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ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ 

ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ПСГ ДЛЯ МЕТОДУ ГОДОГРАФА 

 

Гімер П. Р., 

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри відновлювальної енергетики, 

енергоефективних споруд та інженерних мереж 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

м. Івано-Франківськ, Україна 

 

Аналіз циклічної експлуатації підземних сховищ газу (ПСГ) 

неможливий без використання таких інтегральних показників його роботи 

як середньозважений пластовий тиск і об’єм газу, що зберігається у 

сховищі згідно облікових даних ПСГ. Ці параметри є основою для аналізу 

роботи ПСГ створюваних у виснажних газових і газоконденсатних 

родовищах або у водоносних пластах методом годографа. 

Запропонований вперше ще в 1971 р. [1], цей метод отримав подальший 

розвиток і широко використовується як у вітчизняній, так і у зарубіжній 

практиці [2; 3]. Базується метод годографа на використанні залежності 

між зведеним пластовим тиском і наявним у пласті газом [4]. Відповідна 

формула, отримана на основі рівняння стану реального газу, має вигляд: 

ст
плст

пл

атм
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VT

T
pz
pp 








=

⋅
=

,                        (1) 

де p
 – безрозмірний зведений пластовий тиск; плp  – абсолютний 

пластовий тиск газу в газосховищі, Па; pатм = 101325 Па – атмосферний 

тиск; z – коефіцієнт надстисливості природного газу; R – газова стала 
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природного газу, Дж/(кг∙K); Tпл – пластова температура, K; Tст = 293,15 K 

– стандартна температура; Vпл – об’єм газу в пластових умовах, м3; стV  – 

об’єм газу за стандартних умов, м3. 

Графік залежності )( стVfp =  дозволяє не тільки наочно 

представити взаємозв’язок між експлуатаційними параметрами роботи 

ПСГ, але й дає можливість оцінити ефективність роботи пластової 

частини ПСГ. Зокрема, пряма лінійної апроксимації цієї залежності 

протягом річного циклу роботи ПСГ дозволяє визначити величину 

активно працюючого порового об’єму пласта ПСГ і об’єм газу в застійних 

зонах, в яких накопичується малорухомий газ, забезпечуючи при цьому 

потенційний підпір тиску в газосховищі. 

Але, як показує досвід, результати аналізу методом годографа 

можуть суттєво залежать від прийнятого способу визначення величини 

середнього пластового тиску ПСГ. Прикладом може бути аналіз 

проведений для одного з ПСГ України, створеного у виснаженому 

газовому родовищі. 

В ході експлуатації даного ПСГ, після розбурювання додаткових 

свердловин в центральній зоні, було змінено методику підрахунку 

середнього пластового тиску в сховищі з метою більш повного 

врахування величини середнього тиску в периферійних зонах. Раніше 

тиск розраховували за даними п’яти робочих і двох спостережних 

свердловин у периферійних застійних зонах. За новою методикою 

середній тиск почали визначати за замірами тиску в 14-ти свердловинах 

робочої зони і чотирьох спостережних свердловинах, які відображають 

тиск в пасивних зонах ПСГ. Причому використовувався наступний 

алгоритм: спочатку визначалося середнє значення тиску в робочій зоні, а 

потім визначалося середнє арифметичне з цього тиску і тисків в чотирьох 

спостережних свердловинах. Оскільки середній пластовий тиск повинен 

визначатися як середньозважений по об’єму, то цей підхід, коли тиск в 
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робочій зоні складає 1/5 частку середнього тиску, означає, що поровий 

об’єм робочої зони теж мав би складати 1/5 від загального порового 

об’єму ПСГ з врахуванням порового об’єму всіх застійних зон. 

Подальший аналіз кривих годографа показав, що новий спосіб 

визначення пластового тиску не відображає дійсну картину розподілу газу 

в пласті. На рисунку 1 побудовані годографи двох послідовних річних 

циклів експлуатації ПСГ 1 і 2. Для циклу 1 ще використовувалась стара 

методика розрахунку середнього тиску за даними семи свердловин, а для 

циклу 2 – нова методика, для якої використовували дані 18-ти свердловин. 

Нахил середньої лінії для цих двох циклів дуже різко міняється, 

відображаючи збільшення активного порового об’єму майже вдвічі, що є 

нереальним. А це означає, що співвідношення між об’ємом робочої зони і 

пласта, яке використано в новій формулі розрахунку середнього тиску 

було вибрано невірно. 

Подальші розрахунки величини активного порового об’єму 

даного ПСГ і об’єму його робочої зони виконані на основі кривих 

годографу, показали, що загальний поровий об’єм газосховища з 

врахуванням порового об’єму всіх пасивних зон приблизно в два рази 

більше об’єму робочої зони. Виходячи з цього нами була запропонована 

формула для перерахунку величини середнього тиску в ПСГ на основі 

інформації про пластовий тиск в робочій зоні і про середній тиск в 

сховищі за промисловими даними у вигляді: 
 

( ) серзробпл pxpxp ⋅+−= 25,125,11 ..                      (2) 

 

де x = 0,5 – відношення порового об’єму робочої зони до 

порового об’єму пласта в цілому; pроб.з. – пластовий тиск в робочій зоні 
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зосередженого розміщення свердловин; pсер – середній пластовий тиск, що 

був визначений за промисловими даними для 18-ти свердловин. 

На рисунку 1 побудований годограф роботи ПСГ для циклу 2 з 

використанням значень середнього пластового тиску перерахованих на 

основі промислових даних за формулою (2). Нахил середньої лінії (лінія 

циклу 2 (перерахована)) відображає тепер незначне зменшення активного 

порового об’єму в порівнянні з попереднім роком, що відповідає дійсній 

динаміці роботи ПСГ у цей період. 

Таким чином, хоча метод годографу і є доволі простим і 

ефективним інструментом аналізу роботи ПСГ, він вимагає зваженого 

підходу до вибору вихідних даних і методики розрахунку середнього 

пластового тиску, яка б враховувала реальне співвідношення між 

окремими частинами пластової системи представленими тисками 

відповідних спостережних свердловин. 
 

 

Рис. 1. Вплив зміни методики визначення середнього пластового тиску на 

годограф ПСГ 
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ЗАСТОСУВАННЯ МАГНІТНОЇ ГІПЕРТЕРМІЇ ДЛЯ 

ЗНЕШКОДЖЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ З ПРИРОДНИМИ ТА 

ШТУЧНИМИ ФЕРОМАГНІТНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

 

Калмиков І. П., 

cтудент факультету біотехнології і біотехніки 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

 

На сьогоднішній день існує потреба у пошуку нових методів 

знешкодження мікроорганізмів, що виробили стійкість до 
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антибактеріальних засобів. Внаслідок цього, у наш час почав набувати 

актуальність метод знешкодження мікроорганізмів магнітною 

гіпертермією [1]. Також із літератури відомо, що мікроорганізми 

утворюють біоплівки, які стійкі до антибіотиків, але завдяки магнітній 

гіпертермії такі організми можна знешкоджувати [2]. Магнітна 

гіпертермія – метод знешкодження мікроорганізмів, при якому 

підвищують температуру від 39 до 43 оС шляхом дії змінного магнітного 

поля (ЗМП). Нагрівання відбувається внаслідок дії ЗМП на внесені 

магнітні наночастинки. 

 

 
Рис. 1. Магнітна гіпертермія 

 

Магнітні наночастинки піддаються дії ЗМП, при цьому 

відбувається перетворення електромагнітної енергії W в теплову енергію 

Q та подальша передача тепла в навколишнє середовище і тепловий потік 

через нього [3]. Епендорф з суспензією із бактеріями, у яку можуть 

додавати магнітні наночастинки, розташовують в індуктивній котушці; 

ЗМП генерується вертикальною котушкою з внутр. діаметром 6,5 мм, що 

керується генератором. Генератор подає частоту від 80 до 100 КГц; 

Напруженість магнітного поля до 100 Е; Температуру вимірюють ручним 

пірометром. 
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Рис. 2. Установка для магнітної гіпертермії, що знаходиться на кафедрі 

біоінформатики НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» 

 
Рис. 3. Схема роботи установки для магнітної гіпертермії 

 

Генератор та блок живлення підключені до мережі. Блок 

живлення дає напругу на термопару. До генератора підключені 

осцилограф, який дає зображення на персональний комп’ютер, та котушка 

індуктивності с епендорфом у середині. Також для вимірювання 

температури застосовуємо ручний пірометр. 
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Вирівняли білки Magnetospirillum gryphiswaldense MSR-1, та 

виявили, які з цих мікроорганізмів є потенційними продуцентами БМН. За 

допомогою установки для магнітної гіпертермії провели експеримент 

щодо знешкодження бактерій у досліджуючій суспензії. 

Результати вирівнювання наведені у таблиці 1. 
 

Таблиця 1 

Результати вирівнювання 
 

 
 

Література: 

1. Осинский, Марек А. / Методы и композиции для антимикробного 

лечения – 2018. 

2. M. Bañobre-López / Control of Bacterial Cells Growthsby Magnetic 

Hyperthermia – 2013. 
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3. Chih-Hsiang Fang Magnetic hyperthermia enhance the treatment efficacy of 

peri-implant osteomyelitis – 2016. 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПОГОДНИХ 

ДАНИХ МІСТА ЛЬВОВА 

 

Кокун О. B., 

магістрантка кафедри систем автоматизованого проектування 

Національний університет «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

 

Шпак Т. Г., 

студент Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій 

Національний університет «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

 

Службою метеорологічних спостережень Львівського аеропорту 

ім. Данила Галицького проводяться неперевні метеорологічні 

спостереження за погодними факторами. Спостерігаються наступні 

фактори: приземна температура повітря, температура грунту, швидкість 

вітру, напрям вітру, вологість повітря, атмосферний тиск, хмарність, 

кількість опадів. Фіксуються також стихійні метереологічні явища: туман, 

ожеледиця, град, смерч та інші показники. Ці вимірювання проводяться в 

першу чергу для забезпечення безпеки польотів літаків. Але разом з тим 

на основі цих багаторічних спостережень з 2012 року у метереологічний 

службі аеропорту утворилась велика база даних, яка може зацікавити 

дослідників з різних галузей знань [1]. Описана база даних зберігається у 

вигляді файлів текстового формату. 
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Опишемо прилади, що використовуються для вимірювання 

погодних даних. Вимірювач висоти хмар CL31 фірми «Vaisala» вимірює 

висоту хмар и вертикальну видимість. Зовнішній вигляд приладу 

зображено на рис. 1. Легкий і невеликого розміру вимірювальний блок 

добре підходить для мобільної роботи. 

В приладі CL31 використовується лазерна імпульсна діодна 

технологія LIDAR (Light detection and ranging), при якій передаються 

короткі потужні імпульси в вертикальному або майже вертикальному 

напрямі. Відбитий промінь, або зворотнє розсіювання, що викликане 

димкою, туманом або імлою, падаючими опадами або хмарами, 

вимірюється у процесі проходження лазерних імпульсів атмосфери. 

Отриманий профіль зворотнього розсіювання, тобто відношення 

інтенсивності сигналу до висоти, запам’ятовується та обробляється і 

таким способом вимірюється нижній край хмарності. Знаючи швидкість 

світла, час затримки між надсиланням лазерного імпульсу і прийманням 

відбитого сигналу можна визначити висоту нижньої границі хмар. 

Вимірювач CL31 одночасно може визначати три шари хмарності. 

Якщо нижня границя хмарності розмита через опади або туман, то CL31 

видає повідомлення про вертикальну видимість. Ніяких налаштувань на 

місці встановлення не потрібно. Вмонтоване програмне забезпечення 

виконує сервісні і контрольні функції, а також неперервно видає дані про 

стан приладу. ПЗ розроблено таким чином, що дозволяє видати повний 

профіль зворотнього розсіювання. Датчик погоди FD12P - це 

інформаційний багатофункціональний датчик для автоматичних 

метеорологічних станцій і систем спостереження за погодою в аеропорту. 

Зовнішній вигляд приладу зображено на рис. 2. 

Датчик поєднує функції вимірювача горизнотальної видимості і 

датчика поточної погоди. Крім того, датчик може вимірювати 

інтенсивність і кількість як рідких, так і твердих опадів. FD12P може бути 
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використаний для автоматичного визначення погодних кодів, пов'язаних з 

видимістю та опадами, у стандартних повідомленнях SYNOP та METAR 

Світової метеорологічної організації (WMO). Датчик також може бути 

використаний у напівавтоматичній системі спостереження за погодою. 

Датчик також підходить для інших систем спостереження за погодними 

умовами, які надають інформацію. 
 

  
Рис. 1. Вимірювач висоти хмар 

CL31 

Рис. 2. Прилад вимірювання 

горизонтальної видимості FD12 
 

Універсальність FD12P досягається за допомогою унікального 

принципу роботи. FD12P вимірює вміст випавшої води за допомогою 

ємнісного пристрою і поєднує цю інформацію з оптичним розсіюванням і 

вимірюваннями температури. Ці три незалежні вимірювання разом дають 

дані, достатні для точної оцінки поточної видимості і типу погоди. 

Основні характеристики: 

• Ідентифікатор погоди FD12P забезпечує вимірювання метеорологічної 
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оптичної дальності (MOR), даних поточного стану погоди, а також 

інтенсивності и кількості опадів. 

• Межа допустимої похибки вимірювання видимості: 

+-10 % в діапазоні від 10 м до 10 000 м. 

+-20 % в діапазоні від 10 м до 50 000 м. 

• Дискретність видавання даних: 15 секунд. 

Комплект датчиків напрямку і швидкості вітру Vaisala WA25 

призначений для виміру поточних параметрів вітру. Комплект Vaisala 

WA25 складається з анемометра Vaisala WAA252, флюгера Vaisala 

WAV252, джерела живлення і кабелів. 

Комплект датчиків напрямку і швидкості вітру Vaisala WA25 

призначений для виміру поточних параметрів вітру. Комплект Vaisala 

WA25 складається з анемометра Vaisala WAA252, флюгера Vaisala 

WAV252, джерела живлення і кабелів. 

Основні технічні характеристики Флюгера WAV252: 

• Діапазон виміру напрямку вітру : 0-360° 

• Початкова чутливість: менше 0.4 м/с 

• Похибка вимірювання напряму: +-3 ° 

• Роботоспроможність при температурі: -55°C…+55°C 

Основні технічні характеристики Анемометра WAA252: 

• Діапазон виміру швидкості вітру : 0.4-75 м/с 

• Початкова чутливість: менше 0.5 м/с 

• Вихідний сигнал ток +-5мА 

• Роботоспроможність при температурі: -55°C…+55°C 

Дані, отримані з усіх описаних вище приладів записуються у 

текстові файли. Наприклад, дані температури вимірюються кожні 3 

секунди. Файл спостереження температури за добу містить 72 000 записів. 

Обробляти такі дані дуже складно. Для дослідження кліматичних 
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характеристик немає потреби у такій частоті вимірювань [2]. Тому була 

поставлене та реалізоване наступне завдання. 

Побудувано комп’ютерну систему, яка реалізує наступні 

завдання: 

1. Зчитує дані з текстових файлів. При реалізації зчитування необхідно 

врахувати, що формат текстових файлів з різних приладів є різним. Також 

необхідно враховувати відсутність замірів. Наприклад, для вимірювання 

величини опадів, якщо опади відсутні, то дані також відсутні. Реалізовано 

запис величини -100 у випадку відсутності даних. 

2. Реалізує усереднення даних у діапазоні 1 хв. – 1 год. При реалізації 

усереднення враховується, що діапазон усереднення задається 

безпосередньо з клавіатури. 

3. Запис усереднених даних у файл формату програми MS EXCEL. При 

записі у EXCEL файл у один рядок записуються час і дата вимірювання та 

вимірювана величина у тих одиницях, що їх використовує прилад 

реєстрування замірів. У деяких випадках на вимогу користувача один 

запис може містити час і дату вимірювання та декілька вимірюваних 

величин, заданих за запитом користувача. 

У майбутніх дослідженнях планується використати нейронну 

мережу для аналізу отриманих даних. 

Розроблена система може бути використана для проведення 

різноманітних екологічних досліджень. Також може бути корисна усім, 

хто цікавиться кліматичними змінами у Західному регіоні України. 

 

Література: 

1. Тенденції змін планетарного клімату та їх можливого впливу на 

основні сектори української економіки / за ред. Хвесика М. А. – К.: Логос, 

2012. – 268 с. 

2. Шевченко О. Власюк О. Ставчук І. Ваколюк М., Ілляш О., Рожкова А. 



19 

Оцінка вразливості до зміни клімату: Україна К.: КФСП та РГ НУО ЗК, 

2014. – 74 с. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 

http://climategroup.org.ua/wpcontent/uploads/2014/07/ukraine_cc_vulnerabilit

y.pdf 
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м. Київ, Україна 

 

В промисловості щорічно утворюються мільйони кубічних метрів 

токсичних відходів у вигляді висококонцентрованих розчинів та суспензій 

різноманітного складу. Найбільш поширеним методом знешкодження 

таких розчинів є їх упарювання при високих температурах, що завжди 



20 

пов’язано із значними затратами енергії [1]. Не ефективніші і хімічні 

методи, котрі потребують складних технологій та додаткових реагентів [2, 

с. 291-297]. Тому проблема висококонцентрованих розчинів є сьогодні 

досить гострою і потребує вирішення, а будь-які дослідження в цій галузі 

є актуальними та перспективними. 

Для вирішення проблем висококонцентрованих розчинів нами 

запропоновано застосовувати технологію з використанням матеріалів з 

капілярними властивостями. Суть пропозиції полягає в наступному. В 

ємності з висококонцентрованим розчином чи у шламонакопичувачі 

вертикально розміщують полотнища матеріалів з капілярними 

властивостями у вигляді тканин, нижній кінець котрих занурюють в 

рідину. По капілярах в залежності від властивостей тканини рідка фаза 

піднімається на визначену висоту, суттєво збільшуючи площу 

випаровування та інтенсифікуючи процес випарювання. Чи не вперше 

використовувати матеріали з капілярними властивостями (волокнисті 

матеріали) для знешкодження токсичних рідин було запропоновано 

автором [3, с. 134], однак ґрунтовних досліджень в цьому напрямку 

проведено не було, оскільки тематика роботи мала дещо інше 

спрямування. Незважаючи на те, що капілярні структури досить поширені 

в теплових насосах, апаратах перетворення фаз, в енергетичному 

обладнанні [4, с. 3-5], в технологіях захисту довкілля зазначена вище ідея 

подальшого розвитку не отримала. Проведені нами дослідження в цій 

галузі показали, що використання в різноманітних технологічних 

процесах волокнистих матеріалів дозволяє досить легко та дешево 

розділяти рідку та тверду фази, видаляти з водного середовища широку 

гаму різноманітних забруднювачів після відповідної обробки води, просто 

розділяти рідини, що не змішуються і т. п. Основні закономірності цих 

процесів розглянуті нами в [5, с. 31-34]. Даний матеріал присвячений 

дослідженню особливостей переміщення рідин в матеріалах з 



21 

капілярними властивостями в умовах можливості одночасного 

випаровування. 

Для вивчення процесів випаровування застосовували два 

ідентичних градуйованих циліндри, один з котрих виконував функцію 

контролю, а інший слугував для створення відповідних умов 

випаровування (рис. 1). Внутрішній діаметр циліндрів сягав 5,2 см і 

забезпечував площу дзеркала води S = 0,212 дм2. В експериментальному 

циліндрі додатково розміщувалася смужка із тканини відповідного 

матеріалу (бавовна), що нараховувала від 1 до 21 шарів. Ширина смужки 

– 5 см. Довжина смужки – 50 см. Методика роботи полягала у визначенні 

зменшення об’єму рідини, що випаровується за визначений час в обох 

циліндрах при встановлених температурах. 
 

 

h 

а б 

а – контрольний циліндр; б – 
експериментальний циліндр 

Рис. 1. Обладнання для вивчення 

інтенсифікації випаровування води з 

використанням волокнистих матеріалів 
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Проведені при температурі повітря і рідкої фази 20 °С досліди 

показали, що ефективність таких інтенсифікаторів випаровування досить 

висока (рис. 2). При використанні смужок бавовни навіть застосування 

однієї смужки тканини дозволяє отримати суттєвий ефект. Якщо в 

контрольному зразку за 48 годин при даній температурі випаровувалося 

біля 2 см3 води, то вже при встановленні полотнища із одного шару 

бавовни ця цифра склала 37 см3. При збільшенні кількості шарів тканини 

об’єм випаровування також зростає – при 3-х – до 61 см3, при 5-и – до 72 

см3, при 7-и – більше 100 см3. При 15-и шарах 100 см3 води випаровується 

протягом 28 годин, в той час як в контрольному зразку об’єм рідкої фази, 

що випарувався за цей час, склав лише 1 см3. 
 

 
 

Оскільки при значній площі дзеркала в ємність можна занурити 

одночасно кілька полотнищ тканини, то необхідно визначити, як впливає 

відстань між полотнищами на інтенсивність випаровування. Як видно з 

рис. 3, при зміні відстані між полотнищами від 1 до 20 мм інтенсивність 

випаровування також зростає. Але якщо на початку цього діапазону цей 

ріст досить інтенсивний, то на верхній межі він практично зникає. Криві 
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Рис. 2. Зміна об’єму випаруваної рідини з поверхні смужки із 

бавовни при різній кількості шарів тканини (Т = 20 °С) 
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для відстаней між полотнищами 10-15 мм накладаються одна на одну, 

тому на рис. 3 не представлені. Таким чином, можна зробити висновок, 

що в умовах відсутності вітру відстані між вертикально розміщеними 

полотнищами в 7-15 мм цілком достатньо для забезпечення максимальної 

інтенсивності випаровування. 
 

 

 

Для подальших досліджень використовувалося експериментальне 

обладнання з рис. 1, з тією лише різницею, що воно було доповнено 

пристроями для однакового та одночасного нагрівання обох циліндрів. В 

цьому випадку смужка тканини знаходилася в середовищі повітря з 

температурою 20 °С і нагрівалася до деякої температури лише за рахунок 

нагрітої рідкої фази, що піднімалась по порах. Як показали експерименти, 

навіть за таких умов можна отримати досить хороші результати (рис. 4). 

Якщо при температурі рідкої фази 20 °С з поверхні дзеркала в циліндрі за 

38 годин випаровується 1 см3 рідини, то з використанням бавовняної 

смужки із 9 шарів ця цифра зростає до 100 см3. При температурі рідкої 

Рис. 3. Інтенсивність випаровування з поверхні полотнищ із 

бавовни при різній відстані між ними (мм, Т=20 ºС) 
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фази 46 °С цей же об’єм рідини випаровується вже за 20 годин, а при 

температурі рідкої фази 57 °С – 16 годин. Для випаровування 100 см3 

рідкої фази при температурі 75 °С достатньо вже менше 6 годин. 

Очевидно, що отримані результати свідчать про можливість влаштування 

на основі матеріалів з капілярними властивостями високоефективних 

низькозатратних пристроїв для випарювання різноманітних технологічних 

розчинів. При цьому варто памятати, що при нагріванні рідкої фази 

випаровування із дзеркала зростає швидше, ніж із поверхні тканини, 

оскільки остання має значно нижчу температуру. 
 

 
 

Таким чином, проведені дослідження підтверджують можливість 

використання матеріалів з капілярними властивостями в якості 

інтенсифікатора процесу випаровування з поверхні рідини. При цьому 

інтенсифікація відбувається за рахунок суттєвого збільшення площі 

випаровування. Причому, процес не потребує додаткових пристроїв, 
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Рис. 4. Термін випаровування 100 см3 води з поверхні полотнища із 

бавовни із 9 шарів тканини при різних температурах 
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оскільки таке збільшення площі відбувається за рахунок капілярного 

ефекту. Тому для реалізації описаної технології значну увагу необхідно 

приділяти вибору тканин з максимальною висотою підняття рідкої фази. 

Збільшення інтенсивності випаровування за окремих умов більше ніж на 

2-2,5 порядки, є суттєвим фактором для подальших досліджень та 

впровадження технології на промислових об’єктах. 
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Звук поширюється від джерела рівномірно в усі сторони, якщо на 

його шляху немає ніяких перешкод, розмір яких досить великий. Звукові 

хвилі, як і всякі хвилі, здатні огинати перешкоди, «не помічати» їх, якщо 

їх розміри менші, ніж довжина хвилі [1]. Довжина чутних в повітрі 

звукових хвиль коливається від 15 м до 0,015 м. Якщо у перешкод на їх 

шляху менші розміри, наприклад, поодинокі стовбури дерев, то хвилі їх 

просто оминають. Перешкода більших розмірів відбиває звукові хвилі 
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згідно того ж закону, що і світлові: кут падіння дорівнює куту відбиття [2; 

3]. 

Для лінійного джерела шуму зниження рівня акустичного 

навантаження з певної відстані визначається за формулою: 
 

,lg10
1

2
12 r

rLL −=
                                          (1) 

 

При умові подвоєння відстані, коли r2 = 2r1, зниження 

акустичного навантаження складе 3дБ. 

Якщо звукова хвиля у відкритому просторі зустрічає досить 

велику перешкоду, то, за законами геометричної акустики, вона 

відбивається від перешкоди (кут падіння дорівнює куту відбиття), а за 

законами дифракції звукова хвиля буде огинати перешкоду, якщо 

довжина хвилі більша або спів розмірна з розміром перешкоди. Отже, 

можна зробити висновок, що за перешкодою взагалі не існує зони 

«звукової тіні». Насправді зона звукової тіні за перешкодою визначається 

розміром перешкоди і довжиною хвилі. На рис. 1 показана схема 

утворення звукової тіні за перешкодою при плоских звукових хвилях. 
 

 

Рис. 1. Схема утворення звукової тіні за перешкодою при плоских 

звукових хвилях: 
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D – ширина перешкоди; tn – довжина зони звукової хвилі 

Довжина зони звукової тіні ℓТ за екотоном захисного типу (ЕЗТ) 

шириною D може бути визначена за формулою: 
 

,
4

2

λ
D

T =
                                                (2) 

 
де λ – довжина хвилі в м. 

Наприклад, λ = 3,5 м (f = 100 Гц) і D = 10 м, то 
1,7

5,34
102

=
⋅

=T
м. 

У вертикальному січенні зниження рівня звукового тиску ΔL за 

ЕЗТ висотою H може бути розраховано за формулою: 
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де R – відстань від джерела шуму до ЕЗТ – м. 

Ця формула дає гарний результат при умові ℓТ > R > H. 

На рис. 2 приведена залежність зниження рівня акустичного 

навантаження ΔL в дБ в залежності від висоти ЕЗТ H. 

 



29 

Рис. 2. Зниження рівня акустичного навантаження ΔL в дБ в залежності 

від висоти ЕЗТ H 

А – джерело і В – приймач звуку 
 

Зниження звукового тиску може досягати 20 дБ і більше, що 

досить суттєво. Однак, слід зазначити, що це зниження рівня звукового 

тиску є додатковим. Для оцінки повного зниження рівня звукового тиску 

в точці необхідно до ΔL приплюсувати зниження рівня звукового тиску 

від джерела А на відстані (R + ℓТ), як якщо б не було ЕЗТ. 

ЕЗТ знижують рівень шуму на шляxаx залізничного транспорту, 

послаблюючи звукові коливання в момент проxодження їx крізь гілки, 

листя й xвою. Звук, потрапляючи в крону, переxодить якби в інше 

середовище, що має значно більший, ніж повітря, акустичний опір, 

відбиває й розсіює до 74 % і поглинає до 26 % звукової енергії. Улітку 

насадження знижують шум на 7-8 Дб узимку – на 3-4 Дб. 
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Актуальність: в практиці освоєння свердловин стали широко 

використовувати струминні апарати завдяки простоті конструкції і 

можливості керування значенням депресії їх рекомендували для 

проведення ряду технологічних операцій: керованого зниження тиску на 

вибій свердловини при вторинному розкритті пласта шляхом перфорації 

(кумулятивний або гідропіскоструйний), створення чітко заданої депресії 

на пласт при виклику із нього притоку і т. д. 

Найбільш широко струминні апарати використовуються в цілях 

очистки ПЗП шляхом створення багаторазових керованих циклічних 

депресій-репресій (КЦД). Була запропонована схема, згідно якої робота 

здійснюється при одноразовій установці пакера, а число циклів залежить 

від ступеня «забруднення» ПЗП, значення пластового тиску і 

колекторських властивостей пласта. 

Створення миттєвої глибокої депресії і підтриманні її на цьому 

рівні дозволяють створити в ПЗП максимально можливий перепад тиску 
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на стінці свердловини, діючий по направленню з пласта в сторону 

свердловини, і поширити цю дію на при вибійну зону. При цьому 

одночасно із збільшенням сил здвигу в порових каналах пласта і 

збільшенням об’єму частинок, що виносяться «забруднюючі» 

зменшується сила зчеплення цих частинок з породою, що приведено на 

рисунку 1. 

 
Рис. 1. Динаміка вибійного тиску 

1…2 – миттєве зниження; 2…3 – відновлення; 3…4 – стабілізація 
 

За рахунок депресії, швидкого відновлення тиску на вибої до 

гідростатичного забезпечує розширення пор і тріщин в колекторі, 

стиснення «забруднюючих» частинок, створюється перепад тиску, діючий 

по направленню із свердловини в пласт .В результаті виникають сили 

зсуву, направлені з пласта в свердловину, що активізує очистку 

закольматовної привибійної зони пласта. 

Розроблені для мети «освоєння свердловин струминні апарати 

відносяться до високонапірних», в яких відношення площ поперечних 

перерізів камери змішування і робочого сопла зазвичай притримується 

2,4…2,7. Коефіцієнт інжекції U (відношення витрат інжектуємої рідини 

до витрат робочої рідини) встановлений рівним не менше 0,2. 
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Установка струминного насоса: струминні апарати спускають у 

свердловину на розраховану глибину на НКТ разом з пакером, 

обпресовочним сідлом, циркуляційним клапаном і фільтром хвостовиком. 

Пакер встановлюють над випробовувальним пластом. Циркуляційний 

клапан встановлюють вище місця установки струминного апарата на одну 

трубу колони НКТ, а обпресовачне гніздо – над циркуляційним клапаном. 

За допомогою насосних агрегатів (ЦА-320,4АН-700 і ін), 

встановлених біля устя свердловини, робоча рідина подається по НКТ до 

струминного насоса. Витікаючи з великою швидкістю (200-280 м/с) з 

насадки і ежектора , робоча рідина інжектує рідину з підпакерної зони [1]. 

Подача рідини: в камері змішування струминного насоса 

відбувається енергообмін між потоками робочої і інжектуємої рідини і 

вирівнювання профілів швидкості по перерізу камери змішування. 

Змішаний потік надходить в дифузор, де кінетична енергія 

перетворюється в потенціальну енергію статичного тиску (рис.2). Вихідна 

рідина із дифузора струминного насоса рухається до гирла свердловини 

по затрубному простору. 

 

Рис. 2. Схема струминного насосу 
 

Технологічний процес впливу на пласт шляхом створення 

миттєвих багаторазових депресій-репресій включає в себе наступні 

основні етапи: 

- Підготовка свердловини, наземного і підземного обладнання; 
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- Вибір режиму роботи струминного апарату; 

- Визначення порядку проведення робіт по циклічному впливу на пласт; 

- Проведення заключних робіт. 

При цьому необхідно дотримуватись основних вимог техніки 

безпеки. 

Характеристики технології: даний технологічний процес може 

бути реалізований на свердловинах з такими геолого-літологічними і 

технічними характеристиками: 

1) Значення пористості і проникності продуктивних відкладів не нижче 

критичних для даного місце родовища. 

2) Продуктивний пласт представлений стійкими породами, не схильними 

до руйнування при створенні багаторазових депресій-репресій із 

встановленими крайніми значеннями. 

3) Внутрішній діаметр обсадної колони не менше 118 мм. 

4) Викривлення стовбура свердловини не більше 1 на 10 м. 

Суть технології полягає в створенні знакоперемінних 

навантажень на пласт в режимі депресія-репресія. 

Особливість: технологія дозволяє створювати задану депресію-

репресію на пласт, за необхідністю керувати її значенням і тривалістю, 

багаторазово повторюючи цикли депресія-репресія на пласт. 

Обладнання устя: в комплект обладнання необхідного для 

здійснення технологічного процесу має входити наступне: 

- Фонтанна арматура, розрахована на проведення робіт при 

максимальному робочому тиску; 

- Струминні апарати типів: УОС-1, УЭОС-1, УСДП-1 або УГИП-1; 

- Механічні пакери типу ПНМ або ПВМ; 

- НКТ з умовним діаметром 73 мм; 

- Циркуляційний клапан; 

- Обпресовочний клапан; 
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- Сепаратор; 

- Вимірна ємність місткістю 5…10 м3; 

- Ємність для зберігання робочої рідини місткість не менше 25 м3; 

- Ємність або амбар для прийому флюїду що надходить з пласта 

місткість не менше 50 м3; 

- Ємність для зберігання розчину глушіння свердловини місткістю 

передбаченою ГТН; 

- Технологічний розчин для глушіння свердловини; 

- Технічна вода; 

- Хлористий натрій або хлористий кальцій при роботі в зимовий час. 

Фактори: максимально допустиме значення депресії при 

циклічному впливі на пласт шляхом створення депресії-репресії 

визначається з врахуванням наступних показників: 

- Міцність обсадної колони на здавлюючий тиск; 

- Наявність прилеглих водоносних пластів; 

- Стійкість порід з яких складається колектор. 

За наявності вище або нижче продуктивного горизонту 

водоносного напірного пласта, не розкритого при перфорації, перепад 

тиску на 1 м роздільної ділянки не повинен перевищувати 1,5 МПа [2]. 

Висновок: Метод очистки ПЗП шляхом створення багаторазових 

керуючих циклічних депресій-репресій з використанням струминних 

апаратів сприяє значному покращенню фільтраційних характеристик 

колекторів в при вибійній зоні і являється найбільш ефективним для 

підвищення дебіту свердловини і працюючих ділянок пласта в період 

випробовування на приплив після буріння, ремонту а також після довгої 

експлуатації. 
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The Information system technology focuses on processing and moving 

information, enabling the right people to access the right information at the 

right time. The computer industry has expanded enormously over the past 

decade. One of the central challenges being faced by oil and gas industry and 

technologies is the integration and merging of increasing by sophisticated 

information system enabling the sharing of information and making it 

accessible. 

Information technology has long been important to the economy at all. 

"Spending on information technology has clearly played a leading role in the 

recent acceleration of economic growth" [1, p. 67]. 

Information and data play a significant role in the oil and gas industry. 

Higher quality information data will help to deliver more effective and efficient 

ways to maximize economic recovery [2, p. 4]. 

Information system let to: 

- simplify and automate information and data requests; 

- provide timely, high-quality information data inputs, updates and etc.; 

- lead consultation on information management matters; 
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- support industry implementation. 

The oil and gas industry needs information technology in order to 

survive and exist in the competitive world of business. Information technology 

has a very important role because it is the fundation for producing by-products 

of oil and gas. 

Computer Information System is very important in the oil and 

technology. For example, IT-system plays a vital role in creation of new 

services. Its helps build relationship between customers and supplier. The last 

one thing is one of the great tasks of all oil and gas industry [3]. 

Digital transformation is emerging as a driver of sweeping change in 

the oil and gas industry. When implemented correctly, digital technology can 

offer companies a productive workforce, enable growth and revolutionize the 

oil and gas industry for the better [4]. 

All these mean that oil and gas technologies have to turn to computer 

information systems to provide them the capability to respond these daily 

changes and to make the daily tasks. 
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Виконання лабораторних робіт із курсу загальної фізики 

студентами інженерно-технічних спеціальностей часто супроводжується 

різким дисонансом між класичними методами проведення вимірювань із 

багатократним виконанням вимірювань для побудови графіків 

досліджуваних залежностей, та можливостями суттєво скоротити час 
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проведення серії вимірювань шляхом використання для вимірювань 

можливостей смартфонів. Нами запропоновано використати смартфони 

для прискорення дослідження процесів заряджання та розряджання 

конденсаторів у лабораторному практикумі з фізики, що дозволяє 

скоротити час проведення вимірювань, та зацікавити студентів 

нетрадиційним використанням смартфонів у лабораторних дослідженнях. 

Традиційний спосіб виконання відповідної роботи полягає у 

вимірюванні залежності сили струму, який протікає при заряджанні (чи 

розряджанні) конденсатора від часу, з наступним опрацюванням 

результатів вимірювання, та перевіркою їх узгодження з відомою 

формулою 
 

 𝐼𝐼(𝑡𝑡) =  𝐼𝐼0𝑒𝑒
− 𝑡𝑡
𝑅𝑅𝑅𝑅  .  

 

Відомий варіант такої роботи, при виконанні якої студентам 

пропонують слідкувати за показами секундоміра, та через рівні проміжки 

часу (скажімо, через 2–3 секунди) фіксувати реєстровану 

мікроамперметром силу струму в колі [1]. 

Такий метод проведення вимірювань виявляється неточним, 

оскільки: 

1) за час переведення погляду експериментатора з шкали секундоміра на 

шкалу мікроамперметра сила струму, що протікає у колі з конденсатором 

𝐼𝐼(𝑡𝑡) вспіває помітно змінитись, як і час 𝑡𝑡, у який буде насправді 

прочитано покази мікроамперметра; 

2) як правило, стрілка мікроамперметра буде показувати якийсь відлік, 

який неможливо швидко прочитати без додаткових помилок; 

3) після зчитування значення сили струму із шкали мікроамперметра та 

його запису в робочому зошиті буде пропущено декілька попередньо 

запланованих часових точок, а отже, прийдеться знову переводити 
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конденсатор у початковий стан (повністю розрядити, якщо вивчаємо 

заряджання, чи повністю зарядити, якщо вивчаємо розряджання), і 

виміряти силу струму в кінці наступного запланованого часового 

інтервалу 𝑡𝑡. 

Якщо врахувати, що рекомендований час заряджання лежить у 

межах до 30с, а час повного заряджання конденсатора у даній роботі 

досягає декількох хвилин, проведення серії вимірювань для десяти різних 

моментів часу може зайняти близько 30 хвилин, і приблизно стільки ж – 

дослідження розряджання конденсатора з вимірюванням функції 𝐼𝐼(𝑡𝑡) «по 

точках». Отже, близько години студент буде проводити однотипні 

вимірювання, які йому хвилин за десять набриднуть. 

Авторами запропоновано вимірювати час 𝑡𝑡 від моменту початку 

заряджання (розряджання) конденсатора до моменту, коли сила струму 

згідно із показами мікроамперметра досягне наперед домовлених значень, 

які легко читаються на шкалі мікроамперметра. Для мікроамперметра із 

верхньою межею вимірювання 50 мкА, такими значеннями можуть бути, 

скажімо, значення сили струму із ряду 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, та 5 

мкА. Тоді таблиця для результатів вимірювань може мати, наприклад, 

такий вигляд: 
 

Таблиця 1 

 
Заряджанн

я 

Розряджанн

я 

Заряджанн

я 

Розряджанн

я 
 

𝐼𝐼(𝑡𝑡), 

мкА 
𝑡𝑡зар., с 𝑡𝑡розр., с 𝑞𝑞зар., мкКл 𝑞𝑞розр, мкКл 𝑙𝑙𝑙𝑙 �

𝐼𝐼0
𝐼𝐼(𝑡𝑡)

� 

50      

45      

40      

35      



40 

30      

25      

20      

15      

10      

05      
 

Експеримент починаємо із вимірювання максимального струму 

𝐼𝐼0, який тече у колі в початковий момент заряджання конденсатора 𝑡𝑡 = 0. 

Оскільки мікроамперметр занадто інерційний, і не зможе показати 

миттєве значення сили струму 𝐼𝐼0, у початковий момент часу 𝑡𝑡 = 0, його 

значення вимірюємо у режимі, коли конденсатор закорочений контактами 

кнопки, підключеної паралельно до обкладок конденсатора. 

Вимірювання 𝐼𝐼зар.(𝑡𝑡) виконуємо за допомогою смартфона, у 

якому увімкнено додаток «Секундомір». Одночасно із увімкненням 

струму для заряджання конденсатора натискаємо на смартфоні кнопку 

«Старт», запускаючи відлік часу. Коли стрілка мікроамперметра досягне 

поділки, яка відповідає наступному записаному в таблиці значенню сили 

струму (наприклад, 45 мкА), натискаємо на кнопку «Круг» («Коло»). 

Смартфон записує показ секундоміра, у момент натискання кнопки 

«Круг» і при цьому продовжує відлік часу. При зменшенні сили струму в 

колі до кожного наступного записаного у таблиці значення, знову 

натискаємо на кнопку «Круг», і фіксуємо покази секундоміра по черзі для 

усіх запланованих значень сили струму в колі. Після завершення усіх 

вимірювань зупиняємо секундомір кнопкою «Пауза». Збережені 

секундоміром проміжні відліки часу заносимо у таблицю. 

Для вимірювання залежності сили струму в колі від часу при 

розряджанні конденсатора 𝐼𝐼розр.(𝑡𝑡), попередньо заряджаємо конденсатор 

декілька хвилин, доки стрілка мікроамперметра не суміститься з поділкою 
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0. Після цього встановлюємо покази секундоміра на нуль, натискаючи 

клавішу «Видалити». 

Одночасно із увімкненням схеми у режим розряджання 

конденсатора, натискаємо на смартфоні кнопку «Старт», запускаючи 

відлік часу. 

Решта дій при вивченні залежності 𝐼𝐼розр.(𝑡𝑡) нічим не відрізняється 

від дій при вивченні залежності 𝐼𝐼зар.(𝑡𝑡), лише напрям струму в колі, та 

напрям відхилення стрілки мікроамперметра змінюється на протилежний. 

Після завершення вимірювань зафіксовані секундоміром відліки 

часу 𝑡𝑡розр. переносимо у Таблицю 1. 

Порядок опрацювання результатів експерименту особливостей не 

має, і детально описується зокрема в лабораторних практикумах [1; 2]. 

Висновки. Запропонований спосіб проведення вимірювання 

дозволяє виміряти усю залежність 𝐼𝐼зар.(𝑡𝑡) за один цикл заряджання 

конденсатора, тобто за час у межах 3–5 хвилин, який визначається 

ємністю конденсатора 𝐶𝐶 та опором 𝑅𝑅, через який його заряджаємо. 

Залежність 𝐼𝐼розр.(𝑡𝑡) теж вимірюється за один цикл розряджання 

конденсатора, тобто за час у межах 3–5 хвилин, який визначається 

ємністю конденсатора 𝐶𝐶 та опором 𝑅𝑅, через який його розряджаємо 

(тривалість процесу близька до 3𝑅𝑅𝐶𝐶, на протязі конденсатор нагромаджує 

або віддає 95 % максимально можливого заряду в даних умовах). 

Отже, використання можливостей додатків сучасних смартфонів 

дозволяє різко скоротити час виконання експериментальної частини даної 

роботи (орієнтовно від одної години до 10 хвилин), що дозволяє зберегти 

час студента для опрацювання результатів вимірювання, оформлення 

звіту, та захисту виконаної роботи. Крім того, смартфон забезпечує 

набагато вищу точність вимірювань, та дозволяє у випадках, коли 

отримані результати викликають сумнів, легко провести контрольне 

вимірювання. 
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На завершення зазначимо, що таке використання смартфона 

показує студентам багатогранність його можливостей, та допомагає 

показати, що він забезпечує не лише комунікаційні можливості, але може 

бути використаний для оптимізації проведення фізичних або технічних 

експериментів, навіть якщо отримані дані не пересилаються 

безпосередньо на комп’ютер, чи мікропроцесор для їх оперативного 

опрацювання. 
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Управління земельними ресурсами – це систематичний, свідомий, 

цілеспрямований вплив держави і суспільства на раціональне 

використання землі через ринкові земельні відносини. 

Правовим фундаментом управління земельними ресурсами є 

Основний закон України – Конституція України, де зазначено, що «земля 

є національним багатством і перебуває під особливою охороною 

держави». 

Важливим законодавчим документом у питанні управління 

земельних ресурсів виступає Земельний кодекс України, ухвалений 

Верховною Радою України 25 жовтня 2001р. Цей Кодекс передбачає 

сукупність норм і правил використання та охорони земель, адекватних до 

вимог ефективного управління земельними ресурсами. 

Не менш важливе значення у регулюванні земельних відносин 

займають чинні нормативно-правові акти, в основу яких покладені: укази 

Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови 

Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти центральних 

органів виконавчої влади, або відомчі нормативні акти [1]. 

Відповідно до ст. 19 Земельного кодексу України виділяють 

дев’ять категорій земель за основним цільовим призначенням, одна з яких 

є землі рекреаційного призначення. 

До земель рекреаційного призначення належать землі, які 

використовуються для організації відпочинку населення, туризму та 

проведення спортивних заходів. 

Відповідно до Положення про рекреаційну діяльність у межах 

територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, 

затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України від 22.06.2009 N 330, рекреаційними територіями є 

ділянки суші (водного простору), які призначені для здійснення 

рекреаційної діяльності та відпочинку рекреантів. У свою чергу 
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рекреаційна діяльність – це діяльність, спрямована на відновлення 

розумових, духовних і фізичних сил людини шляхом загальнооздоровчого 

і культурно-пізнавального відпочинку, туризму, санаторно-курортного 

лікування, любительського та спортивного рибальства, полювання тощо. 

Отже, поняття «рекреаційних територій» не відповідає поняттю 

«землі рекреаційного призначення», рекреаційні території можуть бути не 

лише на землях рекреаційного призначення, а й на землях природно-

заповідного та іншого природо-охоронного призначення, оздоровчого 

призначення, на землях водного фонду та землях лісогосподарського 

призначення. 

Площа рекреаційних територій (освоєних та потенційних) в 

Україні (без радіаційної забрудненості) становить 12,8 % території країни 

і розподіляється відносно до природних особливостей саме рекреаційних 

регіонів: Карпатський, Придністровський, Дніпровський, Донецько-

Приазовський, Поліський, Причорноморський [2]. 

На даний час на стадії проекту перебуває Закон України «Про 

землі рекреаційного призначення». Для попередження нерегульованої 

забудови даних земель раніше прийнято Закон України «Про мораторій на 

зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного 

призначення в містах та інших населених пунктах», але забудова даних 

територій залишилась не урегульованою за межами населених пунктів. 

Головною рушійною силою розвитку рекреаційних територій та 

рекреаційної діяльності в цілому в Україні залишаються економічні 

вигоди, які вони надають. Рекреаційна діяльність стимулює розвиток 

елементів інфраструктури: будівництва готелів, ресторанів, підприємств 

торгівлі тощо; призводить до збільшення доходної частини бюджету за 

рахунок податків; має широкі можливості для залучення іноземної валюти 

і різного роду інвестицій. Безумовно вдосконалення рекреаційної сфери 
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сприяє більш інтенсивнішому розвитку економіки, забезпечує зростання 

доходів населення та підвищення рівня добробуту нації тощо. 

Наша держава отримує невеликий прибуток від земель, на 

території яких розташовані рекреаційні території, адже інвестиції у ці 

території не збільшуються, землі повноцінно не використовуються. 

Рушійною силою для розвитку таких земель можна вважати прибуток. 

Ефективне управління земельними ресурсами в цілях розвитку 

рекреаційної діяльності створює умови для отримання прибутку. 

Інструментами в управлінні можуть слугувати дані Державного 

земельного кадастру, які необхідні для того, щоб здійснювати oхoрoну 

зeмeль і кoнтроль щодо раціонального використання; для eкoнoмiчнoгo та 

eкoлoгічнoго oбґрунтувaння прoeктiв зeмлeустрoю. 

Державний контроль за використанням і охороною рекреаційних 

земель, проводиться на підставі закону України № 963-IV «Про 

дeржaвний кoнтрoль зa викoристaнням і oхoрoнoю зeмeль» від 19 червня 

2003 р. Ще одним інструментом управління є моніторинг земель – 

система спостережень за станом рекреаційних територій з метою 

своєчасного виявлення змін, запобігання негативних процесів та ліквідації 

їх наслідків. Підставою для створення системи моніторингу земель є 

Пoстaнoва Кaбiнeту Мiнiстрів Укрaїни № 661 від 20.07.1993 р. «Прo 

зaтвeрджeння Пoлoжeння прo мoнiтoринг зeмeль» тa відпoвiдний Нaкaз 

Дeржкoмзeму Укрaїни вiд 29 вeрeсня 1993р., № 87. 

Також слід зазначити, що геополітичне розташування України 

поєднує її із країнами Європи. З огляду на географічне положення, 

прикордонні регіони є транзитним коридором між Україною та 

європейськими країнами. Це дає великі можливості для розвитку держави. 

Однак, виникають питання пов’язані з розширенням співробітництва та 

порушуються проблеми, пов’язані із розвитком соціальних, економічних 
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та політичних зв’язків між Європейським Союзом та країнами-сусідами, а 

також транспортним сполученням. 

Івано-Франківська область належить до Карпатського суспільно-

географічного регіону. Область розташована на заході країни, в межах 

Передкарпаття та Українських Карпат. Південні райони області межують 

з Румунією. Рекреаційні території представленні рекреаційними 

ландшафтами (лісовими, гірськими), природно-заповідні об’єктами (366 

територій і об'єктів природно-заповідного фонду, в тому числі 

національний парк – Карпатський), оздоровчими ресурсами (мінеральні 

води області; родовища лікувальних грязей), територіями історико-

культурного призначення (в області зареєстровано 3477 пам'яток історії і 

культури, архітектурна спадщина включає 1359 пам'яток) [3]. 

На даний час, основними документами, якими регламентовано 

розвиток оздоровчо-рекреаційної та туристичної галузей Івано-

Франківської області є Стратегія розвитку Івано-Франківської області на 

період до 2020 року, Схема планування території Івано-Франківської 

області. У попередні роки розроблено План заходів з реалізації Стратегії 

розвитку Івано-Франківської області на період 2015–2017 роки; Стратегія 

розвитку та маркетингу туризму Івано-Франківської області до 2015 року 

(2007 рік). Туристично-рекреаційна галузь проголошена стратегічним 

напрямом розвитку економіки Івано-Франківщини, і є важливим 

чинником стабільного й динамічного збільшення надходжень до 

бюджету. У стратегії розвитку Івано-Франківської області передбачено як 

одну з основних цілей – розвиток туристично-рекреаційної сфери, тому 

що туризм є однією з перспективних галузей економіки Івано-

Франківщини. 

Зазначено, що підвищення туристично-рекреаційного потенціалу 

потрібно розвивати через нові, привабливі та зручні для споживачів, 

туристичні продукти і послуги, які, у свою чергу, мають опиратися на 
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унікальну культурну самобутність краю, природні ресурси, туристичну 

інфраструктуру, які створені на рекреаційних територіях. Поставлених 

цілей можна досягнути лише ефективним управлінням, у тому числі і 

управлінням земельних ресурсів [4]. 
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Modern rates of urbanization and industrialization have led to 

irreversable changes in the natural environment, disturbance of homeostasis in 

ecosystems, pollution and even loss of the normal functioning of separate 

components of nature. Today the enormous part of the natural environment is 

transformed or even destroyed due to human economic activity. Heavy metals, 

petroleum products, dust of anthropogenic origin are the most common 

environmental contaminants today. Being exposed to a large amount in the 

environment, these pollutants block vital processes in organisms, gradually 

resulting in damage of their structures and subsequent death [1; 6]. 

To support the ecosystem's functional capacity, various methods of 

purifying the environmental components are used, among which chemical, 

mechanical and biological are the most well known. Biological methods for 

combating environmental pollution include the use of organisms capable of 

regenerating degraded ecotops, water resources and air. These organisms are 

represented by bacteria, plants and mushrooms. Biological methods of 

remediation of technogenically-modified territories are the most economically 

advantageous, environmentally safe and least labor-consuming [2]. 

The tree plants have several advantages over other living organisms, in 

particular, they have a powerful root system, a large mass of vegetative organs, 

considerable photosynthetic activity, generative capacity and durability. Thanks 

to the above-mentioned features, trees effectively fulfill the phytomeliorative 

role, improving the ecological state of the environment. A remarkable dust-, 

metal-accumulating capacity of some woody plants shows high resistance to 

environmental pollution and returns natural environment it to its equilibrium 

state. Salix caprea L., Hippophaе rhamnoides L., Juglans regia L. are among 

the representatives of the dendrological remediants of technogenically-changed 

ecosystems. These species are able to grow on heavily contaminated soil by 

metals and even petroleum products [1]. Tree plants that accumulate heavy 

metals have effective mechanisms for protecting against the toxic xenobiotics 
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effects. It occurs at the cellular level at the expense of special proteins that bind 

metals in insoluble forms, thereby blocking their migration to the above-ground 

parts. In addition, the presence of antioxidant enzymes allows the plant to deal 

with the effects of xenobiotics in the body by transforming the latter into non-

toxic compounds. The components of oil that are deadly dangerous to most 

organisms are a source of nutrition for microorganisms that convert aromatic 

hydrocarbons to the end metabolism products - water and carbon dioxide. 

Interesting is the fact that tree plants-remindants of oil stimulate the 

propagation and development of beneficial bacteria in the soil, which allows to 

deal effectively with the problem of environmental pollution [3; 5]. 

Proper selection of sustainable tree plants in the presence of toxic 

substances in the environment will help to cope quickly with the problem of 

degradation of soil, water resources and air and return the technogenically-

modified environment to the natural state of equilibrium. 
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Вітчизняна лісова промисловість вважається однією з 

найстаріших галузей, котра включає в свої функції заготівлю, механічну 

обробку, хімічну переробку деревини, виготовлення різноманітних 

конструкційних матеріалів. Продукція, котру випускає лісопромисловий 

комплекс користується попитом в багатьох промислових галузях. Разом з 

такою популярністю варто відмітити і те, що деревообробка разом із 

суміжними та допоміжними виробництвами – одна з вагомих забрудників 
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навколишнього природного середовища. Головним чином із-за 

експлуатації застарілих технологій, обладнання; очисного устаткування 

(чи його відсутності; вiдсутнiстю пилoвлoвлювачiв i фiльтрiв у системах 

вентиляцiї); утворення значної кількості пилу; забруднення фізичними 

факторами (вібраційне, шумове забруднення – обладнанням та 

транспортом); не цілком розв’язане питання утворення твердих відходів 

виробництва [2]. 

Технологічні процеси деревообробної та лісопильної галузей 

промисловості пов’язані з виділенням в атмосферу шкідливих речовин, в 

більшості випадків – пилу, пари розчинників та розріджувачів, 

формальдегіду, оксиду вуглецю, оксидів азоту, аміаку, деревних відходів; 

під впливом яких згодом відчуваються певні зміни у екологічному стані 

довкілля [1]. Дo oснoвних джерел забруднення атмoсфернoгo пoвiтря 

вiднoсяться: сушильнi цехи, цехи механiчнoї oбрoбки деревини, кoтельнi, 

зварювальні дiльниці. 

Через недосконале нормативно-правове законодавство 

(недотримання вимог) часто трапляються випадки, коли підприємству 

вигідніше сплатити за наднормативні викиди чи скиди, ніж придбати нове 

очисне устаткування. 

Вихoдячи з дoслiдження, котре ми провели на одному з 

деревообробних підприємств Волинської області, мoжемо відмітити, те, 

щo вiд його рoбoти найбiльшoгo навантаження зазнає атмoсферне повітря 

(із значним перевищенням), а також утворення твердих відходів. 

Нами були проведені відповідні розрахунки та порівняння, в 

результаті чого ми дійшли наступних висновків [1]: 

– на державному рівні – несення поправок у нормативно-правову базу та 

підвищення штрафів за наднормативні викиди чи скиди; 

– для зменшення викиду формальдегіду застосовувати адсорбційно-

абсорбційний метод; 
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– для покращення якості повітря замінити старе очисне обладнання та 

устаткування на нове ефективне за помірну ціну; 

– сипучі відходи віддавати на пресування для виготовлення брикетів чи 

пелетів (як опалення для будівель, виробничих приміщень); 

– залишки тріски – для благоустрою території населеного пункту; 

підстилки, або пiдкoрмки для диких тварин; збереження вoлoги в грунті 

тощо. 
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Нафтове забруднення довкілля є однією з найбільших глобальних 

екологічних проблем сьогодення. З метою її вирішення використовуються 

різноманітні методи очищення абіотичного середовища від нафти і 

нафтопродуктів [2]. Фітоіндикація та фіторемедіація техногенно-

трансформованого довкілля є пріоритетними напрямами контролю та 

відновлення стану навколишнього середовища [3; 4]. У цьому аспекті 

особливий інтерес складають деревні рослини, що здатні накопичувати 

великі кількості забруднювачів у своїх органах та ефективно здійснювати 

фітомеліоративну роль. 

Об’єктами нашого дослідження стали домінуючі у природному 

середовищі деревні види – береза повисла та обліпиха крушиновидна. 

Мета даної роботи – виявити перспективність впровадження видів дерев у 

комплекси озеленення територій нафтовидобутку на основі аналізу 

морфо-функціональних показників рослин. У якості дослідної території 

обрано Пасічнянське нафтове родовище, розташоване у Надвірнянському 

районі Івано-Франківської області. Фоновою територією послужив 

природний заповідник «Горгани». Дослідження проводили в кінці 

вегетаційного періоду (вересень), а відбір зразків рослинного матеріалу 

здійснювали з нижньої частини крони за загальноприйнятою методикою. 

Морфологічні вимірювання листкових пластинок рослин фонової та 

дослідної територій проводили у стократній повторності, а фізіологічні – 

у п’ятикратній за апробованими методиками [1]. 

Експериментальні дослідження площі та лінійних показників 

листків рослин в умовах нафтового забруднення свідчать про відсутність 

достовірних змін ростових процесів обох видів щодо фонової території. 

Проте в умовах забруднення спостерігається значне зростання кількості 

некротизованих листкових пластинок берези (100 %), порівняно з 

фоновими значенням (50 %). Наявністю некрозу п’ятого ступеня 

характеризується 65 % листків берези повислої в умовах родовища. При 
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цьому домінує некроз типу «риб’ячий скелет» та міжжилковий тип, що 

складають 32 та 30 %, відповідно. Це свідчить про надходження 

токсикантів як через кореневу систему, так і через листковий апарат виду 

[5]. 

Обліпиха крушиновидна виявляє незначні ознаки ураження 

некрозом типу точковий та краєвий, що характерні для 36 та 8 % 

досліджених листків в умовах забруднення. Некрози перших двох 

ступенів асиміляційних органів виду характерні лише для 44 % листків. 

Що свідчить про наявність потужних механізмів захисту рослини від 

несприятливого впливу факторів довкілля. 

Дослідження стану буферної системи видів в умовах нафтового 

забруднення показали, що після додаткового стресового фактора – так 

званого «кислотного дощу» – береза повисла в умовах фонової території 

відновлює буферну стабільність клітин на 55,8 %, тоді як в умовах 

забруднення нафтою – лише на 38,2 %. Обліпиха крушиновидна 

відзначається стійкістю буферної системи клітин асиміляційних органів, 

що проявляється у відновленні буферної рівноваги внутрішнього 

середовища організму до 60,3 % та 64,4 % на дослідній та фоновій 

території, відповідно. 

Враховуючи чутливість берези повислої до нафтового 

забруднення доцільно рекомендувати вид у якості дендроіндикатора 

екологічного стану нафтозабруднених екосистем. Стійкість обліпихи 

крушиновидної до нафтової контамінації дозволяє впроваджувати вид у 

озеленення техногенно-трансформованих територій з метою 

фіторекультивації останніх. 
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Мета: визначення впливу геотермічних параметрів осадових 

порід на прогнозування перспектив нафтогазоносності та виведення 

додаткових критеріїв оцінки нафтоганоносності. 
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Актуальність проблеми: Температура є одним з важливих 

параметрів, що характеризує стан та енергію нафти, газу і води у пластах. 

Геотермічна інформація використовується в процесі пошуків, розвідки та 

дорозвідки нафти і газу. Велику роль при прогнозуванні перспектив 

нафтогазоносності відіграють геотермічні дослідження. Вони полягають у 

визначенні температур у відкладах у геологічному минулому для 

виявлення товщ, у яких могла відбуватися генерація вуглеводнів. 

Температура є провідним фактором усіх процесів перетворення осадочної 

системи, включаючи формування покладів, властивостей флюїдів, зміни 

тисків. Виникає потреба більш детального вивчення термобаричних умов. 

Загальні положення. Відомо, що температура в земних надрах з 

глибиною зростає, що зумовлено тепловим потоком, який йде від більш 

прогрітих глибинних зон до поверхні. Закономірне зростання температури 

з глибиною не проходить від самої поверхні, а починаючи з шару 

постійної температури, який в більшості випадків знаходиться на глибині 

від кількох метрів до 40 м. Добові коливання затухають на глибинах до 1 

м, а річні на глибинах до 30 метрів [1]. В районі Харкова в середньому 

промерзання ґрунту в листопаді складає 11 см, в грудні – 34 см, в січні - 

48 см, а в лютому досягає найбільших значень (74 см). В місті, під 

асфальтовим покриттям вулиць та майданів, вільних від снігу, глибина 

промерзання може бути більшою (до 100 см) [3]. Даний шар ще називають 

нейтральним, нижче нього температура земної кори практично постійна в 

часі і збільшується з глибиною відповідно до геотермічного градієнту. 

В геології під геотермічним градієнтом Г розуміють приріст 

температури у ºС на 100 м. Величина обернена до геотермічного градієнту 

називається геотермічним ступенем G. Він виражає приріст глибини у 

метрах, при якому температура зростає на 1 ºС [4]. 

Зміна температури в надрах має значний вплив на породи і 

флюїди, які насичують їх. Підвищення температури призводить до 
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зменшення в’язкості, густини нафти і газу, до зменшення розчинності газу 

в нафті. Зміна температури викликає зміну об’єму, особливо газів, що 

призводить до зростання тиску в ізольованих пластах. Значна зміна 

температури може призвести до перебудови вуглеводневих сполук, зміни 

співвідношення фаз та розчинності нафти у газі, газу в нафті, газу в воді. 

Зазнає змін сольовий склад вод при зміні температури. 

Оцінка перспектив нафтогазоносності на основі геотермічної 

інформації. 

На даний час встановлені наступні критерії для оцінки 

перспектив нафтогазоносності північного борту Дніпровсько-Донецької 

западини: інтенсивність прояву блокової тектоніки, амплітудність 

структурних форм, тип обмеження структурних форм, амплітуда 

порушень, які обмежують структурні форми, співвідношення товщин 

порід флюїдоупорів (покришок) і колекторів, характер літологічної зміни 

колекторів. 

Для вирішення даної задачі було використано дані стосовно 

геологічної будови, визначено глибину залягання підошви юрських 

відкладів і покрівлі кристалічного фундаменту та для даних глибин по 

площі північного борту Дніпровсько-Донецької западини вибрані 

значення вимірів температур у свердловинах. У північному борті ДДЗ 

поклади вуглеводнів на глибинах від поверхні до підошви юри не 

виявлені, а виявлені лише у діапазоні глибин від підошви юри до покрівлі 

кристалічного фундаменту [2]. Тому і визначення температур було 

проведено на верхню можливу глибину і нижню. Нижня меже залягання 

покладів (покрівля кристалічного фундаменту) вуглеводнів, яка обмежує 

розповсюдження осадових порід, ймовірно не є граничною, але нажаль на 

даний час у межах північного борту практично не проводились виміри 

температур у кристалічному фундаменті. Отже, теоретично за нижню 

межу досліджень в розрізі прийнято покрівлю кристалічного фундаменту. 
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Для зменшення впливу теплопровідності гірських порід на 

результати досліджень виміри відібрані лише для порід аналогічного 

складу [1; 3]. 

Поєднання верхньої межі і нижньої межі, а саме залишкова 

товщина осадового чохла, яка може вміщувати поклади вуглеводнів це є 

перший критерій для оцінки перспектив нафтогазоносності. 

Визначення температур за даними виміру термоградієнту на 

встановлені глибини дозволяє встановити градації перетворень гірських 

порід (градації катагенезу МК1 чи МК2) та можливість утворення 

вуглеводнів. У головній зоні нафтогазоносності (центральна частина ДДЗ) 

на стадію катагенезу МК2 приходить максимум генерації вуглеводнів [1]. 

Отже, таким чином можна визначити другий критерій для оцінки 

перспектив нафтогазоносності. 

Розподіл температур по розрізу площі північного борту 

Дніпровсько-Донецької западини (рисунок 1) хоч і має загальні 

закономірності, в той же час температури коливаються в широкому 

діапазоні (61-80 ºС) особливо на покрівлі кристалічного фундаменту, що 

зумовлено геотермічними умовами площ [3]. 
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Рис. 1. Зміна температури з глибиною по свердловинах північного борту 

ДДЗ (синім позначено основний розріз, червоним – Кузьмичівську, 

Недільну та Скворцівську свердловини) 
 

Як критерій з певними допусками, по температурі може бути 

використане лише граничне значення на покрівлі кристалічного 

фундаменту. А більш надійним є значення геотермічного градієнту. 
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При зіставленні розрахованих геотермічного градієнту і 

геотермічного ступеню по даних родовищах вони подібні. 

Отже, при прогнозуванні перспектив нафтогазоносності 

північного борту ДДЗ слід використовувати як допоміжні наступні 

критерії: 

1. геотермічний градієнт в перспективній частині розрізу 0,22-0,25; 

2. залишкова товщина осадових порід повинна перевищувати 1200 м. 

3. температури на покрівлі кристалічного фундаменту більше 60 ºС; 

Аналіз даних по відкритих родовищах у межах північного борту 

дає можливість зробити наступні висновки: 

1. залишкова товщина осадових порід перевищує 1290 м; 

2. температури на покрівлі фундаменту відповідають катагенезу МК2; 

3. геотермічний градієнт становить 0,22394-0,24564; 

4. геотермічний ступінь 1 ºС на 40,7-44,7 м. 
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The development of modern information and communication 

technologies has expanded the capabilities of cybercriminals who are now 

using the virtual Internet network to attack their victims. According to the 

research from Bedford University, cyber prosecution in recent years has 

become more widespread than physical persecution. For children and young 

people, the E-generation of cybersound is not only an instrument for finding 

information or a center of entertainment, but also an ever-more important, and 

sometimes a major and autonomous, social environment for action. 

Cybermobbing is a universal problem that has affected cultures and 

countries around the world. Cyber prosecution is the use of modern information 

and communication technologies for harassing individuals or groups of people, 

which is a systematic, psychological abuse of the victim of persecution: the 
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humiliation of her honor and dignity through the spread in the virtual space of 

knowingly false information, rumors, gossip and compromising materials 

containing ridicule, provocations, direct images, intimidation, threats and 

violence by a cyber-persecutor that are repeated over a long period of time. The 

purpose of cybercrime and cyber prosecution is to inflict maximum 

psychological damage on the victim. The most common types of cybercrime 

are cyber-mobbing, cyberbullying, cyberstableging, cyber-honey, cyber-

grooming, trolling and griffing. For cyber attack, mobile communications, 

messengers, e-mail, forums and chats, social networks, webcams, video hosting 

services, gaming sites and virtual worlds are used. 

Cybermobing – a term derived from English (from CyberMobbing), 

Internet-mobbing, cyberbullying, which refers to intentional images, threats, 

defamation and other compromising data, can also be used. modern means of 

communication, usually for a long period of time. 

Cybermobbing is carried out in the information space through 

information and communication channels and facilities. Including on the 

Internet by e-mail, Instant Messaging (Instant Messenger, for example) on 

social networks, as well as through video posting (YouTube, Vimeo and other) 

obscene videos or using a mobile phone (for example, by SMS or tedious calls). 

Humorous actors, often referred to as "Buller" or "Mobberer", act 

anonymously, so that the victim does not know from whom the aggressive 

actions originate. Usually, under mobbing, group psychological terror is 

understood as indirect or direct harassment of an employee in a team, usually 

for the purpose of his release [1]. 

In the broad sense, mobing (sometimes mobing) is a systematic 

repetition of persecution, insult, degrading the dignity of another person, for 

example, in school, at work, in prison, and over the Internet (cybermobbing), 

and so on for a long time. Typical actions carried out during mobing 

(harassment) are the dissemination of knowingly false information (rumors and 
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gossip) about a person, ridicule and provocation, direct images and 

intimidation, social isolation (boycott and demonstrative neglect), attacks 

endangering human honor and dignity, causing material or physical harm. The 

forms of psychological pressure inherent in traditional mobing are added to the 

possibilities of the world wide web, so that cybershotbinding acquires the 

following functions (Pic. 1): 

- round-the-clock intervention in private life. Kybermobbing does not have a 

temporary or geographical restriction. Attacks do not end after school or 

working day. Cyberhooligan (mobber) has direct access through technical 

means to victim 24 hours a day: mobile phone or profile on social networks and 

e-mail. Thanks to constant numbers and accounts, the victim is not protected 

from mobbing attacks and at home; 

- on the other hand, a very insistent and capable hooligan can be placed in black 

lists and mark his message as spam; 

- unlimited audience, the speed of dissemination of information. Notes or 

images transmitted electronically are very difficult to control as soon as they 

are online. For example, videos are easily copied from one Internet portal to 

another. Therefore, the size of the audience and the field of propagation of 

cybersmobbing is much wider than the "usual" mobbing. That content, which 

has long been forgotten, can again get to the eyes of the public, and it will be 

difficult for the victim to neutralize it; 

- cyberimberber's anonymity. Cybercrime does not point itself to its victim, can 

act anonymously, which provides him – albeit supposedly – security and often 

increases the term of his negative "cyber-activity". The ignorance of the victim, 

who is the one, the "other", who is hurting her, can intimidate her and put him 

to rest [2]. 

Cybermobbing is a form of psychological violence in the form of 

harassing a person using electronic communication tools for image, threats and 

humiliation. Cybermobbing is different from the mobbing that there are no safe 
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zones in the virtual space for its victims, since the cyber-persecutor is not 

limited by the spatial-temporal boundaries, due to anonymity, feels himself 

impunity and, using modern technical and programmatic capabilities, can 

access information and communication devices the victim. Cybermobbing on 

the Internet usually initiates a group of people, exposing to harassment of one 

of its members or a casual user. 

 

Pic. 1. Cyber Mobbing 
 

Cyberbullying is one of the forms of persecution, intimidation, 

psychological harassment of adolescents, less often young children through 

information and communication technologies – the Internet, mobile phones and 

other digital devices. Sometimes, for this purpose, there are entire sites that 

compromise material on the child being harassed, or online bookmarks, virtual 

notebooks, where students and students post ratings and comments about their 

peers, both positive and highly negative, offensive. Cyberstalking is the use of 

the Internet for deliberate harassment of an individual, a group of people or a 

repetitive organization. Most often, cyber stalkers use obsessive surveillance of 

a victim, monitor their activity in the virtual space, collect confidential 

information and steal personalities of the victim for intimidation, blackmail and 
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harassment. The largest recorded duration of cybersquatting is 20 years. The 

cause of cybersquatting can be personal hostility, hatred of the persecuted 

person, revenge, desire to manipulate, the desire to isolate the victim. Similarly, 

the victim may be chosen by chance. 

CyberHarassment is a repetitive psychological cyberattack that is 

aimed at the interlocutor on the Internet, and manifests itself through persistent 

images, harassment, harassment and virtual aggression. It is usually expressed 

in numerical messages, terrifying victim of persecution, obsessive round-the-

clock calls and conversations of humiliating and offensive character [3]. 

Cyber Graming – According to the Council of Europe Convention on 

the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, it is 

the preparation of a child for sexual coercion or commercial sexual 

exploitation. These are unlawful actions of an adult who are aimed at 

establishing, through Internet communication, a confidential relationship with a 

minor in order to incline her to sexual intercourse. Trolling is one of the forms 

of social aggression in cyberspace, which manifests itself in the rigid social 

provocation, the creation of conflict situations, the involvement of virtual 

interlocutors in the polemic in order to fuel the scandal in network 

communication. Trolling can only exist in virtual communities, it has specific 

mechanisms for the development of excitation, expressed in an avalanche-like 

aggression that instantly spreads to most participants in the conflict. 

RIP-trolling – the publication on the memorial pages of deceased 

people of comments of malignant content in order to cause negative emotions 

in their relatives. 

Educational measures in the field of prevention of cybermobbing 

should be conducted as teachers of the subject of information technology, as 

well as class leaders. Measures should be taken to inform parents of 

cybermobbing phenomena and their consequences, as well as on assistance in 

developing methods for controlling the use of the child by the Internet and 
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mobile phone. It is important for the whole school community to be aware of 

what cyberbullying is, its consequences and how to create a safe school 

environment [4]. 

Cybersquery and cybercrime are perceived as persistent psychological 

stress, which leads to the exhaustion of the body's defenses, the destabilization 

and destruction of the victim's psyche, the development of depression and 

suicidal behavior. The unlimited possibilities of cyberspace – anonymity, 

transformation of the "I-image", the theft of identity, etc., create favorable 

conditions for cyber-violence. Due to the peculiarities of the virtual 

environment, cybercriminals can not adequately assess the harm they inflict on 

the victim through cyberspace, since they psychologically perceive the 

interaction with the victim as a digital object, and not with a real person. 

Probably, many cyber-persecutors and cyber-plotters in reality would not have 

realized their intentions, pursuing the victim in the usual way. It is the impunity 

and ease of committing such violations in cyberspace, leading in the 

dissemination of this phenomenon in modern society (Pic. 2). 

 
Pic. 2. Social media in Cyber Mobbing 

 

When cybersquatting and cybercrime, an overview of the place of the 

event is associated with difficulties, since it is determined by the boundaries of 
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cyberspace, which has its own unique features. Carrying out high-quality 

forensic examinations in cyber-violence is also problematic due to the 

complexity of setting up competent questions for the expert on the part of 

experts appointing. For quick response in the case of cybercrime investigations, 

searches, collection of evidence in electronic form and their removal, followed 

by operational investigations and the appointment of forensic examinations, 

serious knowledge of modern computer technologies, features of the virtual 

environment and the influence of cyberspace on the psyche of criminals and 

their victims is required. The evolution of the traditional threat posed by the use 

of electronic media poses new challenges for education. The training of 

children and young people for the proper functioning of the world of new 

media should be translated into the ability to assess the consequences of their 

actions, be responsible for the use of available materials on the Internet and the 

publication of various information in the network. Therefore, the school faces a 

difficult task – to enrich the current measures aimed at the safety of children 

and young people, due to a very important, new dimension – the protection 

against the threats posed by the use of children by modern technology. The 

overwhelming majority knows the organization, company and internet sites that 

provide help and support to people who encounter the problem of 

cybermobbing [5]. 
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Будівництво є однією з найважливіших галузей матеріального 

виробництва, оскільки створює основу діяльності інших галузей 

господарства у вигляді основних фондів, а також формує середовище 

проживання і діяльності людей. Будівництво забезпечує зведення нових, 

реконструкцію, ремонт і реставрацію існуючих будівель, споруд та їх 

комплексів, створення інженерної інфраструктури і благоустрій територій 

об'єктів [5, с. 3]. 

Будь-який процес, в тому числі і будівельний можна представити 

у вигляді сукупності взаємопов'язаних операцій, які вимагають чіткої 
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організації та планування. Виробничі потоки обумовлені фінансовими, 

технічними, проектними, економічними та іншими процесами. Всі ці 

процеси повинні чітко взаємодіяти між собою, що дозволить забезпечити 

безперервність, рівномірність і ефективність. Будівельний процес 

динамічний і в значній мірі визначається навколишнім середовищем, тому 

виникає необхідність у вивченні і формування можливих ситуацій, 

здійснення дій, які не суперечать інтересам учасників будівельного 

процесу. Як наслідок, необхідно приділяти увагу розробці 

организационно-технологічної документації, розрахунку собівартості 

будівельних матеріалів, використовувати сучасні методи організації 

будівельного виробництва з урахуванням комп'ютерних технологій при 

моделюванні будівельних процесів [8, с. 3]. 

Для будівництва та пов’язаних з ним процесом використовують 

різні програмні продукти, а саме: 

− онлайн калькулятори розрахунку вартості будівництва; 

− програма розрахунку будматеріалів для будівництва дому; 

− комп’ютерна програма «Будівельний калькулятор»; 

− конфігурація «Будівництво», що працює на платформі 1С тощо. 

Деякі з розглянутих програм мають високу ціну (наприклад 

конфігурація 1С), інші пропонуються для користування безкоштовно, але 

вони обмежені у функціональності [4, с. 246]. 

Одним із перспективних типів програмного забезпечення, що 

містить елементу штучного інтелекту, є експертні системи (ЕС), під 

якими розуміється програмні засоби, що використовують експертні 

знання для забезпечення високоефективного вирішення неформалізованих 

завдань у вузькій наочній області [7, с. 95]. Основним конструктивним 

елементом експертної системи є база знань, яка призначена для зберігання 

даних, що описують конкретну предметну область. Також там 
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зберігаються правила (інструкції), які описують способи перетворення і 

обробки даних для формування потрібного рішення. 

Аналіз наукової літератури показав, що сьогодні існують різні 

напрямки використання експертних систем у будівництві. Так, наприклад, 

І. Михеєв у своїй роботі розглядає використання експертних систем під 

час вирішення завдань будівного матеріалознавства. Він зазначає, що для 

більшості завдань будівельного матеріалознавства рішення приймаються 

на основі евристичних знань, оскільки вплив зовнішніх умов і різних 

технологій на процеси твердіння матеріалів практично не піддаються 

формалізації. Складність завдань вибору раціональних складів і 

параметрів впливу на бетон викликана труднощами математичного опису 

та моделювання багатостадійний незворотних процесів, що призводять до 

отримання необхідних властивостей в задані терміни. Рішення таких 

завдань можливе за допомогою сучасних інформаційних технологій. 

Застосування експертних систем для прийняття рішень управління 

технологічним процесом виробництва бетону, має забезпечити 

можливість ефективно і максимально зручно управляти якістю продукції, 

дозволить приймати оптимальні технологічні рішення для конкретної 

виробничої ситуації в умовах невизначеності і при жорстких умовах до 

ресурсозбереження [3, с. 69]. 

Як вважає В. Алехін та А. Ханіна, проблема безпеки і 

економічності будівель і споруд належить до основних проблем, 

висунутих на перший план безперервно збільшується обсягом 

будівництва. Проведені дослідження в області проектування надійних і в 

той же час оптимальних будівельних конструкцій вказують на 

актуальність створення систем, які базуються на принципах штучного 

інтелекту [1]. Закладені в ЕС знання експертів з розрахунку будівель 

дозволять підвищити якість проектування і, як наслідок, надійність 

конструкцій. До можливостей експертних систем, які стосуються 
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проектування споруд та процесу будівництва взагалі, дослідники 

відносять наступні: оптимізація проектних рішень будівель на ранніх 

стадіях проектування, вибір основних об'ємно-планувальних рішень 

будівель (конфігурація, сітка колон, конструктивні рішення); прийняття 

ефективних рішень по зниженню рівня ризику виникнення аварійних 

ситуацій на територіях, схильних до природно-техногенних впливів; 

проектування конструкцій за критерієм надійності, з урахуванням 

ймовірності відмови конструкції через певний час її експлуатації і з 

урахуванням виконання відповідних ремонтних робіт; можливість 

використання імовірнісних методів оптимізації конструкцій; 

проектування конструкцій з урахуванням ризику їх лавиноподібного 

обвалення; прийняття рішень в умовах невизначеності; оптимізація 

конструкцій на основі генетичних алгоритмів; грамотна консультація 

користувача, приведення посилань на нормативну документацію [6, с. 82]. 

Експертні системи знайшли своє відображення і в економіки 

будівництва, які можуть виступати у вигляді сполучної ланки між 

проектними рішеннями інженерно-технічного властивості, у якості 

інтелектуального перетворювача (трансформатора) проектних рішень в 

кошторисно-економічні рішення. При цьому необхідно відзначити, що 

інженерно-технічні рішення мають досить різноплановий, багатогранний і 

багатоаспектний характер, містять масу специфічних параметрів з 

різними значеннями [2]. 

Отже, експертні системи можна успішно використовувати у 

будівельній сфері діяльності людини у поєднанні з програмним 

забезпечення з креслення, моделювання тощо. 
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Текст, виходячи з теорії мовленнєвих актів, не є граматично 

пов’язаною послідовністю речень, а комплексною мовленнєвою дією, 

через яку автор має на меті вплинути на адресата. Типи текстів, за 

визначенням Брінкера, є «конвенційними зразками складних мовленнєвих 

дій, типовими поєднаннями контекстуальних, комунікативно-

функціональних та структурних (граматичних та тематичних) ознак» [1, с. 

61]. Конститутивним поняттям у теорії мовленнєвих актів є мовленнєвий 

акт та його поділ на різні часткові акти (ілокутивний, пропозиційний та 

акт вираження у Серля) [2, с. 76]. На прикладі німецькомовних путівників 

по зоопарку, які досі не були об’єктом наукових досліджень, 

розглядається ілокуція «звернути увагу» та її формулювання. 

Щоб підкреслити певні об’єкти, автор застосовує мовленнєву дію 

«звернути увагу», виражену експліцитно через стійкі предикативні 

конструкції Aufmerksamkeit ziehen/fesseln, aufmerksam machen. Для 

аспектів, які наголошуються, використовуються прикметники зі 

значенням «той, що відрізняється від очікуваного/звичного» (merkwürdig, 

seltsam, bizarr, eigentümlich), «той, що вирізняється від інших особливими 
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ознаками» (hervorragend, vortrefflich, glänzend, unübertrefflich); 

підкреслюється відхилення від норми в більшу чи меншу сторону 

(zwerghaft/kollossal) та привабливість з естетичної точки зору 

(schön/prächtig): zieht schon ihrer colossalen Form wegen die Aufmerksamkeit 

des Publicums auf sich; Besonders aufmerksam gemacht sei auf die 

Zusammenstellungen zwerghafter Hühner und riesenhafter Tauben, ferner 

abweichend befiederte Rassen beiderlei Hausgeflügels [4, c. 106]. 

Стилістичний прийом перелічення фігурує як аргумент, що тварина варта 

уваги, оскільки має цілий комплекс типових лише для неї характеристик: 

Vogel, der durch sein häufiges Hüpfen und Springen, sowie durch die ihm 

eigenthümlichen sonderbaren Geberden die Aufmerksamkeit der Beschauer auf 

sich zieht [5, c. 15, 46]; die Mähne, das Ebenmaß der Glieder, die kolossale 

Stärke, welche aus jeder Bewegung des majestätischen Thieres hervorleuchten, 

der große mächtige Kopf mit seinen stolz blickenden Augen erregen die 

Bewunderung aller Besucher [3, c. 21]. Автор вживає неозначений 

займенник з узагальнюючим значенням alle (замість, наприклад, варіанту 

die meisten Besucher, який допускає обмеження), для додаткового 

переконання реципієнта в непересічності тварини. Винесення важливих 

для відвідувача деталей на перший план реалізується через відокремлення 

… der Besucher noch besonders auf den blauen Vogelfries aufmerksam 

gemacht sein wegen der famosen Stilisierung einer ganzen Reihe 

verschiedenartiger Vogelgestalten [4, c. 37]. 

Крім вищезгаданих конструкцій, акцентування деталей 

зовнішнього вигляду тварини відбувається через лексеми, які імплікують 

привернення уваги auffallen/auffallend, bemerkbar/bemerklich, zeichnet sich 

ausgezeichnet, kenntlich/erkennbar/zu erkennen, а також слугують 

інструктуванню реципієнта. Таким чином, автор інструктує реципієнта 

щодо «правильного» погляду на тварину, який дасть йому можливість 

розпізнати її серед інших та запам’ятати (в умовах рецепції тексту поза 
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зоопарком) і підтверджує уважність адресата (якщо він читає текст після 

споглядання тварини). Сигнальними словами для привертання уваги та 

зацікавлення реципієнта виступають ті, які позначають рідкісність 

тварини в зоопарку чи загалом як виду selten/Seltenheit, einziger: Vor allem 

muß hier eine Seltenheit und zoologische Merkwürdigkeit ersten Ranges 

erwähnt werden: der Kiwi oder Schnepfenstrauß; der einzige Affe, der in 

Europa wild vorkommt [3, c. 54, 71], а також прикметники найвищого 

ступеня порівняння для підкреслення якості з найбільшим виявом Unser 

Jungfernkranich ist der älteste Bewohner unseres Gartens und seit dessen 

Eröffnung im Jahre 1877 bei uns lebend [6, c. 13]. Через порядковий 

числівник erster автор підкреслює унікальність тварини. В путівнику 

Берлінського зоопарку 1903 та 1914 для інтенсифікації використовуються 

екскламативні еліптичні речення як реалізація стилістичного 

синтаксичного засобу «ізоляція» Erstes Exemplar!, Größte Seltenheit! 

Seltene Stücke! [4, c. 55, 94, 112], які роблять виклад динамічним та 

експресивним, а завдяки відокремленню та знаку оклику твердження не 

залишиться непоміченим реципієнтом. Знаки оклику майже не 

зустрічаються в путівниках: у Віденських путівниках 3 рази, у 

Лейпцизьких – 1 раз, Берлінський путівник 1889 – 4 рази, вищезгадані 

екземпляри 1903 та 1914 містять найбільше, 11 знаків оклику. Тому знак 

оклику на фоні графічно нейтрального тексту (крім шрифтового 

виділення) слугує графічній акцентуації та приверненню уваги. Для 

відокремлення та підкреслення суттєва та цікава інформація може 

надаватись в додаткових підрядних реченнях, яким передує твердження з 

сигнальними словами interessant, merkwürdig, seltsam, eigentümlich (в 

деяких випадках підсилені через найвищий ступінь порівняння та 

прислівником sehr) та прислівником-інтенсифікатором sogar: 

Eigenthümlich ist, daß dieser Bär schon frühzeitig seine Schneidezähne 
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verliert, ein Umstand, der früher Veranlassung gab, ihn für ein bärenartiges 

Faulthier zu halten [3, c. 23]. 

Таким чином, мовне вираження ілокуції «звернути увагу» 

реалізується через лексеми з семами «незвичний, особливий, 

привабливий, рідкісний» у супроводі прислівників-інтенсифікаторів, 

через прикметники найвищого ступеня порівняння для підкреслення 

якості з найбільшим виявом, метакомунікативні одиниці та порядковий 

числівник erster. Принцип перелічення, нагромадження ознак 

використовується для підкреслення непересічності тварини. Зважаючи на 

лексеми з позитивною конотацією, можна стверджувати, що путівники по 

зоопарку спрямовані не лише на інформування читача, а й фігурують як 

рекламні тексти для приваблення потенційних відвідувачів та покращення 

іміджу зоопарку. 
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Творче, яскраво індивідуальне використання мовних засобів – 

одна з основних особливостей художньої мови, яка й визначає її 

своєрідність серед інших стилів. Індивідуально-художній стиль 

письменника становить систему мовних засобів, що сформувалася в 

результаті відбору і творчого використання лексичних і синтаксичних 

явищ національної мови не тільки для вираження певного змісту, але й 

для естетичного впливу на читача. Цій основній функції і підпорядковано 

відбір та використання всіх мовних ресурсів у художньому творі, в тому 

числі й синтаксичних. 

Лінгвістична стилістика як самостійна галузь філологічної науки 

в багатьох своїх положеннях спирається саме на синтаксичну організацію 

мови, зокрема на будову та функціювання речення. Численні стилістичні 

явища міцно пов’язані із синтаксисом речення. В естетично-

виражальному забарвленні мовлення великої ваги набуває його 

синтаксична організація, за допомогою якої оформляються 
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найрізноманітніші стилістичні колорити. Функційно-стилістична 

диференціація синтаксичних засобів пов’язана з найбільш загальним 

розмежуванням: з одного боку – книжно-писемні, з іншого – усно-

розмовні синтаксичні форми і конструкції. 

Категорії експресивності та емоційності належать до тих, що 

співвідносяться з особливостями авторської інтерпретації зображеного та 

прагненням митця донести до читача все розмаїття сприйнятого через 

відповідну систему понять, образів тощо. Водночас експресивність та 

емоційність становлять основу ідіостилю письменника. Поетичний 

синтаксис є одним із чинників пластичності, легкості стилю митця. 

Доробок Яра Славутича та його життєпис стали предметом 

серйозних монографічних досліджень, представлених працями К. 

Волинського, М. Щербака, В.Жили, Т.Назаренко, П. Сороки, В.Кравчука, 

Н.Сологуб та інших учених. Творчі розвідки особливо активно почали 

з'являтися лише в останнє десятиліття XX ст. Але вони відзначаються 

глибиною дослідження лише однієї певної проблеми поетики або 

загальним оглядом літературного набутку митця. 

Ураховуючи недостатнє розроблення деяких проблем, зокрема 

поетичного синтаксису у творчості Яра Славутича, зважаючи на їх 

актуальність і практичну цінність, ми поставили за мету дослідити деякі 

особливості поетичного стилю письменника на матеріалі простого 

речення. 

Мова творів Яра Славутича своїм джерелом має ті мовні 

надбання, які український народ створив протягом багатовікового 

існування. Народна мова вабить поета своєю силою і красою, але 

водночас він уводить у поетичні тексти й елементи власної мовотворчості. 

Отже, синтаксична організація поезій митця ґрунтується на синтаксисі 

народної мови. 
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Основу синтаксично-стильової манери Яра Славутича становлять 

загальнонаціональні зразки літературно усталених реченнєвих структур, 

переходів від одного типу речень до іншого. Водночас автор усвідомлює, 

що «орієнтація на загальноприйняті зразки не заперечує нашарування на 

них власне авторських (індивідуальних) уподобань, додаткових 

експресивних, композиційних, тематичних та інших завдань, реалізація 

яких здебільшого мотивується комплексом ситуативно-прагматичних 

чинників» [1, с. 178]. 

Організація тексту поезії та витворення єдиного смислового і 

структурного цілого вимагає від митця підпорядкування усіх можливих 

засобів для реалізації цього завдання. Тому визначальними у стильовій 

манері Яра Славутича постають: емоційно-експресивне навантаження 

окремих синтаксичних фігур (еліпсис, повтор, інверсія), інформативний 

обсяг та актуалізація елементів речення тощо. 

Автор уміло послуговується всіма продуктивними моделями 

речень, але надає перевагу простим ускладненим конструкціям, 

складнопідрядним і безсполучниковим складним реченням, складним 

багатокомпонентним конструкціям. 

До стилістичних ресурсів простого речення належать порядок 

слів, особливі випадки вживання однорідності, різновиди простих 

реченнєвих моделей. З великою вправністю Яр Славутич використовує 

зворотній порядок слів: автор переставляє члени речення для того, щоб 

викликати позитивні чи негативні почуття у читача, акцентувати його 

увагу на конкретному члені речення. Автор концентрує увагу навколо 

краси рідної землі: «Небесами чистий. / Землями плодистий. / Квітами 

барвистий / Наш херсонський край! [3, с. 16]. 

Важливу роль у поетичному мовленні відіграє своєрідність 

структури односкладних речень. Найбільш поширеними в ліриці Яра 
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Славутича є означено-особові та безособові речення. Рідше зустрічаються 

інфінітивні та номінативні конструкції. 

Для наголошення на об’єктивності природних процесів, стану 

ліричного героя мовець використовує безособові речення: «Парило. 

Нахмарило» [3, с. 18]. 

Номінативні речення допомагають розкрити кожну грань 

психологічного стану героя: «Для кого розкриє муки?.. Безлюддя. 

Безмежжя. Сум» [3, с. 204]. 

Досить часто у поетичних текстах зустрічаються еліптичні 

конструкції, які використовує автор для уникнення повторів і збільшення 

експресивності: «Ти мені – як примарна оаза / На пісках африканських 

пустель» [3, с. 202]. 

Просте непоширене речення вживається митцем рідко, зокрема як 

своєрідний вступ чи зачин поезії: «Морозяно. На виднока, як і щит 

поблискує зоря» [3, с. 28]. 

Яр Славутич – пристрасний та емоційний поет. Тому не дивно, 

що його вірші насичені окличними та питальними конструкціями, які 

вносять у твір схвильованість, піднесеність, багатство інтонацій. 

Експресивний заряд створюється лексичним складом речення і 

питальною чи окличною інтонацією. Радість і біль, сум і горе, гіркоту і 

сподівання передають окличні речення: «Ви шуміть, степи, як море, 

затопіть мої стежки!» [3, с. 10]; «О, як пускала зловорожу кров за вашу 

смерть відомста невблаганна!» [3, с. 119]. 

Питальні конструкції тісно переплітаються з риторичними 

фігурами (риторичним запитанням, питанням-відповіддю, риторичним 

окликом), виконуючи аналогічні функції: «Куди втікати, як душа холоне, 

як серця болем запеклись уста?» [3, с. 119]; «Доки ж буде пити крівцю 

Чорний крук?» [3, с. 79]. 
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Отже, особливості об’єктів художнього зображення і ставлення 

автора до них визначають характер мовних конструкцій та інтонації у 

відповідних місцях поезій. 

У доробку Яра Славутича прослідковується збільшення частоти 

вживання конструкцій з однорідними членами, Це закономірно, адже 

перелік на підставі однорідності є одним з емоційно-експресивних засобів 

у художньому мовленні. Інколи майстер поєднує в однорідні ряди 

семантично віддалені одне від одного поняття для того, щоб збільшити 

емоційно-експресивний заряд, посилити враження незвичайності, 

небуденності. Однорідність є основою для побудови ампліфікації, 

градації, підсилення, повтору тощо. Розгорнутий однорідний ряд 

прослідковуємо в поезії «Битва»: «Земля чорна, цілинная. / Копитами 

поорана. / Щедро кров’ю политая. / Густо кістьми засіяна, / І ген журбу 

несамовиту / Звело, як руту, на півсвіту» [3, с. 76]. 

Детальний опис місця битви половців і русичів «оживлює» події 

часів загарбницьких війн XII ст. Конструкція з однорідними додатками 

якнайповніше розкриває ностальгічні спомини ліричного героя про 

рідний край: «Я пригадаю степові могили. / Сади вишневі, села біловиді, / 

Могутній плин широкого Славути, / Найкращі в світі затишні гаї» [3, с. 

29]. 

З усього вищезазначеного можна зробити висновок, що Яр 

Славутич широко використовує стилістичні ресурси продуктивних 

моделей простого речення. 

Констатуємо, що мовотворчість Яра Славутича упродовж 

тривалого часу є яскравим проявом українського естетичного ідеалу і 

важливим фактором активізації і збагачення естетичної функції сучасної 

української мови, засвідчує її високий інтелектуальний рівень і 

необмежені виражально-зображальні можливості нашої рідної мови. 
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РОЛЬ ФОНЕТИКИ В ОВОЛОДІННІ СТУДЕНТАМИ 
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старший викладач кафедри англійської 

мови технічного спрямування № 2 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

 

Як відомо, постійне розширення наукових, культурних і ділових 

контактів призводить до необхідності володіння іноземними мовами як 

важливої складової міжособистісного спілкування. Викладання 

англійської мови є неповним без урахування фонетичного аспекту цього 

процесу. Оскільки зрозуміла вимова є невід'ємною складовою 

комунікативної компетентності [1, с. 133], необхідної для правильного 
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кодування та декодування слухачем значення висловлювання, викладання 

вимови є досить складним і актуальним завданням. 

Тому, метою цієї роботи є вивчення сучасних тенденцій, вправ і 

заходів, які можуть бути використані для покращення вимови учнів. 

Варто відзначити, що одним з важливих питань, які слід 

враховувати, є те, якій саме вимові навчати. Термін Received Pronunciation 

відноситься до типу англійської вимови, прийнятої BBC для своїх 

дикторів, як найкращий акцент і використовується багатьма освіченими 

людьми в Англії [1, с. 139]. Однак не всі люди в Англії використовують 

RP. 

На думку Дж. Скривенера, серед найбільш ефективних засобів 

викладання вимови є моделювання нових слів у контексті (коли вчитель 

говорить слово в контексті типової короткої фрази або речення і дозволяє 

студентам повторювати і дає зворотний зв'язок), визнаючи почуття 

(наприклад, записує ряд «настроїв» і читає ці слова, пристосовуючи 

інтонацію і наголос, щоб передати почуття), використовуючи діалоги (не 

просто читаючи діалог мовчки, а змушуючи студентів витрачати час на 

роздуми про те, як їх вимовляти), одночасне читання (коли викладач і 

студенти одночасно читають текст, який є ефективним, якщо це зроблено 

більше одного разу і студенти мають можливість покращити вимову), 

налаштування голосу (цей підхід ґрунтується на ідеї, що краще почати з 

більшої цілісної картини – загальних «налаштувань» голосу, а не з роботи 

над дрібними деталями вимови (наприклад, наголос фонем тощо), [2, с. 

284-285]. 

Хоч викладачі частіше фокусують увагу на смислі і формі і 

дозволяють студентам самостійно працювати над вимовою, саме 

проблема з вимовою викликає непорозуміння. Таким чином, викладачі 

ESL повинні регулярно включати вимову у навчальний процес, щоб 
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уникнути подібних проблем, оскільки це впливає на здатність учнів 

формувати та розуміти висловлення правильно та успішно спілкуватись. 
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Сьогодні люди з різними вадами становлять вагому частку усього 

українського суспільства, його творчого та інтелектуального потенціалу. 

Під поняттям «люди з особливими потребами» мається на увазі 

особистості, які певним чином обмежені фізичними, психологічними, 

соціальними та сенсорними бар’єрами [8]. У той же час, будь-яка людина 

на законодавчому рівні має право на життя, освіту, саморозвиток та 

розвиток тощо. Враховуючи це, нині у суспільстві питання інвалідності 

розглядається не як проблема, а як певне завдання, яке треба розв’язати у 
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процесі виявлення непорозумінь та негараздів, які виникають у свідомості 

людей з обмеженими можливостями. 

На сьогодні найбільш ефективною формою соціалізації молоді з 

особливими потребами є інклюзивне навчання [6, с. 84], що передбачає 

навчання дітей з вадами за певними освітніми програмами без 

виокремлення від умов загальноосвітньої школи. У той же час, позакласне 

читання художніх творів, в яких герої мають певні обмеження, може 

зробити більш ефективним процес соціальної реабілітації. 

З погляду на проблеми, яких у художніх творах торкаються 

письменники, можна констатувати той факт, що художня інклюзія – це 

література не про інвалідів, а література про особистість [5]. Серед 

літературознавців та критиків, які досліджують питання інклюзивного 

художнього простору, слід виокремити праці Н. Головченко, К. 

Дмитренко, Л. Виготського, К. Кольченка. 

Слід зазначити, що сучасні письменники до теми інклюзії 

звертаються доволі часто, оскільки сучасна влада постійно про це 

говорить (соціально-психологічний роман Д. Гладун «І глухота впаде...»), 

акцентуючи увагу на процесах реабілітації та соціалізації. З іншого боку, 

ще за часів соціалістичного реалізму письменники також зверталися до 

цієї теми. Прикладом такої літератури може бути твір М. Островського 

«Як гартувалася сталь» або твір Б. Полєвого «Повість про справжню 

людину». 

В основу представлених творів письменники закладали вади 

людей, причому частіше за все герої були прикладом для наслідування. 

Сучасна література у цій тематиці вдало представлена у творах Люко 

Дашвар («Гоцик»), Я. Вишневського («Повторення долі»), Л. Уліцької 

(«Донька Бухари»), Дж. Піколт («Крихка душа»), С. Процюка 

(«Руйнування ляльки»). Цікавим видається те, що діти з особливими 
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потребами повинні адаптуватися в соціумі, знайти себе, проявити себе з 

кращої сторони [3, с. 12]. 

На нашу думку, письменники стали звертати увагу на людей з 

обмеженими можливостями, не засуджуючи їх вади, а допомагаючи їм 

знайти себе у суспільстві за допомогою різноманітних художніх 

елементів. У художніх творах вони намагаються розкрити значну 

кількість проблем, які дійсно є актуальними: 

− відчуття меншовартості; 

− відраза; 

− жалісливість; 

− закомплексованість; 

− закритість; 

− відчуженість; 

− комунікативна неготовність; 

− психологічне напруження [1]. 

Сьогодні можна стверджувати про те, що художня література є 

потужним засобом соціальної реабілітації людей з обмеженими 

можливостями. На тему інклюзивного простору писали письменники у 

ХІХ столітті, не оминали її і в ХХ столітті. Актуальною є вона і у період 

сучасності, коли в системі освіти і науки голосно говорять про залучення 

дітей з вадами до звичайних класів з метою отримання інформації на рівні 

зі здоровими дітьми. Саме тому, дуже важливо правильно подати 

літературу для прочитання, де учні могли б виокремити індивідуальні 

риси людей з освітніми потребами та усвідомити їх місце та роль у 

суспільстві. 

Слушною у цьому плані є думка дослідниці Н. Головченко про те, 

що: «Тема особливих людей – непроста, але потребує обговорення. Тим 

паче, що у підлітковій літературі вона піднімається вкрай рідко. 

Найважливіша річ для кожного з нас загалом, і для дітей з особливими 
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потребами зокрема – знайти своїх людей і не бути самотнім у цьому світі» 

[1]. Аналогічної думки Л. Виготський, який констатує: «Всякий телесный 

недостаток будь-то слепота, глухота или врожденное слабоумие – не 

только изменяет отношение человека к миру, но прежде всего сказывается 

на отношениях с людьми. Органический дефект или порок реализуется, 

как социальная ненормальность поведения» [4]. 

Серед значної кількості письменників, які пишуть художні твори 

на тему інклюзії, слід виокремити творчість Л. Уліцької, зокрема її 

художній твір під назвою «Донька Бухари». В основу твору покладені 

почуття материнської любові. Авторка стверджує, що любов матері до її 

дитини є даром Божим, оскільки мати не може, та і не має права, 

відмовитись від своєї дитини. Маючи дитину з вадами, Бухара усе життя 

намагається підтримувати її. Більше того, вона прагне їй допомогти, 

навіть тоді, коли відчуває власну передчасну смерть. Матері було 

важливо, щоб її дитина с синдромом Дауна мала підтримку навіть після її 

смерті. 

К. Дмитренко акцентує увагу на тому, що Україні потрібна 

соціальна інклюзія, оскільки кожна дитина повинна пройти певну 

соціалізацію у суспільстві та знайти себе в ньому [2]. У художньому творі 

Л. Уліцької «Донька Бухари» робиться акцент саме на соціальній інклюзії. 

Здавалось би на перший погляд, усе не так погано. Однак, головна героїня 

через свої вади не могла жити без допомоги матері. Лише у кінці твору 

авторка наголошує, що не дивлячись на те, що молоде подружжя скоро 

помре, вони все одно щасливі, вони не помічають своїх вад, бо закохані та 

щасливі. 

Зрозуміло, що читачам важко читати твори на подібну тему, 

однак, сучасні письменники констатують той факт, що тема інклюзії 

повинна бути максимально розкрита. На цьому наголошують методисти 

та фахівці в освітній сфері, які прагнуть забезпечити доступну та відкрити 
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освіту для будь-якого члена нашого суспільства. Крім того, можна читати 

твори та біографію українських письменників, таких як Т. Шевченко, 

Марко Вовчок, П. Куліш, Л. Глібов, Ю. Федькович та ін. [7, с. 6]. Вони 

відображати своїх головних героїв сильними та стійкими особистостями, 

здатними пройти крізь значні труднощі заради мети та власної долі. 

Отже, література, яка показує дітей з вадами, змушує замислитись 

над сенсом буття, прийняти таких людей як особистість, яка має власні 

особливості та переваги. Художній простір на тему інклюзії відтворює 

можливості людей з особливими потребами до ефективної соціалізації та 

швидкої адаптації в соціумі. 
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Ми провели аналіз застосованих стратегій та тактик на основі 3 

програм «The Oprah Winfrey Show» протягом 2009–2011 років [2–4]. До 

комунікативних стратегій, які реалізуються телеведучою Опрою Вінфрі 

ми застосували стратегії, запропоновані О. Ларіною: «неухильного 

слідування темі ток-шоу», «виклику на відвертість» і «роз'яснения» [1, с. 

8]. 

Використання стратегії «неухильного слідування темі ток-шоу» 

керується основною вимогою – найповніше розкрити тему протягом 

телевізійного ефіру [1, с. 11]. Ігнорування цієї стратегії призведе до 

переходу «розмови не по-темі», що суперечить цілі ток-шоу. 

Координування процесу комунікації в студії є метою телеведучою цій 

стратегії. 
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Реалізація стратегії «неухильного слідування теми» починається 

із введення в тему, для цього ведуча обирає слоган, який протягом усієї 

програми буде повторюватися. Зазвичай, обраний слоган є назвою 

програми, як наприклад, програма «Losing weight in the public eye». Опра 

Вінфрі використовує тактику повернення до теми, також звертає увагу на 

те, що хоче поговорити лише про процес схуднення (дієти та фізичні 

вправи), а про те, як почувала себе Стар Джонс під час схуднення, 

наприклад: 

O.W.: Star Jones is here. We will talk about her public weight loss. 

O.W.: We are talking today about losing weight in a public eye and I 

don’t think anybody has more visible, more public, dramatic experience than 

you [2]. 

Для представлення історії учасників руху «Рейси свободи» Опра 

використовує тактику повернення до теми. Завершуючи тематичне 

обговорення, ведуча дякує всім учасникам руху за громадські права 

афроамериканців. 

Стратегія «виклику на відвертість» реалізується Опрою Вінфрі у 

ток-шоу за допомогою тактики переформулювання питання, наприклад: 

O.W.: So, are you different? I mean, who are you in this body? 

Obviously I understand intellectually, spiritually you are the same person but 

your perception of who you are is different and how is that different? 

S.: I’m… 

O.W.: When you lose another whole person [2]. Використовується 

саме ця тактика з метою уникнення двозначності та для того, щоб 

співрозмовник зумів відповісти на питання відповідно до теми ток-шоу. 

Вона є важливою тоді, коли співрозмовник не повністю розуміє питання 

або ж виникають труднощі із формулюванням відповіді та для того, щоб 

дізнатися внутрішній стан співрозмовника. 
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Ведуча дуже рідко використовує тактику наполягання на питанні, 

оскільки вона не переслідує створення конфліктної інформації. У 

програмі Опра наполягає на питанні з метою оцінки ситуації, виявляючи 

здивування та недовіру: 

O.W.: Did you ever considered leaving him? 

S.: No, I did not. 

O.W.: Not once? 

S.: but… but. 

O.W.: Not once?! 

S.: It was never in my mind that we would break up. 

Протягом програми ведуча ставить питання для уточнення 

інформації, щоб повністю розкрити тему розмови, уникнути 

непорозуміння, продемонструвати зацікавленість розмові та свою 

обізнаність у деталях із життя Стар Джонс.  

У ток-шоу Опра Вінфрі часто використовує тактику перебивання 

партнера з метою: 

А) втішити співрозмовника: 

S.: And if I disappointed you, I feel like a failure… 

O.W.: (перебуваючи) But how could you disappoint us if you tell us 

the truth? Because your truth that sets you free, sets so many other people free 

too. 

Б) повернути співрозмовника до тези запитання і намагатися бути 

відвертою: 

S.: And I found myself eating alone after a big party, or after… 

O.W.: (перебиваючи ) But you were everywhere, you were at every 

party, you were at every opening, you were on the show every day, you seemed 

to be so alive. 

S.: I was faking it [2]. 

В) уточнення інформації: 
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S.: In my memory, it was 6 months and I... 

O.W.: Was there a big fight? There was a big fight. 

Г) компліменту: 

O.W.: That’s how this (a book) come about? 

J.F.: That’s rights. Becouse of you … 

O.W.: (перебиваючи) This is such a good memoir. You were so 

truthful. 

Д) виявлення зацікавленості розмовою: 

O.W.: (перебиваючи) Is there an absolute difference between ageing 

well and not? 

J.F.: Absolutely! Besides giving up smoking it’s the number one 

difference [4]. 

Опра Вінфрі реалізує у достатній мірі стратегію «пояснення». На 

тактику оцінки поведінки партнера і тактики оцінки ситуації припадає 

один або два комунікативні ходи, а найбільше комунікативних ходів 

близько 2–4 використовує ведуча тактиці вираження власної думки. Часто 

вживана тактика повтору реплік партнера, на тактику повтору репліки 

партнера із коментарем припадає один–два комунікативних ходів, а без 

коментаря 3–5 комунікативні ходи. Для тактик пояснення своїх слів, 

завершення думки партнера, формування висновку за партнера ведучій 

притаманно використовувати по одному або ж по двох комунікативних 

ходах [3]. 

Отже, ведуча використовує стратегію «неухильного слідування 

темі ток-шоу» досить ефективно. Для цієї стратегії є обов’язковим 

застосування тактик введення в тему і повернення до теми, а тактику 

завершення тематичного обговорення застосовує рідко. Тактику 

уточнення інформації із стратегії «виклику на відвертість» Опра Вінфрі 

найчастіше використовує з метою найширшого розкриття теми ток-шоу, 
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крім цього вона часто перебиває партнера, проте переважно для 

уточнення інформації. 

Меншою мірою ведуча використовує тактику переформулювання 

питання. Вона досить професійно реалізує стратегію «виклику на 

відвертість», адже гості ток-шоу легко налаштовуються на кооперативний 

стиль розмови, позитивно сприймають ведучу та підхоплюють 

мовленнєву ініціативу. Опра використовує кожну тактику із стратегії 

«пояснення», уважно слухає співрозмовника і намагається якнайглибше 

висвітлити тему розмови. Мовленнєва поведінка ведучої характеризується 

ефективним використанням стратегій і тактик кооперативної поведінки. А 

засоби експресивізації, котрі вона вживає допомагають у створенні жвавої 

і не вимушеної розмови. 
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Поява Інтернету змінила спосіб взаємодії користувачів із 

об’єктами прав інтелектуальної власності. До недавнього часу 

споживачам довелося б здійснити покупку в звичайному магазині або 

скориставшись послугами, які надає Інтернет-магазин. Тепер, той самий 

об’єкт можна завантажити зовсім безкоштовно за допомогою веб-мережі 

безпосередньо на свої ґаджети: комп’ютери, смартфони та планшети. 

Головна проблема полягає в тому, що такі об’єкти, розміщені в Інтернет-

просторі, не знаходяться під охороною. Несанкціоноване завантаження 

часто порушує вітчизняне законодавство у сфері авторських та пов’язаних 

із ними, суміжних прав. У зв’язку із тим, що процес завантаження 
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цифрових файлів є достатньо легким, несанкціоноване копіювання змісту 

стало основною проблемою, що спричиняє втрату прибутку для власників 

цих прав [1]. 

Авторське право, як одна із форм інтелектуальної власності 

повинно надавати авторам право отримувати кошти за їх інтелектуальну 

чи творчу працю та контролювати розповсюдження, продаж своїх 

матеріалів, захищених авторським правом. Але таке явище як «піратство» 

перешкоджає легальному поширенню об’єктів авторського права в 

інтернет мережі. 

Піратство – це незаконне відтворення та / або розповсюдження 

будь-якого цифрового файлу, захищеного авторським правом. Наприклад, 

музичних файлів, відео та фільмів, електронних книг, програмного 

забезпечення та інших матеріалів. Особи, які займаються піратством, 

найчастіше здійснюються всю свою діяльність в Інтернеті. Внаслідок чого 

з’явилося таке явище як «Інтернет-піратство». 

Ознаками піратства є: незаконне використання об’єктів, 

захищених авторським правом; діяльність, яка супроводжується 

опублікуванням, відтворення, розповсюдженням та поширенням об’єктів 

авторського права без згоди автора; нанесення шкоди інтересам автора 

або правоволодільця; комерціалізація; ціль – одержання прибутку або 

моральної вигоди. 

Хоча закони різних країн щодо завантаження та розповсюдження 

цифрових файлів можуть дещо відрізнятися, але отримання музики та 

фільмів завдяки інтернет-піратству є незаконним у більшості країн. В 

Україні передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність за 

дії, які необхідно кваліфікувати як піратсво. 

Відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону під «піратством» розуміється 

опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, 

вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних 
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примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), 

фонограм, відеограм і програм організацій мовлення [2]. 

Отже, піратство в мережі Інтернет необхідно вважати 

правопорушенням, що виступає підставою застосування правових 

способів захисту – юрисдикційного та неюрисдикційного. 

Юрисдикційна форма передбачає, що особа, права якої порушено, 

має право звернутися до суду або інших компетентних чи державних 

органів, для застосування необхідних заходів для відновлення порушених 

прав і припинення правопорушення. 

Неюрисдикційний спосіб захисту (самозахист) – дії особи щодо 

захисту авторських прав, які здійснюються ними самостійно, тобто без 

звернення до державних або інших компетентних органів. 

Більшість науковців вважать, що сьогодні судовий захист 

авторських прав є одним із найбільш ефективних. Проте, Рудник Т. В., 

спростовує дану думку. Вона виділяє три основні проблемні сторони 

судової форми захисту прав інтелектуальної власності: по-перше, 

розгляду судових справ перешкоджає виявленні порушників, зібрання 

доказів порушення авторських прав, особливо це стосується особистих 

немайнових прав автора; по – друге, допускаються помилки у процесі 

розгляду судових справ через неправильне застосування законодавства 

щодо авторського права; по-третє, відсутність у суддів спеціальних знань 

у сфері права інтелектуальної власності [3, с. 76]. Відповідно, причиною 

неефективності даного способу виступає недосконалість та 

суперечливість законодавства у сфері захисту об’єктів авторського права 

в мережі Інтернет. 

Але розвиток національного законодавства у сфері захисту 

інтелектуальної власності не стоїть на місці, це обґрунтовується тим, що 

вже цього року, Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, було призначено державних інспекторів з питань 
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інтелектуальної власності. Відсутність інспекторів не давала можливість 

функціонувати антипіратським положенням Закону України «Про 

державну підтримку кінематографії в Україні». Нині, державний 

інспектор має право складати протоколи про адміністративні порушення в 

частині процедури блокування нелегального контенту в Інтернеті. 

На мою думку, запровадження інституції державних інспекторів з 

питань інтелектуальної власності стане ефективною перешкодою для 

піратства в інформаційному середовищі та дасть можливість ефективніше 

захищати права авторів в Україні. 

Необхідно пам’ятати, що крім юрисдикційної, захист авторських 

прав може здійснюватися у неюрисдикційній формі захисту (самозахист). 

Одним із видів самозахисту є медіація. Медіація – вирішення 

спору за участю третьої незацікавленої особи. 

Процес медіації включає п’ять головних етапів. Перший етап – 

укладання угоди між сторонами і медіатором про медіацію. Другий – 

з’ясування позиції сторін. Третій – з’ясування виявлення інтересу, який 

стоїть за позицією кожної з сторін. На четвертому етапі відбувається 

пошук рішення, яке повинно влаштувати кожну сторону процесу. На 

останньому, п’ятому етапі, відбувається укладання угоди за результатами 

медіації. 

Запровадження практики медіації при врегулюванні спорів, які 

виникають із порушення авторських прав, сприяло б розвантаженню 

державних органів, які здійснюють захист авторських прав, скороченню 

за строками розгляду справ про захист авторських прав, збереженню у 

більшості випадків партнерських стосунків між учасниками конфлікту [4]. 

Розвиток науково-технічного прогресу дозволяє з’явитися ще 

одному способу самозахисту – технічному. Технічний спосіб 

використовують суб’єкти авторського права, наприклад, автори чи 

власники веб-сайтів. До таких способів можна віднести: самознищення 
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документу при нелегальному копіюванні; розміщення об’єкта з 

обмеженою функціональністю; використання водяних знаків, 

шифрування, паролі, контроль доступу, електронні конверти тощо. 

На мою думку, перелічені вище способи захисту авторських прав 

в «мережі», можна вважати ефективними, але існує проблема у рівні 

підготовки спеціалістів, які поступаються рівню «інтернет-піратів». 

Перелічені захисні методи потребують належного багажу знань, навичок, 

а саме головне – фінансування, яке в Україні здійснюється на низькому 

рівні. 

Отже, можна зробити висновок, що піратство в Інтернеті – 

величезна проблема. Наявність даного явища може фундаментально 

підірвати економіку не тільки нашої країни, а й усього світу. На жаль, 

боротьба з піратством в мережі Інтернет – діяльність, яку неможливо 

повністю знищити. Але, необхідно мінімізувати випадки порушення 

авторських прав. Юрисдикційні та неюрисдикційні способи захисту 

можуть виконати дану задачу, але, якщо вони будуть використовуватися 

водночас та будуть внесені зміни до чинного законодавство для 

вирішення проблемних положень, пов’язаних з мережею Інтернет. 
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Актуальність теми. Вміння поліцейських володіти необхідними 

прийомами та тактиками, направленими на захист своєї особи є дуже 

важливим питанням і актуальним в умовах реформування системи МВС. 

Тема проблем правового регулювання особистої безпеки поліцейського 

патрульної поліції цікавить як науковців так і практиків. 

Ситуацію яка на сьогоднішній день склалася в державі можна 

охарактеризувати зростанням злочинності та збільшенням кількості 

патрульних поліцейських, що постраждали під час виконання своїх 

службових обов’язків. Однією з причин є воєнний конфлікт на території 

України, що спричинив незаконне поширення зброї, що є загрозою для 
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правоохоронців під час виконання службових обов’язків. Виникає 

потреба наукового підходу щодо розв’язання даних питань в сфері 

забезпечення особистої безпеки поліцейських як під час несення служби 

так і знаходження його, і членів його сім'ї в побуті. 

З огляду на зміни в підготовці правоохоронців нового покоління 

було розроблено низку заходів щодо підвищення рівня особистої безпеки 

поліцейських і законодавче регулювання безпечного виконання ними 

службових обов’язків. Це уможливлює вирішення як теоретичних так і 

практичних питань, що стосуються особистої безпеки патрульних 

поліцейських. 

Теоретична основа дослідження. Актуальні проблеми даної 

теми досліджували такі науковці, як В. Б. Авер’янов, В. Г. Андросюк, О. 

М. Бандурка, А. В. Буданов, Ю. В. Дубка, А. В. Калашніков, Я. Ю. 

Кондратьєв, M. B. Kopнієнко, В. А. Лаптій, що дало конкретні дії для 

створення нормативно-регулятивної бази яка забезпечує проблеми 

правового регулювання особистої безпеки поліцейського патрульної 

поліції. 

Мета дослідження. На основі законодавства та теоретичних 

досліджень визначити актуальні проблеми правового регулювання 

особистої безпеки поліцейського патрульної поліції. 

Виклад основного матеріалу. Без проведення реформування 

системи МВС неможливе створення дієвої системи прав людини та 

розбудови правової держави. В багатьох країнах успішно було проведено 

реформи правоохоронної системи, що стало хорошим досвідом в рамках 

євроінтеграційних процесів для нашої держави. Виконання поліцейським 

своїх службових обов’язків на високому рівні залежить від забезпечення 

його особистої безпеки. 

Діяльність патрульної поліції у більшості випадків пов’язана з 

небезпекою та стресовими ситуаціями. Людина, котра перебуває в стані 
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небезпеки, відчуває тривогу, неспокій, для неї характерним є психічне 

напруження. Безпека – одна з життєво необхідних потреб людини. 

Особиста безпека – це система організаційно-правових, фізичних 

і тактико-психологічних заходів, які дозволяють забезпечити збереження 

життя та здоров'я працівника патрульної поліції і підтримання високого 

рівня ефективності його професійних дій. 

Як відмічає вчений А. В. Буданов, проблема особистої безпеки 

правоохоронців під час вирішення ними оперативно-службових завдань і 

в ситуаціях, пов’язаних зі службовою діяльністю, нині є досить гострою і 

актуальною. Поліцейські постійно перебувають під ризиком фізичної і 

психологічної небезпеки. Це і виступає об’єктивною складовою 

професійної діяльності працівників правоохоронних органів. Діяльність 

що спрямована на забезпечення їх особистої безпеки, цілеспрямоване 

зменшення вищезазначених ризиків до дійсно допустимої мінімальної 

границі, є надзвичайно актуальною. 

Керівництво Національної поліції України, враховуючи досвід 

такої попередньої інституції, як міліція, пов’язаний з організацією 

підготовки та закріплення навиків особистої безпеки особового складу, 

значно приділяє певну увагу забезпеченню особистої безпеки 

поліцейських. Вимога є дуже чітко сформульованою: кожен поліцейський 

має володіти фаховою підготовкою достатнього рівня, належними 

теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для 

виконання службових завдань. На основі статті 44 Закону України «Про 

Національну поліцію», поліцейський може застосовувати фізичну силу, у 

тому числі спеціальні прийоми боротьби (рукопашного бою), для 

забезпечення особистої безпеки та безпеки інших осіб, припинення 

правопорушення, для затримання особи, яка вчинила правопорушення, 

якщо застосування інших заходів не уможливлює виконання 

повноважень, покладених на поліцейського законом [1]. Посилаючись на 
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вищезазначене, можна сказати що норму щодо забезпечення особистої 

безпеки патрульного поліцейського закріплено на законодавчому рівні. 

У пункті першому розділу шостого Положення про організацію 

службової підготовки працівників Національної поліції України, 

затвердженого наказом Міністерства Внутрішніх справ України від 26 

січня 2016 року № 50, зазначається, що навчання з тактичної підготовки 

передбачає набуття та вдосконалення поліцейськими навичок щодо 

володіння прийомами особистої безпеки в типових та екстремальних 

ситуаціях, у разі силового припинення протиправних проявів, а також у 

разі аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій [2]. 

Посилаючись на статистичні дані загальної кількості випадків 

травматизму та загибелі правоохоронців, порушення їх психологічного 

стану під час оперативно-службових завдань, можна виділити такі 

причини: 

 неправильна оцінка джерела небезпеки та місцевості (наприклад при 

затриманні озброєного правопорушника та перевірці документів); 

 недостатність вмінь і навичок протидії шантажу і провокаціям; 

 недостатня психологічна готовність до застосування прийомів і 

заходів фізичного впливу та застосування зброї на ураження; 

 неправильні дії під час наближення до джерела небезпеки; 

 недостатні практичні навички при проникненні в будівлю 

(приміщення), пошуку суспільно небезпечної (озброєної) особи; 

 слабкі практичні навички ведення швидкісного вогневого контакту; 

 неспрацьованість (відсутність розподілу обов’язків та плану дій) 

працівників під час виконання оперативно-службових завдань за 

звичайних умов та за екстремальних умов оперативної обстановки. 

Досвід США з підготовки майбутніх працівників відділів поліції 

наразі є пріоритетним як приклад, адже показує свою дієвість на практиці. 
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Як зауважує вчений Охріменко М. І., першочергово таку 

підготовку пройшли представники підрозділів патрульної поліції, які 

першими вивчали та впроваджували у свою діяльність передовий 

зарубіжний досвід. Даний досвід був врахований в системі перепідготовки 

та підвищення кваліфікації молодих співробітників патрульної поліції. 

Особливо в наступних питаннях: 

1) недостатнім рівнем управління поліцейськими силами і засобами; 

2) неправомірним застосуванням вогнепальної зброї; 

3) прорахунками у тактиці під час типових та екстремальних ситуацій; 

4) проведенні поліцейських операцій що призводили до загибелі та 

травмування службовців [3]. 

Висновки: Таким чином забезпечення особистої безпеки 

поліцейських під час виконання оперативно-службових завдань вказують 

на проблему, яка потребує особливої уваги. Прийняття необхідного 

пакета локальних нормативно-правових актів з питань забезпечення 

особистої безпеки поліцейських, докорінна зміна системи професійної 

підготовки у правоохоронних органах, повного забезпечення підрозділів 

новітніми спеціальними засобами дасть змогу покращити захист 

поліцейського під час виконання службових завдань. 

Досліджуючи дане питання, можна зробити висновки, що 

забезпечення особистої безпеки працівників Національної поліції України 

зумовлюється їх індивідуально-психологічними особливостями, рівнем 

фізичного розвитку та інтелекту, рівнем моральних якостей, 

професійними навичками і вміннями вирішувати конфліктні ситуації. З 

чого витікає, що безпечність службової діяльності вимірюється саме 

рівнем професійної підготовки службовця. Особиста безпека патрульного 

поліцейського є результатом реалізації комплексу заходів, спрямованих 

на зниження рівня професійного ризику до мінімуму, що дозволить 
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гарантувати збереження життя і здоров'я, нормального психічного стану і 

дієздатності працівника при вирішенні поставлених завдань. 
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м.Покровськ, Україна 
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Донецький національний технічний університет 
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Переважна більшість країн сучасного світу перебувають у 

постійній гонитві за країнами лідерами. Але багатьом з них не тільки не 

вдається наздогнати, але й навіть хоч трохи наблизитися до них за рівнем 

добробуту. Так, дослідження Світового банку показало, що майже зі ста 

держав, які 1960 року вважалися країнами з середнім доходом, лише 13 

країн змогли вийти з групи середніх в багаті. При цьому такий прорив 

відбувався в чотири рази рідше, ніж перехід з бідності до середнього 

доходу [1]. Решта залишилися в так званій пастці середнього доходу. 

Пастка середнього доходу – ситуації в економічному розвитку, коли 

країна, досягаючи певного доходу застряє на цьому рівні. Відповідно до 

класифікації Світового банку, до цієї категорії належать країни із валовим 

національним доходом на душу населення (2011 р.) від 1026 до 12475 дол. 

США (2 і 26 % від показника Сполучених Штатів відповідно). При цьому 
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рівень 4035 дол. розділяє цю групу на країни з доходом нижче середнього 

та вище середнього [2]. 

Відповідно до зазначеного випливає, що тема є достатньо 

актуальною, тому що пастка середнього доходу – це феномен який не 

оминає майже жодної країни, Україна тут не є вийнятком. 

Основними причинами потрапляння в пастку є: 

̶  низький рівень інвестицій; 

̶  повільне зростання обробної промисловості; 

̶  погані умови на ринку праці; 

̶  великий контраст між рівнями кваліфікації працівників; 

̶  втрата конкурентної переваги країни; 

̶  стара економічна модель та відсутність стратегії розвитку. 

Разом з тим, існують загальні умови виходу із пастки середнього 

доходу, що зводяться до наступного: 

- реформа законодавчо-нормативної бази щодо поліпшення умов для 

ведення бізнесу; 

- залучення інвестицій в країну; 

- радикальна модернізація всіх секторів економіки, зокрема створення 

нових наукоємних і високотехнологічних виробництв;  

- нарощування експорту товарів і послуг; 

-  підтримка збалансованості та ефективності зовнішньої торгівлі; 

- вживання заходів щодо зниження рівня безробіття. 

Важливим заходом виходу із пастки є збільшення продуктивності 

праці та перехід на виробництво товару з високою доданою вартістю. Так, 

наприклад, подолали цей рубіж Німеччина та Австрія, Японія та інші. 

І останнім заходом є інвестування в ті сектори які сьогодні не 

здатні забезпечити бюджету гідну оплату праці, але в майбутньому 

можуть стати локомотивами економіки. 
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Отже, виходячи з усього вищесказаного можна припустити, що 

існує універсальний вихід з пастки середнього доходу, який полягає в 

наступному: по-перше, реалізація структурних реформ, що орієнтовані на 

розвиток ринкової економіки; по-друге, створення сильного внутрішнього 

ринку, який виконує функцію зменшення ризиків в кризові періоди; по-

третє, створеня умов та безпосереднє зростання національного потенціалу 

країни. 
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В умовах формування ринкових відносин потрібно враховувати 

ряд внутрішніх та зовнішніх факторів, які впливають на фінансовий стан 

підприємства, зростає роль ефективної організації та управління ЗЕД. 
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Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю визначається 

галузевою приналежністю того чи іншого підприємства. 

Система організації ЗЕД є одним із факторів, які сприяють 

успішній діяльності і прибутковості промислового підприємства при 

роботі на зовнішніх ринках, та здійснює вплив на підготовку і подальшу 

реалізацію зовнішньоекономічних операцій. 

Фактори, які визначають вибір форм організації ЗЕД: 

- потреби та мотиви, які спонукають брати участь в міжнародних 

коопераціях, міжнародному поділі праці і залученні іноземних інвестицій; 

- рівень інтернаціоналізації виробничої діяльності; 

- методи реалізації продукції; 

- експортний потенціал підприємства; 

- постійність зовнішньоекономічних операцій [7]. 

Стратегія компанії у сфері ЗЕД – система правил, заходів та 

прийомів, які допоможуть компанії ефективно функціонувати на 

зовнішніх ринках та забезпечать досягнення намічених цілей компанії. 

Планування стратегії є важливою функцією в будь-якій 

соціально-економічній системі. В умовах ринкової економіки його роль 

зростає, так як підприємству потрібно враховувати дії конкурентів, 

потреби споживачів, попит та низку інших зовнішніх факторів. 

Планування не тільки визначає цілі підприємства на ринку, але 

передбачає конкретні дії для їх досягнення. В процесі планування 

вирішуються такі завдання: 

- розширення об’ємів продажів за рахунок освоєння нових ринків; 

- мінімізація витрат виробництва; 

- удосконалення організації збуту; 

- підвищення якості продукції [2]. 

При плануванні експорту та імпорту застосовуються натуральні 

та умовно-натуральні вимірювачі. Натуральні показники (тони, кілограми, 
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метри, штуки) визначають частку підприємства на ринку, характеризують 

виробничу спеціалізацію компанії. На їх основі визначають потребу в 

виробничих потужностях, матеріальних, трудових, енергетичних та 

іншого роду ресурсах [3]. 

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємство 

може вибрати одну із таких стратегій: 

Інноваційна стратегія. Міжнародні ринки характеризуються 

своєю високою насиченістю, тому створення конкурентоспроможної 

продукції та залучення споживача має все більше значення як один із 

ключових факторів успіху в конкурентній боротьбі. Нові продукти 

повинні відрізнятися від існуючих на ринку або зовнішнім виглядом, або 

за функціями. Цього можна досягти завдяки інноваціям та вкладенням 

значних коштів у розвиток продукту. 

Стратегія диверсифікації. Дана стратегія означає освоєння нових 

видів діяльності підприємства, розширення асортименту продукції та 

виробництва. 

Стратегія інтернаціоналізації. Систематичне вивчення та аналіз 

міжнародних ринків. Причини застосування цієї стратегії: посилення 

конкуренції, стагнація внутрішнього ринку, прагнення до більш повного 

завантаження виробничих потужностей, необхідність розподілу ризику і 

наявність фінансових переваг [8]. 

Стратегія глобалізації. Визначення загальних, що не залежить від 

особливостей окремих країн, характеристик ринків і цільових груп. 

Головна стратегія вибору і обробки ринків в даному випадку – 

стандартизація продукції. 

Стратегія кооперації. Швидкі темпи розвитку національних та 

зарубіжних ринків змушують підприємства шукати партнерів для 

взаємовигідного співробітництва, що дозволить зміцнити позиції на ринку 

та повністю використати свій потенціал [5]. 



110 

Після розробки стратегії, аналізу міжнародних ринків та 

ключових конкурентів потрібно проаналізувати очікувані результати при 

реалізації стратегії зовнішньоекономічної діяльності фірми та порівняти 

їх з перспективами здійснення господарської діяльності на внутрішньому 

ринку. Щоб визначити доцільність експортно-імпортних операцій 

важливо зробити аналіз показників ефективності цих операцій, а вже 

потім порівняти з показником ефективності виробництва та реалізації 

продукції на внутрішньому ринку. 

Комплексний аналіз діяльності підприємства та перспектив 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності дає можливість вибрати 

спосіб організації ЗЕД. Виділяють дві групи способів [4]. 

До першої групи відносяться методи, які дозволяють компаніям 

самостійно реалізовувати свою продукцію завдяки відділу 

зовнішньоекономічних зв’язків, який існує на підприємстві та є його 

самостійним підрозділом. 

Друга група методів передбачає здійснення експортно-імпортних 

операцій через посередників, що включає: 

- здійснення операцій за посередництва галузевих зовнішньоекономічних 

об’єднань; 

- проведення операцій за посередництва підприємств–засновників, 

спеціалізованих зовнішньоекономічних акціонерних товариств; 

- використання послуг іноземних посередників [1]. 

У ролі посередника може виступати агент, дистриб’ютор або 

іноземна дочірня компанія. Посередник продає товар на міжнародний 

ринок і бере на себе відповідальність за організацію оформлення 

документів і дозволів, організацію відвантаження і організацію 

маркетингової діяльності. 

Непрямий метод – це найдешевша стратегія входу на ринок, яка 

доступна організації. Вона є гнучкою, тому експортна діяльність може 
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бути негайно припинена, якщо це необхідно. Ніякий досвід або навички 

експортерів не потрібні; організація-посередник бере на себе всі ризики, 

пов'язані з доставкою та організацією оплати з міжнародного ринку [10]. 

Основним недоліком є те, що контроль за діяльністю за кордоном 

передається посередницькій організації. Компанії, які зацікавлені в 

розширенні ринку, не мають можливість отримати інформацію про 

функціонування цього ринку. Організаціям також неможливо встановити 

післяпродажне обслуговування або діяльність з доданою вартістю, і це 

може негативно вплинути на їхню репутацію в іншій країні [6]. 

Цей метод виходу на ринок має розглядатися організаціями, які 

хочуть збільшити грошовий потік та прибуток. Однак це не буде 

корисним для тих, хто хоче розвивати частку ринку. Вона також не 

підходить для фірм, що надають послуги, а не виробляють продукцію. 

Найбільш непрямим методом експорту є зустрічна торгівля, яка 

може приймати різні форми. В основному задіяні два окремих контракти, 

один для доставки та оплати поставлених товарів, а інший для придбання 

та оплати імпортованих товарів. Виконання одного контракту не залежить 

від іншого, хоча продавець фактично приймає товари та послуги від 

країни-імпортера з частковим або повним розрахунком за його експорт 

[9]. 

Обравши один із способів організації експортно-імпортних 

операцій, компанія проводить пошук потенційних партнерів, результатом 

якого є проведення переговорів та підписання контракту. 

Отже, особливостями організації експортно-імпортних операцій є 

аналіз діяльності підприємства та майбутнього ринку, необхідність 

визначитися зі стратегією, вибір способу організації ЗЕД, підписання 

контракту та його дотримання. 
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Таким чином, одним з найважливіших завдань підприємства, 

направлених на зміцнення конкурентних переваг, є ефективна організація 

зовнішньоекономічної діяльності. 
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Динамічні виклики сучасного бізнес-оточення безпосередньо 

впливають на визначення головних і пріоритетних цілей реалізації 

економічного потенціалу підприємства, оскільки стратегію економічного 

розвитку будь-яке підприємство означує відповідно до специфіки та 

напрямків здійснення своєї підприємницької діяльності, з неодмінним 

врахуванням головних детермінант дії викликів зовнішнього бізнес-

оточення, що, насамперед, здатні зумовлювати потребу в коректуванні та 

уточненні заздалегідь означених напрямків реалізації економічного 

потенціалу підприємства. Разом з цим, означення пріоритетних цілей 

економічного розвитку підприємства за класичним підходом відбувається 

на основі врахування галузевої приналежності підприємства, де головна 

ціль економічного розвитку усіх суб’єктів господарювання 

підпорядкована прагненню максимізації прибутку. Проте, дія реалій 

сучасності позбавила раціональності прагнення власників бізнесу 

максимізувати позитивний результат господарської діяльності, а тому не 

здатна стати стратегічною платформою для забезпечення ефективності 

реалізації його економічного потенціалу, тим паче у створенні ним на 

ринку стійких конкурентних переваг [1]. 

Досягнення пріоритетних цілей реалізації економічного 

потенціалу підприємства, що спрямована на забезпечення безпечного 
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розвитку господарської діяльності та поступове нарощення її виробничих 

розмірів за підходом стійкого економічного зростання, також втратила з 

часом своєї актуальності через неможливість синергічного поєднання 

процесу максимізації позитивного кінцевого результату з паралельним 

зниженням ризикового рівня здійснення підприємницької діяльності, адже 

зростання розміру прибутку постійно пов’язане із зростанням рівня 

останнього. 

Сьогодні розвитку економічної теорії притаманна безліч наукових 

думок щодо стратегії реалізації економічного потенціалу підприємства, в 

суті якої здебільшого в прихованому сенсі йдеться мова про позитивний 

результат економічної діяльності. Як на наш погляд, вирішальною 

умовою у визначенні пріоритетної цілі економічного розвитку 

підприємства має стати не максимізація позитивного фінансового 

результату підприємницької діяльності, а створення платформи для 

нарощення економічного потенціалу в довгостроковій перспективі, 

оскільки максимізація прибутку з одночасним зниженням рівнем 

підприємницького ризику не може бути визначена як головна ідея 

економічного розвитку підприємства, а лише виступає однією з умов 

забезпечення її реалізації. 

Поряд з цим, варто відмітити, що показник прибутковості, це 

критерій, що окреслює результат підприємницької діяльності за минулий 

або поточний період, а тому здатний приймати участь тільки в процесі 

нарощення економічного потенціалу підприємства. 

Більшості українських підприємств в сучасних умовах 

економічного розвитку країни властиві: тривалість операційного циклу, 

що призводить до знецінення оборотного капіталу; підвищення цін на 

енергоносії, використання застарілих технологій і зношених основних 

засобів, що вимагає значних капіталовкладень; зниження процесу 

адаптації кінцевої продукції, що призводить до ослаблення ринкових 
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позицій [2]. 

Все це вимагають докорінного переосмислення уявлень їх 

стратегічного розвитку в умовах поглиблення інтеграційних процесів 

України. Тому вважаємо, що сьогодні головною ціллю економічного 

розвитку вітчизняних підприємств має стати максимізація ринкової 

вартості бізнесу, оскільки спроможність суб’єкту господарювання 

використовувати можливості щодо покращення іміджу, створення гарної 

репутації та посилення ринкових позицій стає джерелом формування 

унікальної конкурентної переваги, яку неможливо відтворити. 

Враховуючи це, формування економічного потенціалу 

підприємства, реалізація якого має бути зорієнтована на максимізацію 

ринкової вартості бізнесу, поряд із ресурсним підходом вимагає 

застосування особливого підходу, заснованому на вартісному мисленні, 

яким і є вартісний підхід. Очевидною властивістю вартісної концепції є 

те, що ефективність реалізації економічного потенціалу підприємства 

детермінується його ринковою вартістю. Саме тому виняткова увага 

приділяється індикатору зростання якості та ємності ринку, яким є 

конкурента привабливість бізнес-оточення, а також товарно-ринковим 

позиціонуванням підприємства по відношенню до конкурентів. 

Своєрідністю вартісного підходу є презентування суб’єкта 

господарювання потенційному інвестору як виняткового інвестиційного 

об’єкту, якому притаманна особлива вартісна вигідність, здатна 

приносити певний дохід у довгостроковому періоді. Таке ставлення 

інвесторів до підприємства як до об’єкту інвестування в умовах 

функціонування сучасного ринку спровоковане зміщенням конкурентного 

акценту з ринкових товарних сегментів на ринки капіталу, на яких 

вигідність інвестиційного товару здебільшого репрезентується його 

перспективністю для потенційного інвестора приносити стабільно високі 

прибутки. 
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Беручи до уваги те, що для вітчизняних підприємств в умовах дії 

кризових явищ здебільшого притаманне виробництво неякісної продукції 

в наслідок використання морально зношених основних засобів і 

застосування недосконалих технологій, а також поступового знецінення 

обігових засобів через безупинне зростання інфляції та нестабільність 

цінової політики на енергоносії, що призводить до послаблення ринкових 

позицій як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, що вимагає 

вливання значних інвестицій, активізується потреба в радикальному 

переосмисленні підходу щодо розробки стратегічних напрямів реалізації 

цілі економічного розвитку вітчизняних підприємств, яка б передбачала 

інтегрування заходів забезпечення економічної безпеки підприємства, 

можливості швидкої адаптації до сучасних викликів бізнес-оточення, 

нарощення конкурентних переваг на основі максимізації ринкової 

вартості економічного потенціалу підприємства. 

Слід зазначити, що ефективне використання ресурсних потоків 

має забезпечувати приріст їх вартісної форми, інакше порушення їх 

симетричності та синхронності ресурсів хоч на одному з етапів їх потоку 

провокуватиме зниження ними вартісної форми. В той же час, саме 

потоковий підхід надасть можливість проаналізувати фактори порушення 

потокової дисципліни, враховуючи певні умови використання ресурсів 

підприємства на кожному етапі виробничого процесу [3]. 

Поряд з цим, реалізація пріоритетних цілей економічного 

розвитку підприємства повинні здійснюватися в межах першочергового 

усунення або локалізації дії ризик-невизначеностей, оскільки головний 

економічний інтерес підприємства визначає економічну стратегію його 

розвитку, забезпечення процесу реалізації якого безпосередньо залежить 

від реалізації решти пріоритетних цілей економічного розвитку 

підприємства, які в процесі реалізації економічного потенціалу 

потребують відповідного захисту. 
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Отже, дослідження й розробка стратегічних напрямків реалізації 

економічного потенціалу підприємства спонукають підходити до його 

розгляду як до ідейного об’єкту, процес взаємодії базових елементів 

кожного структуроутворюючого блоку якого підпорядковуються 

пріоритетній цілі економічного розвитку – створенню стійких 

конкурентних переваг за для максимізації ринкової вартості потенціалу 

[4]. 

Таким чином, в умовах дії сучасних викликів бізнес-оточення 

пріоритетні цілі реалізації економічного потенціалу підприємства мають 

бути орієнтовані на формування конкурентних переваг шляхом 

ефективного використання ресурсних потоків, максимізації ринкової 

вартості потенціалу підприємства як сукупності матеріальних і 

нематеріальних ресурсних потоків, забезпечення захищеності 

економічних інтересів підприємства в умовах сучасних викликів бізнес-

оточення. 
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Історично у світі переважали силові методи регулювання 

суспільних відносин на всіх рівнях соціальної, політичної і економічної 

взаємодії. Санкції виступають сучасним методом коригування 

напружених відносин між країнами, оскільки, вони не здатні самостійно 

вирішити певні проблеми взаємовідносин. Але з урахуванням сучасних 

світових тенденцій, закономірно виникає питання, чи є міжнародні, а саме 

економічні, санкції ефективною «зброєю» для вирішення конфліктів 

міждержавного рівня, чим і обумовлена мета нашого дослідження. 

Розробкою проблем міжнародно-правових санкцій, їх сутності, 

співвідношення з міжнародною відповідальністю займалося чимало 

науковців і практиків Україні і зарубіжжя. Цікавими є роботи західних 

науковців. Так, дослідниками Абель Ескріба-Фолча і Джозефом Райтом 
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було доведено, що ефект від введення санкцій багато в чому залежить від 

типу пануючого в країні режиму. Режими з одним верховним правителем 

(в тому числі монархічні режими) більш чутливі до втрати джерел 

фінансування (таких як гуманітарна допомога та імпортні мита) і, як 

наслідок, більш нестабільні [1, c. 339]. В свою чергу Пітер Анреас у 

своєму дослідженні стверджує, що ненавмисними наслідками санкцій 

можуть стати криміналізація держави, економіки й суспільства як в 

країні-об’єкті санкцій, так і в сусідніх країнах шляхом провокування 

співпраці політичних лідерів, організованою злочинністю та мережею 

міжнародних контрабандистів, що в більшості випадків призводить до 

розвитку корупції і злочинності, а також втрату чинності закону [2, c. 

348]. 

Економічні санкції можуть бути визначені як обмежувальні 

заходи економічного характеру, застосовувані країною або групою країн 

до іншої країні або групи країн з метою змусити уряди цих країн змінити 

свою політику. Санкції можуть виражатися у повній або частковій 

забороні імпорту товарів із цих країн,експорту товарів до цих країн, а 

також в обмеженні фінансових операцій – включаючи транскордонні 

розрахунки та інвестиції, – з даними країнами. 

Застосування економічних санкцій має на меті чинити тиск на 

певну державу з тим,щоб змусити її уряд припинити допущені 

правопорушення і прийняти рішення самого різного рівня значущості. До 

таких рішень може відноситися виведення військ з окупованих територій, 

приєднання до міжнародного договору (наприклад, договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї), припинення практики порушення прав 

людини, проведення чесних виборів, припинення підтримки 

міжнародного тероризму. Отже, санкції створені для утримання 

девіантної поведінки. Вважаємо, що ефективність санкцій залежить, 

насамперед, від поєднання їх з іншими заходами примусу. 
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У якості основного критерію оцінювання ефективності 

економічних санкцій визначають співвідношення між наявним 

результатом та тією метою, для досягнення якої санкції були 

запроваджені. Такий підхід до оцінювання ефективності санкцій отримав 

визнання у рамках Організації Об’єднаних Націй (ООН). Економічні 

санкції найчастіше не досягають своєї цілі через неналежне виконання 

державами санкційних норм резолюцій Ради Безпеки ООН, а також 

недостатнього нагляду та контролю за виконанням режимів з боку 

відповідних комітетів Ради Безпеки по санкціях. Повна або часткова 

відмова держав приймати участь у запровадженні економічних санкцій 

позбавляє санкційний механізм всезагального та координованого 

характеру, що суттєво знижує його ефективність. 

В Україні діють відразу одинадцять пунктів серйозних обмежень, 

що зображені на схемі. Всі ці обмеження, які в результаті санкцій 

отримують компанії, – значно ускладнюють їх діяльність. Адже 

неможливість використовувати в достатньому обсязі фінансовий і 

банківський інструментарій не сприяє розвитку бізнесу. 

 

Рис. 1. Обмеження, що діють в Україні (складено авторами за [3]) 
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Запровадження заходів, які зачіпають економічні інтереси третіх 

країн у санкціонованій країні, під час імплементації та реалізації на 

національному рівні викликає протидію та породжує проблеми. Нерідко 

країни схиляються запропонувати постраждалій стороні гуманітарну 

допомогу, збільшити свої внески у реалізацію певних програм ООН, аби 

уникнути безпосередньої участі у запровадженні санкцій, від яких 

очікуються прямі чи опосередковані економічні збитки. 

Зважаючи на зростаючі вимоги міжнародного співтовариства 

щодо шляхів зменшення руйнівних наслідків санкцій та підвищення їх 

ефективності, в усьому світі стали вивчати питання про надання 

економічним санкціям більш цілеспрямованого характеру. У 2001 році 

Швейцарія та Німеччина спільно ініціювали в ООН питання про 

застосування економічних санкцій цілеспрямованого характеру. 

Швейцарія очолила роботу з розробки механізмів націлених фінансових 

санкцій, включаючи розробку типового внутрішньодержавного 

законодавства, необхідного для їх здійснення, Німеччина – з розробки 

більш ефективних форм здійснення ембарго на поставки зброї. Також 

обговорювалися питання вдосконалення процесу здійснення санкцій в 

частині їх чіткого націлювання на конкретних лідерів держав і 

недержавних утворень, відповідальних за здійснення міжнародних 

правопорушень, мінімізації їх негативного гуманітарного та економічного 

впливу на треті держави, дієвих правових і адміністративних механізмів 

застосування санкцій на національному рівні. 

Рада Безпеки ООН також виявила інтерес до шведських 

досліджень щодо підвищення ефективності та адресності міжнародних 

санкцій, схваливши Стокгольмський процес. Підсумки шведських 

досліджень за участю офіційних осіб уряду, неурядових організацій, 

Секретаріату ООН, регіональних організацій та міжнародних інституцій, а 

також представників наукових кіл та експертів різного профілю 
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представлені в роботі під назвою «Забезпечення ефективності адресних 

санкцій – керівні принципи реалізації альтернатив політики ООН». 

Результатом вищевказаних досліджень стала поява концепції 

«цілеспрямованих» (targeted) або «розумних» (smart) санкцій. Їх суть 

полягає у максимально адресному, «точковому» впливі на об’єкт санкцій 

– конкретних осіб, політичних груп, що несуть пряму відповідальність за 

вчинення міжнародних правопорушень. Зміст даних форм здійснення 

економічних санкцій дозволяє досягти вибіркової дії, за допомогою чого 

мінімізується негативний гуманітарний вплив, а крім того, можна 

уникнути суттєвих економічних проблем третіх держав внаслідок їх 

участі у здійсненні режимів правління [4, c. 43-44]. 

Отже, найбільш ефективними санкціями можна вважати 

цілеспрямовані санкції, які окрім виконання ролі ефективного 

інструменту вирішення конфліктів, могли б грати важливу стримуючу 

роль і бути елементом загальної стратегії дипломатії. Не можна не 

враховувати, що для припинення серйозних міжнародних правопорушень, 

таких, наприклад, як міжнародна агресія, геноцид тощо, необхідні і 

відповідні заходи примусу. У подібних випадках зберігають своє значення 

всеосяжні міжнародні економічні санкції, здійснювані за допомогою 

економічної блокади і повного ембарго. Різні форми здійснення 

економічних санкцій повинні доповнювати один одного і допомагати 

припинити обхід санкцій різними шляхами. 

Перспективами подальших досліджень з даної проблематики 

виступає аналіз економічних втрат країн, що підпадають під міжнародні 

санкції, та вигод, які вони отримують дотримуючись міжнародного права. 
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