку ООН, головними компонентами якого є очікувана тривалість
життя, рівень освіти, добробуту населення, Україна
за 10-річчя опустилася з 45-тої позиції на 102-гу у
рейтингу зі 173 країн. Це свідчило про те, що політико-економічні трансформації відбувалися без
врахування соціальних наслідків, а реформування
економіки – без належного наукового обґрунтування, а соціальне спрямування реформ залишалось
декларацією. Сама ж проблема подолання демографічної кризи була визначена комплексною і потребувала вирішення на рівні держави. Народні депутати України говорили про те, що замість численних програм і концепцій слід розробити єдину
національну концепцію демографічного розвитку
України, яка передбачала б цілісну систему заходів
економічного, правового, соціального, освітнього,
культурного, інформаційно-пропагандистського та
організаційного характеру і була б спрямована на
зниження смертності, підвищення народжуваності,
захист, реабілітацію та відновлення генофонду населення. Говорилось, що треба зосередити зусилля
на забезпеченні сталого економічного зростання та
підвищенні рівня і якості життя громадян, на подоланні масового безробіття, різкого майнового розшарування населення, на збільшенні числа робочих
місць, підвищенні оплати праці [19].
Пропонувалось також звернути особливу
увагу на необхідність докорінного поліпшення охорони здоров'я, забезпечення доступності медичної
допомоги для всіх верств населення, на пропаганду
і стимулювання здорового способу життя. Йшлося
також про необхідність удосконалювати цінову, податкову, митну політику, запровадити пільгове оподаткування та кредитування сімей з дітьми залежно
від кількості дітей, збільшувати видатки на пільгове житлове кредитування, розмір матеріальної
допомоги по вагітності та після пологів, по догляду
за дитиною, стимулювати економічну активність
сім'ї, шляхом меншого оподаткування сукупного
доходу, розробити механізм запровадження депозитних рахунків кожній новонародженій дитині для
накопичення коштів до її повноліття з державними
гарантіями їх захисту від інфляції [19].
Під час обговорення Державного бюджету України на 2004 р. 1 жовтня 2003 р. парламентарями
було привернуто увагу до проблемних питань планових показників загального фонду держбюджету
на 2003 р. Члени практично усіх політичних сил по-
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годжувались з тим, що державі слід «посилити соціальну спрямованість» законопроекту шляхом розширеного відтворення фінансових ресурсів. Зокрема, приверталась увага до поліпшення законодавчого забезпечення галузі, підготовки й прийняття
законів, які б ефективно сприяли зростанню бюджетних надходжень, детінізації економіки, розвитку малого й середнього підприємництва. Йшлося,
крім того, про потребу вдосконалення макроекономічного сектора формування національного кошторису тощо [12].
Соціальні проблеми населення розглядалися
політичними партіями в парламенті під час слухань, присвячених українській молоді. Занепокоєність щодо здоров'я молоді була викладена у співдоповіді голови Комітету Верховної Ради України
з питань молодіжної політики, фізичної культури,
спорту і туризму Катерини Самойлик та Голови
Державного Комітету України у справах сім'ї та молоді Валентини Довженко. Зокрема, за словами К.
Самойлик, за 10 років, які минули з часу прийняття
Закону України "Про фізичну культуру і спорт",
Міністерство освіти і науки так і не спромоглося запровадити в школах третій урок фізичної культури.
Певним чином це призводило до того, що фактично, здоровими закінчували школу лише 5-7% випускників. Народні депутати висловили занепокоєність й тим, що не за фахом працює 70% молодих
людей з вищою технічною освітою, що в країні близько 40 тисяч неповнолітніх сиріт, що щороку народжуваність дітей зменшується, а країна як ніколи
близька до глобальної екологічної кризи. Учасники
слухань були погоджувалися з необхідністю виконання всіма гілками державної влади положень Загальнодержавної програми підтримки молоді, доцільністю розробки щорічних заходів на її виконання,
особливо у розділах, які мають безпосереднє відношення до порядку денного слухань [21].
Ще одним заходом, спрямованим на соціальний захист населення, стало обговорення гіпотетичної можливості повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень громадян, що настали
з розпадом Радянського Союзу. На переконання голови ВРУ України В. Литвина, втрата заощаджень
(132 млрд. грн. – більше ніж два державні бюджети
України) була чинником, який провокував недовіру
до влади та до держави. За його словами, з моменту
ухвалення в 1996 р. Закону України "Про державні
гарантії відновлення заощаджень громадян", на рахунок державного бюджету на компенсаційні виплати громадянам було спрямовано всього 1 млрд.
460 млн. грн. Натомість голова парламентського
Комітету з питань соціальної політики та праці Василь Хара переконував, що ситуація, яка склалася,
потребувала кардинальних змін, оскільки ніяк не
задовольняла ні вкладників, ні народних депутатів.
Голова ТСК Верховної Ради України з питань фінансового-економічного обґрунтування джерел і
механізмів відновлення заощаджень громадян України Катерина Фоменко висловила переконання в
доцільності поновлення переговорів з Росією щодо
врегулювання питань розподілу між державами зо-
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бов'язань колишнього Ощадбанку СРСР. Пропонувалося ухвалення нового закону для забезпечення
нових засобів поновлення знецінених заощаджень
громадян, де джерелом фінансування компенсації
мав стати податок на нерухоме майно громадян. Також пропонувалось компенсувати заощадження через проведення як готівкових, так і безготівкових
розрахунків з вкладниками за оплату навчання у вищих навчальних закладах, послуг в установах охорони здоров'я, заборгованість за комунальні послуги, погашення пільгових кредитів, наданих на будівництво, реконструкцію і придбання житла.
Переважна кількість промовців у виступах ставили
питання про повернення втрачених (знецінених) заощаджень у тій формі, в якій вони були забрані,
тобто вклади повинні бути повернені державою
грошима, з урахуванням інфляції за всі роки. Вони
пропонували шляхи розв'язання проблеми, які зводились до створення спеціального державного органу, який би опікувався поверненням заощаджень,
розробки дієвого механізму компенсації вкладів,
збільшення у державному бюджеті суми компенсаційних виплат, тощо. Головною думкою, яка прозвучала у більшості виступів, було те, що держава
має вирішити це питання якнайшвидше, використавши при цьому всі ресурси, які є у її розпорядженні
[22].
Соціальні проблеми бездомних громадян та
безпритульних дітей та шляхи їх подолання обговорювались парламентськими політичними партіями
під час однойменного слухання у Верховній Раді
України 22 грудня 2003 р. Розглядаючи витоки цієї
проблеми голова Комітету з питань соціальної політики та праці В. Хара констатував, що бездомність була породжена важким фінансовим становищем і збитковістю підприємств, низьким рівнем
життя населення, прихованим безробіттям тощо.
Натомість присутні на слуханнях парламентарі висловили переконання, що наявний стан справ потребує комплексного підходу із вжиттям заходів
правового та соціального захисту бездомних громадян. Депутати також розкритикували роботу Державного комітету у справах сім'ї та молоді, назвавши її формалізованою [22].
Аналізу забезпечення соціальних правових і
конституційних гарантій у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів було здійснено на парламентських слуханнях 10 березня 2004 р. Міністр
праці та соціальної політики України М. Папієв переконував, що програму соціального захисту в 2003
р. профінансували повністю (майже 404 млн грн)
через віднесення до переліку захищених статей видатків з бюджету на забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації, компенсаційні виплати інвалідам тощо. За його словами, у 2003 р. було
прийнято 33 закони, 14 указів президента України,
понад 70 постанов та розпоряджень Кабінету міністрів України, які в тій чи іншій мірі стосуються
сфери життєдіяльності людей з інвалідністю. Натомість секретар Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій Сушкевич зробив акцент на значному недофінансуванні видатків по
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бюджетних програмах, які стосуються інвалідів,
невиконанню заходів щодо поетапного підвищення
інвалідам соціальних і трудових пенсій до рівня
прожиткового мінімуму.
Критикували владу за певну неефективність у
реалізації програми державної підтримки та реабілітації інвалідів присутні на слуханнях парламентарі. Однак, учасники дискусії погоджувались з
тим, що соціальний захист інвалідів залишається
однією з найгостріших проблем в державі. Голова
парламентського Комітету у справах пенсіонерів,
ветеранів та інвалідів Петро Цибенко, підсумовуючи дискусію, зазначав, що рік людей з інвалідністю хоча і закінчується, але проблеми залишилися,
і треба йти далі шляхом їх розв'язання [13].
Під час проведення парламентських слухань
"Онкологічні захворювання в Україні. Проблеми та
шляхи подолання", що відбулися 17 березня 2004
р., міністр охорони здоров’я Андрій Підаєв доповідав про ситуацію, що склалася з наданням медичної
допомоги онкохворим. За його словами, впродовж
двох років реалізовувалась державна програма
“Онкологія” на 2002 – 2006 рр., що передбачало закупівлю лікувального та діагностичного обладнання та лікарських засобів. За даними доповідача,
у 2003 р. заплановані програмою вперше були 100%
профінансовані: на закупівлю лікарських засобів
було спрямовано 105 млн.650 грн., на закупівлю обладнання – 9000 млн. грн. Учасники парламентських слухань дали високу оцінку кадровому потенціалу українських онкологів. Показник смертності
населення від онкологічних захворювань і летальних випадків при виявленні захворювання терміном менше року, в Україні, згідно з даними профільного парламентського комітету, становив відповідно 185,5 на 100 тис. населення та 35,3 на 100
клінічно хворих і значно перевищував аналогічні
показники розвинених країн. Свідченням соціального захисту на думку доповідачів було те, що лише
у 2003 р. за державною програмою у спеціалізованих закладах охорони здоров’я було проліковано
близько 200 тисяч хворих [15].
2 червня 2004 р. у сесійній залі Верховної Ради
України проходили парламентські слухання з питань бюджетної політики на 2005 р. За словами першого віце-прем'єр-міністра України, міністра фінансів Миколи Азарова, основна мета бюджетної
політики на 2005 рік полягала у фінансовому забезпеченні реалізації стратегічних цілей держави, підвищенні рівня державних соціальних стандартів та
зниження рівня бідності в країні. З цією метою було
передбачено продовження податкової та пенсійної
реформи, реформування системи соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, силових структур
відповідно до повномасштабного реформування
бюджетної галузі та напрямів, визначених у програмі діяльності уряду. Він також поінформував,
що уряд планує продовжити поетапне наближення
мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму. Міністр запевняв, що не буде допускатися
виникнення простроченої заборгованості із заробітної плати в бюджетній сфері та соціальних виплат,
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в тому числі «чорнобильських». Також він запевнив у розробці середньострокової стратегії спорудження за рахунок бюджетних коштів соціального
житла для малозабезпечених та соціально незахищених громадян та розвиток кредитування придбання житла, включаючи іпотечне кредитування.
Натомість голова Комітету з питань бюджету
П. Порошенко звинуватив уряд у тому, що той не
привів законодавство у відповідність до своїх пріоритетів соціальної політики і призупинив щорічну
дію соціальних гарантій, які гарантує законодавство. Під час виступів представників депутатських
фракцій і груп висловлювались й інші полярні думки і оцінки: від підтримки запропонованого урядом проекту бюджетної резолюції до конструктивної критики, зауважень і пропозицій щодо його покращання. Зокрема, керівник фракції КПУ Петро
Симоненко стверджував, що державна бюджетна
політика «розвалена так само, як економічна, соціальна та й усі інші». Основну причину фінансової
кризи в Україні він вбачав у паралічі промисловості
та занепаді сільського господарства, який політик
приписував чинній владі. Депутат Володимир
Воюш вбачав позитив в існуючих пропозиціях
уряду, вказуючи на пріоритетні наміри уряду здійснити фінансування програм із соціального захисту
громадян, у тому числі тих, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Конкретики від
уряду вимагав нардеп Іван Заєць, який пропонував
для розв’язання проблем соціального характеру чітко визначити рівень доходів людей, їх заробітних
плат, пенсій та стипендій. Ще один нардеп М. Поліщук висловив переконання, що основним напрямком роботи влади повинно бути збереження та
відновлення здоров’я населення. Натомість, на думку народного депутата Володимира Черняка, ситуація, що склалася, зобов’язувала зробити бюджет
наступного року «одночасно і соціальним бюджетом, і бюджетом розвитку» [18].
Дотичною до теми соціального захисту населення можна вважати тему парламентських слухань щодо становищп жінок в Україні, що відбулися 9 червня 2004 р. Під час обговорення проблем
дискримінації жінок парламентарі та присутні урядовці обговорювали потенційні шляхи забезпечення їхнього соціального захисту, забезпечення рівних можливостей жінок у порівнянні з чоловіками. Також було представлено програму з
соціального захисту жінок, які мешкають в неблагополучних сім’ях. Зокрема голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Геннадій Удовенко звертав
увагу на питання законодавчого і правового забезпечення гендерної рівності в Україні. Було запропоновано розробити цілісний національний механізм забезпечення реалізації та контролю за виконанням відповідного законодавства щодо жіночих
прав. З політиком погоджувалась депутатка Оксана
Білозір, яка вказувала, що серед безробітних з урахуванням прихованого безробіття питома вага жінок складає близько 80%. Середньомісячна заробітна плата у жінок на 30% нижча, ніж у чоловіків, і
це при тому, що 64% - жінки з вищою освітою. З
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цим О. Білозір і пов’язувала соціальні негаразди, з
якими стикаються жінки. Натомість депутатка Людмила Кириченко запропонувала внести в порядок
денний шостої сесії Верховної Ради на розгляд законопроект про рівні права чоловіків та жінок в Україні, створити основу дієвого національного механізму забезпечення рівності між чоловіками та жінками, а також вивчити доцільність створення у
Верховній Раді комітету по забезпеченню рівних
можливостей людини в суспільстві. Інші виступаючі на слуханнях депутати, серед яких Микола Томенко, Тамара Прошкуратова, Людмила Супрун та
Іштван Гайдош, вказували, що для розв’язання проблем жінки в українському суспільстві треба шукати і методи з огляду на парадоксальність і унікальність України, уникати декларативного характеру гендерної рівності, закріплювати нові
принципи в Конституції та у контексті гендерної
політики ставити насамперед соціальний захист жінки. Керівник фракції комуністів П. Симоненко
критикував владу за недостатньо ефективну, на
його думку, політику з підтримки новонароджених.
Він закликав закласти у бюджет цифри щомісячної
матеріальної допомоги на виховання дітей у розмірі
прожиткового мінімуму [23].
Дотичним до проблем жінок в Україні стало
питання скорочення населення України та загальної демографічної ситуації, які обговорювали під
час парламентських слухань: „Стан та проблеми
правового і соціального статусу сучасної української трудової міграції” 17 листопада 2004 р. За оцінками Мінсоцполітики масштаби української трудової міграції сягнули від 3 до 5–7 мільйонів громадян
України, що виїхали за кодон на заробітки. Міністр
праці та соціальної політики М. Папієв вказував на
заходи зі зайнятості та соціального захисту українців за кордоном. Зокрема йшлося про процедуру видачі ліцензій посередницьким структурам, які займаються працевлаштуванням українців. Натомість,
присутні депутати у своїх виступах порушували питання, пов’язані насамперед із наслідками такої
трудової міграції з України. Зокрема депутат від
СПУ Віталій Шибко вказував на причини, що спонукають українців емігрувати. Депутат звинувачував уряд в тому, що держава відмовилася від розвитку людського капіталу та створила усі передумови
для низькокваліфікованої робочої сили. Більше
того, за його словами, міграція загострила проблему сім‘ї, залишених дітей як наслідок пияцтва і
наркоманії серед підлітків. На парламентських слуханнях виступили народні депутати Оксана Білозір,
Іван Курас, Микола Шульга, Тамара Прошкуратова, Анатолій Раханський, Олександр Барановський, Михайло Сятиня, Андрій Шкіль, Василь
Надрага, Іван Минович, Олег Тягнибок, Лілія Григорович. У своїх виступах вони звертали увагу на
різні аспекти обговорюваної проблеми: «відтік мізків» а кордон, причини виникнення трудової міграції, відсутність науково-обґрунтованої програми
дій по її скороченню. Вони висловлювали пропозиції щодо виділення додаткових квот на працевлаштування громадян України з числа безробітних, полегшення для них візового режиму, врегулювання
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їхнього правового становища, соціального забезпечення тощо. Зверталася також увага на те, дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном повинні займати більш активну
позицію в забезпеченні прав трудових мігрантів. У
виступах також наголошувалося про те, що «якщо
негативним тенденціям трудової міграції не протиставити рішучої, продуманої, ефективної державної політики по скороченню трудової міграції, то
Україні загрожує обезлюднення». Представники
парламентських фракцій виступали за всебічне забезпечення умов для поширення легального працевлаштування, насамперед в тих країнах, куди в‘їжджає найбільша кількість громадян України. Реалізація державної політики щодо забезпечення прав
та соціального захисту працівників-мігрантів, на
думку виступаючих, мала стати більш дієвою [16].
Ось таким був спектр тем, які розглядали українські парламентарі у галузі соціальної політики.
Окреслені у виступах депутатів проблеми соціального захисту населення створювали дійсність у якій
розвивалось українське суспільство. Втім, у своїх
ідейно-політичних переконаннях українці, хоча й
залишалися досить неоднорідними, водночас засвідчували відданість національно-демократичним
цінностям, що гранично близькі до регіональних та
частково межували з тугою за радянським минулим
[3, C.23].
Таким чином аналіз діяльності Верховної Ради
України напередодні Помаранчевої революції вказує на те, що парламентські політичні партії у своїй
діяльності обговорювали різного роду проблеми,
що стосувалися сектору соціального захисту населення. Водночас, зі слів самих депутатів, які перебували як в «партії влади» так і в опозиційних силах, соціальна політика держави була неефективною. Підтвердженням цьому був високий рівень
незадоволеності населення рівнем свого добробуту,
рівня освітніх та медичних послуг, зрештою рівня
заробітної плати. Відсутність конкретних кроків з
боку влади та політичних сил провокувала соціальну напруженість, яку напередодні президентських виборів не вдалося подолати шляхом «ручного
керування» по підвищенню рівня життя українців.
У підсумку це призвело до соціального вибуху,
який увійшов в історію під назвою Помаранчевої
революції.
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ABSTRACT
The issues of interactive learning as a tendency to promote cognitive activity of medical students are considered. Interactive learning possesses great educational and developing potential providing a maximum activity of
students in the educational process.
Keywords: interactive learning, case-method.
The issues to promote cognitive activity of medical students have always been one of the most urgent
ones in the theoretical and practical learning. In order
to find the ways of their solution lecturers and tutors
introduce new methods, develop original forms of classes etc.
Transformed life reality and the structure of economics caused the necessity to review many traditional
approaches to organization of the teaching/learning
process and education on the whole in particular. Recently the teaching staff of medical universities has become interested in implementation of active and interactive forms of learning based on activity and dialogue
forms of cognition (internal and between groups). Apparently that now, educators consider practically operative activity and interaction between people as the
main factors in the development of personality. Learning can be considered really effective and achieves
good results in case students:
• are open for learning and cooperate actively with
other participants of the educational process;
• can prepare practically for the situations they
have to face in the nearest future life and professional
work;
• remain their own self, are not afraid to express
their opinion, to make mistakes in case they are not criticized and negatively evaluated.
Owing to the practically operative approach active
cognitive activity of the student himself is a psychological basis of learning leading to the formation of ability
to creative thinking, application of the knowledge,
skills and abilities acquired in the process of educational activity. The issue to promote cognitive activity,
develop independence and creativity of students has
been and still remains one of the most urgent pedagogical tasks.
Interactive learning solves three tasks simultaneously:
• learning-cognitive (boundary specific);
• communication-developmental (associated with
general emotional-intellectual background of cognitive
process);
• socially oriented (which results are manifested
beyond the limits of the educational time and space).
Let’s consider the results and effects of interactive
learning in detail. Interactive learning methods enable
to intensify the process of understanding, mastering and
creative application of knowledge in solution f practical

tasks. The efficacy is provided at the expense of more
active involvement of students into the process of both
getting and application of knowledge (directs, at once).
In case the forms and methods of interactive learning
are regularly applied, the students form productive approaches to master information, they are not afraid to
suggest something wrong (since a mistake does not provoke a negative evaluation), and confidential relations
with a lecturer are built. Students are not afraid any
more to answer, persist in their opinion, and advance
their arguments.
Interactive leaning increases motivation and involvement of participants to the solution of the issues
to be discussed. It gives an emotional promotion for
further searching activity of the participants and promote them to specific deeds. Every student is successful in interactive learning, and everybody makes his
contribution to the general result of a group work. The
process of learning becomes more sensible and interesting.
Interactive methods of learning enable to implement theoretical methods of organization of activity
into practical sphere, obtain new experience of activity
and communication. Interactive earning provides not
only increase of knowledge, skills, abilities, methods of
work and communication, but reveal new possibilities
for students. It is an essential term to establish and improve competence (competence is a proved ability to
act) by means of involvement of participants of the educational process into sensible understanding of an individual and group activity in order to accumulate experience, realization and acceptance of values.
К. Levin in his research demonstrated the effect of
group discussion and situational factors on transformation of social regulations and behavior of participants.
Since interactive learning assumes the possibility
to communicated with a lecturer and partners concerning educational activity, as well as cooperation in the
process of various kinds of cognitive and creative activity, the system of control over the mastering
knowledge and methods of cognitive activity, ability to
apply the obtained knowledge, abilities and skills in
different situations can be built on the basis of effective
reverse relations.
One of the purposes of interactive learning is to
transform the experience and purposes of participants
as well as their reality, because very often interactive
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methods of learning imitate interactive kinds of activity
applied in modern society.
Due to implementation of interactive regimen
every particular student as a subject of the educational
process will get the following:
• experience of active mastering of educational
content in the interaction with learning surroundings;
• development of personal reflexive response;
• mastering new experience of learning interaction
and worries;
• tolerance development.
Therefore, interactive learning possesses great educational and developmental potential and provides
maximum activity of students in the educational process on the whole.
Modern pedagogy is rich in the whole range of interactive methods including the following ones among
them:
• creative tasks, work in small groups;
• educational games (role games, imitations, business games);
• the use of social resources (invitation of specialists, excursions);
• social projects;
• interactive lectures, work with educational manuals, video and audio materials, «a student performing
teacher’s role», «everyone teaches everyone», mosaic
(scroll saw), asking questions, Socrates dialogue);
• discussion of complicated and disputable issues
and questions (in the form of TV talk-show, debates,
discussion, round-table conference);
• problem solving, case-study – analysis of certain
situations (brain storm).
One of the effective methods to make the educational process more active is the method of a problematic exposition. This method enables to arouse student’s
interest and involve him to the process of learning. The
efficacy of the method is explained by the fact that certain issues can be touched upon by the students themselves. The main success of the method is that a lecturer
or instructor solicits the audience “to solve on their
own” the given issue.
Case-method is considered to be one of the most
effective and spread methods of medical education. It
enables to make a right decision under uncertain conditions, elaborate the algorithms of decision making, plan
of actions, apply the obtained theoretical knowledge in
practical work etc. The main thing is this method promotes the ability to analyze situations, evaluate alternatives, and cultivate skills of practical task solving.
It is a research approach used for deep and manysided understanding of a complicated issue in the context of real life. Case-method is radically different from
the problem-oriented learning since it works on specific
examples. Cases in the field of medicine are interactive
means to analyze a specific situation reflecting patient’s state of health, make differential diagnostics and
choose therapeutic tactics. Application of case-method
supplements traditional methods of education (both lectures and practical classes). It is directed to obtaining
new knowledge and formation of professional competence, abilities and skills of mental activity. Casemethod applied in medicine includes a set of clinical
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cases suggested for users in the process of learning for
analysis in interactive regimen. Application of multimedia technologies in realization of medical cases assists to achieve better understanding of a patient’s complicated problem, for example, in diagnostics of a rare
disease. As a rule, case-method includes objective data
about a patient: photo and video materials of examination with comments made by a doctor and other specialists, records with peculiar patient’s voice, results of
the examinations performed, and questions occurring in
the process of diagnostics. Important constituents of the
case-method are evaluation of the user’s actions and explanation of the mistakes made.
Nowadays interactive learning cases represented
in the form of web application have become more popular. Such kind of case does not require implementation
on computer. Internet access is enough. And interactivity is provided by immediate reverse response. As a
rule, interactive case includes illustrated material and
video material giving imagination about patient’s problems which are solved in the process of advancing the
case. Such an approach to learning enables to think
wider than usual multiple choice tests are used when
one or several correct answers are chosen. Cases in the
form of illustrated interactive materials are presented
for the user gradually. These materials can include the
findings about a virtual patient from a certain case: anamnesis, results of examination etc. First of all, the user
gets many-sided information about a patient with application of video, animation, pictures, diagrams and
sketches. In a certain number of steps he/she obtains the
possibility to choose one or another action, indicate examination, make a preliminary diagnosis etc. The system evaluates the user’s action, and sometimes it reflects right or wrong answers step-by-step. In a number
of cases the final evaluation is reflected after all the
stages are passed.
Foreign practice of medical education gives the
evidence of case-method topicality. There are three
concepts of learning by means of case-method:
• case-bedside teaching (leaning the theory in the
classroom and practical work near the patient’s bed),
• case-didactic teaching (learning cases are limited
to minimum, in the forefront – lectures according to the
topics included in the cases),
• case-iterative teaching (deep learning of complicated clinical cases “step-by-step”).
The majority of students consider the case-method
a useful thing to be applied. It improves their studies,
and the instructors admit the case-method inspires and
motivates students to study.
Therefore, interactive learning has gradually involved more and more supporters in practical work of
both general and professional education, since it makes
the educational process more motivated, productive,
emotionally rich, personality-developing and of higher
quality.
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ABSTRACT
The article deals with the possibilities to apply multiple choice questions (MCQ) as one of the most objective
methods of students’ assessment. The main advantages and disadvantages of this method are suggested considering
the necessity to develop clinical thinking of future doctors.
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The purpose to control student knowledge is to
correct a didactic process and asses its efficacy in general. Pedagogical supervision is a considerable part of
the educational process and professional training of a
medical specialist. One of the functions of pedagogical
supervision is a diagnostic one enabling to determine
the level of the material mastered by students. Various
methods to control knowledge and skills are applied in
the educational process.
There are two methods to control student
knowledge: subjective and objective. The subjective
method of control means detection, assessment and
evaluation of knowledge, abilities and skills due to personal judgment of an examiner. This method of assessment cannot be applied for the final testing, as it does
not possess the necessary accuracy and reproduction of
results. The objective control is the method possessing
essential accuracy and reproduction of results. The instrument enabling to assess objectively the quality of
knowledge obtained is the test including a test task and
a pattern according to which the quality of knowledge
mastered can be evaluated. Multiple choice questions
(MCQ) at different stages of the educational process
occupies an important position in training students and
enables not only to evaluate the level of mastering the
subject but also correct the process of learning [3].
The history of tests as a method to evaluate personal parameters numbers several centuries. Even antique sophists differentiating between the nature and
human being suggested an idea of self-determination of
the personality on the basis of individualization of
training. This conception in the ethics of education of
sophists was based on mechanical transmission and
checking learners’ believes, and expansion of the
sphere of cognition use by analogy. In 1846 in Great
Britain J. Fisher was the first to use the method of testing to assess the knowledge of pupils. The first pedagogical test was created by Edward Lee Thorndike in
1904, in the 20-30-s of the last century with the participation of L.S. Vygotskyi, O.M. Leontyev, L.S. Rubinshtein et al. a classical theory of tests was formed.
Professor V.S. Avanesov differentiated four forms
of test tasks: an open form of test tasks, a closed form

of test tasks, conformity tasks and tasks to find a correct
succession [1]. The open form of test tasks requires a
correct definition formulated by a person tested. It is in
the form of an incomplete judgment with one element
absent. Usually a person tested inserts a missing figure
and (or) a word (word combination). The closed form
of test tasks requires the choice of a right option out of
the suggested ones. A person tested should choose a
correct answer. The tasks to find conformity suggest
detection of pairs among multiple objects offered. The
task consists of two groups of elements with an accurate formulation of choice criteria of conformity between them. The tasks to determine a correct succession
require detection of an order of the objects suggested
(figures, words, symbols). The task contains a lot of unsettled elements. A specified order should be defined
between them.
Modern possibilities of information technologies
enable to assess the knowledge in the form of computer
testing. Application of computer programs to determine
the level of students’ knowledge in comparison with a
classical oral questioning has a number of advantages:
- it increases technical effectiveness of the procedure of checking: ensures automatic checking, saved a
teacher from the necessity to check with hands, increases objective evaluation, makes the time of checking shorter, and at last, enables to give up from paper
variants of tasks and answers;
- a student has a possibility to be aware of his/her
mark (or total score ) immediately after computer testing;
- it enables to use program-didactic test tasks presented in different forms;
- it enables to fill in the data base and design the
variants of tests for different chapters of the subject
studied;
- it enables to process the results of test tasks statistically including the analysis of correctness of tasks.
At the end an accurate assessment of knowledge in the
subject, abilities and practical skills of every student
becomes possible.
Nowadays MCQ control is the first stage of both
intermediate and final module tests. Test methods are
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considered the most objective, technological and effective, their use to check the quality of students’ training
at different stages of education do not provoke any
doubt even among strong supporters of more traditional
methods of students’ evaluation. The system of test
control activates the works of students during the whole
term, improves relations in “teacher-student” system,
and ensures deeper and stronger mastering complicated
material. Stage-by-stage diagnostics of knowledge enables the teachers to correct the methods of teaching in
time, and a leading task is management of cognitive activity of students and control of their results.
The quality of test tasks is of great importance for
objective assessment of students. The most important
requirement for tests is an adequate purpose. They
should be in the form of clinical situation tasks for medical students. While compiling tests pedagogical requirements should be observed: their validity, reliability and single value. The tests should be compiled in
that way to minimize the probability of their guessing
by students at random. A test task should be completely
seen on the display, size of the test number and color
design of tasks should correspond to ergonomic requirements.
There are a number of recommendations to compile MCQ [2]. All the answers of every task should be
credible making a student to analyze every variant of
an answer and find incorrectness or an error in it. In the
tasks where it is possible several correct answers should
be given, each of them supplements other correct answers. A correct statement should not be absolutely
identical with those definitions contained in the textbook to prevent immediate guess of a correct answer.
With this aim incorrect answers can be given on purpose, they are consonant with definitions contained in
the textbooks. The questions to every topic should be
chosen in that way to include all the chapters from the
course and enable to control theoretical knowledge
mastered by students and skills to apply this knowledge
in the practice.
However, to our mind, the value of computer testing at clinical departments should not be over-estimated. A teacher should not focus on the results of test
only, since high results can be caused by formal learning of tests by the first phrases or key words. Computer
testing which is much spoken about does not practically
influence on the formation of clinical thinking of students – future doctors. Students should know that testing is only a part of assessment and not the principal
one. At clinical departments assessment of students’
knowledge should be based on the work near the patient’s bed, mastering practical skills, ability to solve
clinical situation tasks, interpret data of additional
methods of examination etc. In addition, test tasks
themselves should contain a dominant amount of questions concerning diagnostics and treatment of nervous
diseases.
Computer testing contrary to other forms of testing enables to assess knowledge quickly and objectively, which is rather important in the organization of
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educational process, determine the volume of essential
information considering individual training of one students and the whole group. Although, effective application of computer testing is possible only in case the
group is supplied with computers one hundred per cent.
In other case only irrational use of working time can be
stated. MCQ control regularly stimulates students to
systematic training with a wider use of educational literature, promotes their quick orientation in a certain
subject, and improves thinking processes. It should be
noted that existing tests corresponds to the first level of
knowledge that restricts their wide use. Moreover, as a
rule, test tasks have only one right option (multiple
choice tasks). Test tasks containing 3 right options out
of 5 suggested can be more effective, and the value of
each should be considered. The issue concerning the
data base available for students is a disputable one. In
this case a student is able to prepare for testing purposefully, get a positive result, although there is no appropriate general training on a certain topic.
A problematic issue is insufficient amount of
questions of the III level of knowledge to determine
clinical thinking of a student, ability to make diagnostic
and therapeutic-tactic algorithm. The principal task of
training students at higher educational medical establishments is formation of clinical thinking directed to
diagnostics of a disease and application of modern therapeutic tactics. Insufficiency of interactive programs
should be stated here which is rather important not for
controlling but for training in case patients are not
available.
Therefore, test tasks are an effective educational
stimulus promoting application of the acquired theoretical skills for solution of clinical tasks. Clearly set time
limits activate thinking activity of students and teach
them to solve a task quickly. Evaluation criteria accurately determined enable to assess the level of the program material mastered by students objectively. Computer testing makes it possible to test a big number of
students at one time. Due to computer testing a teacher
is able to control the level of knowledge mastered in all
the educational material or in one certain topic. To our
mind, MCQ control in learning clinical subjects, and
neurology in particular, is only an additional method to
assess the students’ knowledge.
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АНОТАЦІЯ
В статті обґрунтовано необхідність реалізації когнітивно-комунікативного підходу як одного з найбільш ефективних у навчанні іноземної мови на немовних спеціальностях. Визначено зв’язок між комунікативним і когнітивним підходами до організації лінгвістичної освіти, оскільки суттєві характеристики
пізнавального процесу зумовлюються вивченням мови як засобу навчання, пізнання і комунікації. Представлено педагогічні умови та методи, щоб забезпечити успішну реалізацію даного підходу.
ABSTRACT
The article highlights the importance of implementation a cognitive-communicative approach as one of the
most effective for non-linguistic efl students teaching. The connection between communicative and cognitive approaches to the organization of linguistic education is determined, as the essential characteristics of the cognitive
process are determined by the study of language as a means of learning, cognition and communication. Pedagogical
conditions and methods are presented to ensure the successful implementation of this approach.
Ключові слова: когнітивно-комунікативний підхід, іноземна мова, іншомовна комунікативна компетентність.
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У сучасному світі роль іноземної мови як важливого інструменту передачі знань, а також соціальної інтеграції, міжкультурної взаємодії представників різних країн стає більш актуальною і значущою. Гарне володіння іноземною мовою розширює
можливості не тільки фахівців конкретної сфери, а
й студентів під час навчання в університеті. Наприклад, навчаючись, вони можуть брати участь в різних програмах паралельного навчання, стажування,
отримання грантів провідних вузів по всьому світу.
Однією з важливих проблем під час навчання
іноземної мови на немовних факультетах є різнорівнева підготовка випускників середніх шкіл, які
продовжують навчання. Низький рівень їх мотивації, з одного боку, а з іншого – недостатня кількість
практичних годин на освоєння дисципліни «Іноземна мова» і «Іноземна мова за професійним спрямуванням», підручників, розроблених за новими
сучасними методиками; недостатнє розуміння викладачами практичного застосування підходів до
навчання іноземних мов – всі ці факти роблять проблему іншомовної підготовки майбутніх фахівців
немовних спеціальностей все більш актуальною.
Таким чином, метою нашого дослідження є обґрунтування ефективності когнітивно-комунікативного підходу, а також визначення педагогічних
умов , методів, які сприятимуть його успішній реалізації в процесі навчання іноземної мови на немовних спеціальностях.

Як зауважують деякі дослідники (Є. Волкова,
Г.П. Курчаткіна, О.А. Курчаткіна, Мільруд, Т.Ю.
Степанова, І.Р. Максимова, П.І. Образцов, О.Ю .
Іванова) [1; 3-7], формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей повинна стати інтегральною частиною їх
професійної підготовки. Іншомовна комунікативна
компетентність передбачає оволодіння знаннями і
вміннями, що допомагають діяти в конкретній іншомовній ситуації, а також сприяє формуванню міжкультурної компетентності особистості в поєднанні з її професійною діяльністю. Наприклад, основна компетентність, якою повинен оволодіти
майбутній програміст при вивченні дисципліни
«Іноземна мова за професійним спрямуванням», є
загальнопрофесійна компетентність, яка передбачає готовність до комунікації в усній і письмовій
формах іноземною мовою для вирішення завдань
професійної діяльності. Одним з основних умінь
тут виступає вміння будувати своє мовленнєву і немовленнєву поведінку відповідно до ситуації спілкування в письмовій та усній сферах міжкультурного професійного спілкування; виділяти на слух
важливу інформацію, необхідну для міжособистісної і міжкультурної професійної взаємодії [1, c.
773].
Застосування комунікативного (комунікативно-орієнтованого) підходу в навчанні іноземних
мов студентів немовних спеціальностей закладів
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вищої освіти, безсумнівно, є ефективним способом
формування професійної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів у певній
галузі. Основні форми реалізації даного підходу
були розроблені такими вченими, як І.Л. Бім, О.М.
Леонтьєв, Є.І. Пассов, Г.В. Рогова та ін.
Відповідно до комунікативно орієнтованого
підходу, навчальні стратегії вибудовуються в певній послідовності: від простого розпізнавання елементів іноземної мови, їх розуміння, запам’ятовування до самостійного відтворення цих елементів в
різних комунікативних ситуаціях. Основною умовою реалізації даного підходу є постійне спілкування, моделювання реальних мовних ситуацій з
урахуванням потреб цільових груп. У той же час, на
думку П.І. Образцова, О.Ю. Іванової, цей підхід
орієнтований на максимальне «занурення» студента в мовленнєву діяльність з відсутністю рідної
мови [6, с. 38].
При реалізації комунікативного підходу в навчанні необхідний лексичний і граматичний мінімум
для студентів різних спеціальностей визначається
відповідними планами та програмами кожного вищого навчального закладу. Згідно з концепцією підходу, нові лексичні одиниці пояснюються викладачем без використання рідної мови: за допомогою
синонімів, поясненням явища за допомогою міміки
або жестів. Що ж стосується засвоєння граматичного матеріалу, то він також подається в мовних ситуаціях. Однак, на наш погляд, з огляду на різний
рівень підготовки студентів, можна, а й іноді (в разі
низького рівня володіння студентами мовою) необхідно, користуватися традиційними методами в навчанні студентів використанню граматично правильних структур. Іншими словами, застосування рідної мови для пояснення і закріплення матеріалу, а
також тренувальних вправ на занятті може бути
продуктивним і ефективним. Таким чином, при реалізації вищезгаданого підходу не слід недооцінювати важливість навчання граматично правильного
мовлення. Основною метою навчання іноземної
мови має бути розвиток не тільки комунікативних
навичок у студентів, а й навичок граматичного аналізу для повноцінного оволодіння мовою. Отже, в
освоєнні іноземної мови важливі усвідомленість і
розуміння вживаних одиниць мови, а також формування здатності пояснити їх вибір і використання,
що є основою когнітивного (свідомого) підходу [8,
c. 98].
В даний час особливо важливим є зв’язок комунікативного підходу з когнітивним (пізнавальним) в навчанні аспектам і видам мовленнєвої діяльності. Новий підхід (когнітивно-комунікативний)
враховує пізнавальні процеси і їх раціональне
включення в механізми мовлення, що забезпечує
гарне засвоєння і оволодіння мовним (лексико-граматичним) матеріалом. При цьому розвиваються
пам’ять, творче мислення, механізми прогнозування, мовна здогадка і інші властивості і характеристики особистості. В результаті проведеного дослідження спостереження показують, що студент з
пасивною позицією до навчання поступово стає
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суб’єктом навчального процесу, наділеним почуттям відповідальності за результат вивчення іноземної мови, а також тих навчальних умінь, які будуть
сприяти розвитку його самостійності і в подальшому автономному вдосконаленні володіння іноземною мовою. Фактично реалізація даного підходу
буде можлива, якщо викладач зможе створити педагогічні умови для проходження основних стадій
пізнавального процесу (аналіз і систематизація накопичених раніше знань в даній сфері, а також виявлення, закріплення та практичне використання
нових, виявлення недоліків, постановка завдань;
висування гіпотез) [2, c. 117].
Когнітивно-комунікативний підхід до навчання є, з одного боку, теоретичним обґрунтуванням комунікативної методології навчання іноземних мов, тобто рішенням таких методологічних питань, як відбір, організація, послідовність вивчення
лінгвістичного і мовного матеріалу і врахування комунікативних потреб тих, хто навчається, з іншого
боку, з позицій когнітивізма, забезпечує усвідомлене засвоєння знань та інформації, задоволення і
розвиток пізнавальних інтересів і запитів особистості, щоб освоювати іноземну мову на мінімально
необхідному рівні.
Опираючись на праці методистів Г.П. Курчаткіна [3], Т.Ю. Степанова [7], Т.М. Юсупова [8], Р.П.
Мільруд [4], І.Р. Максимова [5], ми виділяємо наступні педагогічні умови реалізації когнітивно-комунікативного підходу до навчання іноземної мови
на немовних спеціальностях:
• врахування індивідуальності кожного студента: кожної особистості властиві певні природні
здібності та навички спілкування, емоції і почуття,
що формують набір якостей, від яких залежить процес комунікації і пізнання;
• мовленнєва спрямованість навчального
процесу полягає в практичному застосуванні іноземної мови, тобто мова використовується як засіб
спілкування. Чим реалістичніше буде дидактична
ситуація, тим ефективніше буде використовуватися
мова. Так, навчальний матеріал повинен бути побудований таким чином, щоб спонукати співрозмовників (студентів) до мовленнєвої діяльності;
• функціональність навчання, що передбачає
застосування таких методів, які б дозволяли найбільш ефективно засвоювати і тренувати вживання
лексичних одиниць і граматичних структур в мові ,
спонукати студентів до висловлення своїх думок,
тобто активізувати мовленнєво-мисленнєву діяльність;
• ситуативність навчання, що передбачає відповідність навчального матеріалу спеціальності
студентів;
• новизна навчального матеріалу, яка полягає в постійному оновленні та комбінуванні матеріалу з метою уникнення банального зазубрювання
фраз і переходу до продуктивного говоріння [7, c.
84].
Таким чином, для формування іншомовної
професійно-комунікативної компетентності під час
реалізації когнітивно-комунікативного підходу до
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навчання та враховуючи сучасні вимоги до підготовки майбутнього фахівця, необхідно більш ретельно відбирати зміст мовного матеріалу, форми і
способи його презентації; використання таких навчальних посібників, методів і прийомів у навчанні,
які поєднували б пізнавальні, автентичні, професійно спрямовані тексти з творчими завданнями.
Таким чином, ми пропонуємо наступний комплекс
завдань, спрямованих на розвиток комунікативних
навичок, що стимулюють пізнання студентів під
час навчання основним видам діяльності: читанню,
говорінню, аудіюванню та письму [4, c. 10].
Читання
1. Пошук інформації (ресурси бібліотеки університету, інтернету) як основа для виконання студентами різних завдань з усного мовлення та письма англійською мовою.
2. Читання різних автентичних текстів англійською мовою, що стосуються майбутньої професії,
з теоретичних і практичних питань основних дисциплін, і отримання інформації для виконання творчих завдань, таких як презентації, проекти, розробка кейсів тощо.
Говоріння
1. Студенти готують і проводять англійською
мовою різні види презентацій, бесід і доповідей,
пов’язаних з їх майбутньою професійною діяльністю.
2. Дискусії з теоретичного і практичного матеріалу з елементами мозкового штурму.
3. Рольова гра з різних ситуацій професійного
спілкування англійською мовою.
Аудіювання
1. Прослуховування автентичних коротких
професійних лекцій, презентацій, бесід, доповідей
англійською мовою з різних теоретичних і практичних питань, пов’язаних з професією; аналіз інформації та складання звіту про прослуханий матеріал
у вигляді плану з ключовими словами і інші творчі
усні та письмові в усному і письмові завдання.
2. Прослуховування фрагментів і уривків аудіозаписів професійного спілкування англійською
мовою (дискусії, консультації). Після прослуховування студенту пропонується вирішити професійно
значущі завдання (в усній і письмовій формі).
3. Прослуховування справжньої професійної
інформації англійською мовою (You Tube, професійні сайти на англійській мові).
Письмо
1. Написання рефератів з теоретичних і практичних питань майбутньої професійної діяльності
студентів.
2. Написання анотацій професійних текстів англійською мовою, які студенти читали або вивчали.
3. Написання звітів для усних виступів, які будуть представлені в рамках виконання різних навчальних завдань.
Слід зазначити, що навчання іноземним мовам
в основному базується на принципі колективності
навчання, який є одним з найважливіших принципів комунікативної складової когнітивно-комунікативного підходу. Це означає, що групова робота ор-
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ганізована на основі співпраці. Основними перевагами групової, колективної роботи є підвищення рівня ефективності оволодіння мовленнєвими навичками; стимулювання пізнавальної активності студентів; забезпечення спілкування всіх учасників
через безпосередні контакти; розігрування комунікативних ситуацій; координація дій, яка розвиває
вміння прислухатися і співпрацювати з іншими.
В процесі групової роботи викладач стає не
тільки ретранслятором знань, а й консультантомпомічником і організатором навчання. У даній ситуації викладач повинен володіти рівними правами
з суб’єктом навчальної діяльності. Ця умова визначає необхідність реалізації диференційованого підходу до навчання, де враховуються індивідуальні
особливості кожного студента, і суб’єктно орієнтованого, де всі учасники навчання є активними
суб’єктами діяльності.
У цьому контексті доречно навести такий приклад: очевидно, що не всі студенти відчувають себе
однаково комфортно під час групових дискусій,
тому, щоб розкрити їх творчий потенціал, повинна
здійснюватися робота в парах. Ще одним видом роботи може виступати індивідуальний проект, результати якого повинні бути представлені та обговорені. Завдяки такій різноманітності у виборі завдань всі студенти можуть брати активну участь в
груповій роботі в аудиторії. В результаті підвищується ефективність засвоєння навчального матеріалу.
Вивчивши, проаналізувавши і систематизувавши теоретичний матеріал і власний практичний
досвід, ми вирішили створити власний навчальний
посібник, який би сприяв реалізації всіх вищезазначених умов, методів і видів активної діяльності студентів в процесі навчання іноземної мови за професійним спрямуванням.
Навчальний посібник English For Specific Purposes було створено в рамках програми навчання
іноземної мови у сфері професійної комунікації для
студентів факультету фізики, математики та інформатики.
Передбачається, що мовні моделі, форми,
мовні засоби дають можливість студентам підвищити рівень володіння англійською мовою, розширити словниковий запас за фахом, повторити граматичні структури базового курсу. За допомогою
цього курсу студенти можуть освоїти лексичний
матеріал, систематизувати і активізувати мовні
кліше і граматичні структури. Запропоновані
вправи мають різноманітний характер і спрямовані
на розвиток комунікативних навичок, навичок аналітичного читання та письма; активізацію навчально-пізнавальної діяльності, підвищення мотивації студентів до вивчення дисципліни.
Всі тексти, включені в цей посібник, взяті із сучасних підручників, посібників, інтернет-ресурсів і
є професійно спрямованими. При виборі текстів ми
орієнтувалися на ті теми, які вивчаються студентами в рамках основних спеціалізованих предметів.
Весь підібраний матеріал був апробований в навчальному процесі ще до створення посібника.
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Для підвищення мотивації, активізації роботи
студентів в посібник були включені такі завдання,
як проектна робота в малих групах, створення презентацій на основі графіків, діаграм, таблиць та іншої наочності з залученням інтернет-ресурсів, дискусії, мозковий штурм тощо. Що стосується самостійної роботи студентів для успішного засвоєння
дисципліни «Іноземна мова за професійним», то
для досягнення оптимального результату навчання
при дефіциті аудиторного часу (одна пара на тиждень) в університеті активно застосовуються інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). Іноземна
мова є однією з перших дисциплін, на якій викладачі почали активно використовувати електронне
навчання. На базі універсальної платформи Moodle
були створені електронні освітні ресурси, метою
яких є розширення можливостей навчального процесу. За допомогою системи дистанційного навчання Moodle реалізується спільна робота викладачів і студентів, а також активне навчання. Освітній
контент ресурсу спрямований викликати інтерес і
розвивати мотивацію до розвитку вже наявних мовних навичок і набуття нових. Таким чином, застосування ІКТ сприяє появі нової мотивації до отримання знань, а вони, в свою чергу, стають все більш
доступними завдяки вільному доступу в інтернет.
Кожен електронний курс створюється викладачем, що веде дисципліну, і містить завдання на
читання, граматику, аудіювання та говоріння. В основному самостійна робота пов’язана з темами основного навчального посібника і є його продовженням. Завдання онлайн розширюють можливості детальнішого опрацювання теми уроку, допомагають
відпрацьовувати граматичні структури, мовні моделі та стійкі вирази, які стосуються цієї теми.
Включення творчих завдань в курс, таких як створення презентації, кросвордів, постерів, глосаріїв,
робить неоціненний внесок у розвиток творчої, активної особистості студента і одночасно залучає
студентів в мовне середовище, тобто є одним з ефективних засобів підвищення мотивації студента до
навчально-пізнавальної діяльності [3, c. 127].
Підводячи підсумки вищезазначеного, ми дійшли висновку, що необхідність реалізації когнітивно-комунікативного підходу полягає в тому, що
когнітивна спрямованість вивчення мови, що здійснюється в комунікативній діяльності, сприяє розвитку мовної ініціативи, тобто пізнавальної діяльності, стимулюючи процеси сприйняття, категоризації та концептуалізації об’єктів. Когнітивнокомунікативний підхід в лінгвістичній освіті формує когнітивно-комунікативну компетентність за
допомогою конструювання і розуміння висловлювань, їх сприйняття з точки зору мовця і слухача,
психологічних процесів, які супроводжують мовну
ситуацію.
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Ефективна реалізація когнітивно-комунікативного підходу до навчання іноземної мови студентів
немовних спеціальностей можлива при:
1) дотриманні таких умов: врахування індивідуальності кожного студента, мовна спрямованість,
функціональність і ситуативність навчання;
2) ретельний вибір змісту мовного матеріалу,
форм і способів його презентації безпосередньо на
занятті, що передбачає впровадження сучасних, інтерактивних методів і форм, засобів навчання на заняттях з іноземної мови, що стимулюють спілкування студентів, креативність, рефлексивність, автономну діяльність;
3) створення нових навчальних посібників з
урахуванням перерахованих вище умов, методів, а
також електронних освітніх ресурсів, які пов’язані
між собою і доповнюють один одного, що дозволяє
студенту додатково, самостійно або спільно з викладачем вивчати мову, вдосконалювати свій рівень володіння мовою не тільки в навчальний , але
і в будь-який зручний для нього час.
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ABSTRACT
This article is devoted to the implementation of educational aspects in the process of learning foreign language
using a computer. The article presents principles of the implementation of the educational aspects. Display a methodology for implementing the educational aspects in the process of teaching a foreign language based on the use
of computer technologies that will be help teachers to organize and implement joint international projects, create
conditions for organizing communication in a foreign language lesson, as close as possible to real communication.
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Changes in various spheres of modern life-politics, economy, culture, science, social relations-dictate
new conditions and requirements for the formation of
the personality of a future citizen, patriot and worthy
representative of his country. In connection with the
changing needs of society, the new social order, the education system is also changing and transforming,
which is initially aimed at educating the individual, its
comprehensive development, the formation of certain
values, views and priorities. At present, the humanization of education is of great importance, and the processes of intercultural interaction and international cooperation lead to the fact that teaching foreign languages in both secondary and higher schools becomes
one of the priority areas for the modernization of modern education.
Foreign language education has a huge potential
today, including four interrelated and complementary
aspects: cognitive, developmental, educational and educational, it contributes to the spiritual development of
the individual, its cultural enrichment, the education of
moral qualities, the development of creative potential
[Passov, 2010].
"The specificity of foreign language education is
that not only the language is studied, but also, most importantly and valuable, the culture of another people,
which has a great educational potential" [Vetchinova,
2009]. It is significant to note that through the educational aspect, the spiritual improvement of the individual is carried out in the process of interaction of native
and world culture.
The entry of our country into the pan-European
educational space, ensuring the mobility of students,
focusing on cooperation and integration with European
countries implies the preparation of high school students for intensive intercultural communication. In our
opinion, in order to ensure a full-fledged dialogue of
cultures and mutual understanding at the international
level, it is necessary to make fundamental changes in
the methodology and practice of teaching a foreign language. In order to foster a culture of communication

and develop respect for other cultures, it is necessary
not only to ensure that the new generation accepts
global values, knows the culture and traditions of the
country of the language being studied, and develops the
skills of high school students to communicate with representatives of other cultures, but also to ensure that
they adequately represent their native culture. To do
this, it is necessary to ensure that the tasks that contribute to the education of patriotism, humanity and internationalism are solved during the lesson.
The question arises, how, under the above-mentioned conditions, to implement the educational aspect
of foreign-language culture, which will ensure the acceptance of cultural achievements not only of their own
country, but also of foreign-language cultures, the entry
of the student into the context of world culture, the formation of the individual as a subject and creator of their
own life? We believe that modern computer technologies can help teachers to organize and implement joint
international projects, create conditions for organizing
communication in a foreign language lesson, as close
as possible to real communication. Computer technologies and new services are now very actively used in
training and education, contributing to the solution of
various communication problems. Therefore, it is possible to use computer technologies in the process of implementing the educational aspect in foreign language
education. According to Professor E. S. Polat, "the possibilities of ICTs allow you to push the walls of the
classroom, open the entrance to a wide world of
knowledge, including the dialogue of cultures", and
also contribute to the development of the educational
potential of foreign language education [Polat, 2008].
Let's consider the features of the use of computer
technologies in the process of implementing the educational aspect in a foreign language lesson at the senior
level in high school. The educational aspect of foreign
language culture at the senior level in secondary school
is based on several principles united among themselves,
among which the most important are: 1) the principle
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of pedagogical ethics; 2) the principle of individualization; 3) the principle of communicative orientation
[Sci.Nts, 2013].
One of the tasks of the teacher is to ensure that students master the language at the proper level, and the
solution to this problem is the practical use of the language. Older students have a variety of points of view
on the existing problem, are able to argue, make arguments, formulate problematic issues, therefore, knowing these features, the teacher should use exercises
aimed at expressing the correct attitude to the ethical
problem, respecting the opinion of each student. This
strategy of behavior implements the principle of pedagogical ethics. A foreign language teacher can organize
not only real communication in the classroom, but also
a discussion of relevant and interesting topics for high
school students online in a foreign language. For example, to touch on such topics as:" Values of Different
Cultures"," Images of Britain and the USA"," China
and Its Unique Way of Development","Is it Possible to
be a Citizen of Russia Following American Values".
Such well-known forms of telecommunications as
Skype, ICQ, e-mail, forum, chat, video and web conferences have been widely used in education, in particular in teaching a foreign language [Sysoev, 2008]. For
example, by organizing a chat on the Internet or Skype,
the teacher gives all students the opportunity to participate in the discussion; even those who are afraid to
speak publicly, get the opportunity to express their extraordinary point of view
It seems appropriate to discuss the following problems with high school students: relationships, subculture, professional self-determination. At the same time,
a sense of tact, tolerance, respect for the opinions of
others, acceptance of true values is fostered, and the introduction of computer technologies allows you to master important aspects of culture through free socially
significant communication, develop speech skills and
increase interest in learning. Discussing such topics as
a healthy lifestyle in the language, students cultivate
both in themselves and in others a negative attitude to
alcoholism, drug addiction, the desire for physical and
mental health, a sense of compassion, responsiveness.
The next most important principle of the implementation of the educational aspect is the principle of
individualization. It is impossible to achieve good results in training and education without taking into account the personality of the student, his abilities and
skills. Interests in youth are diverse, but the attention
becomes more focused.
Selective and depends on the direction of interests,
high school students begin to be interested in social values, rely on authority, so it is possible for a teacher who

43
uses computer technologies in foreign language classes
to individualize training, increase the amount of independent work of students. Touching on topics that are
interesting for high school students, you can emotionally influence the participants of the communication
process by including video and audio recordings. This,
in our opinion, will increase the motivation for the topic
raised. We suggest that the teacher organize a video
conference dedicated to the consideration of the peculiarities of the manifestation of national stereotypes in
different cultures.
These principles of the educational aspect can be
implemented through the use of computer technology
in a foreign language lesson at the senior level. At the
same time, it is important to take into account the peculiarities of the development of students of this age
group, as well as the fact that the introduction of computer technologies in the educational process should
not become an end in itself, but only a means of optimizing training and education. They can only model interpersonal communication to some extent, without replacing live human communication. Therefore, the task
of the teacher is not only to competently involve computer technologies, but also to constantly work on educating the culture of working on the Internet among students.
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ABSTRACT
The article examines the issue of preserving the health of the population as one of the main areas of public
administration in the medical field of Ukraine. The problems we had to face with the beginning of the reform of
the national health care system are analyzed. It is substantiated that the formation of priorities in the field of health
care is based on the fact that the health of the nation is ensured primarily by primary prevention and sanitary and
epidemiological well-being of the population, and only then by modern technologies and treatment of identified
diseases with subsequent rehabilitation. It has been proved that the main imperatives of public policy on health
protection, ensuring the epidemic well-being of territories and populations are a number of measures related to
preventive work of stakeholders, epidemiological and sanitary examinations, compliance with sanitary legislation
and more. It is also important to strengthen control over the level of air pollution, water and land resources, the
condition of forest plantations, etc. The lack of own coronavirus production also remains a serious problem.
Keywords: public administration, health care, pandemic COVID-19, provision of medical services, health
care, medical industry.
Formulation of the problem. Public health is one
of the priorities of any state's public policy, and maintaining it at a high level is a cornerstone of its national
security. It is known that human health is defined as a
state and form of life that provide physiologically determined life expectancy, sufficient satisfaction with
the state of his body and acceptable social capacity; implies the responsibility of the individual and society in
the formation, maintenance and correction of individual health and the health of others. According to modern notions, public health is a measure of socio-cultural
development of society and quality of life and cannot
be considered as an object of isolated influence of the
health care system alone [1].
Presentation of the main material of the study
with a full justification of scientific results. In 1979,
the UN General Assembly (UNGA34 / 58) adopted a
resolution reaffirming the crucial importance of public
health as the sole criterion for the expediency and efficiency of all economic sectors. This document has become a key factor in the work of the WHO, according
to which the countries of the world community were
tasked with revising national policies for the further development of health care [2].
According to these documents, the primary responsibility for the health of the people should lie not
only with the health authorities but also with the government as a whole; in turn, the population must be involved in the process of improving health. This involves the development by states of the necessary
measures to raise public awareness of their health, understanding the consequences of the impact of social,
economic, environmental factors, and so on.
Since then, the WHO has been discussing the idea
of revising the priorities of states to preserve and improve the health of the population through conferences,
seminars and workshops. Its goal is a gradual transition

from intensive medical technology to primary care. It is
here, according to the WHO, that public health control
and management is possible and should be carried out,
provided that the needs of the population in receiving
quality medical services are generally available and adequately met.
However, the reform of the health and social protection system that has begun around the world is based
not only on professionally sound WHO recommendations, but also on purely economic reasons. It was assumed that the larger the share of the budget allocated
to health needs, the higher the level of health of the population and the associated social well-being.
However, the experience of many countries has
shown that this share has an upper critical limit (about
17% of the budget) and most developed countries have
already reached it. With the creation of public health
and social protection systems, the development of the
medical services industry, today the authorities are unable to provide them with the population in the same
amount (and on the same terms) and this gap continues
to widen [3].
It is possible to change the situation only if the
foundations of a new philosophy of health care are created in accordance with modern transformational realities.
The main stimulus for the development of global
health care and medical care WEF identified in its work
"The Future of Jobs Report 2018" (Reports on the future of jobs 2018) [4]:
− population aging (due to increased life expectancy);
− achievements in the field of AI;
− improving the well-being of people in developing countries;
− increase in the middle class;
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− increasing the number of new technologies;
− increase access to Big Data;
− global macroeconomic growth; growth of national economies;
− achievements in the mobile Internet;
− popularity of education.
And the most promising for the introduction of the
latest technologies in the medical field (according to the
share of surveyed companies), according to the same
analytical report of the World Economic Forum identified: Big Data analysts of users and organizations 87%; biotechnology - 87%; machine learning (ability
of computers to "self-learn" from data) - 80%; application and web application markets - 80%; portable electronics (devices that are comfortable to wear) - 73%;
cloud computing ("Cloud") - 73%; Internet of Things (I
o T) - 67%; encryption - 67%; distributed register
(blockchain) - 67%; augmented and virtual reality 67%; new materials - 60%; digital trade - 53%; 3D
printing - 53%; stationary works - 47%; non-humanoid
ground works - 40%; quantum calculations 33%; autonomous transport - 20%; humanoid robots - 13%; air
and underwater works - 0% [5] .
It is known that the beginning of the reform of national health care took place against the background of
deteriorating public health. The demographic situation
was characterized by stable trends in declining birth
rates, rising mortality, and declining life expectancy.
The sanitary and hygienic and epidemic situation, the
natural, industrial and social environment of human
habitation, and the living conditions of people have deteriorated. For a long time, Ukrainian health care has
been in a deep crisis, which has manifested itself in a
decline in the quality of health care, a weakening of prevention work, a reduction in scientific and medical research, and growing public dissatisfaction with health
care and access to health care.
In 2002, Ukraine joined the WHO Capacity Building Program for National Laboratories Controlling Infectious Diseases with Epidemic Spread, the main goal
of which is to increase the readiness of national epidemiological control systems to respond quickly to epidemic outbreaks. For example, international laboratory
networks dealing with polio and diphtheria are currently operating successfully. However, the speed and
consequences of the spread of COVID-19 in the world
and in Ukraine have shown that such measures are too
few to combat such a pandemic. At the present stage,
the real need for Ukraine to join the international laboratory network on control over the spread of particularly
dangerous viruses and infections is more acute than
ever, for which the WHO should develop appropriate
projects [6].
The formation of priorities in the field of health
care is based on the fact that the health of the nation is
ensured primarily by primary prevention and sanitary
and epidemiological well-being of the population, and
only then by modern technologies and treatment of
identified diseases with subsequent rehabilitation.
The ideology of modern approaches to health prevention is developed in WHO documents [], which
states that one of the defining principles of health policy strategy is to preserve the health of healthy people,
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which allows to prioritize state and public activities in
this area. in terms of disease prevention, including the
development of modern medical and rehabilitation
technologies [7].
The main imperatives of public policy on ensuring
the epidemic well-being of territories and populations
are a number of measures related to preventive areas of
work of interested structures, the implementation of epidemiological and sanitary examinations, compliance
with sanitary legislation and more.
Due to the changing epidemic situation in Ukraine
and the world, the issue of strengthening control over
other indicators, such as the level of air pollution, water
and land resources, the state of forests, etc. is relevant.
Another serious problem is the lack of own production
of the coronavirus vaccine, as foreign supplies of drugs
do not always meet the needs.
Conclusions and prospects for further research. Thus, when carrying out measures at the state
level aimed at improving the health of the nation, the
priority areas should include the following areas:
- unity of the entire health care system, regardless of territorial and departmental boundaries;
- unity of treatment-and-prophylactic and economic efficiency;
- unity of the doctor and the patient in achievement of the maximum efficiency of results of preventive work and medical activity. This area of activity of
the health care system will be facilitated by the development and introduction of new technologies for prevention, diagnosis, treatment of diseases and rehabilitation of patients;
- formation and economic stimulation of the
conscious attitude of the society and the citizen to
preservation and strengthening of own health;
- strengthening the attention of medical and social bodies to increase preventive work in the medical
field on the health of mother and child, adolescents, etc.;
- wide informing of the population about the
most accessible measures on prevention and treatment
of viral infections, non-communicable diseases, reduction of premature mortality from them.
Increasing the priority of primary health care
should include the revival of preventive health care, the
formation of a culture of health in the population, increasing motivation to maintain it, in-depth medical examination, the formation of so-called health passports
for every citizen, raising children health culture skills.
A special place in improving the health of the nation is
occupied by training in the basics of health, medical examination of the working population, as well as people
living in rural areas. The most important area of evaluation of medical institutions should be indicators of preventive work.
The main activities for the prevention of the most
important diseases that affect the duration and quality
of life should be carried out by creating motivation in
the population to promote health, promoting healthy
behavior, counseling and educating the population on
the impact of risk factors on their own health, monitoring indicators public health, the creation of a single in-
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formation space in this area of public policy. The strategy of prevention of diseases that affect the duration
and quality of life of the population should be aimed at
medical institutions and government agencies concerned with the problems of the medical sector of
Ukraine, to create effective intersectoral cooperation
and create a balance between preventive measures and
efforts to promote health citizens.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена логика рассмотрения компонентов мотивации как одной из составляющих психологического пространства человека. Организация мотивационных компонентов в четыре класса мотивов иллюстрирует тезис о многомерности психологического пространства. Понятие «психологическое
пространство» является инструментом описания человека и других живых организмов как саморазвивающихся открытых систем в рамках постнеклассической парадигмы развития научного знания.
ABSTRACT
The article presents the logic of considering the components of motivation as one of the components of a
person's psychological space. The organization of motivational components into four classes of motives illustrates
the thesis of the multidimensionality of psychological space. The concept of "psychological space" is a tool for
describing a person and other living organisms as self-developing open systems within the framework of the postnonclassical paradigm of the development of scientific knowledge.
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В развитии психологии с начала ХХI века
можно заметить тенденцию ревизии понятийного
аппарата науки. Разворачивается этот процесс не
только в рамках психологической науки, а является
одним из аспектов движения научного знания к более совершенным моделям описания, алгоритмам
прогнозирования процессов и свойств объектов
окружающего мира. Так В.С. Степин [14] описывает эту динамику в категориальном поле смены парадигм научного знания от неклассического типа
рациональности к постнеклассическому. Переход
от одной научной парадигмы (типа рациональности) к другой парадигме (типу рациональности)
происходит благодаря накоплению знаний. Причем
такой переход происходит не одномоментно, а идеи
в рамках постнеклассической науки можно встретить и в предыдущие периоды развития науки. Однако, они не задают основное направление развития
науки в данный период, а становятся востребованными несколько позже, опережая свое время. К моменту перехода накапливается достаточное количество противоречивых фактов и их интерпретаций
принимаемых наукой, что провоцирует необходимость изменения представлений о методе познания,
предмете, понятийном строе и проблемном поле
науки. Переходом к новому типу рациональности
развитие не заканчивается, а предполагает после
осуществления перехода возращение к уже накопленному знанию и его осмыслению с новых позиций. [14]

Как отмечает В.С. Степин постнеклассический
тип рациональности описывает сложные открытые,
саморазвивающиеся системы. Главным условием
их существования – постоянный энергоинформационный обмен со средой, который позволяет системе
сохранять свою целостность [14]. Также постнеклассическому типу рациональности обязателен
учет получаемых знаний во взаимосвязи со средствами познания и ценностно-целевыми структурами исследователя [14] становится основанием перехода от описания анализа психологических феноменов с использованием метафоры «сфера» к
метафоре «пространства» [11]. Так метафора
«сферы» в психологии предполагает рассмотрение
исследование феноменов некоторую ограниченную
область, пределы рассмотрения чего-либо. Причем
исследователь занимает позицию стороннего
наблюдателя. Данная метафора используется для
описания различных психологических феноменов,
благодаря чему мы получаем понятийный строй в
котором существуют такие понятия как «эмоционально-волевая сфера», «познавательная сфера»,
«сфера личности» и т.д. Исключение из описания
субъекта, который реализует ценностно-целевой
компонент, провоцирует придание рассматриваемым сферам антропоморфных черт [5]. Метафора
же «пространства» позволяет исследователю взглянуть на предмет исследования «изнутри» явления
[11]. Это становится возможным, благодаря вклю-
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чению в научное описание предмета (знания) исследования шкал его оценки (средства познания),
которые, являются выражением ценностно-целевых структур (субъект познания).
Как уже отмечалось, что идеи постнеклассического типа рациональности высказывались и в период, когда неклассические идеи задавали основной вектор развития научного знания. Так, например,
И.М. Сеченов
формулирует
постнеклассический принцип открытости системы
в следующим образом «организм без внешней
среды, поддерживающей его существование, невозможен; поэтому в научное определение организма
должна входить и среда, влияющая на него» [13,
с. 533]. Причем, вхождение внешней среды обуславливается самим телом: «…сущность растительных актов нашего тела… заключается в непрерывном, продолжающимся всю жизнь химическом метаморфозе внешнего вещества, поступающего в
тело, - метаморфозе одним из звеньев которого является само тело.» [13, с. 533]. То есть необходимость восполнения расходуемых человеком веществ формирует необходимость взаимодействия
живого организма с окружающим миром.
Всякий живой организм с позиции постнеклассического взгляда является открытой системой.
Благодаря необходимости живому организму выстраивать обмен с внешней средой в процессе эволюции возникает и развивается особый вид отражения – психическое отражение. Л.С. Выготский
называет главную функцию такого отражения –
фильтрация информации и называет психику «органом отбора» [2]. То есть необходимость выстраивания энергоинформационного обмена живого организма со средой ставит перед ним задачу вычленения из информационного потока окружающей
среды тех ее элементов, которые будут способствовать поддержанию целостности живого организма
и способствовать продолжению жизни. Именно эта
отобранная часть внешней среды, отражение которой становится возможным, благодаря совпадению
(соответствию) с внутренней средой организма и
становится жизненным или психологическим пространством для живого организма.
Таким образом, психологическое пространство определим как результат взаимодействия живого организма с окружающим миром, в котором
элементы объективного мира связываются с субъективными характеристиками живого организма.
Психологическое пространство у животных детерминируется преимущественно биологическими
факторами и в меньшей степени теми, что возникают в процессе взаимодействия в рамках стада или
стаи. У человека же психологическое пространство
существенно более многомерно за счет включения
знаков культуры, в результате освоения опыта
предыдущих поколений взаимодействия с окружающим миром. Анализ мотивационных компонент
психологического пространства как раз и является
способом, иллюстрирующим его многомерность.
Целью данной статьи является представить мотивационные компоненты психологического про-
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странства человека. Мотивация понимается как состояние побуждения к деятельности и поддержание
активности до момента завершения этой деятельности.
Как уже было отмечено, необходимость восполнения расходуемых человеком веществ формирует необходимость взаимодействия живого организма с окружающим миром. Поэтому первый
класс феноменов, обуславливающий формирование мотивов связан с обменом веществ – физиологические потребности. Они являются первичными
к остальным как в онтогенезе, так и филогенезе.
Данный класс феноменов представлен тремя основными группами: потребности восполнения ресурсов организма, потребности функциональной реализации, потребности согласования и регуляции
психофизиологических процессов.
Физиологические потребности восполнения
ресурсов организма довольно подробно описаны в
научных источниках и переживаются осознанно в
виде голода, жажды, либо в форме смутных недифференцированных ощущений (например, потребность в витаминах, микроэлементах). Значение
этих потребностей для психического развития колоссально. Именно на них опирается практически
все обучение новым формам поведения, приобретение умений и навыков в животном мире [7].
Описание физиологических потребностей
функциональной реализации встречается несколько реже. Эта группа потребностей напрямую
связана с активностью органов живого организма.
Каждый орган имеет свои специфические функции
и эти функции должны находить свою реализацию.
К ним можно отнести потребности, связанные с выводом токсинов из организма, возникающих в процессе обмена веществ со внешней средой (дефекация и мочеиспускание), потребности в сенсорной
стимуляции, потребности в движении и размножении. Данная группа потребностей также имеет
огромное значение для психического развития. Так
овладение процессами вывода токсинов из организма становится источником для развития воли и
запускает формирование произвольных процессов
торможения рефлекторных реакций, обуславливает
развитие навыков саморегуляции. Говорить о потребностях сенсорной стимуляции как отдельной
группе физиологических потребностей позволяют
эксперименты с полной сенсорной депривацией
проводимых Дж.Лилли в изоляционной ванне [1].
После нескольких часов нахождения в изоляционной ванне человек начинал галлюцинировать. Таким образом, недостаток стимулов из внешнего
мира компенсировался стимулами из внутреннего.
Потребности в сенсорной стимуляции у человека
становятся основанием для развития потребностей
в самореализации, творчества, познания окружающего мира, общества и самого себя.
Во многом потребности в функциональной реализации связаны с созреванием и развитием органов (в том числе развитие нервной системы, созревание отделов головного мозга). Потребности в размножении возникают при условии созревания
репродуктивной системы человека в подростковом
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возрасте. Довольно часто их отождествляют с сексуальными потребностями. Однако это не одно и
тоже. Зарождающиеся сексуальные потребности у
детей в виде первых мастурбаций по сути представляют собой частный случай развития потребностей
в сенсорной стимуляции. Для них не обязательно
созревание репродуктивной системы. Потребности
в продолжении рода возникают позже.
Третья группа физиологических потребностей
в согласовании и регуляции психофизиологических
процессов представляет собой потребности в отдыхе и сне. Продолжительное лишение сна приводит к гибели живого организма. Отсутствие полноценного сна и отдыха становится причиной для
нарушения функционирования психофизиологических процессов. Живой организм становится уязвим для возникновения эндогенных и экзогенных
заболеваний.
Без сомнения, человек развивается не только
биологически. В 20-30е годы ХХ века Л.С. Выготским [3] был сформулирован тезис о существовании 2х линий человеческого развития – природной
(естественной) и социальной (культурной). Именно
социальный образ жизни и влияние культуры
трансформирует все физиологические потребности. Физиологические потребности человека — это
уже не часть животного мира, а часть сугубо человеческого. Так даже самые простые физиологические потребности удовлетворяются человеком в
нормальных условиях с привнесением культурных
элементов, что разительно отличает его от животного. Например, голод удовлетворяется человеком
пищей специальным образом обработанной и приготовленной. Человек особым образом обставляет
сам прием пищи: использует стол, стулья, столовые
приборы, ритуалы перед и после приема пищи
(например, дождаться всех и лишь затем приступить к трапезе).
Следующий класс мотивационных компонентов – установки. Как уже было отмечено мотивы
побуждают к деятельности совместно, а не по одиночке. То есть общее ощущение дискомфорта, побуждающего к активности, формируется из одновременного влияния разных процессов внутри организма. Ритмичность работы внутренних органов
задает разные ритмы актуализации той или иной
потребности. И в конкретный момент времени в общее ощущения дискомфорта (или комфорта) вносит вклад работа каждого органа. У взрослого человека к этому добавляются приобретенные вследствие социального развития психологические
новообразования о которых речь пойдет чуть
позже. Согласно исследованиям Д.Н. Узнадзе [15]
потребности становятся источником формирования
установок. Установка – готовность действовать
определенным образом. Установка формируется в
ответ на состояние нужды организма и представляет собой единство познавательного, эмоционального и поведенческого компонента. Фактически
установка — это психологический феномен, который связывает организм со средой. Живому существу для поддержания жизни необходим обмен с
окружающим миром. Поэтому ему нужно суметь
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распознать необходимый источник (познавательный и эмоциональный компонент установки), предпринять действия по его достижению (поведенческий и эмоциональный компонент установки), а
также отследить результат предпринятых действий
(познавательный и эмоциональных компонент
установки). Во всех трех обозначенных этапах присутствует эмоциональный компонент установки.
Эмоции важны для регуляции и интеграции активности живого существа.
Однако, у человека существует особый класс
установок – осознанные намерения действия [15].
Он связан со способностью человека планировать
свои действия. Исполнение таких планов может
встретить препятствие со стороны других установок, связанных не с сознательным намерением человека, а с общим самочувствием человека. Такое
поведение, когда человек намеревается выполнить
задуманное (например, школьник по пути домой
планирует сразу после прихода выполнить домашнее задание), однако, не выполняет это из-за внешних обстоятельств (например, после прихода домой
отвлекается на игру или просмотр телевизора) вызывается ситуативными мотивами. Такие мотивы
возникают при недостаточной способности к саморегуляции, либо, когда человек не имеет намерений
и из-за слабоосознаваемых установок спонтанно
реагирует на внешние обстоятельства в которых
оказывается. Этот второй способ действий впервые
был описан К. Левиным [6] как полевое поведение.
Полевое поведение – совокупность импульсивных
ответов на стимулы окружающей среды, характеризующееся низким уровнем произвольности (недостатком самоконтроля) и преобладанием ориентации субъекта на ситуативно значимые объекты воспринимаемого окружения. Ситуативные мотивы
поведения (по К.Левину квазипотребности) не так
уж редки и взрослых людей. Спонтанные покупки
в супермаркете, интерес к окружающим предметам
в ситуации ожидания в непривычной обстановке –
вот примеры в которых ситуативные мотивы становятся компонентом мотивации.
Существование социальной линии в развитии
человека становится источником формирования
психических «новообразований» [3;8], причем некоторые из этих новообразований становятся частью мотивации человека. Человек развивается в
социуме, в мире знаков культуры. Освоение знаков
культуры становится неотъемлемой частью процесса социализации.
Согласно взглядам Л.С. Выготского знак культуры – символ указывающий на опыт предыдущих
поколений. К знакам культуры относят язык, социальные роли, ценности, традиции, этические нормы
и нормы поведения. В этом ряду ценности (ценностные ориентации) прямо относятся к системе
мотивации. Анализ отличий ценностей от потребностей, проведенный Д.А. Леонтьевым [9] говорит,
ценности не насыщаемы, они задают цель (а не просто побуждают к активности), «притягивают», а не
«отталкивают».
Существует 3 основных подхода к пониманию
природы ценностей. Так А. Маслоу [10] определяет
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ценности с позиции гештальтпсихологии. Согласно
его взгляду ценность — это то, чего нет, но должно
быть. Ценности воплощают собой идеальное и одновременно должное представление о мире. Маслоу обозначает этот класс психических явлений как
метапотребности [10]. Вместе с этим ценностью
может стать любая естественно воспринимаемая,
привычная часть жизни человека, при условии ее
утраты в силу различных обстоятельств. Например,
здоровье вряд ли будет иметь значение ценности у
здорового человека, а станет ценностью только тогда, когда будет утрачена его часть.
Второй подход имеет объяснение ценности с
социально-психологических позиций (ценности
групп). Ценностью, согласно этому взгляду, является модель поведения, принятая в группе и которая непосредственно связана с выживанием данной
группы в данном социальном окружении. Человеку, намеревающемуся стать членом группы необходимо перенимать и транслировать модели поведения этой группы окружающим до тех пор, пока
эта группа является для него значимой.
Третий подход можно встретить в работах В.Е.
Клочко [4]. В нем ценностью является жизненная
ситуация в которой человек может реализовать
свой потенциал (ценность как ситуация самореализации). Именно это заставляет успешного бизнесмена или квалифицированного специалиста менять
род деятельности или место работы несмотря на то,
что там он имеет меньше экономических (более
низкий доход) или социальных выгод (снижение
социального статуса). Это происходит потому, что
человек в процессе выполнения основной работы
развивает не только навыки необходимые для работы, но и сопутствующие умения и способности.
Эти умения и способности в какой-то момент начинают «требовать» от человека своего развития. В
работе с ними он реализует свой потенциал.
С возрастом в регуляции деятельности ценности начинают доминировать над потребностями [9].
То есть опыт взаимодействия с коллективами провоцирует человека отдавать предпочтение для регуляции своего поведения именно ценностям в ущерб
потребностям. Последовательное вхождение человека в разные социальные группы в течении жизни
выстраивает целый комплекс ценностных ориентаций. И ценностная мотивация становится в приоритетной позиции по отношению к потребностям.
Происходит все большее подчинение природных
физиологических устремлений социальному и
культурному. В зависимости от тех групп в которые
становятся значимыми для человека и формируется
основное содержание ценностных ориентаций.
Четвертый класс мотивационных компонентов
психологического пространства человека связан с
образованием неотреагированных психоэмоциональных комплексов. Их можно определить как
невротические мотивы. Это достаточно широкий
спектр мотивов, побуждающих человека к соответствующему поведению. Так для поведения человека может быть подчинено различного рода страхам (фобиям), навязчивым мыслям, действиям,
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устремлениям, нарушениям сна, привычкам. Данный класс мотивов является формой избегания
сильного стресса, острых и (или) продолжительных
конфликтных отношений, эмоционального или интеллектуального перенапряжения. И.П. Павлов [12]
определял неврозы как «хронические (продолжающиеся недели, месяцы и даже годы) отклонения
высшей нервной деятельности от нормы» [12, с.
94]. Высшей нервной деятельностью И.П. Павлов
называл систему «условных положительных и отрицательных рефлексов на всевозможнейшие раздражения и… в общем поведении…» [12, с. 94]. Это
«...психическая деятельность не только животных,
но и человека…» [12, с. 161].
Невротические мотивы способны формировать устойчивые мотивационные побуждения в
пределах нескольких десятков лет. Так, например,
А. Адлер [16] строит свою теорию индивидуальной
психологии на рассмотрении комплекса неполноценности. Данный психоэмоциональный комплекс
рождается из детского ощущения психологического или социального бессилия. Комплекс неполноценности становится началом стремления к совершенству и превосходства над окружением и сопровождает человека в течение всей жизни. Он
побуждает человека к развитию, достижениям в
различных сферах жизни: социальным, экономическим, профессиональным, личным и пр. В целом в
зарубежных психоаналитических теориях разных
авторов рассматриваются отдельные психоэмоциональные комплексы, невротические по своему характеру, которые оказывают влияние на мотивацию
поведения и развитие человека. Это и Эдипов комплекс у З.Фрейда, и базальная тревога у К. Хорни и
др. [16]
Мотивация человека – процесс динамический.
Мотивация человека в течении жизни постоянно
меняется и развивается. Причем, одновременно на
поведение человека оказывает влияние множество
мотивов из разных групп. Человек постоянно делает выбор в пользу той или иной группы мотивов.
И не всегда этот выбор является осмысленным. Довольно часто выбор взрослого человека осуществляется на бессознательном или полусознательном
уровне, под влиянием привычек, установок, эмоций, самочувствия. У детей же в силу недостаточности осознанности и навыков волевой саморегуляции бессознательный выбор встречается чаще. Развитие мотивации человека происходит через
взаимодействие с социумом и предметным миром.
Таким образом, развитие психологии в ХХI
веке, как и всего научного знания, происходит постепенным переходом к постнеклассическому типу
рациональности. Этот переход предполагает не
только появление системы новых понятий, но и рефлексию над системой понятий неклассического
периода развития. Психологическое пространство
относится к постнеклассическому способу описания. Под ним понимается результат взаимодействия живого организма с окружающим миром, в
котором элементы объективного мира связываются
с субъективными характеристиками живого орга-
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низма. Психологическое пространство человека детерминировано не только биологическими, но и социокультурными условиями жизни. Мотивационные компоненты психологического пространства
показывают его многомерность, однако не только
мотивационные компоненты задают эту многомерность. Мотивационные компоненты психологического пространства человека представлены физиологическими потребностями, установками, ценностями
и
неотреагированными
психоэмоциональными комплексами. Данные компоненты структурируют информационный поток из
внешнего мира и позволяют человеку организовывать взаимодействие с окружающей средой, что является главным условием поддержания целостности для открытых саморазвивающихся систем.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена теоретическому анализу удовлетворенности условиями труда сотрудников,
факторам, оказывающим влияние на этот процесс, а также методам по его совершенствованию.
ABSTRACT
This article is devoted to the theoretical analysis of satisfaction with the working conditions of employees,
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Современные возможности в сфере оценки
уровня удовлетворённости сотрудников условиями
труда, позволяют достаточно прозрачно увидеть
причины, препятствующие качественному выполнению работы и найти способы для их решения. Актуальность данной темы объясняется тем, что удовлетворённость сотрудников условиями труда выступает как механизм, регулирующий деятельность
как одного специалиста, так и компании в целом.
Именно от того, соответствуют ли условия труда
запросам специалистов, зависит успех компании, ее
дальнейшее развитие и продвижение.
Понятий удовлетворенности труда достаточно
много, но, наиболее точное определение дает в
своих работах Л. С. Глухих, объясняя феномен как
совокупное воздействие на работника компонентов
трудовой мотивации, включая содержание и условия труда, величину заработка, общественное признание достигнутого, возможности для самовыражения и самоутверждения личности – факторов,
определяющих стремление к полезной деятельности, проявление творческой инициативы, готовность к партнерскому сотрудничеству [1].
Степень удовлетворенности трудом определяется ситуацией, существующей в обществе, а также
содержанием, условиями труда и потребностями

работников. Удовлетворенность трудом характеризуется не только материальными факторами, но и
самореализационными, духовными аспектами
труда [2].
К. Замфир вводит перечень основных факторов для оценивания удовлетворенности трудом, в
их числе: 1) общие условия (доставка транспортом,
удобный график работы, социальные льготы, заработная плата, карьерный рост); 2) физические условия труда (безопасность труда, комфортное и оборудованное рабочее место); 3) содержание труда
(разнообразие или монотонность, объем выполняемых работ, тяжесть труда, необходимая квалификация, интересные задачи, стиль руководства, степень ответственности и нагрузки); 4) отношения в
коллективе (отношения с коллегами и руководителем); 5) организационные рамки труда (уровень организации на предприятии, социально-психологический климат) [3].
Высокая удовлетворенность работой характеризуется преобладанием позитивного, конструктивного отношения к работе со стороны сотрудников, которое проявляется в исполнительности, высокой степени ответственности за выполняемую
работу, инициативности и стремлении сделать ее
как можно лучше. Неудовлетворенность работой
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проявляется в низких результатах труда, высокой
текучести персонала, его нестабильности, снижении трудовой активности [5].
В проводимом нами исследовании уровня удовлетворенности сотрудников условиями труда мы
опирались на теорию мотивации Ф. Герцберга.
Данная теория помогает выяснить, при каких обстоятельствах работник испытывает удовлетворенность или неудовлетворенность своим делом. В
своей теории автор делит факторы мотивации труда
на две группы: гигиенические (политика компании
в целом и администрации, непосредственного руководителя; безопасность труда; хорошая освещенность, отопление; удобный график; достойная заработная плата) и мотивирующие (успех; признание в
обществе; интересные задания и поручения; возможность двигаться по карьерной лестнице). Удовлетворенность сотрудника условиями труда зависит от того, насколько оправданы его ожидания от
компании по двум вышеперечисленным группам
факторов. Неудовлетворенность работой зависит от
«гигиенических» факторов, а удовлетворенность –
от «мотивационных» [4].
Одной из задач работы HR-менеджера компании является квалифицированное взаимодействие
как с руководством кампании, так и с сотрудниками-специалистами. В ходе общения, HRменеджер должен определить «болевые точки» в
организации работы компании и в уровне удовлетворенности сотрудников условиями труда. Но,
оценка на уровне межличностного общения носит
формальный характер, и поверхностный анализ
должен подкрепляться более глубинной аналитикой, представляющей собой опрос сотрудников с
помощью специальных методик. Обработанные
HR-менеджером данные подвергаются дальнейшему анализу по разработке конкретных мероприятий, способствующих повышению уровня удовлетворенности. Совместно с руководством компании
разработанные способы внедряются в работу, что
способствует увеличению производительности.
После реализации разработанного плана необходимо в доступной для понимания форме сообщить
сотрудникам о достигнутых результатах и перспективах дальнейшего развития.
Опросы, проводимые в организации, обязательно должны нести собой обратную связь для сотрудников, иначе уверенность персонала в заинтересованности компании будет потеряна. Следовательно, подход к такого рода опросам должен быть
ответственным, а возможные пути решения высказанных сотрудниками проблем предоставлены в
сжатые сроки.
Опросы удовлетворенности должны проводиться в компании с периодичностью не менее двух
раз в год. Компания совершенствуется, приходят
новые сотрудники, часто готовые предложить новые способы взаимодействия по развитию.
Удовлетворенность сотрудников своей работой связывают с высококачественным выполнением своих обязанностей, вовлеченностью в жизнь
компании, готовностью развиваться и нацеленностью на прогрессивный результат.

53
В большинстве организаций у сотрудников
возникает вопрос, связанный с механизмом начислений заработной платы. Одной из главных рекомендаций HR-специалистов компании является работа с детальным объяснением сотрудникам механизма ее начисления. Для этого можно
использовать зарплатные листы, где более подробно описывать начисления в виде оклада и премиальной части, оплату переработок, а также
штрафные вычеты, если последние имеются. Необходимо оптимизировать систему оплаты труда,
осуществлять постоянный поиск новых (альтернативных) форм и методов поощрения трудовых достижений сотрудников.
Для того, чтобы поддерживать покупательскую способность и средние реальные доходы людей – работодателям рекомендуется проводить ежегодную индексацию заработной платы. Главной
причиной проведения индексации является инфляция, уровень которой в России за 2020 год составил
4,9%. Так же, сотрудники отдела персонала систематически должны проводить мониторинг заработной платы. Данный метод оценки даст понимание
средней заработной платы по городу, а также осознание того, находится ли компания в рынке труда.
Также в организациях довольно часто поднимается вопрос о необходимом для работы снаряжении (спец. одежда, оборудование, персональный
компьютер, канцелярия). Согласно двухфакторной
теории мотивации Ф. Герцберга, отсутствие или недостаток гигиенических факторов приводит к неудовлетворенности человека своей работой. Температурный и световой режим офисных помещений
должны соответствовать установленным нормам
(температурный режим 23-25 С°, световой – не менее 200 лк). В случае отклонения – руководству
компании необходимо незамедлительно устранить
недостатки, в противном случае рабочий день сотрудников необходимо сократить.
В развивающихся компаниях возникает вопрос
расширения кадрового состава, обусловленный ее
ростом и увеличением объемов выпускаемой продукции. В связи с этим, руководству компании
необходимо понимание загруженности каждого сотрудника в целях предотвращения переработок.
Большая нагрузка на сотрудника, вызванная увеличением производительности компании, негативно
сказывается на выполнении им своих должностных
обязанностей, что может привести к большой текучести кадров.
Сотрудники компании должны в полной мере
осознавать ее политику. В целях предотвращения
непонимания необходимо проводить мероприятия,
посвященные знакомству сотрудников компании с
ее целями, миссией, ценностями. Это поможет сотрудникам разбираться в том, что происходит в
компании, проявлять инициативу и предвидеть
пути дальнейшего развития. Способом решения
данной проблемы может выступить система управлением информацией о миссии. Информирование
сотрудников об изменениях в политике компании,
ее целях и перспективных разработках можно улучшить с помощью публикации документа с новыми
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подходами к командообразующим мероприятиям в
компании (с полным или частичным финансированием со стороны компании) чтобы у сотрудников
была возможность проявить инициативу и выйти с
собственным предложением по его организации.
Большое влияние на успешную работу сотрудника в компании оказывает первое впечатление о
ней. Начинается этот процесс с момента обращения
в компанию, прохождения собеседования и завершается прохождением испытательного срока.
Важно закрепить за новым сотрудником опытного
наставника, который будет сопровождать его деятельность, регулировать и контролировать ее, а
также поможет освоиться в компании.
Если говорить об области взаимоотношений
между сотрудниками, руководством и компанией,
то необходимо организовать процесс так, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно и оценивали
атмосферу в коллективе как спокойную и дружескую. Этого можно добиться с помощью проведения корпоративных мероприятий, целью которых
является работа над сплочением коллектива в неформальной обстановке, знакомство людей ближе
друг с другом, выявление общих интересов.
В организациях среди сотрудников могут происходить конфликтные ситуации. М. Дойч подразделял конфликты на конструктивные, способствующие принятию обоснованных решений и развитию взаимоотношений и деструктивные –
препятствующие эффективному взаимодействию и
принятию решений. В случае возникновения деструктивных конфликтов необходима работа психолога, который с помощью тренингов и различных
методик сможет в должной мере помочь конструктивно разрешить ситуацию.
Большое влияние на удовлетворенность трудом оказывает уровень самореализации сотрудника, обусловленный перспективой карьерного роста в компании, а также возможностью обучения и
повышения уровня квалификации. В целях развития данного критерия рекомендацией может быть
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создание центра оценки персонала. Одна из функций центра – составление плана аттестаций каждого отдела компании и включение сотрудников с
наибольшим потенциалом в кадровый резерв с возможностью индивидуального плана развития.
Таким образом, уровень удовлетворенности
персонала условиями труда является одним из приоритетных направлений в кадровой политике. Данный процесс многоаспектный, требующий внимания с разных сторон. Отсутствие контроля над этим
фактором со стороны руководства может привести
к негативным последствиям. В целях их недопущения необходимо проводить систематический мониторинг потребностно-мотивационной сферы и удовлетворенности трудом персонала. Результаты исследований должны применяться для повышения
качества жизни сотрудников и оптимального использования человеческого капитала компании.
Также необходимо ввести адресный подход к
управлению факторами удовлетворенностью трудом в зависимости от стажа и возраста и сформировать целевой программный подход для решения текущих проблем неудовлетворённости трудом.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена проблемі створення, перспективам розвитку та аналізу функціонування інноваційних парків (індустріальних, технологічних та наукових) в Україні та світі. Проаналізовані основні фінансово-правові аспекти інноваційної діяльності, характерні для наукових та технологічних парків в Україні.
Окреслено можливі шляхи використання найкращого світового досвіду роботи інноваційних парків для
зростання економічного розвитку нашої держави.
ABSTRACT
The article is devoted to the problem of creation, to perspectives of development and to analysis of innovation
parks (industrial, technological and scientific) operation in Ukraine and all over the world. The main financial and
legislative aspects of innovation, typical for science and technology parks in Ukraine, are analyzed. Possible ways
based on the best world experience of innovation parks to increase the economic potential of our country are
outlined.
Ключові слова: державна підтримка інновацій, наукові парки, технологічні парки, індустріальні парки.
Keywords: state support for innovation, science parks, technology parks, industrial parks.
На сучасному етапі накопичено чималий досвід закордонних індустріальних економік таких
країн, як Корея, Сінгапур, Тайвань, Китай [1],[2]. Ці
країни за короткий термін зробили великий стрибок
у технологічно-інноваційному розвитку завдяки
підтримці та цілеспрямованим діям держави. У
цьому процесі значну роль зіграли різноманітні
види технологічних парків, адже вони є генератором інноваційного розвитку регіонів завдяки сконцентрованим у них центрам освіти, науки та техніки.
У глобалізованому світі конкуренція між державами за якісні трудові ресурси та інвестиції є
надзвичайно серйозною. Україна, на жаль, в цій
конкуренції не просто програє. Таке враження, що
українська влада цю конкуренцію навіть не помічає, повторюючи "мантри" про "вільний ринок",
який вирішить усі економічні питання "невидимою

рукою". Українська економіка нагально потребує
системних зрушень у сфері інновацій, без розвитку
яких Україна приречена й надалі залишатись сировинним придатком успішніших країн [3].
Економічно успішні держави, змагаючись за
власну конкурентоздатність, вдаються до все складніших комплексних механізмів, які дозволять побудувати інноваційну економіку саме на їхній території, забезпечивши роботою саме їхніх громадян.
Одним з таких механізмів, що поширений
практично по всьому світу, є інноваційні парки. Різновидів таких парків досить багато. В Україні до
"інноваційних" умовно можна віднести три категорії парків: індустріальні, технологічні та наукові
[4].
Індустріальні парки являють собою територію
для
розміщення
переважно
промислових
підприємств. Хоча закон не забороняє займатися в
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рамках індустріального парку науково-дослідницькою діяльністю. Технопарки ближче до високих
технологій та інновацій, оскільки вони часто з'являються при університетах і в місцях, які потенційно
можуть зібрати під одним дахом молодих і прогресивних підприємців [5].
Найбільш широко поширені в Україні індустріальні парки для діяльності в сфері переробної
промисловості, для ведення наукових досліджень і
діяльності в сфері інформації та телекомунікацій. З
2012 року в Україні діє закон, що регламентує
діяльність таких парків [6,7,8]. Зараз у
відповідному реєстрі ‒ 47 об'єктів.
Технологічних парків в Україні всього 16. Такі
парки виконують проекти з виробничого впровадження наукомістких розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної продукції [9].
У наукових парків схожа мета – їх створюють
для реалізації економічно і соціально обумовлених
наукових, науково-технічних та інноваційних
напрямків діяльності. Але створити їх можуть
тільки з ініціативи вищих навчальних закладів або
наукових установ [10]. В Україні зареєстровано 36
наукових парків.
Як індустріальні, так і технологічні чи наукові
парки є досить поширеними у світі. Зокрема, лише
індустріальних парків зараз нараховується понад 15
тис. І поширені вони як у розвинених державах:
Сполучених Штатах Америки, країнах — членах
ЄС чи в “азійських тиграх”, так і серед сусідів України, що лише нарощують економічну потужність
[1].
Найбільший у світі індустріальний парк площею 43 тис.га побудований у США. Це — TahoeReno Industrial Center (TRIC). Компанії Tesla та
Panasonic побудували в ньому найбільший завод з
виробництва
літій-іонних
акумуляторів
—
Gigafactory 1, в який інвестовано близько $5 млрд.
Серед інших резидентів парку є такі компанії, як
Google, Blockchains, Wal-Mart та Switch. TRIC функціонує як державно-приватне партнерство, в
якому приватні власники побудували необхідну інфраструктуру. Вказані витрати на інфраструктуру
місцева влада має згодом повернути приватним
партнерам, використовуючи $0,35 за кожен долар,
зібраний як чистий річний дохід від підприємств,
розташованих у парку.
Досить успішними у створенні інноваційних
парків є й безпосередні сусіди України. Цікавим
для нас має бути досвід Туреччини щодо створення
синергії індустріальних та технологічних парків. У
2002-2016 рр. у Туреччині було створено 284 індустріальні парки, в які було спрямовано понад 80%
прямих іноземних інвестицій. Зараз в індустріальних парках Туреччини працюють понад 45 тис.
компаній-резидентів та створено близько 900 тис.
робочих місць. Водночас Туреччина активно розвиває й технологічні парки, яких засновано вже понад
60. Користуючись значними податковими та іншими пільгами, вони зосереджують свою діяльність на наукових розробках та через бізнес-інкуба-
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тори доводять інноваційні ідеї до масового виробництва. Яке потім, у свою чергую, може бути налагоджене безпосередньо на території індустріальних
парків. За період активного розвитку індустріальних та технологічних парків Туреччині вдалося потроїти власний ВВП, а 2013 р. повністю виплатити
борги перед МВФ, на "голці" яких країна сиділа
останніх 40 років.
Подібний досвід є практично в усіх країн Східної Європи. Наприклад, в Угорщині налічується
понад 160 різноманітних індустріальних парків, що
продукують 25% загальних обсягів промислового
виробництва, а також 40% промислової продукції
на експорт. Польща, Словаччина, Чехія, Румунія також проводять активну економічну політику, створюючи максимально сприятливі умови для інвесторів, які здатні принести з собою інноваційні технології та створити робочі місця. Крім податкових
пільг поширеними є державна компенсація початкових інвестицій, спеціальні гранти на створення
робочих місць на території індустріальних парків,
співфінансування навчальних програм для працівників тощо.
Цікавим є й досвід Республіки Білорусь, яка
2006 р. створила інноваційний парк "Парк високих
технологій" (ПВТ). Цей парк задуманий як віртуальний, відтак, його резидентами можуть стати ІТкомпанії, що зареєстровані в будь-яку населеному
пункті Білорусі. Крім того, парк має й фізичний
кластер з бізнес-інкубатором та необхідною інфраструктурою для роботи у Мінську. Станом на кінець 2018 р. у ПВТ були зареєстровані 388 компаній-резидентів та працювали понад 30 тис. осіб. Зараз
мобільними
додатками,
розробленими
компаніями — резидентами ПВТ, користуються
понад 1 млрд людей у 193 країнах. А п’ять з десяти
найбільших світових корпорацій (згідно з рейтингами "Forbes") є замовниками послуг у "Парку високих технологій". Торік резиденти ПВТ створили
в Білорусі 14,5% загальних нових робочих місць.
Внесок ІТ-сектора в приріст ВВП Білорусі 2018 р.
склав близько 0,5% з 3,7% приросту економіки.
Україна поки серйозно відстає як від безпосередніх сусідів, так і загалом від глобальних трендів
у розвитку інноваційних парків. Без активної економічної політики, яка б запустила інструментарій
інноваційних парків на повну потужність, Україні
навряд чи вдасться вийти з порочного кола траншів
МВФ та позбутись ролі сировинного придатку.
Особливо враховуючи те, наскільки більш комплексними та системними є підходи наших сусідів по
регіону, з якими ми конкуруємо за інвестиції та робочі місця.
В Україні поняття «технопарк» з’явилося у
1996 році. Президент Леонід Кучма підписав розпорядження про створення трьох технопарків. У 1999
році Верховна Рада прийняла закон, який регулює
їх діяльність. Так «технопарк» за законом це –
«юридична особа або група юридичних осіб, що діють відповідно до договору про спільну діяльність
без створення юридичної особи та без об'єднання
вкладів з метою створення організаційних засад ви-
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конання проектів технологічних парків з виробничого впровадження наукоємних розробок, високих
технологій та забезпечення промислового випуску
конкурентоспроможної на світовому ринку продукції».
Технопарки створювались для підтримки технологічних наукових розробок, які можна було профінансувати та просувати на ринок. Вони створювались як центри, які виведуть нашу науку та виробництво на шлях нової наукоємної економіки
України [6].
В Україні в 2000-2001 роках законом передбачалось створення перших трьох таких інституцій.
Це — «Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона» в Києві, «Інститут монокристалів» в Харкові
та «Напівпровідникові технології та матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка» в Києві. Ці
структури створювались на базі потужних наукововиробничих колективів Національної академії наук.
Вони мали займатися розробкою та впровадженням
наукоємних пристроїв та матеріалів для охорони
здоров’я, біотехнологіями, розвитком електроніки,
радіаційного приладобудування, ядерної техніки та
інших галузей.
Головна ідея закону 1999 року полягала в тому,
що технопарки звільнялись від плати ПДВ та податку на прибуток. Умовою отримання пільг було направлення «зекономлених» на податках коштів на
наукову та (або) науково-технічну діяльність. При
цьому в законі 1999 року мова йшла про конкретні
суб’єкти господарської діяльності. Зароблені кошти повинні акумулюватися на спеціальних рахунках технопарків, а не просто перераховуватись в доход бюджету. Це б дозволило технопаркам з часом
створити надійне джерело фінансування і рефінансування інноваційних та інвестиційних проектів,
направлених на реалізацію новітніх технологій.
Саму ідею створення технопарків Україна запозичила у США і Європи. Перші подібні структури з’явилися в Штатах ще в 50-х роках XX сторіччя. Їх створення зв’язано з науковими розробками місцевих університетів у сфері електроніки,
напівпровідників та високих технологій. Так, в
1951 році був створений Стенфордський технологічний парк на базі однойменного університету. Навколо нього сформувалась науково-технічна територія, яку ми сьогодні знаємо під назвою «Силіконова долина». Завдяки їй, тодішні відсталі райони
Каліфорнії перетворилися на одні із найбільш розвинених в країні.
В Європі технопарки виникли в 70-х роках.
Спочатку уряд Британії почав виділяти значне фінансування на їх розвиток (субсидії, кредити, венчурний капітал. Так був створений знаменитий трикутник «Лондон-Оксфорд-Кембридж». Він грає
таку ж важливу роль у розвитку економіки Британії, як і Силіконова долина в США. Німецька модель технопарку – це невеликі інноваційні центри
підтримки починаючих наукових фірм. Головна
сфера їх діяльності – електроніка, комп’ютерні технології та біотехнології. У Франції в 1982 році уряд
визначив спеціалізацію кожного регіону. Тому для
країни характерна децентралізація системи фінансування технопарків за рахунок коштів муніципалітетів.
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За статистикою МОН, в Україні наразі зареєстровано 26 наукових та 16 технологічних парків.
Однак, щодо технопарків інформація на сайті МОН
востаннє оновлювалась 2010 р. Уже це свідчить, що
тема технопарків майже 10 років не належить до
пріоритетів міністерства. Офіційна статистика
щодо наукових парків свіжіша — за 2019 р. У документі “Показники діяльності наукових парків за
2017 рік”, що міститься на сайті МОН, серед “показників діяльності” вказані лише назви проектів та
освоєні суми фінансування: трохи більше
9 млн грн. Враховуючи, що йдеться про фінансування всіх наукових парків України за рік, це також
навряд чи говорить про пріоритетність даної сфери
для держави. “Показники діяльності наукових парків за 2018 рік” та 2019 роки містять дані тільки про
джерело фінансування проектів, переважна більшість яких не фінансується з держбюджету.
Починаючи з 1991 року в Україні жодного бюджетного року не була виконана визначена статтею
34 Закону України «Про наукову і науково- технічну діяльність», норма щодо забезпечення державою бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності обсягом не менше 1,7 %
ВВП України. Натомість типова щорічна цифра видатків на науку складала 0,3–0,5 % ВВП (а нині – й
того менше), внаслідок чого наука у нашому суспільстві відігравала переважно соціокультурну функцію. Хоча добре відомо, що економічна функція науки починається з обсягів фінансування більших
від 0,9 % ВВП.
Зниження рівня фінансування науково-дослідних та дослідно- конструкторських робіт призвело
до відтоку з України кваліфікованих наукових та
технічних кадрів, занепаду багатьох наукових шкіл,
стрімкої деградації матеріально-технічної бази наукових та науково-технологічних досліджень, переважного впровадження в Україні запозичених технологій не найвищої якості тощо.
Підтримки з боку держави, яка за законодавством має виділяти пільгове фінансування за рахунок
бюджетних коштів, у тому числі шляхом здешевлення банківських кредитів, просто немає. Податкові пільги теж відсутні. Хоча це в принципі нонсенс, оскільки в усіх країнах акцент зроблено саме
на надання бізнесу всіх можливих і неможливих послаблень. У Польщі підприємці, які на території технопарків запускають свої проекти, мають право
отримати назад частину сплачених раніше податків. Розмір суми компенсації може досягати 5–70%.
Єдине, на що можуть претендувати учасники
технопарків, так це на цільові субсидії у вигляді
мита, що нараховується при ввезенні в країну нового обладнання, комплектуючих та матеріалів, які
не виробляються в Україні.
Спроба вдосконалити законодавство, що регулює діяльність технопарків в Україні, була зроблена в лютому 2016 року. Верховна Рада прийняла
в першому читанні законопроєкт №2216а про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо діяльності технологічних парків. Його розробив Міносвіти, а ініціював Кабінет Міністрів. Законопроєкт передбачав спрощення процедури реєстрації технопарків і посилення контролю за витрачанням бюджетних коштів (тих самих, які на
підтримку технопарків ніхто не виділяє). Водночас
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про податкові пільги – знову ані слова. Втім, спільну ініціативу Кабміну і Міносвіти парламент так
і поховав: у березні 2018 року депутати відклали розгляд законопроєкту №2216а [11] у другому читанні й більше до нього не поверталися.
Верховна Рада ще в жовтні 2016 року в першому читанні прийняла два законопроєкти
(№2554а-д і №2555а-д) [7,8], які передбачали введення нульової ставки податку на прибуток терміном на 10 років для учасників індустріальних парків, а також звільняли їх від сплати митних платежів при імпорті певних видів обладнання. Але до
другого читання ці законопроекти так і не дійшли.
До речі, статистика залучення інвестицій в індустріальні та технологічні парки дуже показова.
Вірніше, вона відсутня. Усе, що є, це лише дані Міністерства освіти і науки, яке в березні 2018 року
повідомило: на базі технопарків загалом реалізовано 120 інноваційних проектів, створено 3500 робочих місць, вироблено інноваційної продукції на
13 млрд грн і перераховано до бюджету 1,3 млрд
грн. Правда, це за всю історію їхнього існування з
2000 року.
У Чехії після появи індустріальних парків у
1998 році інвестори за сім років вклали в них понад
9 млрд євро. А в Південній Кореї індустріальні парки забезпечують 80% експорту всієї країни.
Оскільки допомоги від держави українські підприємці так і не допросилися, вони концентруються
в рамках бізнес-кластерів та інноваційних парків.
По суті, це аналоги тих самих технопарків, але створені за участю приватних інвесторів. Найвідоміші
проєкти такого плану – UNIT.City в Києві,
LvivTech.City у Львові та UNIT.City Kharkiv у Харкові. Серед резидентів цих парків – швейцарська
компанія Syngenta (один з лідерів у сфері виробництва засобів захисту рослин), а також українські
стартапи, які змогли вийти за рамки інкубатора:
Solar Gaps (енергоефективні жалюзі, які акумулюють енергію сонця), Cardiomo (система моніторингу стану здоров'я людини) і Delfast (розробники
електробайків).
Щоб інноваційна інфраструктура розвивалася
в Україні, необхідно змінювати законодавство. В
ідеалі – прийняти новий закон про технопарки, як
мінімум – істотно переписати чинний закон №991XIV. Непогано було б посилити і участь держави в
розвитку технологічних парків. У принципі, вона
впливає на їхню роботу і сьогодні, але трохи не з
того боку. І скоріше заважає, ніж допомагає. Створити технопарк без схвалення згори – неможливо.
Для кожного технопарку президія Національної
академії наук визначає пріоритетні напрямки діяльності, а потім їх затверджує Міністерство освіти і
науки. Державну реєстрацію технопарків теж проводить Міносвіти. Причому вона можлива тільки
після успішного проходження спеціальної експертизи. Без неї технопарк не з'явиться. Тобто все дуже
складно і заплутано, бюрократія в чистому вигляді.
В квітні 2021 року Верховною радою України
прийнято за основу проект Закону "Про внесення
змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків" № 4236. Законопроект
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спрямований на підвищення ефективності здійснення науковими парками інноваційної діяльності
та комерціалізації результатів наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних розробок). Будемо сподіватися, що цього разу питання зрушить з мертвої точки. І Україна все ж таки
зможе використати світовий досвід для зростання
економічного розвитку держави.
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