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Для управління ризиками ЗЕД під-
приємств потрібно використовувати 
різні підходи та виміри, що дозволя-
ють прогнозувати настання ризикових 
ситуацій і своєчасно вживати заходи 
по зниженню або його запобіганню. 
Принципи управління ризиками 
включають: 

1. Виділення ризиків, що належать 
до першочергового вирішення. Най-
важливішим критерієм визначення та-
ких ризиків є можливий максималь-
ний збиток по ним. 

2. Оцінку імовірності настання ри-
зику і розміру можливого збитку. При 
високій імовірності ризику страхуван-
ня не є найкращим варіантом захисту, 
тому що страхування найбільш до-
цільне, коли існує мала імовірність 
страхової події і досить велика імовір-
ність збитку. 

3. Оцінку передачі ризиків з ураху-
ванням співвідношення між страхо-
вою премією і страховою сумою. Зби-
ток від ризику не потрібно приймати, 
якщо розмір збитку відносно великий 
у порівнянні з зекономленою премією 
[1]. Управління і ризик — взаємоза-
лежні компоненти економічної систе-
ми. Перше може виступати джерелом 
другого. 

Особливо це проявилося на почат-
ковому етапі трансформації економі-
ки: втрата її керованості створила си-
туацію тотального ризику для підпри-
ємницької діяльності і зовнішньоеко-
номічної в тому числі. Відновлення 
макрорівневого управління, у свою 
чергу, вимагає реалізації конструктив-
ного господарського потенціалу ризи-
ку на мікрорівні. 

Ризик, таким чином, поєднано з 
усіма функціями менеджменту у під-
приємницькій діяльності (плануван-
ням, організацією, оперативним 
управлінням персоналом, економіч-
ним контролем). Це означає, що необ-
хідно мати й особливий менеджмент 
ризику, тобто специфічну систему 
(підсистему) управління, що ґрунту-
ється на пізнанні економічної сутності 
ризику, розробці і реалізації стратегії 
відношення до нього в підприємниць-
кій діяльності. В основі ризик-менедж-
менту підприємств повинен бути ціле-
спрямований пошук і організація ро-
боти по зниженню ступеня ризику, 
одержання і збільшення доходу в не-
визначеній господарській ситуації. 

Розглянемо докладніше запропоно-
вані методи, використовувані в страте-
гічному ризик-менеджменті.

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
У ЗЕД ПІДПРИЄМСТВ

Ніколюк О.В.
Одеська національна академія харчових технологій, д.е.н., доцент
Крусір Т.О.
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,  
студентка 4 курсу економіко-правового факультету
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Перший метод — усунення, запобі-
гання ризику. Стосовно до ризиків, 
пов’язаних зі стихійною дією природ-
них сил, застосування даного методу 
взагалі не можливе. Необхідно уника-
ти катастрофічних ризиків, здатних 
викликати втрати, близькі до розміру 
власних оборотних коштів (ризик 
можна вважати критичним, якщо 
втрати чистого прибутку можуть до-
сягти 75%) [3]. Очевидно, усіма до-
ступними методами потрібно уникати 
ризику нежиттєздатності проекту. 

Другий метод управління ризи-
ком  — зменшення не сприятливого 
впливу тих чи інших факторів на ре-
зультати виробництва й у цілому під-
приємницької діяльності. Він припус-
кає прийняття всіх можливих попе-
реджуючих заходів: підвищення якості 
планування, організації і управління 
виробництвом гнучких технологій і 
створення системи резервних фондів, 
поліпшення державного регулювання 
в підприємництві шляхом створення 
відповідних параметрів економічного і 
правового середовища; вибір опти-
мальної товарної стратегії і стратегії 
підприємницьких структур на ринку 
факторів виробництва; здійснення ін-
новаційного маркетингу і диверсифі-
кованості виробництва. 

Третій метод ризик-менеджменту 
— його передача, переклад. Цей метод 
реалізується шляхом формування 
ефективної системи страхування усіх 
видів ризику, створення акціонерних 
товариств (як суспільств з обмеженою 
майновою відповідальністю), й інших 
аналогічних дій. 

Найбільш діючий метод ризик-ме-
неджменту є четвертий — оволодіння 
ризиком. Застосовується, коли потен-
ційні втрати незначні, коли робиться 
все можливе для попередження чи 
зниження збитку від впливу обставин, 
коли, головне, чітко виявити шанси на 
одержання високого доходу. Щоб сві-
домо йти на ризик, підприємець пови-
нен спиратися на знання економічних, 
природних, інших законів і закономір-
ностей, на належний фундамент ін-
формації, на науково розроблену тео-
рію прийняття управлінських рішень і 
механізм їх реалізації. 

Вважаємо, що для здійснення кла-
сифікації ризиків ЗЕД досить слушним 
є застосування підходу «чотирьох ета-
пів класифікаційного процесу зовніш-
ньоекономічних ризиків», сформульо-
ваних О. Іващенко: визначення мети 
дослідження; вибір групи первинних 
класифікаційних ознак; формування 
переліку видів ризиків на основі пер-
винної класифікаційної структури; 
групування отриманого переліку ри-
зиків за іншими класифікаційними 
ознаками, які є суттєвими для мети 
дослідження .

З огляду на мету дослідження ми 
обрали такі ознаки класифікації, як 
відношення до договірного процесу, 
вид зовнішньоекономічної діяльності 
та напрямок здійснення зовнішньо-
торговельних операцій. Вона передба-
чає розподіл ризиків ЗЕД за ознаками 
відношення до договірного процесу, 
вид зовнішньоекономічної діяльності 
та напрямок здійснення зовнішньо-
торговельних операцій.
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Розглянемо детальніше специфічні 
для кожного виду зовнішньоекономіч-
ної діяльності ризики. Ризики вироб-
ничо-збутової кооперації – це ризики, 
пов’язані з виробництвом та постав-
кою продукції згідно з технічною до-
кументацією, з матеріалів або на об-
ладнанні замовника, проведенням 
спільних рекламних кампаній, ство-
ренням та функціонуванням спільних 
збутових організацій, збутових мереж, 
взаємним використанням збутових та 
складських приміщень, частковою 
комплектацією імпортованого облад-
нання, послугами в сфері менеджмен-
ту, маркетингу, контролю за якістю, 
створення спільних підприємств. До 
цієї групи ризиків варто також відне-
сти ризик плинності кадрів унаслідок 
стажування управлінських кадрів на 
закордонних підприємствах та ризик 
витоку секретної інформації, розкрит-
тя комерційної таємниці підприєм-
ства.

Ризики науково-технічної коопера-
ції пов’язані з кооперацією в розро-
бленні конструкцій і технологічних 
схем, підготовкою та використанням 
спільних технікокомерційних пропо-
зицій, послугами технічного консуль-
тування, купівлею-продажем ліцензій, 
патентів, товарних знаків та марок, 
ноу-хау, інформаційних продуктів, 
креслень, формул, комп’ютерних про-
грам за кордоном.

Фінансово-інвестиційні зовніш-
ньоекономічні ризики – це ризики, що 
стосуються зовнішньоекономічних 
орендних, лізингових та кредитних 
операцій, міжнародних операцій з цін-

ними паперами, прямого іноземного 
інвестування. 

Ризики участі у міжнародних захо-
дах на комерційній основі (виставки, 
аукціони, торги та ін.) доцільно розпо-
ділити на чотири групи: 

− вибору міжнародного заходу та 
форми участі у ньому (ризики невідпо-
відності обраного виду заходу та цілей 
підприємства, помилкового визначен-
ня потенціалу конкретного заходу для 
підприємства, недостатньої популяр-
ності заходу, ризик невірного тракту-
вання підприємством умов участі у 
заході, спільних заявок на участь у 
міжнародних торгах, аукціонах);

− маркетингові ризики (недостат-
ньої уваги цільової аудиторії до пропо-
зицій підприємства; невірного визна-
чення цільового сегменту відвідувачів, 
його місткості; неправильної ідентифі-
кації цілей рекламної кампанії; непра-
вильного вибору каналу реклами з 
огляду на вимоги організаторів, осо-
бливості заходу та цільової аудиторії; 
ризик неефективного розташування, 
визначення фізичних розмірів та 
оформлення рекламних матеріалів 
підприємства; недостатньої або над-
мірної інтенсивності);

− організаційні ризики (ризик по-
рушення встановлених термінів щодо 
здійснення окремих робіт із підготов-
ки до участі у заході, в тому числі вна-
слідок неналежного виконання 
зобов’язань постачальниками та сто-
ронніми організаціями;

− ризики персоналу (недостатньої 
кваліфікації та невірного визначення 
кількості залученого персоналу під-



 9 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT.   #18

приємства, неправильного визначення 
стандартів роботи персоналу, недо-
статньої вмотивованості персоналу, 
усвідомлення ним суті та значення за-
ходу) [2].

Причинами підвищеного рівня ри-
зиків, що стосуються участі підприєм-
ства у міжнародних заходах, можуть 
бути відсутність або брак досвіду, не-
належна підготовка, присутність на 
міжнародному заході фірм-лідерів, не-
вірне або не цілком вірне. Загальні 
проблеми економіки та суб’єктів гос-
подарювання визначення власної кон-
курентноздатності, брак необхідної 
інформації про умови конкретного за-
ходу.

Із метою ефективного управління 
ризиками ЗЕД на підприємствах мож-
на запропонувати комплекс інстру-
ментів ризик-менеджменту, викорис-
товувати в ході проведення всіх етапів 
і стадій зовнішньоекономічної угоди, 
що дозволить більш гнучко управляти 
та опановувати ризиками зовнішньо-
економічної діяльності.

В даний час на підприємствах необ-
хідно проводити дослідження, спрямо-
вані на зниження суб’єктивності про-
цесу прийняття рішень і підвищення 
його науковості, особливо при наяв-
ності фактору невизначеності. Науко-
во обґрунтоване прийняття рішень до-
поможе менеджерам ЗЕД підприємств 

бути більш системним, а інструменти 
цього процесу допоможуть йому бути 
більш раціональним. На українських 
підприємствах моделювання рішень 
мало використовується, тому існує ре-
альна необхідність у створенні моде-
лей по окремих видах прийнятих рі-
шень, так, наприклад, по прийняттю 
рішень у сфері зовнішньої торгівлі, які 
б близько відображали дії основних 
елементів структури управління під-
приємством, загальних у рамках дано-
го виду діяльності.
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На сьогодні важливою умовою 
стійкого розвитку сільського госпо-
дарства є ефективна інноваційна полі-
тика, кінцевою метою якої є впрова-
дження заснованих на досягненнях 
науково-технічного прогресу передо-
вих технологій, винаходів, форм орга-
нізації праці та управління виробни-
цтвом. Максимальне використання 
науково-технічного потенціалу сіль-
ського господарства для відновлення і 
розвитку національної економіки, на-
дання їй інноваційного характеру має 
стати одним з найважливіших напрям-
ків соціально-економічної політики 
нашої держави. На сьогоднішньому 
етапі розвитку інноваційна діяльність 
агропромислових підприємств потре-
бує підвищення ефективності вироб-
ничої структури, посилення наукового 
та практичного інтересу до питань, які 
виникають у процесі здійснення інно-
ваційної діяльності.

Отже, інновація  – це оригінальне 
рішення, яке володіє новизною, базу-
ється на науково-технічних досягнен-
нях, впровадження якого призводить 
до змін у всіх сферах діяльності під-
приємства за допомогою створення, 

освоєння і використання нового про-
дукту, послуги чи технології для досяг-
нення максимально можливого еконо-
мічного, соціального, екологічного чи 
іншого ефекту [1,3]. Сутність іннова-
ційної діяльності в аграрному секторі 
економіки полягає у розробці і впро-
вадженні в аграрне виробництво про-
гресивних методів ведення господар-
ства, в основі яких лежать методи 
ефективного виробництва продукції, 
застосуванні нового покоління техні-
ки, використанні нової кадрової полі-
тики з врахуванням накопиченого на-
укового та інноваційного потенціалу.

Інновації слід розглядати не тільки 
як елемент науково-технічного про-
гресу, а й як частина процесу відтво-
рення основних засобів підприємства. 
В результаті освоєння нових техноло-
гій відбувається модифікація техноло-
гічного базису виробництва, що дає 
позитивний економічний ефект. Мож-
на виділити наступні принципи еконо-
мічного механізму ефективного осво-
єння інновацій: зацікавлене ставлення 
держави до впровадження інновацій і 
відбору досягнень науково-технічного, 
технологічного прогресу в якості клю-

CУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СІЛЬСЬКОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ

Марусей Тетяна, Нісходовська Олена, Білик Тетяна
Подільський державний аграрно-технічний університет

Ключові слова: аграрний сектор економіки, технології, сільське господарство, 
інновації, інноваційний розвиток, інноваційна політика, стратегія.

Keywords: agriculture, technology, innovation, innovative development, innova-
tive policy, strategy.
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чових факторів на той чи інший пері-
од; законодавчо закріплена економічна 
і політична підтримка інновацій з боку 
держави; автоматичне «включення» 
заходів державної підтримки іннова-
цій за формальними підставами і неза-
лежно від волі державних чиновників.

Інноваційні процеси в аграрній 
сфері мають свої особливості, зумов-
лені специфікою сільськогосподар-
ського виробництва. Забезпечення 
сталого розвитку аграрного виробни-
цтва пов›язане з підвищенням інвести-
ційної активності. Впровадження ін-
новаційних процесів має здійснювати-
ся через інвестування як основне дже-
рело зміцнення виробничого 
потенціалу.

Інноваційна діяльність, на думку 
багатьох дослідників, складається з 
трьох основних складових: наукової 
діяльності; роботи з доведення завер-
шених науково-дослідних і дослідно-
конструкторських та технологічних 
робіт до рівня інноваційних проектів 
(продуктів, товарів, технологій і т.д.); 
діяльності з освоєння (впровадження) 
інноваційних проектів і технологій ви-
робництва продукції [1, 2, 3]. Одна з 
ключових проблем сільського госпо-
дарства – низький технічний та техно-
логічний рівень його оснащеності, ви-
кликаний, в тому числі і недостатнім 
рівнем застосування досягнень науко-
во-технічного прогресу та інновацій-
ного процесу. В умовах, що склалися 
науково-технічні інвестиції або впро-
вадження інноваційних процесів в 
сільському господарстві є малоприва-
бливими для банків та інвесторів. У 

той же час застосування активної ін-
новаційної політики вимагає спеціаль-
них заходів, що дозволяють удоскона-
лювати систему інвестування, що 
можливо в даний час тільки через дер-
жавні важелі стимулювання іннова-
ційної діяльності шляхом як прямого, 
так і непрямого впливу. Інноваційний 
шлях розвитку АПК України не має 
альтернатив, проте, нинішнє його стан 
не відповідає вимогам сучасної глоба-
лізованої економіки. Цей процес пови-
нен забезпечуватися постійним вико-
ристанням більш досконалих техноло-
гії виробництва та переробки сіль-
ськогосподарської продукції, нових 
сортів культур рослин і порід тварин, 
прогресивних моделей соціально-еко-
номічного розвитку, сучасних моделей 
інформаційних технологій.

Таким чином, широке застосування 
інновацій є обов›язковим елементом 
сучасного агропромислового вироб-
ництва. Подальший розвиток сіль-
ського господарства України передба-
чає впровадження нових технологій, 
розробок, нових способів виробни-
цтва, виробництво нової якісної про-
дукції, розвиток і нарощування інфра-
структури. Такий розвиток можливий 
лише за умови тісної співпраці держа-
ви, науково-дослідних установ та сіль-
ськогосподарських виробників з ме-
тою реалізації комплексної інновацій-
ної політики.
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Вступ. Одне з лідируючих місць 
серед найбільш поширених захворю-
вань у сучасному світі продовжує за-
ймати ішемічна хвороба серця (ІХС) 
[1,2], а серед супутньої патології одне з 
провідних місць належить гастроезо-
фагеальній рефлюксній хворобі 
(ГЕРХ). Хронічна серцева недостат-
ність (ХСН) є однією з найбільш мін-
ливих клінічних характеристик пере-
бігу даної коморбідної патології [3,4]. 
Нині дуже актуальним є вивчення но-
вого біологічного маркеру ХСН галек-
тин-3 (Г-3), який може бути корисним 
інструментом контролю ефективності 
фармакотерапії, ранньої діагностики 
захворювання, прогнозу його клініч-
них результатів і відігравати важливу 
роль в стратифікації ризику пацієнтів 
[5]. Завдяки тому, що Г-3 є стабільним 
біомаркером і не пов’язаний з віком, 
індексом маси тіла або статтю у тому 
числі [7,8], зараз він є рекомендованим 
біомаркером, який може використову-
ватися у хворих з серцево-судинними  

захворюваннями [9,10]. Разом із тим, 
перебіг ХСН, механізми її формування 
та прояви не можуть не чинити свого 
впливу на розвиток ІХС та супутньої 
ГЕРХ, у зв’язку з цим, актуальним є 
подальше визначення ролі Галектину-3 
як біомаркера ХСН у хворих на ІХС із 
супутньою ГЕРХ.

Метою нашого дослідження стало 
дослідження біомаркеру хронічної 
серцевої недостатності Галектина-3 у 
хворих на ішемічну хворобу серця із 
супутньою гастроезофагеальною реф-
люксною хворобою.

Матеріали та методи дослідження. 
Для дослідження нами було взято 108 
пацієнтів. Першу групу склали 66 осіб 
(46 чоловіків та 20 жінок) у віці від 42 
до 60 років із ІХС та супутньою нееро-
зивною формою ГЕРХ.  Діагноз ІХС 
виставлено згідно МКХ-10, Уніфікова-
ного клінічного протоколу первинної, 
вторинної та третинної медичної до-
помоги «Стабільна ішемічна хвороба 
серця» [4,5], а ГЕРХ згідно МКХ-10 та 

ДОСЛІДЖЕННЯ БІОМАРКЕРУ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ 
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ХВОРОБУ СЕРЦЯ ІЗ СУПУТНЬОЮ 
ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ 
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рекомендацій Монреальського кон-
сенсусу (2006 г.) [6]. Критеріями вклю-
чення були: вік пацієнта від 35 до 60 
років, стабільна стенокардія напруги 
І-ІІІ ФК та хронічна серцева недостат-
ність 0-ІІ А ст., неерозивна форма 
ГЕРХ. У цю групу не були включені 
пацієнти з іншою супутньою патологі-
єю і, зокрема, ожирінням, інсуліноре-
зистентністю, цукровим діабетом, хро-
нічним обструктивним захворюван-
ням легень, гострим коронарним син-
дромом. Другу групу склали 42 осіб ( 
28 чоловік та 14 жінок) у віці від 39 до 
60 років, хворих на ІХС без супутньої 
патології. Контролем слугували 20 
практично здорових осіб того ж віку і 
статі. В ході дослідження було викона-
но обстеження пацієнтів на клінічних 
базах кафедри терапії, ревматології та 
клінічної фармакології Харківської ме-
дичної академії післядипломної освіти 
та на базі КЗОЗ «Харківська міська лі-
карня №8». Дослідження було схвале-
но рішенням Інституційного Етичного 
комітету Харківської медичної акаде-
мії післядипломної освіти та клінічних 
баз. Письмову інформовану згоду було 
отримано від усіх суб›єктів досліджен-
ня. Для кількісного визначення люд-
ського Галектина-3 імуноферментним 
аналізом був використаний набір «Га-
лектин-3» Bender MedSystems (Ав-
стрія). Усі отриманні данні були вне-
сені в електрону базу, статистичну об-
робку даних проводили методами ва-
ріаційної та непараметричної 
статистики медико-біологічного про-
філю за допомогою пакета статистич-
них програм EXEL for Windows, 

Statistika 6.0 і SPSS Statistics. Статистич-
ну достовірність оцінювали за 
t-критерієм Стьюдента та t-критерієм 
Вілкоксона, різниця вважалась досто-
вірною при p<0,05.

Результати дослідження та їх обго-
ворення. Хронічну серцеву недостат-
ність (ХСН) 0 ст. серед пацієнтів 1 
групи  було діагностовано у 6 хворих 
(8,5%), ХСН І ст. у 24 людей (36,5%), 
ХСН ІІ А ст. – 34 (55%). У групі 2 ХСН 
0 ст. біло виявлено у 6 пацієнтів 
(12,7%), ХСН І ст. у 14 (30%), ХСН ІІ А 
ст. у 24 хворих (57,3%). При визначенні 
рівню Г-3 у першій групі дослідження 
середні показники склали 7,62±4,79 нг/
мг, у другій групі цей показник був 
5,57±2,37 нг/мг, у групі контролю він 
склав 1,78±0,79 нг/мг. При дослідженні 
рівню галектину-3 в залежності від 
стадії серцевої недостатності у хворих 
з ХСН 0 ст. (n=12) він в середньому 
склав 2,33±0,38 нг/мг, серед пацієнтів з 
ХСН І ст. (n=38) він був 4,88±1,74 нг/
мг, а у хворих з ХСН ІІ А ст. (n=58) цей 
показник склав 8,26 ±4,67 нг/мг. Отри-
манні данні свідчать про достовірне 
збільшення рівню Г-3 у хворих з ХСН 
ІІ А ст. як в порівняні з 0 ст., так і з І ст. 
В той же час рівень галектину-3 у хво-
рих з ХСН І ст. достовірне менший, 
ніж у хворих з ІІ А ст., але достовірно 
вищий, ніж у пацієнтів з ХСН 0 ст. 
(р<0,01). 

Висновки. 
Серед хворих з ХСН ІІ А ст. виявле-

но достовірно більший показник Г-3, 
як в порівняні с пацієнтами з ХСН 0 
ст., так і з ХСН І ст., що свідчить най-
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більш виражену серцеву недостатність 
у цієї групи хворих. В той же час, рі-
вень галектину-3 у пацієнтів з ХСН І 
ст. хоч і нижчий, ніж у хворих з ХСН ІІ 
А ст., але достовірно істотно вищий, 
ніж у пацієнтів з ХСН 0 ст.

Біомаркер Галектин-3 доцільно ви-
користовувати для визначення серце-
вої недостатності як при захворюван-
нях серцево-судинної системи, так і 
при інших патологіях, які супроводжу-
ються розвитком хронічної серцевою 
недостатності.
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Підприємство при проведенні без-
коштовної роздачі товару доходи в 
бухгалтерському обліку не відображає, 
оскільки не дотримуються критерії їх 
визнання: немає ні збільшення активу, 
ні зменшення зобов’язань.

Право на визнання витрат у бухо-
бліку в підприємства є, оскільки така 
операція відповідає критеріям визна-
ння витрат. У зв’язку з тим, що безко-
штовна роздача товарів, готової про-
дукції або рекламних матеріалів но-
сить рекламний характер (є наказ ке-
рівника й інші документи, що 
підтверджують проведення рекламної 
акції), у момент вибуття (безпосеред-
ньої роздачі) необхідно списати їх со-
бівартість до складу витрат на збут.

Підприємство збільшує витрати на 
собівартість безкоштовно переданих 
товарів у звітному періоді їх роздачі. 
Тож при роздачі акційних товарів/го-

товій продукції, рекламних матеріалів 
для списанні їх з відповідних рахунків 
запасів зробіть запис: Дт 93 — Кт 209, 
281, 26.

Сума донарахованих ПЗ з ПДВ з 
безкоштовно розданих рекламних то-
варів (виходячи з мінімальної бази) 
відноситься до інших витрат операцій-
ної діяльності і відображається запи-
сом: Дт 949 — Кт 641/ПДВ

У податковоприбутковому обліку 
вартість товарів/зразків, рекламних 
матеріалів, безкоштовно розданих у 
ході рекламної акції, через витрати в 
бухгалтерському обліку на загальних 
підставах зменшує фінрезультат — 
об’єкт оподаткування.

Згідно із п. 14.1 191 ПКУ безко-
штовна роздача акційних товарів, про-
дукції (зразків) у ході рекламної акції 
є, по суті, постачанням товарів. А тому 
і об’єктом оподаткування ПДВ.

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 
ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНИХ АКЦІЙ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

І.Я. Максименко, 
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Національний університет «Запорізька політехніка»  
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приємства торгівлі, рекламні акції.
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Якщо вартість безкоштовно розда-
них платником товарів/послуг у ре-
кламних цілях, придбаних з ПДВ, не 
включається до складу вартості опо-
датковуваних операцій з постачання 
(реалізації) самостійно виготовлених 
товарів/послуг, то така передача / на-
дання товарів / послуг розглядається 
як операція з безкоштовного поста-
чання товарів/послуг, яка є об’єктом 
оподаткування ПДВ, і оподатковується 
в загальновстановленому порядку.

При проведенні безкоштовних по-
стачань ПДВ нараховуємо орієнтую-
чись на мінбазу:

— ціну придбання — при роздачі 
покупних товарів;

— звичайну ціну — при роздачі 
власної продукції. У такому разі без-
коштовна роздача рекламних товарів 
оформляється двома ПН, які мають 
бути зареєстровані в ЄРПН:

1) перша — з нульовою вартістю, а
2) друга — на суму мінбази з типом 

причини «15».
Якщо ж товари для рекламної роз-

дачі отримані безкоштовно, то  у тако-
му разі мінбази для нарахування ПДВ 
фактично може і не бути (ціна при-
дбання товару дорівнює 0). Це ж сто-
сується, по суті, й імпортних товарів 
— зразків, отриманих безкоштовно, 
при ввезенні яких був сплачений ПДВ.

Отже, безкоштовні роздачі това-
рів без слідів постачання і нарахуван-
ня ПДВ згідно з п. 188.1 ПКУ тільки в 
тому випадку, якщо їх вартість  вклю-
чається до складу вартості оподаткову-
ваних операцій з постачання (реаліза-
ції)  самостійно виготовлених товарів/
послуг та компенсується їх споживача-
ми, збільшуючи  при цьому  базу опо-
даткування ПДВ. 

Такі товари слід вважати викорис-
таними в оподатковуваних операціях, 
а тому їх безкоштовна роздача не роз-
глядається як окрема операція з поста-
чання / безкоштовного постачання, що 
підлягає оподаткуванню ПДВ. Додат-
кового нарахування податкових 
зобов’язань з ПДВ не відбувається. 
Такі безкоштовно роздані товари ви-
знаються оподаткованими ПДВ у скла-
ді тієї операції, у вартість якої вони 
були включені.
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Постанова Правління НБУ № 
103  від 25.09.2018 «Інструкція про ве-
дення касових операцій банками в 
Україні» установлює порядок і вимоги 
здійснення банками касових операцій 
у національній та іноземній валюті; 
регулює взаємовідносини банків з пи-
тань здійснення касових операцій у 
національній та іноземній валюті з На-
ціональним банком України, іншими 
банками та клієнтами банків; установ-
лює вимоги щодо оформлення банка-
ми касових документів та оброблення 
банкнот (монет); установлює порядок 
здавання та отримання банками готів-
ки національної валюти в Національ-
ному банку; установлює порядок ви-
дачі (приймання) банками банкнот у 
касетах, обміну банкнот національної 
валюти, пошкоджених спеціальним 
розчином унаслідок несанкціоновано-
го втручання в спеціальний пристрій 
для зберігання цінностей; установлює 

вимоги щодо оформлення касових до-
кументів на операції з переміщення/
передавання між банками, прийман-
ня/видачі банками банківських мета-
лів в операційних касах.

Касові операції  – операції з видачі 
готівки, її приймання, обміну не при-
датних до обігу банкнот (монет) та 
виведених з обігу на придатні до обігу 
банкноти (монети), банкнот на моне-
ти, монет на банкноти, банкнот (мо-
нет) одного номіналу на банкноти (мо-
нети) іншого номіналу, вилучення з 
обігу сумнівних банкнот (монет), ва-
лютно-обмінні операції та операції з 
банківськими металами, з пам’ятними 
та інвестиційними монетами, сувенір-
ною та супутньою продукцією, а також 
операції з приймання на інкасо бан-
кнот іноземної валюти та чеків в іно-
земній валюті, інших цінностей, які 
обліковуються на балансових та поза-
балансових рахунках.

ПОРЯДОК ТА ВИМОГИ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКАМИ КАСОВИХ 
ОПЕРАЦІЙ
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Касовий документ – паперовий або 
електронний документ, який оформ-
ляється для здійснення касової опера-
ції. Касовий документ може бути: па-
перовий для банку та клієнта, електро-
нний для банку та паперовий для клі-
єнта, електронний для банку та 
клієнта.

До касових документів, які оформ-
ляються банками згідно з касовими 
операціями, належать: заява на пере-
каз готівки; прибутково-видатковий 
касовий ордер; заява на видачу готів-
ки; прибутковий касовий ордер; видат-
ковий касовий ордер; грошовий чек; 
квитанція про прийняття на інкасо 
банкнот іноземних держав; квитанція 
про приймання до сплати на інкасо 
чеків у іноземній валюті, рахунки на 
сплату платежів, а також сліп, квитан-
ція, чек банкомата, що формуються 
платіжними пристроями, документи 
для відправлення переказу готівки та 
отримання його в готівковій формі, 
установлені відповідною платіжною 
системою; заява про приймання/вида-
чу банківських металів.

Банк здійснює валютно-обмінні 
операції, а також операції з банків-
ськими металами на підставі касових 
документів, визначених Інструкцією 
про порядок організації та здійснення 
валютно-обмінних операцій на тери-
торії України.

Касові документи мають містити 
такі обов’язкові реквізити: наймену-
вання банку, який здійснює касову 

операцію; дату здійснення операції; за-
значення платника та отримувача; 
суму касової операції; масу банків-
ського металу (за операціями з банків-
ськими металами); призначення плате-
жу; власноручні підписи платника/
отримувача; власноручний підпис пра-
цівника банку, уповноваженого здій-
снювати касову операцію; номер ра-
хунку отримувача (у разі зарахування 
суми переказу на рахунок); наймену-
вання і код банку отримувача (у разі 
зарахування суми переказу на раху-
нок).

Отже, банк здійснює торгівлю ва-
лютними цінностями в готівковій 
формі (операції з купівлі, продажу, об-
міну банківських металів в операцій-
них касах та/або валютно-обмінні опе-
рації) на підставі касових документів, 
форма і зміст яких установлюється 
нормативно-правовими актами Націо-
нального банку.
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Cybersecurity
Cybersecurity or information technol-

ogy security (IT security) is the protec-
tion of computer systems from theft or 
damage to their hardware, software or 
electronic data, as well as from disruption 
or misdirection of the services they pro-
vide. The field is growing in importance 
due to increasing reliance on computer 
systems, the Internet and wireless net-
works such as Bluetooth and Wi-Fi, and 
due to the growth of “smart” devices, in-
cluding smartphones, televisions and the 
various tiny devices that constitute the 
Internet of things. Due to its complexity, 
both in terms of politics and technology, 
it is also one of the major challenges of the 
contemporary world. In today’s connect-
ed world, everyone benefits from ad-
vanced cyberdefence programs. At an in-
dividual level, cybersecurity attacks can 
result in everything from identity theft to 
extortion attempts, to the loss of impor-
tant data. Everyone relies on critical infra-
structures, especially, financial service 

companies and businesses. Securing this 
and other organizations is essential to 
keep our society functioning.

Everyone also benefits from the works 
of cyberthreat researchers. They reveal 
new vulnerabilities, educate the public on 
the importance of cybersecurity, and 
strengthen open source tools. Their work 
makes the Internet safer for everyone.

Vulnerabilities and attacks
A vulnerability is a weakness in de-

sign, implementation, operation or inter-
nal control. Most of the vulnerabilities 
that have been discovered are document-
ed in the Common Vulnerabilities and 
Exposures (CVE) database. Vulnerabili-
ties and attacks an exploitable vulnerabil-
ity is one for which at least one working 
attack or “exploit” exists. Vulnerabilities 
are often hunted or exploited with the aid 
of automated tools or manually using cus-
tomized scripts. To secure a computer 
system, it is important to understand the 
attacks that can be made against it, and 
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these threats can typically be classified 
into one of these categories below:

Backdoor in a computer system, a 
cryptosystem or an algorithm is any se-
cret method of bypassing normal authen-
tification or security controls. They may 
exists for the number of reasons, includ-
ing by original design or form poor con-
figuration.

Denial-of-service attacks (DoS) are 
designed to make a machine or a network 
resource unavailable for its intended us-
ers. Attackers can deny service to indi-
vidual victims, such as by deliberately 
entering a wrong password enough con-
secutive times to cause the victims ac-
count to be locked, or they may overload 
the capabilities of a machine or network 
and block all users at once.

Phishing is the practice of sending 
fraudulent emails that resemble emails 
from reputable sources. The aim is to steal 
sensitive data such as, credit card num-
bers or login information.

Cyberdefence system
Firewall
In computing, a firewall is a network 

security system that monitors and con-
trols incoming and outgoing network 
traffic based on predetermined security 
rules. A firewall typically establishes a 
barrier between a trusted internal net-
work and untrusted external network, 
such as the Internet. Firewalls are often 
categorized as either network firewalls or 
host-based firewalls. Network firewalls 
filter traffic between two or more net-
works and run on network hardware. 
Host-based firewalls run on host comput-

ers and control network traffic in and out 
of those machines. In without trusted 
party each party will calculate their own 
partial support and add their own ran-
dom number and sends the result to the 
next party in the ring so that the other 
party will never know the result of others 
and in last the initiator party will disclose 
the result that is global support. In trusted 
party each party will calculate their par-
tial support and send to the trusted party 
and add the own random number and 
send to the next coming site in the ring so 
that other party will never know the result 
of other parties after that trusted party 
will disclose the result and send to all sites 
that presents in the ring.

Digital Preservation Methods
Sorting IT Out
Discussions of digital preservation over 

the last several years have focused on two 
techniques: emulation and migration. Em-
ulation strives to maintain the ability to 
execute the software needed to process 
data stored in its “original” encodings, 
whereas migration changes the encodings 
over time so that we can access the pre-
served objects using state-of-the-art soft-
ware in the future. Taking a broader per-
spective, IT and computer science are of-
fering an increasing variety of methods 
that might be useful for long-term preser-
vation. These possibilities do not fit nicely 
into the simple bifurcation of emulation 
versus migration. We can position candi-
date methods across the preservation spec-
trum according to the following principles:

• On the “preserve technology” end of 
the spectrum, methods that attempt to 
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keep data in specific logical or physical 
formats and to use technology originally 
associated with those formats to access 
the data and reproduce the objects.

• In the middle of the spectrum, meth-
ods that migrate data formats as technol-
ogy changes, enabling use of state-of-the-
art technology for discovery, access, and 
reproduction.

• On the “preserve objects” end of the 
spectrum, methods that focus on preserv-
ing essential characteristics of objects that 
are defined explicitly and independently 
of specific hardware or software.There are 
various ways one can go about all these 
options. For example, if we focus on the 
“preserve technology” end, we start with 
maintaining original technology, an ap-
proach that will work for some  limit-
ed  time. Even for preservation purposes, 
it can be argued that this approach is of-
ten the only one that can be used.

Enter the Emulator
Various approaches can be used to 

simplify the problem while still keeping 
data in their original encodings. The best-
known approach is emulation. Emulation 
uses a special type of software, called an 
emulator, to translate instructions from 
original software to execute on new plat-
forms. The old software is said to run “in 
emulation” on newer platforms. This 
method attempts to simplify digital pres-
ervation by eliminating the need to keep 
old hardware working. Emulators could 
work at different levels. They could be 
designed to translate application software 
to run on new operating systems, or they 
could translate old operating system com-
mands to run on new operating systems. 

The latter approach is simpler in that the 
former would require a different emulator 
for every application, and potentially for 
every version of an application, while the 
latter should enable all applications that 
run on a given version of an operating 
system to execute using the same 
 emulator.

Reincarnation for Old Machines
Another technique that keeps old soft-

ware running takes the opposite approach 
from emulation: it relies on a special type 
of hardware, rather than software emula-
tors. It does this by re-creating an old 
computer on a configurable chip. An en-
tire computer system could be reincar-
nated by being programmed on a new, 
configurable chip. The configurable chip 
constitutes a single point of failure, but 
that can readily be offset. If the chip be-
gins to fail or becomes obsolete, the old 
system could simply be programmed on a 
newer chip. Intuitively, configurable chips 
seem like a simpler approach than emula-
tion.

Conclusion
There is an inherent paradox in digital 

preservation. On the one hand, it aims to 
deliver the past to the future in an unal-
tered, authentic state. On the other hand, 
doing so inevitably requires some altera-
tion. All the methods described in this 
paper entail altering or replacing hard-
ware, software, or data, and sometimes 
more than one of these. This paradox is 
compounded by the fact that in the fu-
ture, as today, people will want to use the 
best available technology–or at least tech-
nologies they know how to use–for dis-
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covery, retrieval, processing, and delivery 
of preserved information. There is a dan-
ger that to the degree that preservation 
solutions keep things unaltered they will 
create barriers to satisfying this basic user 
requirement. Adding to this the recogni-
tion that the problem of digital preserva-
tion is not static, that it will continue to 
evolve as information technology and its 
application in the production of valuable 
information change, reinforces the para-
dox to the point that any solution to the 
challenge of digital preservation must be 
inherently evolutionary. If the preserva-
tion solution cannot grow and adapt to 
continuing changes in the nature of the 
problem and continuing escalation of 
user demands, the “solution” itself will in 
short order become part of the problem; 
that is, it will itself become obsolete.

This paradox can be resolved only 
through the elaboration of a basic concep-
tual framework for digital preservation–a 
framework that allows us to identify and 
analyze all that is involved in the process 
of digital preservation and to understand 
how different facets of that process affect 
each other. Fortunately, such a framework 
has been articulated over the last few 
years and has become an international 
standard. It is the OAIS reference model. 
While the OAIS model was developed for 
the space science community, its articula-
tion was, from the beginning, both inter-
national and multidisciplinary. As a re-
sult, the model has broad applicability. 
The OAIS model provides a frame of ref-
erence in which we can balance the need 
for preserving digital objects unaltered 
and the need to keep pace with changing 

IT, both to encompass new classes of digi-
tal objects and to capitalize on techno-
logical advances to improve preservation 
services (ISO 2002).

However, the OAIS model is too gen-
eralized to suffice for implementation. It 
needs to be refined and extended to be 
useful in specific domains. One example 
of such refinement has been articulated 
for the domain of records. The Interna-
tional research on Permanent Authentic 
Records in Electronic Records (Inter-
PARES) project is a multinational, multi-
discipline research collaboration whose 
name reflects its basic objective. To fine-
tune the OAIS framework for the specific 
goal of preserving authentic records, the 
InterPARES Project developed a formal 
Integrated DEFinition (IDEF) process 
model for what is required to preserve 
authentic digital records. This “Preserve 
Electronic Records” model retains the 
functions of an OAIS but adds specific 
archival requirements and archival 
knowledge. Archival requirements act as 
specific controls on the preservation pro-
cess, and archival knowledge was the ba-
sis for further refinement of the preserva-
tion process. In turn, the process of devel-
oping the archival model led to advances 
in archival knowledge; specifically, to 
clarification of the characteristics of elec-
tronic records at the physical, logical, and 
conceptual levels, and to improvements in 
our understanding of what it means to 
preserve electronic records. The Inter-
PARES Preserve Electronic Records mod-
el includes specific paths for accommo-
dating new classes of electronic records 
over time and for taking advantage of 
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improvements in IT (Preservation Task 
Force in press).

The InterPARES model illustrates 
how, starting from the OAIS reference 
model, one can construct an open-ended 
approach to digital preservation and ef-
fectively address the paradoxical chal-
lenge of digital preservation. This case 
can serve as an example for other do-
mains. There is undeniably a pressing 
need for technological methods to ad-
dress the challenge of digital preservation. 
There is a more basic need for an appro-
priate method of evaluating alternative 
methods, such as the two-way grid de-
scribed in this paper. Finally, there is an 

overriding need to select and implement 
preservation methods in an open-ended 
system capable of evolving in response to 
changing needs and demands.
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Проблема поиска путей развития 
исторической планировочной струк-
туры городов не нова и становится 
актуальной для каждого последующе-
го поколения архитекторов и в начале 
каждой из стилистических эпох. С ней 
рано или поздно сталкивается каждый 
город, ведь вопрос «что считать исто-
рической средой» или «что требует 
сохранения и каким образом подчер-
кнуть историческую составляющую» 
возникают перед всеми архитекторами 
и единого правильного решения этих 
задач не существует. Каждая историче-
ская среда сформирована под влияни-
ем многих аспектов – как градострои-
тельных и архитектурных, так и соци-
альных, политических и экономиче-
ских. Именно поэтому для каждого 
конкретного города характерен опре-
деленный набор канонов и методов, 
которые легли в основу его формиро-
вания.

Глубинный анализ теоретических 
работ обнаружил, что предыдущие ис-
следования в основном касаются об-

щих принципов гармонизации, подхо-
дов к формированию градостроитель-
ной композиции или путей реновации 
исторически составленного среды. Во-
просы гармоничного развития город-
ской планировки поднимают такие 
ученые как Шебек  Н.Н. [1] и Тимо-
хин  В.А. [2]. Градостроительная ком-
позиция в различных аспектах рассма-
тривается в научных трудах Гутно-
ва  О.Е. [3], Лаврова  В.А. [4], Мамако-
ва М.В. [5], а так же в работах Кропа К. 
[6] и Шир Б.С. [7]. Разнообразные сце-
нарии реновации и закономерности 
градостроительных преобразований 
рассматривают Регаме  С.К. [8], Куту-
зова  Т.Ю. [9], Глазычев В.Л. [10], 
Хинс  Т. [11], а так же коллектив уче-
ных Бандарин  Ф. И Ван Оэрс  Р. [12]. 
Данные труды в различных аспектах 
раскрывают емкую тему подходов и 
закономерностей гармоничного раз-
вития исторической городской плани-
ровки, но требуют обобщения в даль-
нейшей систематизации. На основе 
проработанных исследований предла-
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гается выделение четырех принципов, 
описывающих выявленные закономер-
ности исторического развития город-
ского планировки, опираясь на харак-
терные процессы изменения и роста 
композиции, – это принципы текто-
ничности, уравновешенности, про-
порциональности, гармоничности.

Принцип тектоничности характе-
ризуется процессами регулируемого 
количественного роста городской 
 планировочной структуры путем кон-
тролированного рассредоточения 
ново образованных композиционных 
элементов, а также, как следствие, 
формированием разветвленной градо-
строительной системы. Метафориче-
ски этот принцип соотносится с харак-
теристиками композиционной текто-
ники – категорией эстетики, которая 
определяется воплощением в проекти-
руемой форме характеристик кон-
структивного решения. По предлагае-
мой аналогии, росту композиции пла-
нировки присуще проявление в еди-
ной условно целостной начальной 
структуре характерных внутренних 
соотношений и членений.

Принцип уравновешенности опи-
сывается процедурой стабилизации 
системы за счет внутренних процессов 
самоорганизации и уплотнения струк-
туры градостроительной планировки. 
На метафорическом уровне его можно 
сопоставить с базовыми принципами 
композиционных соотношений – кон-
трастом и нюансом, определяющие 
разницу или сходство различных 
свойств элементов в пределах единой 
целостной композиции. Эта аналогия 

обусловлена   характером построения 
взаимоотношений разноплановых 
структурных частей планировки в 
пределах формообразующих процес-
сов для сохранения целостной город-
ской системы.

Принцип пропорциональности 
определяется внутренними процесса-
ми концентрации развития градостро-
ительной планировки и структуриза-
ции предварительно образованных 
композиционных элементов. Выявлен-
ный принцип опирается на главное 
средство достижения композиционно-
го гармонии – пропорциирование, что 
описывает соотношение и согласова-
ние элементов в пределах единого це-
лого. По аналогии с определенными 
методами подчинения эталонным за-
кономерностям, процессы внутренней 
структуризации подчиняются систе-
мам сопоставления и зависимости эле-
ментов в пределах описанного началь-
ного характера планировки.

Принцип гармоничности базирует-
ся на процессах адаптации в рамках 
системы городской планировки и со-
ответствия созданной композиции 
принципам устойчивого развития. 
Метафорически этот принцип базиру-
ется на таком композиционном сред-
стве достижения гармонии, как ритмо-
метрические соотношения, описываю-
щие закономерные чередования одно-
родных элементов и пространств 
между ними. На основе подчинения 
элементов композиции градострои-
тельной структуры единой системе за-
кономерностей пространственного 
роста достигается общее равновесие 
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системы и ее частей, а также обеспечи-
вается гармоничное и устойчивое раз-
витие.

Выявленные принципы разносто-
ронне описывают закономерности 
пространственного развития компо-
зиции городских планировочных 
структур в аспектах количественного 
роста, внутренних структурно-уплот-
нительных процессах, концентрацион-
ной эволюции, а так же системной 
адаптации. Аргументация данных че-
тырех принципов даёт основание для 
дальнейшего описания процессов гра-
достроительной динамики изменений 
в исторической среде, а так же являет-
ся важным аспектом в разработке 
дальнейших рекомендаций для проек-
тов реновации и ревитализации го-
родских структур.
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In English teaching environment a 
teacher must be careful to attract stu-
dents’ attention and develop presentation 
skills of them. One of the main aims of 
using drama in a language course is to 
provide an active, stimulating, fun and 
creative environment in which to develop 
the student’s language learning potential. 
Students are encouraged to explore Eng-
lish through their imagination and crea-
tivity and to express this through lan-
guage, and other forms of communica-
tion, that may include: movement, action, 
dance, and role-play.

Drama is an active approach to learn-
ing where participants identify with roles 
and situations to be able to engage with, 
explore and understand the world they 
live in. This goes beyond language, as so-
cial interaction involves communication 
on multiple levels that cross cultural and 
language boundaries. By being part of a 
drama ensemble and participating in a 
fictitious context, the class is experiencing 
a shared moment of intensity that in-
volves emotions, facial expressions, ges-
ture, movement and a heightened aware-
ness of others, that would not necessarily 
be experienced outside the drama envi-
ronment. Students are thus freed from the 
constraints of precision of language, that 
may be required in the conventional lan-
guage classroom, and are equipped with 
many other tools with which to commu-
nicate meaning.

As an ensemble the class can learn and 
discover together, all the while feeling 
part of something larger than themselves 
and experiencing the support of the 
group. By being part of this safe environ-
ment students are able to take risks, build 
on the strengths of others and grow in 
confidence, making decisions and taking 
actions on behalf of the group. The Dra-
ma context also allows participants to be 
distanced or liberated from themselves to 
speak and behave in role, allowing their 
character to voice truths and opinions 
that the individual may not express in 
daily life.

Drama takes as its starting point ‘life’ 
not language and by so reversing the 
learning process, that is, by beginning 
with meaning and then moving to lan-
guage later we are able to draw on the 
full range of a learners’ multiple intelli-
gences and exploit learning as a ‘whole-
person’ approach. The Drama environ-
ment builds on the personalities, energy 
and ideas of the participants, so is alive 
and always changing and evolving. Be-
cause of this no two Drama lessons are 
the same, and the level of the work is 
determined by the nature of the group. 
One Drama idea or plan is therefore very 
versatile and can be used and adapted for 
multiple levels and ages.

There are many problems that can 
emerge for the teacher inexperienced in 
using drama activities in the classroom. 

USING DRAMA PRESENTATIONS IN ENGLISH CLASSES

Husenova Munavvar Uktamovna, 
An English teacher of school 24, Bukhara
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Teachers who work in a traditional envi-
ronment and follow a very structured 
syllabus are often afraid to experiment 
with more student centred activities. 
These fears are usually based around the 
apprehension that the class will become 
noisy, unfocused and the teacher will lose 
control. The reality is in fact the opposite: 
a learner-centred class where students are 
working collaboratively in groups, if care-
fully organized and well set up, is easily 
managed and apart from monitoring then 
groups the teacher is free. This contrasts 
with the teacher centred class where the 
teacher has to monitor a motivate 20 –30 
individuals continuously without a min-
ute’s respite. There are however problems 
that arise in drama based classrooms.   
These include: Learners use L1 persis-
tently, learners don’t participate; Learners 
make lots of errors; Dominant / shy stu-
dents; Learners get confused and do not 
know what to do; Noise; Chaos

These problems may occur in many 
learner-centred communicative activities 
and can be remedied by the following so-
lutions:

Explain the rationale.  Tell your stu-
dents why you are doing these activities. If 
the aim is to develop oral fluency, then 
explain to your learners that it is impor-
tant for them to try to speak in English 
and not their L1. Only by practicing 
speaking in English will their oral fluency 
improve. This explanation of the rationale 
can be reinforced in many activities by 
having a penalty for L1 use. One way is to 
nominate a student as a language police-
man who reports infringements of the 
rule.

  Prepare students thoroughly.  Prior 
to any communicative activity learners 
need to have sufficient controlled practice 
of the language they need to perform the 
tasks. This will include relevant lexis, lan-
guage structures and pronunciation prac-
tice. Many weaker students are reluctant 
to participate in freer activities because 
they feel under prepared and lacking in 
confidence.

Give clear instructions. Communica-
tive activities are often complex to set up. 
You need to have clear instructions and 
stage the instructions carefully. This typi-
cally involves the following stages:

1. Introduce the topic / aim of the ac-
tivity

2. Show any relevant materials
3. Give clear instructions
4. Check instructions by asking check-

ing questions
5. Briefly demonstrate the activity with 

a student / or get students to do an 
example / model.

6. Put students into relevant pairs / 
groups

7. Monitor students and help them as 
necessary.

Allow plenty of preparation 
time. Students need time to prepare both 
their ideas and rehearse the language be-
fore they can perform a complex commu-
nicative task. Indeed, the more time they 
have to prepare the better they will per-
form the task. A lack of preparation time 
will produce a poor quality performance 
and this leads to feelings of frustration 
and disappointment. The opposite of 
what we are aiming to achieve. Students 
also need time to think. In a communica-
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tive / drama language class some of the 
most productive work is processed during 
periods of complete silence. Language 
teachers are often afraid of silence, as they 
believe silence means incomprehension. 
Teachers should avoid filling silence with 

their own voice but instead exploit the 
silence as necessary learner thinking time.

Above mentioned suggestions may be 
of help for the teachers who use drama 
techniques in their foreign language 
 classes.



 31 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT.   #18

Не случайно учёным классификато-
ром  – профессором Д.Л. Армандом 
было сказано, что «в фундаментальной 
основе любой науки лежит научно-
обоснованная классификация процес-
сов, явлений и предметов»1. Такая ак-
сиома вопроса признаётся всеми ис-
следователями, занимающимися науч-
ной теорией и методологией.

Термин «классификация» взята от 
латинского слова «classis»  – совокуп-
ность, разряд, группа предметов или 
явлений, обладающих общими при-
знаками2. А классификация  – система 
соподчинённых понятий (классов объ-
ектов, явлений) в какой либо отрасли 
знания, составленная на основе учёта 
общих признаков и закономерных свя-
зей между ними3.

А термин «тoпонимика» взята от гре-
ческих слов «tópos» – место и «ónoma» – 
название, т.е. географическое название 

1  Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. Основы 
теории и логико-математические методы.-   М.: 
«Мысль», 1975.– 287 с.
2 “Класс”. Словарь иностранных слов. – М.: 
“Русский язык”, 1989.– С.234
3 “Классификация”. Словарь иностранных 
слов. – М.: “Русский язык”, 1989.– С.235.

местности. В более широком смысле 
«топонимика», как отрасль в системе ге-
ографических, филологических и исто-
рических наук, изучающая происхожде-
ние, суть, содержание, динамику, произ-
ношение, правописание названий мест-
ности. Все это привело к признанию её в 
качестве интегральной науки, образова-
ния и практики. Но слово «место» в то-
понимики – это не географический объ-
ект исследований, а филологический 
или исторический. В географии объек-
том исследований является не место а 
территория. Предметом географии в 
топонимики может быть аспекты си-
стемности, периодичности, комплекс-
ности и территориальности этих назва-
ний. Потому что у территории есть 
определённая граница, его название и 
географическая классификация. Поэто-
му под греческим словом «tópos» нуж-
но понимать не только местность, но и 
территории. А добавление в топоними-
ку слова территории, что на греческом 
языке означает «édafos», нет смысла, т.к. 
топонимика сформировалась во всей 
научной сфере.

ОПЫТ ТОПОНИМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ СТРАН 
МИРА (В ПРИМЕРЕ АЗИАТСКИХ СТРАН)

Байкабилов Хуснудин Марданович
Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, г. Ташкент

Аннотация: В статье рассматриваются физико-географические особенности 
названые имении страны Азиа. Названине имении данного региона 
предстивлена в основном названихни. Опыт топонимической классификации 
стран мира (в примере Азиатских стран)

Ключевые слова: Хораноикокриоонома, Хорафиакосонома Хораэтносонома, 
Хораисториаонома, Хоратесионома, Хорасвнтомографиянома, Топонимической 
классификации стран мира.
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Таблица 1 
Топонимическая классификация некоторых стран мира
№ Название 

страны
Названия с 
какого 
языка 

Что озна-
чает

Топонимиче-
ская класси-
фикация

Значение Официаль-
ное назва-
ние страны

__ __ __ Хораноикокри-
оонома

Хозяйствен-
ная дея-
тельность 
местного 
населения

__

Кувайт С арабского 
языка

«Городок, 
небольшая 
крепость».

Хорапарелто-
нома

Прошлое 
народов 

Государство 
Эль- Кувайт

Азербайд-
жан 

С персид-
ского языка

«Страна 
огня» (с 
древнейших 
времен воз-
никами 
храмы огне-
поклонни-
ков).

Хораэтносоно-
ма

Националь-
ная особен-
ность мест-
ного насе-
ления

Республика 
Азербайджан

Узбекистан С тюркского 
языка

Имя узбек-
ского наро-
да

Хораантропоу-
сонома

Название 
местных 
жителей

Республика 
Узбекистан

Филиппины С испанско-
го языка

От имени 
королем 
Испании 
Филиппом II 

Хораатомоно-
ма

Имя физи-
ческого 
лица

Республика 
Филиппины

Япония С японского 
языка

«Страна 
восходяще-
го солнца»

Хорафиакосо-
нома

Природное 
условие 

Япония

Бангладеш На языке 
Бенгали

«Страна 
Бенгаль-
цев»

Хораисториао-
нома

История 
размеще-
ние наро-
дов

 Народная 
Республика 
Бангладеш

Шри-Ланка С санскрит-
ского языка

 «Славный, 
великолеп-
ный, благо-
словенный, 
земля»

Хоратрилусо-
нома

Мифы и 
легенды

Демократиче-
ская Социа-
литическая 
Республика
Шри-Ланка 

Восточный 
Тимор

На языке 
малайя

Значение 
«Восток» 
указывает
(К востоку 
от Респу-
блика Индо-
незия)

Хоратесионо-
ма

Географи-
ческое 
положение

Демократиче-
ская Респу-
блика Вос-
точный 
Тимор

Бахрейн С арабского 
языка

Название 
этого остро-
ва отражает 
его положе-
ние среди 
моря

Хорасхимао-
нома

Форма 
внешности 
территории 
страны

Государство 
Бахрейн

ОАЭ С русского 
языка

В состав 
которого 
вошли 
7 эмираты

Хорасвнтомо-
графиянома 

Аббревиа-
тура назва-
ние имени 
страны

Обьединён-
ные Араб-
ские Эмира-
ты
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Топонимическая классификация 
означает классификацию и системати-
зацию наименований классов в зави-
симости от их признаков. Требования 
на такую  классификацию рассмотрим 
на примере стран мира. Во-первых, су-
ществует различие между понятием 
государство, страна и край, и в своих 
исследованиях мы научно попытались 
это обосновать1. И потому не будем от-
дельно останавливаться на этом во-
просе. Необходимо отметить то, что 
любая «страна» имеет право устанав-
ливать государственные символы, за-
конодательные органы, органы управ-
ления и осуществлять внешние связи, 
но они, как административно-геогра-
фическое пространство может быть не 
признано международным сообще-
ством как отдельное государство.

Во-вторых, большинство наимено-
ваний в топонимике используют тер-
мины, заимствованные из греческого 
языка. Например, природно-географи-
ческие объекты включают в себя сле-
дующие названия: рельеф или орогра-
фия – оронимы, названия водных объ-
ектов на суше  – гидронимы, болота  – 
гелонимы, океанов – океанонимы и др. 
Из социально-географических объек-
тов: населённые пункты  – ойконимы, 
транспортные пути – дромонимы, на-
звание городов и их внутренние эле-
менты  – урбанонимы, названия сель-
ских районов – агроонимы и т.д. В на-
звании общегеографических объектов 
используется термин «хоронома».

Наименование стран мира совпада-
ет с требованиями к объектам обще-
географической классификации. Хоро-

ним (с греческого слова «сhóra» – опре-
делённая граница, «страна», «ónoma» – 
название)  – означает название 
административной или естественной 
единицы территории с определённой 
границей. В названии каждой страны 
необходимо придерживаться не толь-
ко естественным или социально-гео-
графическим подходом, но и сложным 
географическим правилам.

В-третьих, в географической топо-
нимике названия классифицируются 
по определённым показателям: смыс-
лу, содержанию, происхождению, ди-
намике, современному состоянию, 
правописанию, произношению. В то-
понимической классификации целесо-
образно разделить страны мира по 
смыслу объекта исследования (1-та-
блица). Это означает, что каждая стра-
на имеет своё смысловое значение 
определённом языке и играет важную 
роль для обучающейся. Социологиче-
ские исследования, проведённые в 
2018-2019 годах на территории Кашка-
дарьинской области, показали то, что 
62% респондентов хотели бы знать на-
звания стран по их смысловому значе-
нию.

В-четвертых, в классификации 
стран мира по их названию нужно ис-
пользовать слова из греческого языка. 
Например, «shóra» (страна) + «thesi» 
(географическое положение) + 
«ónoma» (название). Если соединить 
все три слова, то они имеют аббревиа-
туры – «хоротесионома». Этот термин 
относится к названию административ-
ных или природных единиц с опреде-
лённой границей по их географическо-
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му положению. Но в 1-рисунке мы не 
сочли нужным в каждом классе повто-
рять слова «хора».

Таким образом, названия стран 
мира, исходя из их смыслового значе-
ния, можно классифицировать следу-
ющим образом:

• хоратесионома (thesi – местополо-
жение) с точки зрения географическо-
го положения;

• хораисториаонома (istoría – исто-
рия) в соответствии с историей разме-
щения народов;

• хорафиакосонома (fysikó  – природ-
ный) в соответствии с природным ус-
ловием;

• хораноикокрилонома (noikokyrió  – 
хозяйство) в соответствии хозяй-
ственной деятельностью местного на-
селения;

• хораатомонома (átomo  – лицо) в 
соответствии имени физического 
лица;

• хорапарелтонома (parelthón – про-
шлое) в соответствии прошлым наро-
дов местного населения;

• хораантропоусонома (anthrópous – 
народ) по названию местных жителей;

• хоратрилусонома (thrýlous  – миф) 
в соответствии мифов и легенд;

• хорасхимаонома (schíma  – форма) 
по форме внешности территории 
страны;

• хораэтносонома (éthnos  – 
национальность) по национальной 
особенности местного населения и т.д.

В заключении хотелось бы отме-
тить то, что в топонимической класси-
фикации стран мира целесообразно 
исходить от общегеографического 
класса, с их смысловым значением, по 
общепризнанным греческим языком.
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Рис.1. Классификация стран мира по смысловому значению
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Молодёжь как «будущее нации» во 
все времена представляла собой осо-
бую ценность для общества. В настоя-
щее время место и роль молодежи в 
обществе, их уровень совершенства в 
будущем является важным фактором 
развития страны. Поэтому, как нам из-
вестно необходимо акцентировать 
внимание на системе образования. В 
целях решения существующих про-
блем в данной сфере со стороны госу-
дарства осуществляется ряд реформ.

Как известно, ежегодно отмечается 
Международный день молодежи, ко-
торый был установлен Генеральной 
Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года 
по предложению Всемирной конфе-
ренции министров по делам молоде-
жи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 ав-

густа 1998  года. Празднование этого 
дня способствует распространению 
знаний об основополагающей Всемир-
ной программе действий в интересах 
молодежи, принятой ООН в 1995 году. 
Данная Всемирная программа молоде-
жи направлена на улучшение условий 
жизни молодежи всего мира.

В настоящее время Программа 
играет ключевую роль в развитии мо-
лодежи. В ней обозначены меры по 
усилению деятельности государств в 
отношении молодого поколения, а так-
же шаги по улучшению качества и рас-
ширению круга возможностей, до-
ступных молодым людям, для того, 
чтобы принимать непосредственное, 
эффективное и конструктивное уча-
стие в жизни общества.

ВОПРОСЫ АКТИВИЗАЦИИ УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ 
УЗБЕКИСТАНА В ЖИЗНИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
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Первый раз Международный день 
молодежи праздновался 12  августа 
2000  года. Ежегодно он проходит под 
определённым девизом. В 2015  году 
Международный день молодежи про-
ходил по теме – «Молодежь и граждан-
ская вовлеченность».

Для полного осуществления Кон-
цепции человеческого развития очень 
важным является активное участие 
молодежи в жизни общества. Не смо-
тря на это, во многих случаях для уча-
стия молодежи в политической, эконо-
мической и социальной жизни обще-
ства предоставляется очень мало воз-
можностей, а иногда таких 
возможнойстей не существует вообще. 
В последние годы в ряде стран на уров-
не правительства со стороны агентств 
ООН, региональных и всесторонних 
организаций, институтов гражданско-
го общества, организаций молодежи и 
институтов исследований определя-
ются меры, реализуются специальные 
национальные программы направлен-
ные на повышение активности моло-
дежи в жизни общества.

В рамках подготовки к празднова-
нию Международного дня молодежи 
была осуществлена специальная он-
лайн-инициатива со стороны межве-
домственной сети по вопросам моло-
дежи, который является ответствен-
ным за данный сектор, в частности со 
стороны департамента по экономиче-
ской и социальной работе, который 
возглавляет данную сеть и ООН.

Государственная молодежная поли-
тика является важным фактором раз-
вития. Узбекистан тоже заботиться о 

молодежи, который является будущим 
нации. В качестве доказательства мож-
но представить Закон «О государ-
ственной молодежной политике» при-
нятый 14 сентября 2016 года. Данный 
Закон наряду с дальнейшим укрепле-
нием правовых возможностей молоде-
жи, поднимает на новый уровень ра-
боту в этом направлении.

За прошедший период в нашей 
стране в целях обеспечения реализа-
ции данного закона была осуществле-
на масштабная работа со стороны го-
сударственных и негосударственных 
организаций.

Разработка Международной кон-
венции «О правах молодежи» выдви-
нутый Президентов Республики Узбе-
кистан Шавкатом Мирзиёевым на 72-
ой Генеральной Ассамблее ООН в 
2017 году является важным вопросом 
в этой сфере.

30  мая 2018  года в Нью-Йорке по 
инициативе Председателя Генеральной 
Ассамблеи ООН при участии молодежи 
государств входящих в состав ООН со-
стоялся Молодежный Форум на тему 
«Подходы к сфере образования, заня-
тость и насилие, предотвращение ради-
кализма, который ведет к экстремиз-
му». На мероприятии участвовали око-
ло 300 молодежи из 193 государств со-
стоящих в ООН, члены государственных 
организаций и институтов гражданско-
го общества. Основная цель Форума 
заключалась в создании платформы 
взаимообщения молодежи, принятии 
решений и рекомендаций со стороны 
государства и членов институтов граж-
данского общества направленные на 
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возникающие проблемы подрастающе-
го поколения в сфере образования и в 
вопросах занятости, а также предот-
вращение влияния различных чуждых 
экстремистских идей на подрастающее 
поколение. В то же время сегодня в на-
шей республике проводятся целена-
правленные мероприятия направлен-
ные на повышение правовой культуры 
и правового сознания современной мо-
лодежи.

Как отмечено в Конституции Ре-
спублики Узбекистан: «В Республике 
Узбекистан безусловно признается 
верховенство Конституции Республи-
ки Узбекистан и законов». Государ-
ство, его органы, должностные лица, 
общественные объединения, граждане 
действуют в соответствии с Конститу-
цией и законами”. Жизненное выраже-
ние данного правила, определенного в 
статье-15  Конституции каждый граж-
данин проживающий в нашей стране 
может увидеть в повседневной жизни 
и трудовой деятельности. Все что про-
исходит в семейной жизни, обще-
ственных отношениях, учебной и тру-
довой деятельности  – все это регули-
руется Конституцией и законами соз-
данными на ее основе. Слова «можно», 
«нельзя» отражающиеся в правилах, 
которые впитываются в сознание че-
ловека еще с детства тоже исходят из 
этих законов. Вместе с усвоением 
именно эти простых правил в лично-
сти формируется правовая культура и 
появляется представление о законода-
тельстве.

Необходимо отметить, что за по-
следние два года было разработано и 

реализовано несколько проектов на-
правленных на совершенствование 
правовой культуры общества, повы-
шение правовой грамотности населе-
ния, особенно молодежи. Одним из 
подобных проектов является «Группа 
правовых пропагандистов» созданная 
при Министерстве Юстиции и которая 
состоит из молодых юристов. Основ-
ная цель данного научного исследова-
ния заключается в предоставлении ин-
формации о масштабной работе осу-
ществляемой со стороны государства 
и мирового сообщества в области прав 
человека, его обеспечении и защиты, 
раскрытии сущности и содержания 
различных проявлений международ-
ных проблем направленных на ограни-
чение или нарушение прав человека в 
процессе нынешней глобализации, 
определение причин возникновения 
подобных проблем и предложение пу-
тей и способов из предотвращения.

В информационном обществе ме-
сто Интернет сети в жизни молодежи 
и ее влияние на сознание молодежи 
безгранична. Потому что период пере-
хода с детского возраста во взрослую 
жизнь связан с социальными процес-
сами противоречащими друг с другом. 
Эти противоречивые процессы в ХХI 
веке еще больше усложнились. Если 
промышленная революция способ-
ствовала возникновению капитали-
стической системы, то информацион-
но-технологическая революция стала 
толчком формирования информаци-
онного общества. Как отмечал Прези-
дент Республики Узбекистан 
Ш.М. Мирзиёев – Повышение объема 
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«Услуг связи и информатизации в те-
чение года» на 71,6% необходимо оце-
нивать в качестве положительной тен-
денции соответствующий требовани-
ям сегодняшнего дня. Этот показатель 
в современном обществе обеспечива-
ется прежде всего за счет повышения 
количества абонентов пользующихся 
услугами мобильной связи и Интернет 
сети.

Во время деловой поездки предста-
вители Узбекистана встретились с экс-
пертом ЮНИСЕФ по развитию под-
ростков – Фабло Фрискиа, с экспертом 
ООН по молодежной политике  – Но-
эллой Ричард, с экспертом ООН по 
защите прав женщин – Лоисе Нейлин. 
Во время общения состоялся обмен 
мнениями о государственной моло-
дежной политике нашей страны, о осу-
ществляемых мерах и реформах в этой 
сфере, о развитии гражданского обще-
ства и деятельности институтов граж-
данского общества, а также условиях 
предоставленных для их развития в 
нашей стране.

Политические, экономические, со-
циальные реформы в области повы-
шения правовой грамотности осу-
ществляемые в Республике, всесторон-
няя помощь в сознательном понима-
нии сущности принятых законов 
показывает что это самая актуальная 
задача государственного управления, 
ведомств (органов) защиты прав, учеб-
ных заведений и правоведов-ученых. 
Эти мнения заставляют задуматься 
каждого патриотически воспитанного 
гражданина нашей страны и призыва-
ют их к бдительности. Узбекистан идет 

по пути построения открытого, демо-
кратического, правового государства, 
гражданского общества и дальнейшего 
углубления рыночных реформ, укре-
пления демократических ценностей в 
сознании людей. Исходя из того на-
сколько граждане в обществе следуют 
закону определяется исполнитель-
ность законов. Если люди не следуют 
закону, то он остается (становится) 
обычной бумагой. Высокий уровень 
правовой культуры является особен-
ностью правового государства. Право-
вая культура определяется не количе-
ством принятых законов, а реализаци-
ей этих законов.

В то время когда воспитание под-
растающего поколения в нашей стране 
поднимается на уровень государствен-
ной политики, дальнейшее совершен-
ствование правового сознания и пра-
вовой культуры молодежи, воспита-
ние их в духе уважения законов явля-
ется одним из важных вопросов, 
которые стоят перед государством. 
Построение правового демократиче-
ского государства и развитие обще-
ства связано с уровнем образованно-
сти подрастающего покаления и его 
правовой грамотности. С самого нача-
ла независимости нашей страны права 
человека, его ценность были подняты 
в качестве первостепенных задач и на 
основе этого были созданы и создают-
ся все правовые основы. Достижение 
правовой грамотности является са-
мым большим достижением правово-
го-демократического государства. 
Здесь каждый гражданин государства 
должен знать свои права и обязанно-
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сти и следовать им, чувствовать ответ-
ственность перед законом.
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STUDY OF THE THERAPEUTIC EFFICIENCY 
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IKSODIDOSIS, ENTOMOSIS AND ACARIOR WRENCH
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Анотація: Данна стаття присвячена вивченню ефективності інсектоа-
карицидного препарату, а саме ІНСЕКТОСТОП спрей. Дослідження проведені 
із залученням домашніх тварин дворового та квартирного утримання (со-
баки та коти). Проведені дослідження показали високу активність дослідже-
ного препарату та 100 % ефективність до шістдесятої доби після обробки 
тварин проти ентомонозів (бліх). Ефективність проти іксодідозів станови-
ла 100 % впродовж 30 діб за умов експерименту. Триразова обробка інвазова-
них тварин акаріформними кліщами проявила ефективний терапевтичний 
ефект без ремісії.

Abstract: This article is devoted to the study of the effectiveness of an insecticacaricidal 
drug, namely the INSECTOSTOP spray. The research was conducted with the involvement 
of domestic animals and households (dogs and cats). The performed studies showed high 
activity of the study drug and 100% efficacy until the sixtieth day after treatment of animals 
against entomonosis (fleas). The effectiveness against the ixodiosis was 100% for 30 days 
under the experimental conditions. Three-fold treatment of invasive animals with acari-
form mites showed an effective therapeutic effect without remission.

Ключові слова: інсектоакарицидний спрей; ІНСЕКТОСТОП; фіпроніл; 
ефективність; ентомонози; іксодідози; акаріформний кліщ.

Keywords: insectoacaricidal spray; INSECTOSTOP; fipronil; efficacy; entomonosis; 
ixodidoses; acariform mites.
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У ветеринарній практиці викорис-
товується велика кількість інсектоака-
рицидних препаратів, які мають як 
вузький напрямок дії так і широкий 
спектр застосування. Серед власників 
тварин більш широке використання 
мають препарати з комплексною дією 
проти іксодідозів, ентомонозів та ака-
ріформних кліщів [1]. До таких препа-
ратів відноситься ІНСЕКТОСТОП 
спрей який містить в своєму складі 
ефективну діючу речовину фіпроніл. 
Фіпроніл вражає центральну нервову 
систему ектопаразитів, не впливаючи 
при цьому на нервову систему ссавців. 
Механізм дії фіпронілу у безхребетних 
полягає в тому, що препарат гальмує 
проходження іонів хлору в ГАМК-
залежних хлоридних каналах, порушу-
ючи роботу нервової системи. Через 
блокування фіпронілом нервової сис-
теми настає нервове перезбудження та 
смерть ектопаразитів. Фіпроніл має 
контактну дію і практично не всмокту-
ється через шкіру. Він депонується в 
епідермісі, сальних залозах волосяних 
фолікулів, і поступово вивільняється. 
Після місцевого нанесення препарат 
розподіляється по поверхні тіла про-
тягом 24 годин. [3]

Також проведені дослідження, які 
надають перевагу фіпронілу, щодо за-
стосування у порід тварин які мають, 
властивості до змінень у гені 
P-глікопротеїну MDR1. Протипарази-
тарні препарати на основі діючої речо-
вини фіпронілу, імідаклоприду и пер-
метрину не визивають негативних ре-
акцій і не сприяють розвитку інтокси-
кації і рекомендовані власникам таких 

порід (коллі, уіпет, австралійські ві-
вчарки, білі швейцарські вівчарки і 
деякі інші породи) для боротьби та 
захисту від ектопаразитів. [2]

Матеріали та методи: Дані дослі-
дження проводилися з метою вивчен-
ня ефективності інсектоакарицидного 
препарату ІНСЕКТОСТОП спрей на 
основі фіпронілу (в 100 мл – 0,3 г).

Дослідження проводились у 
2  етапи:

1) дослідження ефективності пре-
парату при інвазії акариформними 
кліщами (саркоптоз та нотоедроз) со-
бак і котів ( n = 12);

2) дослідження ефективності пре-
парату при іксодідозах та ентомонозах 
собак і котів ( n = 12).

На першому етапі було відібрано 
12 тварин 6 собак и 6 котів) зі шкірни-
ми ураженнями акаріформнини клі-
щами (саркоптоз та нотоедроз) різного 
ступеню інвазії. Одна тварина з цієї 
групи (собака, 8  років, дворове утри-
мання) невелике генералізоване ура-
ження шкіри. Для діагностичного зі-
шкрібу шкіри використовували комп-
ресійний метод. Глибокий зішкріб ро-
били скальпелем до появи сукровиці 
на кордоні між здоровою та ураженою 
шкірою. Після чого зішкріб зі шкіри 
поміщали на предметне скло, додавали 
декілька крапель гліцерину та накри-
вали другим предметним склом, злегка 
надавлюючи та через 10  хвилин про-
водили мікроскопування.

На другому етапі було залучено до 
випробування 12  тварин 6  собак и 
6  котів), які попередньо не обробля-
лись інсектоакарицидними препарата-
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ми. При цьому у двох кішок та трьох 
собак перед випробуванням було ви-
явлено блошину інвазію.

Тварини, що увійшли у досліджені 
групи в більшій мірі (83%) мали актив-
ний моціон (поїздки на дачі, прогулян-
ки в лісопарковій зоні). За один день 
до нанесення препарату, тварин зва-
жували для правильного розрахунку 
препарату та використовували згідно 
до інструкції на етикетці. День нане-
сення препаратів на шкіру вважається 
0 вдень. Додатково проводили обробку 
приміщення (кути, плінтус і поріг) та 
місця відпочинку тварини (лежак). Ви-
пробування проводились з квітня по 
травень. Температура навколишнього 
середовища під час випробувань була 
в наступних межах: квітень  – вдень 
7,0-18,5 ℃, уночі 1,0-10,5 ℃, травень – 
вдень 7,0-25 ℃, уночі 8,0-21,0 ℃.

На першому етапі проводили три-
разову обробку уражених ділянок шкі-
ри з інтервалом у 8  днів. Клінічний 
огляд та мікроскопічні дослідження 
зішкрібів зі шкіри тварин цієї групи 
проводили на 1, 8 2 обробка), 16 3 об-
робка), 24 та 32 добу.

На другому етапі проводили одно-
разову обробку, приділяючи ретельно 
увагу міжпальцевим просторам та па-
ховій зоні, не допускаючи потраплян-
ня на статеві органи. Клінічний огляд 

цієї групи тварин проводили на 3, 12, 
24, 30, 40, 50, 60 та 70 добу. При огляді 
тварин приділяли увагу поведінці тва-
рин, ступеня активності, стан шерсті 
та шкіри. Усіх тварин після кожної 
прогулянки власники оглядали на на-
явність ектопаразитів (бліх, кліщів).

Результати досліджень та обгово-
рення: Застосування препарату ІН-
СЕКТОСТОП спрей при нанесенні на 
суху неуражену шкіру котів та собак 
не викликало негативного впливу на 
тварин. У всіх тварин, оброблених 
препаратом не було відмічена будь яка 
ознака інтоксикації, побічних ефектів, 
місцевої дратівної дії (гіперемія в місці 
нанесення, дерматиту) або зміни стану 
шорстного покриву. Всі тварини, які 
брали участь в експерименті, протягом 
усього дослідження були активними; 
споживання корму і води залишалася 
незмінною, та відповідало нормам.

За результатом досліджень тварин 
першого етапу встановлено такі дані 
(табл.1). При регулярному огляді тва-
рин першого етапу відмічали поступо-
ве покращення стану шкіри та на міс-
цях незначних уражень появу оновле-
ного шерстного покриву на 24  добу 
(91,6% тварин).

Мікроскопія на кожному етапі ви-
пробування, лише підтверджувала 
ефективність препарату проти акари-

Таблиця 1 
Оцінка терапевтичної ефективності препарату «ІНСЕКТОСТОП» спрей для собак 
і котів при інвазії акаріформними кліщами
Види
тварин

1 доба після 
обробки

8 після другої 
обробки)

16 після третьої 
обробки)

24
доба

32
доба

6 собак 0 % 66,6 % 83,3 % 100% 100%
6 котів 0 % 83,3 % 100 % 100% 100%
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формних кліщів, шляхом зменшення 
кількості збудника у дослідженому ма-
теріалі. Так перші покращення в стані 
шкіри тварин та відсутністю збудника 
у зішкрібах визначено після другої об-
робки (ефективність препарату для 
котів склала 83,3%, для собак – 66,6%). 
Після третьої обробки ефективність 
препарату у групі котів склала 100%, а 
собак 83,3  % 1  собака зі значними 
шкірними ураженнями). Шляхом спо-
стереження за тваринами та проведен-
ня досліджень шкірних зішкрібів, на 
24  та 32  добу після першої обробки 
ремісії виявлено не було. Паралельно у 
тварин цієї групи випробування не 
було виявлено інвазії іксодідозами та 
ентомонозами.

При регулярному клінічному огляді 
тварин другого етапу випробування, 
та оцінки функціонування органів і 
систем відзначено, що їх стан на про-
тязі досліджень не виходив за межі 
норми, і тварини характеризувалися 
як клінічно здорові. Результати дослі-
дження ефективності препарату ІН-
СЕКТОСТОП спрей для собак і котів 
проти інвазії іксодідозами та ентомо-

нозами представлені у табл. 2. Так за 
результатом випробування другого 
етапу, встановлені 100 % ефективність 
препарату проти ентомонозів впро-
довж 60 діб. Ефективність дії препара-
ту на 70  добу після обробки у котів 
склала 33,3 % 4 тварини з інвазією), у 
собак 50 % 3 тварини з інвазією).

Дослідження ефективності дії пре-
парату проти інвазії іксодідозами 
склала 100 % до 30 доби, від 33,3 % до 
83,3 % на 40 добу, від 0 % (собаки) до 
50 % (коти), від 0 % (собаки) до 33,3 % 
(коти) на 60 добу, від 0 % (собаки) до 
16,6  % (коти). Менший термін ефек-
тивності препарату при випробуванні 
у собак пов’язан з більш активним 
моціоном тварин у порівнянні до ко-
тів. Ефективність дії інсектоакарицид-
ного спрею з діючою речовиною фі-
проніл підтверджується і випробуван-
нями інших дослідників [4, 5].

Висновки: Протягом усього періо-
ду випробування щодо ефективності 
препаратів ІНСЕКТОСТОП спрей 
проти іксодідозів, ентомонозів та ака-
ріформних кліщів жодна з тварин (со-
баки та коти) не проявляли ніяких 

Таблиця 2 
Оцінка терапевтичної ефективності препарату «ІНСЕКТОСТОП» спрей для собак і 
котів при іксодідозах та ентомонозах.
Види тва-
рин

Доба випробування
3 12 24 30 40 50 60 70

інвазія іксодідозами
6 собак 100% 100% 100% 100% 33,4 %

(n=4)
0%
(n=6)

0%
(n=6)

0 % (n=6)

6 котів 100% 100% 100% 100% 83,3 %
(n=1)

50%
(n=3)

33,3%
(n=4)

16,6% (n=5)

інвазія ентомонозами
6 собак 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% (n=3)
6 котів 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33,3% (n=4)
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ознак побічних реакцій від застосу-
вання препарату.

Препарати з діючою речовиною фі-
проніл рекомендовано для лікувально-
профілактичного використання впро-
довж 4 – тижневого терміну [4, 5]. Дан-
ні дослідження підтверджують ефек-
тивність проти іксодідозів впродовж 
4 тижнів та до 60 діб від ентомонозів. 
Даний препарат може бути рекомендо-
ваний для застосування у практиці 
ветеринарної медицини з лікувально-
профілактичною метою.
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Фуқаролик жамияти ва давлат жа-
мият ҳаётини тартибга соладиган ик-
кита институтдир, аммо буни турли 
воситалар ва усуллар билан амалга 
оширади. Давлатда асосан ҳуқуқий 
нормалар, ҳокимият ва мажбурлаш 
орқали бошқарилса, фуқаролик жами-
ятида – ахлоқий меъёрлар, ишонч, анъ-
аналар ва ўзаро ташкиллаштирилиш, 
ўз-ўзини бошқариш орқали амалга 
оширилади.

Фуқаролик жамияти – давлатга 
қарши эмас, аксинча жамият 
бошқарувида давлат монополиясини 
ва марказлашлашган бошқарувни чега-
ралайди. Халқ манфаатлари учун кура-
шади. Давлат фуқаролик жамияти эр-
кинлигини таъминлайди, лекин уни 
паст даражада ушлаш ва сақлашга ин-
тилади ва уни заифлаштириш учун 
имкониятлар қидиради. Давлат 

фуқаролик жамиятига, унинг тузили-
шига таъсир кўрсатади.

Фуқаролик жамияти давлатни 
рағбатлантиради, сиёсий фаолиятни 
амалга оширади, вакиллик органлари-
нинг жамият ижтимоий ҳаётида фао-
лият юритадиган сиёсий партияларга 
қарамлигини оширади, вакиллик ва 
суд органларининг марказий ва 
маҳаллий ижро этувчи ҳокимият ор-
ганлари фаолияти устидан назоратини 
кенгайтиради, сайловларда иштирок 
этаётган шахслар доирасини кенгайти-
риш учун кучли ижтимоий сиёсатни 
амалга оширади. Ривожланган 
фуқаролик жамияти бўлмаса, ҳар 
қандай замонавий давлатнинг фаолият 
олиб бориши мумкин эмас, чунки 
фуқаролик жамиятининг ташаббусла-
ри давлатни «музлатиш»га йўл бер-
майди, уни доимий яхшилашга, унинг 
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«қудрати» ни чеклайди, иккинчидан – 
у ижтимоий институт сифатида фаоли-
ят олиб боради. Давлатнинг ижтимоий 
хавфсизлик, таълимни бошқариш ва 
соғлиқни сақлашни ташкил қилиш 
каби ижтимоий функциялари давлат 
фаолиятида тобора ортиб бораётган 
ролни ўз ичига олади. Давлат ўзининг 
етакчилик ролини ошириб боради. 
Иқтисодий муносабатларни тартибга 
солишда давлатнинг роли ҳам ошиб 
боради, хусусан, давлат назорат тизи-
ми ривожлантирилади, давлат 
иқтисодий ва молиявий инқирозни 
юмшатиш ва уларни бартараф этиш 
учун мунтазам равишда аралашиб, чо-
ра-тадбирлар кўриб боради. Давлат 
қонунчилигининг доираси кенгайти-
рилади ва ижтимоий қонунчилик фаол 
ривожлантирилиб борилади. Агар 
фуқаролик жамияти давлатдан 
кучлироқ бўлса, у ўз вазифасини мак-
симал даражада бутун жамиятнинг 
ишларини бошқаришни оширишга ин-
тилади Бу асосан эркин матбуот, жамо-
атчилик фикри, кўп партиявийлик ти-
зими, таъсир гуруҳлари орқали инсон 
ҳуқуқлари ва эркинликларини тан 
олиш ва кафолатлашга асосланган 
қонунлар билан демократик институт-
лари орқали амалга оширилади.

Бундай ҳолда, қонун барча синфлар 
ва ижтимоий гуруҳларнинг, бутун жа-
миятнинг хоҳиш-иродаси ва манфаат-
ларига тобора кўпроқ мос келади. У 
нафақат расмий равишда тенг ҳуқуқни 
белгилайди, балки кўп жиҳатдан ижти-
моий кафолатлар билан таъминлайди-
ган ижтимоий таъминот субъектларига 
бир қатор имтиёз ва имтиёзлар беради-

ган ижтимоий ҳуқуқни белгилайди.
ХХ асрнинг 90-йилларида 

фуқаролик жамияти жозибадор форму-
ланинг сўнгги натижасига айланди. 
Улкан демократлаштиришнинг дунё-
вий тамойиллари унинг олдида янги 
уфқларни очди. АҚШ ва Ғарбий Евро-
пада уни жамиятни янгилашнинг 
ҳаракатлантирувчи кучи сифатидаги 
ўрнига нисбатан қизиқишлар кучайди, 
шунингдек, давлат ва ҳукумат таъсир-
лари камайиб бораётган ривожланаёт-
ган мамлакатлар ичида ҳам у кенг 
тарқала бошлади. XX аср 90-йиллар 
бошларида МДҲ мамлакатларида 
фуқаролик жамиятига ўтиш ижтимо-
ий-сиёсий ва фалсафий фанларда сиё-
сий модернизация ёки демократик 
транзит тушунчалари билан белгила-
надиган жараён орқали ўтиши ҳақида 
мутахассислар таъкидлашади. Модер-
низация жараёни Ғарб турига қараб 
ижтимоий тизимни тўлиқ ўзгартириш 
йўналишларини ўз ичига олди. Асосий 
хусусиятлар хусусий мулкка асослан-
ган бозор иқтисодиёти ва либерал де-
мократик сиёсий тизимдир. Шу билан 
бирга, аввалги тузилмаларни 
тақсимлаш ва янги нормаларни жорий 
қилиш, шунингдек, институционал ту-
зилмаларни қайта қуриш билан бир 
қаторда, бошқарув тизимида ва уму-
ман жамиятдаги турли институтлар 
ўртасидаги ҳамкорликнинг янги мо-
деллари нимани англаш борасида из-
чил ўзгаришларга олиб келди. Ушбу 
ўзгаришлар фуқаролик жамияти кон-
цепцияси, демократик институционал 
шакллар ҳақида фикрлар мажмуини ўз 
ичига олувчи, демократияни амалга 
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оширувчи етакчи фаоллар томонидан 
қабул қилинган. Замонавий цивилиза-
ция тараққиётига айланган фуқаролик 
жамияти самарадорлигини ошириш 
демократик давлат қуриш учун 
мустаҳкам пойдевор яратиши мумкин. 
Бу кўплаб ривожланган мамлакатлар-
нинг тажрибасида ўз ифодасини топ-
ган. Ҳозирги босқичда фуқаролик жа-
миятини ўрганиш зарурияти жамият-
нинг ижтимоий ва сиёсий 
барқарорлигига эришиш учун унинг 
асосий сегментларини ва уларнинг 
келгусидаги ривожланиш имкониятла-
рини аниқлаш имконини беради.

Ҳозирги даврга келиб фуқаролик жа-
мияти институтларининг ривожланиб 
бориши билан давлат бошқарувини но-
мараказлаштириш учун ижтимоий, 
иқтисодий ва психологик шарт-
шароитлар яратилади. Бу жараён давлат 
бошқарувини эркинлаштириш ва маъ-
мурий ислоҳотларнинг энг асосий шар-
ти ҳам ҳисобланади. Демократияга баъ-
зи олимлар замонавий жамиятдаги куч-
лар ўртасидаги мувозанатни таъминлов-
чи асосий механизм деб қарашади. Асл 
демократия – фуқаролик жамияти ва 
давлатни чегаралаш, тўғрироғи: “Демо-
кратия бу – ҳукуматни узлуксиз 
тақсимлаш жараёнини кенгайтирувчи ва 
ҳамма вақт ҳам ўзаро боғлиқ бўлмаган 
турлича соҳаларда фуқаролик жамияти 
ва давлатни ошкора равишда назорат 
қилиш”, деб ҳам талқин этилади.

Демак, фуқаролик жамиятининг 
истиқболлари ҳақида шубҳа билан 
қараш мумкин эмас. Бироқ, унинг 
«шаффофлаштириш» жараёни давом 
этмоқда, гарчи у назариядан узоқ 
бўлса-да.
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Незважаючи на 
зростання інтересу до 

проблеми життєвого простору особис-
тості і збільшення числа публікацій з 
даної теми, актуальність та теоретичне 
її рішення не можна вважати заверше-
ним. Безумовно, вітчизняними та су-
часними дослідниками сформовано 
безліч теоретичних позицій, що стосу-
ються вивчення феномена і категорії 
«життєвий простір», існують різні точ-
ки зору визначення життєвого просто-
ру особистості. Починаючи з XIX сто-
ліття чимало науковців намагались 
з›ясувати суть даного феномену, аналі-
зуючи його в різних підходах. Однак, 
останнім часом проглядається виразна 
тенденція щодо трансформації загаль-
ного людського підходу до оточуючого 
світу і до себе як особистості. Даний 
факт робить однозначно актуальними 
дослідження життєвого простору осо-
бистості, його змісту та сутності.

Через категорію «життєвого про-
стору» у психології вибудовується ці-
лісна картина світу, яка визначається 
єдністю людини та інших форм існу-
вання матеріальних предметів та духо-
вних явищ. З одного боку, категорія 
«життєвого простору» зорієнтована на 
найбільш загальні характеристики іс-
нуючого світу, а з іншого  – вона роз-

глядається через дослідження окремих 
структур, проявів та форм.

Тому, основним завданням особис-
тості залишається освоєння і структу-
ризація власного життєвого простору 
через певні способи організації життє-
вого простору. Переважні способи ор-
ганізації життєвого простору станов-
лять підстави для здійснення людиною 
вибору та прийняття життєво важли-
вих рішень.

В залежності від наукової позиції та 
практичного підходу вивчення, життє-
вий простір особистості розглядається 
науковцями в категоріях життєвого 
світу (Е. Гуссерль, І. Касавін, Г. Ріккерт, 
А.  Щюц, М.  Мерло-Понті, П.  Бергер, 
Т. Лукман, А.Маслоу та ін.), життєвого 
середовища (Ю.  Швалб, О.  Вернік, 
О.  Рудоміно-Дусятська, О.  Вовчик-
Блакитна, А.  Льовочкіна, О.  Гарнець, 
О.  Паламарчук), життєвого шляху 
(Ш. Бюлер, Р. Ассаджиолі, К. Абульха-
нова-Славська, В.  Моляко, В.  Рома-
нець, Н. Перн, С. Рубінштейн) та жит-
тєвого простору особистості (К. Левін, 
С.  Нартова-Бочавер, І.  Шкуратова, 
О. Назарук, Т. Титаренко).

У психологічній науці знання про 
життєвий простір особистості відо-
бражаються в створеній в 40-ві роки 
теорії К. Левіна, яка на сьогоднішній 
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день становить основну теоретико-ме-
тодологічну базу з вивчення даного 
психологічного конструкту.

К. Левін зображував життєвий про-
стір у вигляді овалу, в центрі якого 
знаходиться коло, що символізує вну-
трішній світ людини. Життєвий про-
стір обрамляє два кордони: зовнішній 
і внутрішній. Зовнішня грань є кордо-
ном життєвого простору в межах ре-
ального фізичного і соціального ма-
кросвіту, внутрішня межа відокрем-
лює внутрішній світ людини від її пси-
хологічного простору в межах 
життєвого простору. [5]

Таким чином життєвий простір 
охоплює й особистість, і її психологіч-
не оточення, створюючи єдине психо-
логічне поле, яке включає в себе: уяв-
лення індивіда про своє майбутнє та 
минуле, теперішнє його положення; 
певні його очікування, бажання, по-
треби, мотивацію, цілі, настрій, стра-
хи, тривогу, ідеали, мрії; психологічне 
оточення індивіда, а також фізичний 
та соціальний світ, який може вплива-
ти на цей простір індивіда. [5]

Визначаючи зміст життєвого про-
стору, К. Левін підкреслював, що існує 
спокуса обмежитися чисто психологіч-
ними явищами, подібними мотивам, 
когнітивним схемам, цілям, і виключи-
ти фізичні і соціальні події, що не ма-
ють на людину прямого впливу. Але в 
життєвому просторі існують події та 
процеси, які хоча і відносяться до фі-
зичних, економічних чи правових 
явищ, але мають вплив на індивіда.[5]

Представник екопсихологічного 
підходу Ю.М. Швалб дає наступне ви-

значення життєвого простору: «Про-
стір – це місце докладання зусиль лю-
дини, спрямованих на осмислену й ці-
льову зміну умов власного існування. 
Іншими словами, простір життя є ба-
зовим психологічним конструктом 
визначення структури світу, яке бу-
дується суб›єктом виходячи із само-
визначення свого місця в цьому сві-
ті.» [7, c. 13]

При цьому важливим, на переко-
нання вченого, є те, що і у психологіч-
них, і у соціологічних теоріях ствер-
джується: самі по собі об’єкти просто-
ру не створюють. Для цього необхідне 
специфічне «накладання» вектора осо-
бистісних або соціальних ставлень, які 
й структурують об’єкти відносно один 
одного, тобто створюють «простір» 
[10, с.217].

У свою чергу М.Р. Хасанов вважає, 
що з індивідуальної позиції, життєвий 
простір виступає для людини, як поле 
актуальних можливостей. Це та об-
ласть буття, яка піддається свідомим 
змінам, в якій можливе конструюван-
ня світу, відповідно до тих чи інших 
установок і орієнтирів визнаних і при-
йнятих людиною раніше. Діалог люди-
ни з життєвим світом постійний. Мо-
вою цього діалогу виступають дві пло-
щини, життєві ситуації і діяльність 
людини. Протягом життя людина ви-
рішує завдання, які перед нею ставить 
світ. Цей діалог ніколи не припиняєть-
ся, він необхідний людині для розви-
тку і становить суть її життя. Результа-
том спрямованої на себе діяльності 
людини, є навколишній світ, який змі-
нюється.[9]
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Важливе значення для нашого до-
слідження мають роботи німецького 
психолога гуманістичного спрямуван-
ня, Х. Томе. Вчений дає таке визначен-
ня життєвого простору: «Життєвий 
світ особистості або її суб’єктивний 
життєвий простір представляє собою 
когнітивно-репрезентований і психіч-
но-опрацьований реальний світ її 
життя» [8].

Отже, теоретичний аналіз з даної 
проблематики дає можливість ствер-
джувати, що життєвий простір осо-
бистості є складною системою 
суб›єктивно опрацьованої реальності 
особистості, яка виникає в результаті 
взаємовідносин «Людина-Світ» та 
проявляється в індивідуальних спосо-
бах організації власного життя осо-
бистості. А також дозволяє виокреми-
ти у його структурі психологічний, со-
ціальний, та фізичний простори. Про-
те, варто зазначити, що такий поділ є 
чисто теоретичним конструктом. В 
свідомості людини, вони не існують 
окремо один від одного, а лише поста-
ють як одне ціле. Наразі коротко оха-
рактеризуємо кожен з них:

1. Фізичний простір особистості  – 
це та об’єктивна реальність, що оточує 
особистість, задає їй просторові та ча-
сові рамки. Сюди ж варто віднести і 
природне середовище. Фізичний про-
стір  – це також і явища матеріальної 
культури, і власне тіло людини. Оскіль-
ки у фізичному просторі людина існує 
як (фізичне) тіло, яке має цілком оче-
видні фізичні характеристики. У фі-
зичному просторі життєдіяльність лю-
дини розглядається через підпорядку-

вання біологічним законам і неможли-
ва поза природним та техногенним 
середовищем, а також атрибутних 
властивостей матерії.

2. Соціальний простір – це простір 
соціальних зв’язків і контактів, про-
стір інших людей та себе серед інших 
людей. Це світ людських комунікацій, 
міжоособистісного спілкування та 
взаємодій. Це простір в якому створю-
ються соціальні інститути, формують-
ся соціальні ролі та присвоюється со-
ціальний статус. Ситуації, які виника-
ють в даному просторі однозначно 
пов’язані із присутністю інших у на-
шому житті, будь то сімейні чи ділові 
взаємостосунки, знайомі чи незнайомі 
між собою особистості, ті, які безпо-
середньо впливають на життя індивіда 
або ж ті, які не мають ніякого впливу, 
проте є членами даного суспільства, 
групи, команди, тощо. Сюди ж варто 
віднести політичні та військові ситуа-
ції, а також культурну, сімейну та про-
фесійну сферу особистості.

3. Психологічний простір  – це вну-
трішній простір особистості, суть яко-
го полягає в людській унікальності, не-
повторності, суб’єктності, переживан-
нях та особистій ідентичності людини. 
У психологічному просторі завдяки пе-
реживанню цілісності, безперервності і 
тотожності зводяться воєдино вну-
трішній і зовнішній світ особистості. 
Все те, що «породжене», створене, 
сформоване людським психічним і під-
тримуване самим суб›єктом відповідно 
до його життєвих принципів, сенсів, 
цінностей, цілей, ідей – і становить пси-
хологічний простір особистості. Тільки 
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через психологічний простір особис-
тості можна пізнати людину, дослідити 
її внутрішній стан, визначити та оціни-
ти її життєву ситуацію.

Досліджуючи особистісний простір 
особистості В. В. Коширець виділяє 
такі його компоненти – адаптаційний, 
мотиваційний, особистісно-поведін-
ковий. Кожен із компонентів виконує 
свої специфічні функції: адаптаційний 
компонент – пристосувальну (присто-
сування людини до змін умов життя 
через засвоєння «цінностей розвитку», 
стереотипів укладу життя, навичок 
спільного проживання тощо), контро-
люючу (включення соціального контр-
олю при зміні або трансформації за-
гально соціальних цінностей і норм 
життя людини) та захисну (збережен-
ня фізичних та інтелектуальних ресур-
сів, забезпечення безпеки та психоло-
гічного комфорту людини при зміні 
або трансформації умов життєдіяль-
ності); мотиваційний компонент – ста-
білізуючу (забезпечення просторово-
часової та соціокультурної стабільнос-
ті як основи стійких мотиваційних 
тенденцій поведінки), ідентифікаційну 
(забезпечення персоналізованих 
зв’язків із соціальним світом та ста-
новлення зрілого Я-соціального на рів-
ні групової та індивідуальної реаліза-
ції) та інноваційну(сприяння переорі-
єнтації на цільові ознаки розвитку, 
прояви ініціативності, пошукову інно-
ваційного укладу життя аж до найви-
щих форм індивідуальної активності і 
самореалізації); особистісно-поведін-
ковий компонент  – організуючу (за-
безпечення усвідомленого зворотного 

зв’язку із соціальними інституціями 
засобом організованої нормативної 
поведінки особистості, засвоєної по-
ведінкової мобільності та сформова-
ного вміння орієнтації в соціальних 
ситуаціях), комунікативну (забезпе-
чення консенсусу взаємодії з об’єктами 
та суб’єктами соціального світу в меж-
ах системи локальних і універсальних 
зв’язків спілкування з повним набо-
ром емоційної озброєності повагою, 
схваленням та підтримкою оточення) 
та акумулюючу (накопичення соціаль-
ного й індивідуального потенціалу 
щодо прояву відповідальності, уміння 
концентрувати особистісну активність 
настановлення світогляду, цінностей 
та внутрішньої позиції власного Я) [5].

Відповідно до даної класифікації та 
структури життєвого простору осо-
бистості нами виділено компоненти 
організації життєвого простору осо-
бистості: ціннісно-мотиваційний, ког-
нітивний, емоційно-почуттєвий, кона-
тивний (поведінковий) та особистіс-
ний компоненти.

1. Ціннісно-мотиваційний компо-
нент є осереддям життєвого простору 
особистості, який займає місце на пе-
ретині двох великих предметних об-
ластей: мотивації, з одного боку, та 
світоглядної структури свідомості, з 
іншого. Через ціннісно-смислову сфе-
ру особистості відображається вну-
трішній світ людини: її потреби, інтер-
еси, прагнення, ідеали, переконання, 
відношення, сенси, які спрямовують 
особистість та виражають соціально-
детерміновані відносини особистості 
до дійсності.
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До ціннісно-мотиваційного компо-
ненту як підсистеми життєвого про-
стору особистості відносяться:

• ціннісні орієнтації  – це підстави, 
які виконують гнучку регулятивну 
функцію, за якими особистість «ви-
будовує» об’єкти, суб’єкти, події за 
ступенем їх значущості. Плануючи 
власне майбутнє, особистість орієн-
тується насамперед на певну ієрархію 
цінностей, представлену в її свідомос-
ті. Серед широкого спектра соціаль-
них цінностей, індивід вибирає ті, які 
найбільш тісно пов›язані з його домі-
нуючими потребами. Предмети цих 
потреб, будучи усвідомленими осо-
бистістю, стають її провідними жит-
тєвими цінностями. Виборча спрямо-
ваність на ці цінності відбивається в 
ієрархії ціннісних орієнтацій особис-
тості.

• особистісні смисли  – «індивідуалі-
зоване відображення справжнього 
ставлення особистості до тих об›єктів, 
заради яких розгортається її діяль-
ність, усвідомлюване як «значення  – 
для  – мене» засвоюваних суб›єктом 
безособових знань про світ, що 
включають поняття, вміння, дії та 
вчинки, що здійснюються людьми, 
соціальні ролі, цінності й ідеали» [6, c. 
192].

Центральна з цих особливостей  – 
похідність особистісного сенсу від міс-
ця людини в системі суспільних від-
носин і від її соціальної позиції. Таким 
чином, смисл – це вираження ставлен-
ня суб›єкта до явищ об›єктивної дій-
сності, змін навколишнього світу, 
власної діяльності й вчинків інших, до 

результатів творчості, до краси навко-
лишнього світу. Смисл не заданий спо-
чатку, він формується суб›єктом у про-
цесі вирішення «задачі на смисл», що 
передбачає особистісну активність і 
відповідальність за результат. Праг-
нення людини до смислу виступає од-
нією з найважливіших потреб людини, 
задоволення якої визначається здат-
ністю взяти на себе відповідальність, 
вірою у власну здатність здійснювати 
контроль над своєю долею.

Ключовим показником наявності 
особистісного смислу є осмисленість 
життя. Осмисленість життя визнача-
ється як осмисленість минулого, сього-
дення й майбутнього, як наявність мети 
в житті, як переживання індивідом он-
тологічної значущості життя [6].

• спрямованість особистості – це сис-
тема стійких спонукань особистості, як 
усталену систему найважливіших ці-
льових програм особистості, що визна-
чає смислову єдність її поведінки.

Спрямованість являє собою інте-
гральну психологічну характеристику 
системи суб›єктивних цінностей, став-
лення до оточуючого світу, до себе та 
інших людей. Конкретизується спря-
мованість через сферу ціннісно-смис-
лових відносин і визначається вибо-
ром мотивів, прийомів та способів 
спілкування з іншими.

Таким чином ціннісно-мотивацій-
ний компонент організації життєвого 
простору виконує функцію життєво-
го орієнтира, основи для вибору ді-
яльності, субординації цілей, при-
йняття рішень, в яких ніби резюму-
ється весь життєвий досвід, накопи-
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чений особистістю в її 
індивідуальному розвитку.

2. Когнітивний компонент об’єднує 
ті феномени, які пов›язані із когнітив-
ною (пізнавальною) сферою особис-
тості. У цій сфері специфічно взаємо-
діють психічні процеси, забезпечуючи 
єдиний потік цілісної свідомої відо-
бражувальної та перетворювальної 
продуктивної діяльності.

До когнітивних процесів досить 
часто відносять пам›ять, увагу, сприй-
няття, розуміння, мислення, прийнят-
тя рішень, дії і впливу – в тій мірі або в 
тій частині, в якій вони зайняті пізна-
вальними процесами, а не чимось ін-
шим (потягами, розвагами і т.д.)

Зарубіжні вчені (М. Лахлу, Э. Отто-
не, М. Швебель) використовують по-
няття «когнітивна сфера» в сфері педа-
гогіки і психології при описі зовнішніх 
умов когнітивного розвитку особис-
тості школяра в процесі навчальної 
взаємодії.

Доречно згадати, що ідея когнітив-
них структур як приватних специфіч-
них психічних утворень особистості 
була викладена Дж. Келлі в теорії осо-
бистісних конструктів виходячи з пе-
реконання про те, що Homo Sapiens 
будучи включеним в багатоаспектні 
соціальні відносини і відповідно до 
своєї унікальної природи має можли-
вість свідомо конструювати, аналізу-
вати, не фіксувати свою психічну ді-
яльність.[4]

Таким чином когнітивний компо-
нент організації життєвого простору 
з одного боку залежить від біопсихо-
соціальної природи особистості, а з 

іншого  – є продуктом свідомої фор-
мально-операціональної діяльності 
особистості в умовах тієї чи іншої ре-
альності.

Сильно спрощуючи, можна сказа-
ти, що це компетентність і знання, 
вміння і навички. Прикладом чого 
може слугувати: раціональне сприй-
няття  – це сприйняття аналітичне, 
критичне, що відрізняється від інтуїції 
і живого враження.

Суттєво відмінним від когнітивно-
го компоненту в організації життєвого 
простору особистості виступає емо-
ційно-почуттєвий компонент.

4. Емоційно-почуттєвий компонент 
відповідає за афективні процеси, тобто 
психічні процеси, емоційно-чуттєвого 
ставлення до життя і взаємодії зі сві-
том, собою і людьми (почуття і перед-
чуття, бажання і імпульси, враження і 
переживання).

Важливою характеристикою емоцій-
но-почуттєвого компоненту є його регу-
лятивна функція та розвиток здатності 
оцінювати та переживати свою життєву 
позицію в системі цінностей, на які орі-
єнтуються особистість. Переживання, 
що виникли в людини, виступають у 
ролі сигналів, які інформують людину 
про перебіг процесу задоволення її по-
треб, на який різновид перешкод вона 
натрапляє, на що слід звернути увагу, 
над чим необхідно замислитися, що по-
трібно змінити. Емоція сигналізує про 
благополучний або неблагополучний 
розвиток подій, про більшу або меншу 
визначеність становища суб›єкта в сис-
темі його предметних і міжособистісних 
взаєминах і забезпечує тим самим орга-
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нізацію її поведінки в умовах спілкуван-
ня та діяльності.

4. Конативний (поведінковий) ком-
понент або організаційно-діяльнісний 
компонент об’єднує ті феномени, що 
пов’язані з конкретною поведінкою 
особистості в різноманітних життєвих 
ситуаціях. Тобто поведінкою, що регу-
люється інтеріоризованими нормами 
та цінностями відповідної соціальної 
групи. Поведінковий компонент  – це 
намір вести себе певним чином у від-
повідь на почуття, результат установ-
ки, схильність до характерних дій.

Оскільки життя й діяльність люди-
ни в умовах сучасного суспільства тіс-
но пов’язані з періодичним, іноді до-
сить тривалим і інтенсивним впливом 
екстремальних факторів життєдіяль-
ності (психологічним стресом) кона-
тивний компонент проявляється в 
формі копінг-поведінки особистості.

Поведінка, яка має на меті усунути 
або зменшити інтенсивність впливу 
стресора, змінити зв’язок стресу з 
власне фізичним або соціальним се-
редовищем розглядається як активна 
копінг-поведінка. Пасивна копінг-по-
ведінка являє собою інтрапсихічні 
форми подолання стресу, призначені 
для зниження емоційного збудження 
раніше, ніж зміниться ситуація.

5. Особистісний компонент. Зміст 
даного компонента розкривається че-
рез поняття «толерантність до неви-
значеності». Це поняття було введено в 
середині минулого століття в теорії Т. 
Адорно і його колег (Р.Сенфорд, Е. 
Френкель-Брунсвік, Д. Левінсон), ви-
східне до поглядів Е. Йенш і трактува-

лася як здатність справлятися зі склад-
ністю навколишнього світу [6].

У підходах, що розвиваються в Ро-
сії і СНД, толерантність до невизначе-
ності трактується як інтегральна осо-
бистісна характеристика. При цьому в 
різноманітних дослідницьких проек-
тах показано зв›язок цього феномена з 
когнітивно-стильовими і особистісни-
ми характеристиками людини (М. Юр-
таєва), розвитком ідентичності осо-
бистості (А.І Гусєв), особливостями 
прийняття рішення в ситуації мораль-
ного (Чигринова) і особистісного 
(Д. А. Леонтьєв, Є. Ю. Мандрикова, О. 
Ю. Мандрикова) вибору, виявлені со-
ціальна, культурна, професійна і віко-
ва специфіка прояву толерантності до 
невизначеності). [6]

Сучасний французький політичний 
філософ Ален Бадью вводить дуже 
важливе поняття «готовність до події» 
як особливість стратегії людини, яка 
готує до ситуації невизначеності. 
«Бути готовим до події» – значить бути 
в суб›єктивному розташуванні, що до-
зволяє визнати нову можливість.... Го-
тувати подія – значить бути розташо-
ваним його прийняти.... Бути готовим 
до події – значить бути в такому стані 
духу, в якому порядок світу, що пану-
ють сили не володіють абсолютним 
контролем над можливостями » [1]. 
Звідси випливає, що невизначеність, 
крім неприємних емоцій, містить в 
собі важливий, позитивний потенціал 
для людини, який може, виробивши в 
собі адекватну позицію по відношен-
ню до невизначеності, відчути власти-
ві їй позитивні можливості.
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Готовність до події є, по суті, готов-
ність до невизначеності, або готовність 
до вибору (останній термін здається нам 
найбільш точним) (див. [6]). В. П. Зін-
ченко [2] називає готовністю до вибору 
нефіксовану установку, по Д.Н. Узнадзе, 
відзначаючи, що В.А. Лефевр вважає 
таку готовність атрибутом всього живо-
го. Ще раз уточнимо: мова йде про го-
товність до різних можливостям, готов-
ності робити і реалізовувати тут і тепер 
вибір, не зумовлений заздалегідь.

Отже, під організацією життєвого 
простору особистості ми розуміємо 
процес управління життєвим про-
стором, який відбувається за рахунок 
складної внутрішньої системи детер-
мінант особистості, а саме ціннісно-
мотиваційного, когнітивного, емоцій-
но-почуттєвого, конативного та осо-
бистісного компонентів, які проявля-
ються в здатності індивіда приймати 
життєво важливі рішення відповідно 
до його життєвої ситуації.

Саме прийняте рішення по відно-
шенню до життєвої ситуації є формою 
організації життєвого простору осо-
бистості і кінцевим результатом робо-
ти всієї психічної системи. Тому в не-
обхідності прийняття рішень – склад-
них і простих, важливих і другоряд-
них – полягає суть процесу організації 
життєвого простору особистості.
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Основною перешкодою стабілізації 
життєдіяльності цінних та рідкісних 
видів комах є зникнення придатних 
для існування біотопів. Чисельність 
багатьох комах в умовах інтенсивного 
землеробства визначається переважно 
рівнем господарського впливу, тому 
виділення зон з мінімальними пору-
шеннями і зон екологічних притулків є 
передумовою збереження фауністич-
ного багатства. Одним із шляхів вирі-
шення проблеми збереження біорізно-
маніття ентомокомплексів є детельна 
біогеоценотична оцінка цінності біо-
топів.

Оцінка стану середовища за індика-
торними групами організмів з метою збе-
реження різноманітності компонентів 
природних та напівприродних біоцено-
зів, а отже їх стійкості є важливою еколо-
гічною проблемою на сучасному етапі іс-
нування екосистем. Одним із імператив-
них показників стану угруповань є їх 
структура. Хоча в літературі окремі види 
структур угруповань досліджуються різ-
ними авторами, проте дуже мало робіт в 
яких оцінка стану угруповань ґрунтуєть-
ся на комплексному аналізі усіх трьох 
типів структур притаманних даній біо-
системі. Тому, актуальність обраної нами 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ВИДОВОЇ СТРУКТУРИ УГРУПОВАНЬ 
ТВЕРДОКРИЛИХ ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ БІОТОПУ

Никитюк Ю.А.
Житомирський національний агроекологічний університет
Яніцький В.С.
Державне підприємство «Соснівське лісове господарство»

Рис. 1. Співвідношення родини комах, що мешкають на поверхні грунту з ряду твер-
докрилі (Coleoptera) дендропарку, %
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теми зумовлена відсутністю цілісного 
підходу до дослідження структури тва-
ринних угруповань.

В результаті проведених дослі-
джень було встановлено, що ряд твер-
докрилих в угрупованнях комах ден-

Рис. 2. Співвідношення родини комах, що мешкають на поверхні грунту з ряду твер-
докрилі (Coleoptera) саду, %

Рис. 3. Співвідношення родини комах, що мешкають на поверхні грунту з ряду твер-
докрилі (Coleoptera) полезахисної лісосмуги, %
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дропарку представлений 9  родинами, 
які об’єднують 16  видів: родини 
Chrysomelidae, Coccinellidae, Elateridae, 
Scarabaeidae  – 2  видами, Carabidae  – 
4  видами, Curculionidae, Meloidae, 
Pyrochroidae, Lymexylidae  – 1  видом 
(рис. 1).

В результаті проведених дослі-
джень було встановлено, що сад харак-
теризується 7  родинами ряду твердо-
крилих, які включають в себе 18 видів 
комах, з них по 4 види з родин Chryso-
melidae, Carabidae, Curculionidae, по 
2 виду з родин Coccinellidae, Ceramby-
cidae, по 1  виду родин Scarabaeidae, 
Elateridae (рис. 2).

В результаті таксономічного аналі-
зу було встановлено, що полезахисна 
лісосмуга характеризується 9  родина-
ми твердокрилих (17  видів), з них 
4  види з родини Carabidae, по 2  види 
родин Curculionidae, Coccinellidae, 
3 види родини Chrysomelidae, Elateridae 
та по 1  виду з родин Buprestidae, 
Cerambycidae, Lymexylidae, Byturidae 
(рис. 3).

Твердокрилі (Coleoptera), що меш-
кають на поверхні ґрунту, в досліджу-
ваних біотопах представлені родинами 
Carabidae – 47,4 %, Curculionidae – 20,0 
%, Chrysomelidae  – 10,2 %, Coccinelli-
dae  – 5,1 %, Meloidae  – 2,0 %, Elateri-
dae – 5,6 %, Cantharidae – 0,2 %, Scara-
baeidae  – 6,1 %, Cerambycidae  – 1,4 %, 
Lymexylidae  – 1,3 %, Trogidae  – 0,1 %, 
Pyrochroidae – 0,1 %, Buprestidae – 0,1 %, 
Byturidae  – 0,3 %. Дані групи комах є 
індикаторними, оскільки своїм видо-
вим складом і різноманітністю можуть 

характеризувати ступінь порушеності 
біотопу.
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Нині проблемами віртуалістики за-
ймаються вчені різних сфер знань. 
Проблема віртуальної реальності роз-
робляється в сучасних природничо-
наукових, гуманітарних, філософських 
та міждисциплінарних дослідженнях. 
Стрімке поширення використання 
віртуальної реальності в науковому і 
повсякденному дискурсі та складність 
і неоднозначність її феноменів потре-
бує різностороннього філософського 
аналізу.

З позиції сьогодення віртуалістику 
можна розглядати як напрямок в філо-
софії постнекласичного періоду, що 
займається створенням теоретичного 
знання на межі антропоцентричної і 
космоцентричних перспектив, вирі-
шуючи актуальну проблему їх відмін-
ності, що пов’язана з включенням 
суб’єкта діяльності в сферу раціональ-
ності і створення теоретичного зна-
ння. З іншого боку, віртуалістика – це 
новий парадигмальний підхід, що роз-
вивається в рамках постнекласичної 
картини світу, започаткований на іде-
ях поліонтизма і поліонтологічності 
будь-якої реальності.

Одним із перших вчених постра-
дянських країн, що розпочали дослі-
джувати термін «віртуальність» був 

російський вчений, доктор психологіч-
них наук М. А. Носов. Цей термін по-
стійно поповнювався новими значен-
нями. Відмічаючи багатоаспектність 
віртуалістики М. А. Носов писав: «Під-
хід, оснований на визнанні поліонтич-
ної реальності, одержав назву віртуа-
лістика» [2, с. 32]. Під поліонтичною 
реальністю автор розуміє множину 
потенціальних станів буття. І яка б не 
була природа віртуальної реальності – 
фізична, психологічна, технічна і т. д., 
вона має ряд властивостей: узгодже-
ність, актуальність, автономність, ін-
терактивність.

В межах поліонтичного підходу да-
ється таке визначення віртуальної ре-
альності. Віртуальна реальність  – це 
така реальність, яка незалежно від її 
природи  – фізичної, психологічної, 
технічної і т. і., має ряд властивостей:

• породженість (коли віртуальні 
об’єкти існують в даний момент часу, 
що за Дільтеєм, уявляє собою «невтом-
ний рух теперішнього, в якому справ-
жнє стає минулим, а майбутнє – тепе-
рішнім. Сучасне є наповненням часо-
вого моменту реальністю, воно є хви-
лювання в протилежність спогадам чи 
уявленням про майбутнє, що виступає 
як бажання, очікування, надія, страх, 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІОНТИЧНОГО 
ПІДХОДУ ДО ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Храменок Л. О.
викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти

Ключові слова: віртуальна реальність, віртуалістика, поліонтичний підхід, 
формалізація.
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неспокій. Ця наповнюваність реаль-
ністю, чи справжнім, постійно існує, у 
той час коли зміст хвилювання постій-
но змінюється... Таким чином, частини 
наповненого часу не тільки якісно від-
мінні один від одного... але і кожна 
частина потоку часу, незалежно один 
від одного, що його наповнює, має різ-
ний характер» [1, с. 456] ). Віртуальна 
реальність породжена активністю по-
роджувальної реальності і існує, доки 
відбувається ця активність;

• актуальність (яка пояснюється 
тим, що «віртуальні об’єкти існують 
тільки актуально, тільки «тут і тепер», 
поки в породжуючій реальності відбу-
ваються процеси, що їх генерують» [3, 
с. 403]);

• автономність (це пояснюється 
тим, що віртуальна реальність має свій 
час, свій простір, свої закони існуван-
ня. Для людини, яка знаходиться у 
віртуальній реальності вічність (три-
валість) і момент часу у зовнішній ре-
альності тотожні);

• інтерактивність(коли об’єкти вір-
туальної реальності можуть взаємоді-
яти з об’єктами породжуючої їх реаль-
ності).

М. А Носов розділяє поняття «вір-
туальної реальності» на два види:

• нормальна(консуетал), ординарна, 
яка відповідає нормальному процесу 
актуалізації образа, тобто коли різні 
події переживаються нами звичайним 
чином. Вони відбуваються завжди за 
винятком віртуальних подій;

• незвичайна(вирт уал), яка 
відповідає віртуальному процесу 
актуалізації образа, тобто виникнення 

віртуальної події переживається 
досить короткий час порівняно з 
ординарними подіями.

Віртуальна реальність може поро-
джувати віртуальну реальність різних 
рівнів відносно константної реальнос-
ті. Є три види подій у психологічній 
віртуальній реальності: консуетал, 
гратуал та інгратуал. Якщо людина ви-
конує діяльність більш простішу, за 
тієї, на яку вона здатна, то тут іде мова 
про інгратуали, тобто перехід у вірту-
альну реальність більш низького рів-
ня. Якщо ж відбувається перехід до 
більш високого рівня, то тут уже мова 
йде про гратуали – як незвичайну по-
дію. Але коли людина досить добре 
оволодіває цією новою реальністю, то 
такий стан є консуетальним, а сама 
реальність стає константною.

М. А. Носов[2] пропонує вісім влас-
тивостей віртуальної події. З яких пер-
ші чотири описують віртуальну подію 
із зовні, а наступні чотири із середини. 
Тобто характеристики попадання у 
віртуальну подію та перебування лю-
дини в ній відповідно.

Незвичність. Скільки би віртуаль-
на подія не виникала, кожен раз вона 
переживається як незвичайна і не-
звична подія.

Спонтанність. Віртуальність ви-
никає несподівано і ненавмисно. Ви-
никнення віртуала не контролюється 
свідомістю людини і не залежить від її 
волі(намірів і бажань).

Фрагментарність. В людини, яка 
знаходиться у віртуалі, з’являється 
відчуття якоїсь відокремлюваності, 
відокремлюваності частин свого тіла 
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від себе(в таких випадках говорять, 
наприклад, що руки не слухаються але 
чи, навпаки, руки все роблять самі). 
Віртуал породжується фрагментом 
людської діяльності, а переживається 
всім людським єством.

Об’єктивованість. Про що людина 
не говорила б – про зміни в протіканні 
діяльності, про нахлинання відчуттів, 
про затемнення свідомості і т. д. – вона 
говорить про себе не як про активне 
начало, від якого починаються ці події, 
ці думки, ці дії, а як про об’єкт, яким 
оволодівають думки, переживання, дії. 
Розповідь іде про те, що відбувається з 
людиною, про те, чому вона підвладна.

Змінність статусу тілесності. У 
віртуалі відбувається відкриття другої 
тілесності, коли міняються відчуття 
свого тіла і відчуття зовнішнього про-
стору. У гратуалі реальність, де відбу-
ваються дії людини, тіло стає легким 
та приємним, а простір розширюється 
і переживається як привабливий, ат-
трактивний. У інгратуалі людина за-
циклюється на якомусь одному фраг-
менті своєї діяльності, тіло стає чу-
жим, непідвладним, а простір, в якому 
вона діє, стає важким, неприємним.

Змінність статусу свідомості. У 
віртуалі змінюється характер функціо-
нування свідомості. В гратуалі сфера 
діяльності людини розширюється  – 
людина легко сприймає та переробляє 
весь необхідний обсяг інформації. В 
інгратуалі сфера діяльності зменшу-
ється – інформація сприймається і пе-
реробляється з певними зусиллями.

Змінність статусу особистості. У 
віртуалі людина зовсім інакше оцінює 

себе і свої можливості. В гратуалі, коли 
діяльність людини протікає легко 
з’являється відчуття своєї могутності, 
легко сприймається і переробляється 
необхідна інформація. В інгратуалі, 
коли діяльність людини протікає до-
сить важко, з’являється відчуття без-
силля, інформація сприймається і пе-
реробляється досить важко.

Змінність статусу волі. У віртуалі 
змінюється роль волі в діяльності лю-
дини. В гратуалі діяльність здійсню-
ється без зусиль зі сторони людини, 
стає самодіючою силою. В інгратуалі, 
діяльність здійснюється з волевими 
зусиллями, з’являються різні перешко-
ди в її здійсненні.

Побудуємо деяке формальне пред-
ставлення даного підходу. Для цього 
створимо математичну модель поліон-
тичного підходу за допомогою скін-
ченного автомату. Каркасом даної мо-
делі становлять два типи віртуальної 
реальності ( ia  – консуетал, ja  – вір-
туал), причому цей каркас змінюється 
за допомогою консуетальних та вірту-
альних подій. Так, )8,...,2,1,( =jiSijj - 
віртуальна подія, якій притаманні ві-
сім властивостей. Також нехай 

naa ,...,1 -елементи станів простору, а 
саме:

1a - простір станів середовища;
2a - простір станів системи;
3a - простір станів суб’єкта.

Отже, ми маємо ),,,,( ζνYXAM =
- скінченний налагоджений M  – авто-
мат з множиною станів { }naaa ,...,, 10
,та ijS - подію яка переводить автомат 
M із стану ia  в стан ja . Так, ν   – 
функція переходу (в наступний стан) 
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та ζ   – функція переходу. Множини 
YX ,  будемо називати відповідно 

вхідним і вихідним алфавітами авто-
мата, значить { }nxxxX ,...,, 10=   – 
скінченна множина вхідних символів 
та { }nyyyY ,...,, 10=  – скінченна мно-
жина вихідних символів. Також мно-
жину A  будемо називати множиною 
внутрішніх станів.

Значить, скінченний автомат 
),,,,( ζνYXAM =  складається із 

трьох множин YXA ,,  та двох відо-
бражень ζν , . Дана математична аб-
стракція у вигляді скінченного авто-
мату може описувати велику кількість 
різноманітних технічних пристроїв 
таких як комп’ютери, електронні блок-
ноти і т. д. За допомогою такого авто-
мату ми можемо створити своє вірту-
альне середовище, яке створює різно-
манітність реальностей, об’єктивних 

для даного суб’єкту. Таким чином ми 
створюємо віртуальність, що є фено-
меном і відповідає чотирьом власти-
востям: породженості, актуальності, 
автономності та інтерактивності.

Отже можна відзначити, що полі-
онтичний підхід, закладає основу ро-
зуміння складності будови світу, де 
використання віртуалістики допома-
гає в розумінні різних областей знань.
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Державно-приватне партнерство 
(далі – ДПП) в загальному розумінні – 
це специфічна форма відносин держа-
ви і приватного підприємництва, які 
застосовуються для вирішення визна-
чених завдань. Ця форма співпраці 
знаходиться в даний час в активній 
формі та являється достатньо затребу-
ваною. З теоретичної та практичної 
точок зору вона стимулює особливу 
зацікавленість з точки зору аналізу її 
становлення і тенденцій розвитку. В 
зв’язку з цим виникають логічні пи-
тання: як виникли і яким чином роз-
вивалися такі відносини в історичних 
відрізках часу.

Усі галузі господарювання майже 
кожної країни, час від часу, потребу-
ють модернізації та оновлення інфра-
структурного комплексу. Такі потреби 
можуть бути задоволені за участі при-
ватного партнера. В проектах модерні-
зації стає актуальним проведення ана-
лізу вітчизняного і зарубіжного досві-
ду застосування подібних форм співп-
раці, динаміки їх розповсюдження і 
виявлення існуючих на сьогоднішній 
день тенденцій розвитку. Вивчення і 
аналіз накопиченого світового трива-
лого досвіду дозволяють виявити за-

кономірності розвитку партнерства, 
врахування яких підвищить ефектив-
ність створення і функціонування 
ДПП на сучасному етапі розвитку.

Із аналізу наукових досліджень [1 – 
8] простежується чіткий ланцюжок 
формування ДПП, а саме від антично-
го світу до середнього століття, а далі 
до нового часу. Це підтверджує думку 
про достатню зрілість ДПП. З плином 
часу інтерес до такого роду співпраці 
не вщухає. Дослідники [9 – 14] продо-
вжують приділяти достатню увагу ста-
новленню ДПП, як найбільш ефектив-
ній формі взаємовідносин між держа-
вою та приватним бізнесом. Автори 
досліджень [1, 2] вважають, що ДПП – 
це форма взаємодії, сформована в 
останні роки, яка перебуває тільки на 
стадії розвитку та становлення. Висно-
вки досліджень [15] демонструють, що 
ДПП вважається привабливими для 
інвесторів. Приватні партнери все 
більше визнають важливість співпраці 
з державою для забезпечення успішно-
го виконання проектів [16].

В останні роки ДПП має багато по-
зитивних переваг, зокрема створення 
приватного сектору економіки, при-
скорення розвитку, зниження вартості 
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життєвого циклу проекту, сприяння 
зростанню національної економіки та 
зміцненню національної інфраструк-
тури [17].

Із проведених досліджень зрозумі-
ло, що люди, як і в древні часи, реагу-
ють на стимули, а позитивні зовнішні 
ефекти та механізми державно-при-
ватного партнерства є значними сти-
мулами для реалізації спільних проек-
тів. Тобто сьогодення розглядає ДПП 
не тільки, як самостійну інституцію, а і 
як фактор, що впливає на прийняття 
рішення що до інвестування.

В історичних дослідженнях засвід-
чено три великих етапи процесу фор-
мування ДПП:

1. античний світ з містами-держава-
ми (до народження і розпаду імперій);

2. середні століття (епоха географіч-
них відкриттів);

3. новий час, з поширенням респу-
бліканських форм правління і консти-
туційних монархій [3].

Як раніше, так і сьогодні, потреба в 
ДПП зумовлюється наслідком обмеже-
ного фінансового капіталу та бюджет-
них обмежень у державному секторі, а 
мобілізація приватного капіталу необ-
хідна для швидкого впровадження до-
рогих проектів. Особливо це актуаль-
но і має велике значення для країн з 
середнім та низьким рівнем доходу, які 
стикаються з труднощами для отри-
мання фінансування на розвиток інф-
раструктури.

Наступним чинником становлення 
ДПП можна виділити наявність та роз-
виток приватного підприємництва, що 
зумовлює розвиток взаємин між дер-

жавною та приватними структурами 
стосовно об’єднання зусиль для задо-
волення соціальних потреб. У ринко-
вих умовах до ряду функцій потрапля-
ють державні, які часто не виконують-
ся. Як і раніше, виходом з цієї ситуації 
є інтеграція державного регулювання з 
можливостями приватного сектору, 
тобто створення партнерства між 
ними. Ці відносини проявляються 
саме в ДПП. Протягом останніх років 
ДПП продемонструвало багато пози-
тивних переваг, які включають ство-
рення приватного сектору економіки, 
прискорення розвитку, зниження вар-
тості життєвого циклу інвестиційних 
проектів, сприяння зростанню націо-
нальної економіки та зміцненню наці-
ональної інфраструктура.

Та наразі ДПП отримує дещо іншу 
роль. Мова ведеться про новий формат 
розуміння ДПП, як фактора, що впли-
ває на прийняття рішення що до інвес-
тування. Доказом цьому є досліджен-
ня [18-19], в яких доведено та обґрун-
товано роль ДПП в системі забезпе-
чення інвестиційної привабливості.
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На світовому та вітчизняному рин-
ку готельних послуг спостерігаються 
стійкі тенденції стрімкого розвитку, зі 
зростаючим рівнем конкуренції, що 
вимагає від готельних підприємств по-
стійної боротьби за клієнта.

Специфічним фактором конку-
рентної боротьби, що має особливе 
значення як для сфери готельного біз-
несу  є імідж підприємства. Імідж 
впливає на еконо-мічну ефективність 
господарської діяльності, зростання 
обсягів наданих послуг, успішність 
стратегічного розвитку.

Імідж підприємств індустрії гос-
тинності стає вирішальним фактором 
вибо-ру споживачем виробника по-
слуг. У зв’язку з цим, для підприємств 
сфери готель-них послуг важливим за-
вданням є формування позитивного 
іміджу та ефективне управління ним.

Необхідно зазначити, що на даний 
час національні дослідження іміджу 
все ще знаходяться на зародковому 
рівні, виключеннями є дочірні компа-
нії закордонних корпорацій.

Імідж – сформований образ, покли-
каний надати емоційно-психологічний 

вплив на будь кого з метою популяри-
зації або реклами, тобто імідж – це за-
гальне враження, яке створюється у 
людей про ту чи іншу компанію або 
організацію

Імідж підприємств сфери послуг 
трактується як «відносно стійке, емо-
ційно забарвлене, уявлення образу під-
приємства, сформоване на основі осо-
бистого досвіду та отриманої інформа-
ції про його реальні, декларовані та 
очікуваня якості, характеристики та 
показники, які мають економічну, со-
ціальну та іншу значимість для суб 
“єктів взаємодії» [2].

Імідж має характеристики:
Адекватність, правдивість  – ство-

рений імідж повинен відповідати тому, 
що є насправді.

Імідж  – це комплексна характерис-
тика, а не просто торгова марка, дизайн 
чи картинка, що легко запам’ятовується. 
Це ретельно пророблена біографія або 
історія фірми. Тому що, споживач звер-
тає увагу не тільки і не стільки на текст 
та ілюстрації, а підсвідомо його цікав-
лять якості, що утворюють індивіду-
альність фірми.

ІМІДЖ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Лариса Литвинець

Ключові слова: світовий ринок готельних послуг, конкурентна боротьба, 
імідж підприємства, індустрія гостинності, комплексна характеристика.

Анотація: в статті розглянуто вплив стійких тенденцій стрімкого 
розвитку, зі зростаючим рівнем конкуренції, що вимагає від готельних 
підприємств постійної боротьби за клієнта на світовому та вітчизняному 
ринку готельних послуг.
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Він ірраціональний, тому сприйма-
ється як безальтернативна сутність.

Імідж є динамічним і може зміню-
ватися під впливом обставин та нової 
інформації.

Створення іміджу  – це активна 
практична діяльність готельних під-
приємств, спрямована на збереження і 
зміцнення позицій підприємства на 
ринку, різновид маркетингових техно-
логій.

Процес формування іміджу органі-
зації  – це складний процес, який по-
требує максимальної уваги та зусиль. 
Важливою умовою створення іміджу є 
чітке розуміння керівника і персоналу 
організації у необхідній значимості 
створення іміджу.

Формування іміджу складається з 
наступних етапів (рис. 1)

Формування іміджу підприємств 
індустрії гостинності доцільно розгля-
дати з точки зору особливостей  його 
побудови в межах різних груп суб “єк-
тів  взаємодії, акцентуючи увагу на 
групи, які максимально впливають на 
результа-ти та ефективність підпри-
ємств сфери готельного бізнесу.

З метою формування позитивного 
іміджу підприємств індустрії гостин-

ності в уявленні споживачів готельних 
послуг необхідно запроваджувати діє-
ві механізми управління, використову-
вати сучасні обгрунтовані методи, 
прийоми та інструменти.

Імідж підприємства є важливим під 
час вибору готелю споживачем, але за-
безпечення пізнаваності готелю не до-
статньо для формування стійкого імід-
жу, цей процес продовжується під час 
надання послуг та завершення перебу-
вання в готелі.

Характерною особливістю управ-
ління іміджем підприємств готельного 
бізнесу є необхідність формування 
його елементів з урахуванням параме-
трів та факторів, які є найбільш важ-
ливми для споживачів готельних по-
слуг.

Підприємствам готельно-ресторан-
ного господарства необхідно елементи 
іміджу при його моделюванні визна-
чати на основі результатів досліджень 
прихильностей, очікувань та вподо-
бань споживачів готельних послуг, ви-
являти зміни в сприйнятті образу під-
приємства та коригувати модель ре-
ального іміджу підприємства з метою 
досягнення відповідності з бажаним 
очікуваним іміджем.

Рис.1.Етапи формування іміджу підприємств готельно-ресторанного господарства
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На сьогоднішній день готельна ін-
дустрія представляє собою галузь з 
високим рівнем конкуренції. Майже 
щодня з’являються все нові повідо-
млення про створення чи відкриття 
готелю. Нові концепції створюються з 
метою максимально повного задово-
лення потреб визначених груп спожи-
вачів. 

Готельні підприємства створюють-
ся, а через деякий час частина з них не 
витримує конкуренції і виходить з біз-
несу. В цих умовах, якщо підприємства 
хочуть вижити, вони повинні мати 
послідовну, відповідну до обставин 
стра-тегію обслуговування, а також 
добре сформований імідж [4].

Позитивний імідж має колосальне 
значення для будь-якого готельного 
підприємства. Сильний корпоратив-
ний імідж стає необхідною умовою 
досягнен-ня готелем стійкого і трива-
лого ділового успіху. І цьому є цілком 
розумне пояс-нення. 

По-перше, сформований сильний 
імідж дає ефект придбання підприємст-
вом певної ринкової сили, в тому сенсі, 
що призводить до зниження чутливос-
ті до ціни. 

По-друге, сильний імідж зменшує 
замінність послуг, а значить, захищає 
го-тель від атак конкурентів і зміцнює 
позиції щодо товарів-замінників.

 І, по-третє, сильний імідж полег-
шує доступ підприємства до ресурсів 
різ-ного роду: фінансових, інформа-
ційних, людських [1].

Найбільш важливими завданнями 
іміджу готелю є:

 – підвищення престижу підприєм-

ства, тому що розробка фірмового сти-
лю свідчить про увагу організації не 
тільки до питань виробництва;

 – підвищення ефективності рекла-
ми і різних заходів щодо просування 
послуг готельного підприємства. По-
легшення введення на ринок нових 
товарів та послуг, так як підприємству 
із сформованим іміджем вивести то-
вар на ринок легше; 

– підвищення конкурентоспро-
можності компанії; 

– формування та реформування 
громадської думки про готельне 
підприєм-ство. 

Відомо, що на рівень конкуренто-
спроможності готельного підприєм-
ства впливають наступні фактори: 
якість обслуговування споживачів по-
слуг, рівень цін, матеріально-технічна 
база готелю та її стан, розташування 
готелю, рекламні заходи та імідж [3].

Отже, у сучасній практиці господа-
рювання імідж виступає ваго-мим 
фактором впливу на результати і ефек-
тивність діяльності підприємства та на 
рівень його конкурентоспроможності, 
має здатність приносити економічний 
ефект, тому поступово перетворюєть-
ся у багатокомпонентний, складний 
об’єкт управління, що потребує уваги 
до його функціональної складової. 
Саме функціональна складова іміджу 
обумовлює його здатність приносити 
певний економічний ефект та додатко-
ві цінності, які сприяють формуванню 
конкурентних переваг підприємства.

Висновки. Успіх у конкурентній бо-
ротьбі багато в чому залежить від сту-
пеню відповідності реального іміджу 
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заявленому підприємством та очікува-
ному споживачем послуг. Таким чином, 
формування іміджу готельного пі-
дприємства в межах групи споживачів 
послуг потребує цілеспрямованої робо-
ти направленої на утворення постійних 
клієнтів та формування лояльних носі-
їв стійкого позитивного іміджу готелю. 
Саме такі підходи забезпечать форму-
вання іміджу, який сприятиме забезпе-
ченню високого рівня конкурентоспро-
можності та створенню стійких конку-
рентних переваг готельного підприєм-
ства на ринку готельного бізнесу.

З метою формування конкурентних 
переваг та зміцнення конкуренто-
спроможності сучасним готельним 
підприємствам необхідно впроваджу-
вати інноваційні методи та інструмен-
ти управління, одним з яких є імідж 
підприємства. 
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Зорієнтованість на інноваційний 
розвиток національної економіки ви-
магає акцентування уваги на забезпе-
ченні ефективного інноваційного роз-
витку й під-

приємств готельно-ресторанного 
господарства. Це пов’язане з якостя-
ми інновацій, що впроваджуються у 
процесі розвитку організацій, та обу-
мовлює актуальність досліджень, 
присвячених проблематиці іннова-
ційного розвитку підприємств сфери 
послуг та складових цього типу роз-
витку, від яких залежить його ефек-
тивність.

Індустрія гостинності орієнтована 
на споживача, задоволення потреб 
якого є кінцевим результатом ділової 
активності підприємства. Готельно-
ресторанний бізнес є однією з най-
більш значущих складових індустрії 
гостинності. За умови жорсткої конку-
ренції на ринку послуг головною запо-
рукою конкуренто-спроможності, під-
тримки й поліпшення фінансового 

становища підприємства індустрії гос-
тинності стає його інноваційність.

Основними причинами вивчення 
та впровадження інновацій у закладах 
готельно-ресторанного господарства 
є:

–  посилення конкурентної бороть-
би та намагання одержати на ринку 
конкурентні переваги й максимізувати 
прибуток;

– зростання попиту споживачів;
–  забезпечення престижу підпри-

ємства та швидке вирішення проблем, 
що можуть виникнути на підприєм-
стві;

– вивчення наукових новинок та їх 
впровадження у виробничий процес із 
метою поліпшення результатів діяль-
ності підприємства.

Найважливішими завданнями для 
підприємств готельного господарства 
є залучення якомога більшої кількості 
клієнтів та підвищення їхньої лояль-
ності. Розв’язати ці завдання без інно-
ваційних рішень неможливо.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ 
ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Лариса Литвинець

Ключові слова: інновацйний розвиток, національна економіка, індустрія 
гостинності, готельно-ресторанний бізнес, конкурентна боротьба, зростання 
попиту, престиж закладу, завдання підприємств.

Аннотація: Орієнтованість на інноваційний розвиток національної 
економіки пов’язана з якостями інновацій, що впроваджуються у процесі 
розвитку організацій, та обумовлюються актуальністю досліджень, які 
направлені на проблематику інноваційного розвитку підприємств сфери послуг 
та складових цього типу розвитку, від яких залежить ефективність 
підприємств.
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Гнучкості й адаптації до умов ринку 
готельних послуг вимагає від готелів 
перебування у конкурентному середо-
вищі.

Вибір напрямів інноваційного роз-
витку готельних підприємств може 
бути забезпечений не тільки наявніс-
тю оптимальної системи управління й 
ефективного менеджменту, а й тим, 
щоб одержати інновацію у вигляді но-
вого продукту, технології, методів ор-
ганізації й менеджменту, що є резуль-
татом інноваційного процесу.

Важливо не тільки одержати ново-
введення з мінімальними витратами, а 
й саме нововведення як інноваційний 
потенціал, що може забезпечити до-
датковий прибуток за рахунок іннова-
ційних розробок у майбутньому.

Досліджуючи наукові праці вітчиз-
няних і зарубіжних учених, можна 
стверджувати, що, оскільки інновації 
все частіше стають елементом управ-
ління готельними підприємствами, ак-
туальним сьогодні є оцінка їхнього ін-
новаційного потенціалу та його соці-
ально-економічного значення, при-
йняття рішень стосовно розробки й 
застосування інноваційних проектів у 
готельному господарстві.

Планування і прогнозування іннова-
ційної діяльності передбачає пошук но-
вих сфер раціоналізації та вигідного 
вкладання ресурсів, здійснення прогре-
сивних господарських комбінацій у ви-
робництві, орієнтацію на сучасні ринки, 
створення нових продуктів. Всі вони на-
цілені на отримання прибутку та на задо-
волення суспільних потреб на основі до-
сягнення успіху і лідерства на ринку.

Сучасна практика ведення будь-
якої економічної діяльності свідчить, 
що підприємства з метою зміцнення 
своїх конкурентних позицій на ринку 
та формування ефективного плану 
розвитку достатньо часто мають вда-
ватися до певних інноваційних змін.

Розвиток підприємства готельно-
ресторанного господарства неможли-
вий без здійснення інноваційної діяль-
ності. У світі інноваційна діяльність є 
тим фактором, за допомогою якого 
підприємство готельно-ресторанного 
бізнесу пристосовується до змін у мі-
кро- та макросередовищі і може здій-
снювати зміни у них, метою діяльності 
якого є прагнення до лідерства.

Можливість підприємства готель-
но-ресторанного бізнесу вміло вико-
ристовувати інновації сприяє створен-
ню нових та займання наявних ринко-
вих сегментів, підвищення рівня кон-
курентоспроможності та створення 
можливостей для підняття бізнесу на 
новий рівень.

Тобто для запровадження готель-
но-ресторанним підприємством інно-
ваційної діяльності можливе не лише 
за рахунок наявності фінансових та 
інших ресурсів, але й за здатності пер-
соналу підприємства пристосовувати-
ся до нових умов і потреб організації. 
Ця пристосовуваність формується 
лише за рахунок наявності мотивацій-
них заходів щодо персоналу на підпри-
ємстві готельно-ресторанного бізнесу.

Розвиток інноваційної діяльності 
на перспективу неможливий без по-
кращення інноваційної результатив-
ності підприємства та його персоналу, 
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адже інноваційна діяльність повинна 
розглядатися як застосування науко-
во-технічних засобів для діяльності зі 
створення нових конкурентоспро-
можних послуг.

Зазначимо, що розвиток підприєм-
ства готельно-ресторанного господар-
ства неможливий без активного запро-
вадження інноваційної діяльності. У 
всьому сві-ті саме інновації є тим засо-
бом, за допомогою якого підприємство 
готельно-рес-торанного господарства 
адаптується до змін у зовнішньому се-
редовищі або й змі-нює його у власних 
інтересах, прагнучи і досягаючи еко-
номічного лідерства [1].

Здатність підприємства до застосу-
вання інновацій є його невід›ємним 
складником, завдяки чому він займає 
вільні чи створює нові ніші на ринку, 
конкурентні можливості, забезпечую-
чи цим розширення бізнесу [2].

Можемо зазначити, що формуван-
ня потенціалу підприємства готельно-
ресторанного господарства – це визна-
чення ресурсів, можливостей і резер-
вів потенціалу підприємства на довго-
строкову перспективу, що призведе до 
конкурентоспроможності даної орга-
нізації [5].

Інноваційний потенціал у комплек-
сі описує можливості підприємства го-
тельно-ресторанного бізнесу запрова-
джувати інноваційну діяльність, тому 
управління інноваційним потенціалом 
є основним завданням для підприєм-
ства готельно-ресторанного бізнесу, 
оскільки ефективність діяльності в 
умовах сьогоднішньої конкуренції за-
лежить від здатності створювати й ак-

тивно запроваджувати організаційні, 
технічні, маркетингові та інші іннова-
ційні заходи, які створюють інновацій-
ний потенціал [4].

Інновації у наш час  – одне з най-
складніших явищ, яке визначає еконо-
мічне зростання, розвиток і стійкість 
фінансово-господарської діяльності 
будь-якого підприємства.

За своєю сутністю «інновація» є 
синонімом нововведення і дефініцію-
ється як творчий процес у вигляді 
створення нових споживчих вартос-
тей, застосування яких вимагає, щоб 
користувачі змінили звичайні стерео-
типи діяльності, навички.

У більш широкому розумінні  – це 
прогресивні техніко-технологічні, со-
ціально-економічні зміни, нововве-
дення у фінансовій, науково-дослід-
ницькій та інших сферах, поява нових 
способів виробництва, видів продукції 
та послуг, освоєння нових ринків збу-
ту, будь яке вдосконалення, що забез-
печує економію витрат або створює 
умови для такої економії.

Тобто інноваціями є кінцевий ре-
зультат інтелектуальної діяльності 
(науко-во-технологічних досліджень, 
науково-технологічних відкриттів і ви-
находів та наукових ідей) у вигляді 
нового об›єкта (системи, технології, 
обладнання, товарів і послуг) або у ви-
гляді об›єкта, що якісно відрізняється 
від попереднього аналога.

Інновації вважаються засобом, 
який бізнес застосує для того, щоб ви-
стояти в умовах високої конкуренції, 
впоратися з уповільненням темпів 
зростання і зниження рентабельності. 
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Інновація полягає не тільки в новій 
ідеї, скільки в реалізації цієї ідеї.

Останнім часом особливо актуалі-
зовано питання систематизації іннова-
цій, які сприяють ефективності при-
йняття управлінських рішень. Дослі-
дження підходів до систематизації ін-
новацій виявило існування різних 
поглядів щодо набору відповідних 
ознак, наявності або відсутності сис-
темності в їх групуванні.

Ураховуючи наукові погляди на 
розвиток інноваційного потенціалу 
готе-лів, напрями використання інно-
вацій на підприємствах готельного 
господарства (рис.1).

Для підприємств готельного гос-
подарства є наступними напрями ви-

користання інновацій: нові послуги, 
сервісні методи, дизайн та інтер’єр 
(продуктові інновації), методи про-
сування готельної послуги, іннова-
ційні програми розширення клієнт-
ської бази (маркетингові інновації), 
методи набору та управління персо-
налом, оптимізація функціонально-
ієрархічної та територіальної струк-
тури підприємств, розвиток партнер-
ських відносин (організаційно-управ-
лінські інновації), технології 
управління готелем, інформаційні 
технології в системі бронювання та 
резервування, види матеріально-тех-
нічного забезпечення обслуговуван-
ня, екологічні напрями обслуговуван-
ня туристів (процесні інновації).

Рис.1. Напрями використання інновацій на підприємствах індустрії гостинності
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Отже, інноваційний потенціал під-
приємства готельного господарства  – 
це система факторів та складових, яка 
забезпечує здатність підприємства 
впровад-жувати та виробляти готельні 
інновації з метою досягнення успіху та 
підвищення рівня конкурентоспро-
можності.

Інноааційний підхід в готельному 
бізнесі може зводитися до використан-
ня не лише прогресивних інформацій-

них технологій і випуску нових послуг, 
але і цілого комплексу нововведень, що 
зачіпають усі сфери в області управлін-
ня (управління якістю, фінансами, пе-
ерсоналом). При цьому найбільш ефек-
тивною інноваційна політика підпри-
ємства буде у разі одочасного впрова-
дження різних типів інновацій.

Важливою ланкою в обгрунтуванні 
конкурентної стратегії підприємств 
готельно-ресторанного бізнесу є оцін-

Рис.2. Структура дослідження інноваційного потенціалу підприємств готельного 
господарства [3].
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ка їх здатності створити новий про-
дукт чи послугу. Така здатність визна-
чається інноваційним потенціалом 
підприємства, зокрема тими його 
складовими, які створюють основу 
ефективної інноваційної діяльності.

На основі аналізу підходів щодо до-
слідження структури інноваційного 
потенціалу підприємств готельного 
господарства підхід до її вивчення, 
який передбачає послідовне прохо-
дження шести етапів дослідження 
(рис.2).

Саме за відповідності інноваційного 
потенціалу підприємства завданням 
його діяльності реалізація конкурентної 
стратегії може забезпечити кількісне 
зростання бізнесу. Тому важливо, щоб 
оцінка інноваційного потенціалу здій-
снювалася в розрізі стратегічних завдань 
підприємства. Крім усього іншого, це 
дає змогу наступним кроком розробля-
ти заходи для усунення проблем недо-
статньої відповідності складових інно-
ваційного потенціалу завданням обра-
ної конкурентної стратегії.

Висновок.  Отже, в умовах еконо-
мічних змін інновації стають осно-
вним чинником, що сприяє динаміч-
ному розвитку і підвищенню резуль-
тативності функціонування підпри-
ємств готельно-ресторанного 
господарства. Міжнарод-ний досвід 

успішної діяльності підприємств го-
тельного господарства свідчить про 
безальтернативний шлях виживання 
в умовах глобальної конкуренції по-
бу-дований на інноваційній основі 
при активному використанні сучас-
них науково-технічних досягнень, а 
також готовності готелів до інновацій 
та нововведень.
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