
ГО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ИНТЕРНАУКА»

Сборник тезисов научных трудов

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
ПАРАДИГМА ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ»

«27» ноября 2020

Прага, Чехия
2020



ГО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ИНТЕРНАУКА»

Сборник тезисов научных трудов

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
ПАРАДИГМА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»

«27» ноября 2020

Збірник тез наукових праць

IV МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ:

«НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ:  
ПАРАДИГМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

«27» листопада 2020

Abstracts of scientific papers

IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE:

«SCIENTIFIC RESEARCH: THE PARADIGM  
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT»

November 27, 2020

Прага, Чехия 
2020



Н345

ББК 20
УДК 001
       Н345

Научные исследования: парадигма инновационного развития: сбор-
ник тезисов науч ных трудов IV Международной научной конферен-
ции (Прага, Чехия, «27» ноября 2020 года) / ГО «Международный 
научный центр развития науки и технологий», 2020. — 92 с.

В сборнике представлены материалы IV Международной научной кон-
ференции: «Научные исследования: парадигма инновационного развития».

Материалы публикуются на языке оригинала в авторской редакции.
Редакция не всегда разделяет мнения и взгляды автора. Ответственность 

за достоверность фактов, имен, географических названий, цитат, цифр и дру-
гих сведений несут авторы публикаций.

При использовании научных идей и материалов этого сборника, ссылки 
на авторов и издания являются обязательными.

© Авторы статей, 2020
© ГО «Международный научный центр 
    развития науки и технологий», 2020
© Издательский дом «Интернаука», 2020



-3-

Организационный комитет
Глава организационного комитета: Коваленко Дмитрий Ивано-

вич — кандидат экономических наук, доцент (Киев, Украина)
Заместитель главы организационного комитета: Русина Юлия 

Александровна — кандидат экономических наук, доцент (Киев, 
Украина)

Раздел «Экономические науки»:
Член организационного комитета: Вдовенко Наталия Михайлов-

на — доктор экономических наук, профессор (Киев, Украина)
Член организационного комитета: Гоблик Владимир Васильевич — 

доктор экономических наук, кандидат философских наук, профессор, 
Заслуженный экономист Украины (Мукачево, Украина)

Член организационного комитета: Захарин Сергей Владимиро-
вич — доктор экономических наук, старший научный сотрудник, 
профессор (Киев, Украина)

Член организационного комитета: Зелиско Инна Михайловна — 
доктор экономических наук, профессор, академик Академии эконо-
мических наук Украины (Киев, Украина)

Член организационного комитета: Зось- Киор Николай Валерье-
вич — доктор экономических наук, профессор (Полтава, Украина)

Член организационного комитета: Курило Людмила Изодоровна — 
доктор экономических наук, профессор (Киев, Украина)

Член организационного комитета: Мухсинова Лейла Хасановна — 
доктор экономических наук, доцент (Оренбург, Российская Федерация)

Член организационного комитета: Ниценко Виталий Сергеевич — 
доктор экономических наук, доцент (Одесса, Украина)

Член организационного комитета: Охрименко Игорь Витальевич — 
доктор экономических наук, профессор (Киев, Украина)

Член организационного комитета: Рамский Андрей Юрьевич — 
доктор экономических наук, професор (Киев, Украина)

Член организационного комитета: Белялов Талят Энверович — 
кандидат экономических наук, доцент (Киев, Украина)

Член организационного комитета: Скрыньковский Руслан Ни-
колаевич — кандидат экономических наук, член-корреспондент 
Украинской академии наук (Львов, Украина)

Член организационного комитета: Peter Bielik — Dr. hab. (Сло-
вацкая Республика)

Член организационного комитета: Eva Fichtnerová — University 
of South Bohemia in ČeskéBudějovice (Чешская Республика)



Организационный комитет

-4-

Член организационного комитета: József Káposzta — Dr. hab. 
(Венгрия)

Член организационного комитета: Henrietta Nagy — Dr. hab. 
(Венгрия)

Член организационного комитета: Anna Törő- Dunay — Dr. hab. 
(Венгрия)

Член организационного комитета: Mirosław Wasilewski — Dr. 
hab., Associate professor WULS-SGGW (Польша)

Член организационного комитета: Natalia Wasilewska — Doctor 
of Economic Sciences, professor UJK (Польша)

Раздел «Юридические науки»:
Член организационного комитета: Аристова Ирина Васильевна — 

доктор юридических наук, профессор (Сумы, Украина)
Член организационного комитета: Бондаренко Игорь Ивано-

вич — доктор юридических наук, профессор (Братислава, Словацкая 
Республика)

Член организационного комитета: Галунько Валентин Василье-
вич — доктор юридических наук, профессор (Киев, Украина)

Член организационного комитета: Гиренко Инна Владимировна — 
доктор юридических наук, доцент (Киев, Украина)

Член организационного комитета: Глушков Валерий Александро-
вич — доктор юридических наук, профессор (Киев, Украина)

Член организационного комитета: Головко Александр Никола-
евич — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Украины (Харьков, Украина)

Член организационного комитета: Грохольский Владимир Люд-
вигович — доктор юридических наук, профессор (Одесса, Украина)

Член организационного комитета: Калюжный Ростислав Андре-
евич — доктор юридических наук, профессор (Киев, Украина)

Член организационного комитета: Клемпарський Николай Нико-
лаевич — доктор юридических наук, профессор (Кривой Рог, Украина)

Член организационного комитета: Лоредана Джани Агуире — 
доктор права, профессор (Итальянская Республика)

Член организационного комитета: Лоренцмайер Штефан — доктор 
юридических наук, профессор (Аугсбург, Федеративная Республика 
Германия)

Член организационного комитета: Макарова Тамара Ивановна — 
доктор юридических наук, профессор (Минск, Республика Беларусь)

Член организационного комитета: Мельничук Ольга Федоровна — 
доктор юридических наук, доцент (Винница, Украина)



-5-

Организационный комитет

Член организационного комитета: Овчарук Сергей Станиславо-
вич — доктор юридических наук (Запорожье, Украина)

Член организационного комитета: Омельчук Василий Андреевич — 
доктор юридических наук, профессор (Киев, Украина)

Член организационного комитета: Остапенко Алексей Иванович — 
доктор юридических наук, профессор (Львов, Украина)

Член организационного комитета: Пивовар Юрий Игоревич — 
доктор философии в сфере права, доцент (Киев, Украина)

Член организационного комитета: Позняков Спартак Петрович — 
доктор юридических наук, доцент (Ирпень, Украина)

Член организационного комитета: Светличный Александр Петро-
вич — доктор юридических наук, доцент (Киев, Украина)

Член организационного комитета: Сидор Виктор Дмитриевич — 
доктор юридических наук, профессор (Черновцы, Украина)

Член организационного комитета: Таранова Татьяна Сергеевна — 
доктор юридических наук, профессор (Минск, Республика Беларусь)

Член организационного комитета: Мушенок Виктор Васильевич — 
кандидат юридических наук, доцент (Киев, Украина)

Член организационного комитета: Олейник Анатолий Ефимович — 
кандидат юридических наук, профессор (Киев, Украина)

Член организационного комитета: Фунта Растислав — кандидат 
юридических наук, доцент (Сладковичово, Словацкая Республика)

Член организационного комитета: Химич Ольга Николаевна — 
кандидат юридических наук (Киев, Украина)

Член организационного комитета: Легенький Николай Ивано-
вич — кандидат педагогических наук, доцент (Киев, Украина)

Раздел «Технические науки»:
Член организационного комитета: Беликов Анатолий Серафимо-

вич — доктор технических наук, профеcсор (Днепр, Украина)
Член организационного комитета: Луценко Игорь Анатольевич — 

доктор технических наук, профеcсор (Кременчуг, Украина)
Член организационного комитета: Мельник Виктория Николаев-

на — доктор технических наук, профеcсор (Киев, Украина)
Член организационного комитета: Наумов Владимир Аркадье-

вич — доктор технических наук, профеcсор (Калининград, Российская 
Федерация)

Член организационного комитета: Румянцев Анатолий Алексан-
дрович — доктор технических наук, профессор (Краматорск, Украина)

Член организационного комитета: Сергейчук Олег Васильевич — 
доктор технических наук, профеcсор (Киев, Украина)



Организационный комитет

-6-

Член организационного комитета: Чабан Виталий Васильевич — 
доктор технических наук, профессор (Киев, Украина)

Член организационного комитета: Аль- Абабнех Хасан Али Ка-
сем — кандидат технических наук (Амман, Иордания)

Член организационного комитета: Артюхов Артем Евгеньевич — 
кандидат технических наук, доцент (Сумы, Украина)

Член организационного комитета: Баширбейли Адалат Исмаил — 
кандидат технических наук, главный научный специалист (Баку, 
Азербайджанская Республика)

Член организационного комитета: Коньков Георгий Игоревич — 
кандидат технических наук, профессор (Киев, Украина)

Член организационного комитета: Саньков Петр Николаевич — 
кандидат технических наук, доцент (Днепр, Украина)

Раздел «Государственное управление»:
Член организационного комитета: Дегтярь Андрей Олегович — 

доктор наук по государственному управлению, профессор (Харьков, 
Украина)

Член организационного комитета: Дегтярь Олег Андреевич — док-
тор наук по государственному управлению, доцент (Харьков, Украина)

Член организационного комитета: Колтун Виктория Семенов-
на — доктор наук по государственному управлению, доцент (Киев, 
Украина)

Член организационного комитета: Мироненко Марк Юрьевич — 
доктор наук по государственному управлению, профессор (Винница, 
Украина)

Член организационного комитета: Степанов Виктор Юрьевич — 
доктор наук по государственному управлению, профессор (Харьков, 
Украина)

Раздел «Педагогические науки»:
Член организационного комитета: Кузава Ирина Борисовна — 

доктор педагогических наук, доцент (Луцк, Украина)
Член организационного комитета: Мулик Катерина Витальевна — 

доктор педагогических наук, доцент (Харьков, Украина)
Член организационного комитета: Рыбалко Лина Николаевна — 

доктор педагогических наук, профессор (Полтава, Украина))

Раздел «Исторические науки»:
Член организационного комитета: Билан Сергей Алексеевич — 

доктор исторических наук, доцент (Киев, Украина)



-7-

Организационный комитет

Член организационного комитета: Добржанский Александр Влади-
мирович — доктор исторических наук, профессор (Черновцы, Украина)

Член организационного комитета: Сопов Александр Валентино-
вич — доктор исторических наук, профессор (Майкоп, Республика 
Адыгея, Российская Федерация)

Раздел «Психологические науки»:
Член организационного комитета: Филева- Русева Красимира 

Георгиева — кандидат психологических наук, доцент (Пловдив, 
Республика Болгария)

Член организационного комитета: Цахаева Анжелика Амировна — 
доктор психологических наук, профессор (Махачкала, Республика 
Дагестан, Российская Федерация)

Член организационного комитета: Щербан Татьяна Дмитриевна — 
доктор психологических наук, профессор, Заслуженный работник 
образования Украины, ректор Мукачевского государственного уни-
верситета (Мукачево, Украина)



-8-

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ..............................................10

Гурочкіна Вікторія Вікторівна, Сокур Марина Борисівна
Еко-інновації в емерджентній економіці................................................10

Ковальчук Альона Миколаївна
Особливості оцінювання рівня економічної безпеки підприємства 
у контексті управління нею .....................................................................14

Ковтанюк Марта Юріївна
Індустрія 4.0: поняття, концепції, тенденції розвитку ..........................17

Короленко Ріта Вікторівна, Ухова Ірина Михайлівна
Сучасний стан кредитування в Україні та проблеми його розвитку ...23

Мельник Cтепан Іванович, Васильєва Соломія Миколаївна
Сутність інвестиційної безпеки підприємства .......................................28

Москаленко Вікторія Олександрівна, Дідашко Юлія Ігорівна
Бізнес-екосистеми: суть та значення ......................................................32

Пузько Сергій Геннадійович
Інноваційні технології як драйвер інноваційного розвитку  
підприємництва ........................................................................................35

Ющенко Надія Леонідівна
Розвиток територіальної статистики як інформаційної основи  
вироблення інвестиційної політики щодо модернізації  
теплоенергетики в умовах реформи децентралізації в Україні ...........38

СЕКЦИЯ 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................42

Корнієнко Аліна Юріївна
Геополітичні теорії в зовнішньополітичній стратегії Сполучених  
Штатів Америки в ХХ – на поч. ХХІ ст. .................................................42

СЕКЦИЯ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .............................................44

Назаренко Ірина Миколаївна
Успішність практики спілкування під час навчання говоріння  
майбутніх програмістів ............................................................................44

Форостовська Тетяна Олександрівна
Зміст та структура категорії «професійне самовизначення  
майбутніх вчителів хімії» ........................................................................47



-9-

Содержание

СЕКЦИЯ 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .........................................50

Хтей Софія Володимирівна, Савченко Олена Вячеславівна
Довіра як фактор споживчої поведінки студентів .................................50

СЕКЦИЯ 5. СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ .................................54

Рябініна Наталія Олексіївна
Соціальні зв’язки — основний драйвер соціального капіталу .............54

СЕКЦИЯ 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................57

Kosten Tymofii, Sharapova Olena
Main approaches of using technology based on multiple input  
multiple output ..........................................................................................57

Лазуренко Олександр Павлович, Жарков Антон Вікторович,
Жарков Віктор Якович
Енергоекономічні засоби балансування присадибних СЕС ..................60

Сажин Виктор Борисович
Теплофизический анализ влажных дисперсных материалов  
при реализации стратегии выбора оптимальной сушильной  
установки ..................................................................................................64

Хмарський Олександр Олександрович
Автоматичне регулювання реактивної потужності ..............................69

СЕКЦИЯ 7. ФИЗИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ ..........................74

Bashirbeyli Adalat Ismail
Амплитуда гравитационных волн и закон единство во вселенной .....74

СЕКЦИЯ 8. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................78

Патен Ірина Михайлівна, Хомин Діана Віталіївна
Концептуалізація гендерного аспекту (на матеріалі фразеологічних 
систем української та англійської мов) ..................................................78

СЕКЦИЯ 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................82

Мельник Надія Володимирівна
Теоретико-правовий зв’язок держави та громадянського суспільства ...82

Милоненко Юлія Валеріївна
Особливості правового регулювання спадкових відносин за участі 
іноземного елемента у країнах ЄС та Україні ........................................86

Приліпко Віта Валеріївна
Сутність та правова природа концепції lex mercatoria .........................89



-10-

Секция 1.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Гурочкіна Вікторія Вікторівна
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри економіки підприємства
Університет державної фіскальної служби України

м. Ірпінь, Україна

Сокур Марина Борисівна
здобувач PhD кафедри економіки підприємства

Університету державної фіскальної служби України
м. Ірпінь, Україна

ЕКО-ІННОВАЦІЇ  
В ЕМЕРДЖЕНТНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Останні роки концепція «зеленої» економіки в контексті забезпе-
чення сталого розвитку України набуває особливо важливого значення, 
оскільки саме в рамках реалізації даної концепції вбачаються ключові 
перспективи та можливості досягнення високого рівня добробуту 
громадян з одночасним збереженням навколишнього природного 
середовища для прийдешніх поколінь. Процеси формування систе-
ми управління еко-інноваціями та еко-інноваційними проєктами 
розвитку перебувають лише на початковому етапі свого розвитку та 
характеризуються реформованістю й вкрай обмеженими ресурсами. 
Водночас, значний перелік доступних фінансових інструментів, що 
можуть бути використані для залучення інвестицій в еко-інноваційні 
проєкти розвитку національної економіки та її регіонів потребують 
практичного випробовування та діагностики впливу факторів на під-
вищення ресурсно- фінансового потенціалу країни.

У 2009 році ОЕСР визначила еко-інновації як «впровадження 
нових або значно вдосконалених продуктів (товарів чи послуг), проце-
сів, методів маркетингу, організаційних структур та організаційних 
домовленостей, які, з намірами чи без них, призводять до поліпшення 
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довкілля порівняно з відповідними альтернативи» [1]. Еко-інновації 
є ключовим елементом інновацій, що відкривають нові можливості 
досягнення сталої економічної діяльності, що чотири сфери діяль-
ності: економіку, довкілля, суспільство та політику. За допомогою 
еко-інновацій досягається зниження витрат матеріалів та енергії, 
виникають нові продукти, нові послуги, нові ринки, а також нові 
бізнес- моделі, в контексті впливу на довкілля здійснюється стале 
управління природними ресурсами, нівелюються кліматичні зміни 
та поліпшуються біорізноманіття екосистеми [2, с. 212]. Враховуючи 
дану інтерпретацію поняття та вплив еко-інновації на розвиток еко-
номічної системи, слід зазначити, що вона є інструментом досягнення 
системних емерджентних ефектів.

Воронков О. О., Дяченко К. С., вважають, що емерджентні власти-
вості ілюструються ефектом корпоративного великого виробництва, 
агломерації, глобалізації, соціальних наслідків урбанізації тощо. 
Емерджентність проявляється у взаємозв’язку з категоріями: «ре-
гіональна економіка», «регіональний ринок будівельних послуг», 
«населення», «екологічна безпека» [3, с. 121]. А Фалович В. А. виді-
ляє особливості емерджентного потенціалу в екологічному мислен-
ні, що передбачає створення нових екологічно чистих продуктів [7, 
с. 365–366]. Емерджентний стан системи оцінюється як сукупність 
властивостей, якими вона може володіти тільки за умови інтеграції 
визначених компонентів та їх взаємодії між собою. Характерною 
особливістю цієї системи є активність її елементів (фінансова, інно-
ваційна, інтеграційна, соціальна, екологічна тощо) [5, с. 18]. Розгля-
нувши особливості створення еко-інновацій в умовах емерджентної 
економіки, слід виділити дві їх форми: технологічну та нетехноло-
гічну. Технологічна форма еко-інновацій націлена на зменшення 
впливу на навколишнє середовище та покращення опору до тиску 
навколишнього середовища. Нетехнологічна або процесна форма 
еко-інновацій набуває вигляду системи сталого управління шляхом 
використання більш ефективного та відповідального використання 
природних ресурсів. Такі напрями еко-інновацій сприяють досягненню 
екологічної ефективності економічної системи та створюють ефект 
екологізації промислової діяльності підприємств.

У 2018 році інноваційна діяльність на промислових підприємствах 
здійснюється екстенсивними темпами, так як частка кількості підпри-
ємств, що впроваджували інновації (продукцію та/або технологічні 
процеси), в загальній кількості промислових підприємств склала 
15,6%, а частка обсягу реалізованої інноваційної продукції (товарів, 
послуг) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) 
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промислових підприємств склала всього 0,8% [4, с. 56]. Найбільше 
відходів у промисловості України утворюється у добувній промис-
ловості та розробленні кар’єрів, що утворюються під час проведення 
розкривних робіт у процесі створення шахт (копалень) та кар’єрів; 
у відходах збагачення вугілля, переробленого на збагачувальних та 
брикетних фабриках [5, с. 140].

Саме це актуалізує впровадження еко-інновацій у промисловості 
для цілей досягнення емерджентних ефекти вів економічної системи. 
Тому у промисловості доцільне використання процесних еко-інно-
вацій.

До процесних еко-інновацій можна віднести такі процеси: роз-
роблення, створення й упровадження нових технологічних процесів 
і циклів розроблення функціональних ланок із видобутку ресурсів, 
їхнього перероблення, використання відходів і відтворення цих ре-
сурсів; використання ресурсозберігальної техніки та біотехнології; 
освоєння нових територій для досягнення екологічної безпеки на-
селення й виробництва; розроблення та випуск нових екологічно 
чистих продуктів; формування нового еко-мислення суспільства [6, 
с. 212]. В Україні найбільш розповсюдженими еко-інноваціями є 
екологічно чисті батарейки, що заряджаються за 5 секунд, новий 
екологічний матеріал для посипання вулиць під час ожеледиці, ма-
теріал для обігрівачів, які гріють не повітря, а об’єкти в приміщенні, 
очищення води за допомогою мікробів, переробка органічного сміття 
за допомогою світла.

Отже, реалізація еко-інновації є драйвером досягнення систем-
них емерджентних ефектів та створюють підґрунтя для екологізації 
промисловості країни. Еко-інновації в емерджентній економіці на-
цілені на досягнення нових властивостей системи, що забезпечують 
екологічну безпеку особистості, підприємства та суспільства. З метою 
активізації емерджентного потенціалу країни доцільним є популяри-
зація та становлення екологічного мислення для розбудови системи 
екологізації країни в цілому.
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ НЕЮ

Управління економічною безпекою підприємства передбачає про-
ведення аналізу основних показників діяльності із врахуванням осо-
бливостей забезпечення безпеки. Управління економічною безпекою 
та оцінка її рівня має здійснюватися постійно й безперервно та бути 
спрямованою на те, що відбувається вже та може відбутися в майбут-
ньому (тобто направлено на перспективу). Механізми забезпечення 
належного рівня економічної безпеки у теперішньому часі мають бути 
спрямовані на розширення ринків збуту підприємств та мінімізацію 
витрат. На перспективу управління економічною безпекою має бути 
спрямоване на розширення виробництва, інноваційні нововведення 
та адаптацію до нових умов діяльності.

Розробка системи управління економічною безпекою залишаєть-
ся суб’єктивною для кожного підприємства та потребує врахування 
його індивідуальних стратегічних цілей та завдань. Проте, кожне 
підприємств у будь якому разі і за будь яких умов здійснює оцінку 
рівня економічної безпеки та аналіз її проблем та перспектив. Тобто 
оцінювання стану чи рівня економічної безпеки є невід’ємною скла-
довою будь якого механізму управління економічною безпекою, не 
залежно від того яку модель чи мету обрало підприємство. Необхідність 
оцінювання рівня економічної безпеки промислових підприємств 
у системі управління економічною безпекою зумовлюється забезпечен-
ням стабільності діяльності підприємств, їх розвитком, ефективністю 
діяльності, досягненням основних цілей діяльності.

Сьогодні оцінка рівня економічної безпеки є одним із елементів ме-
ханізму управління. Процес оцінювання рівня фінансово- економічної 
безпеки підприємства включає такі кроки: вибір критерію ефектив-
ності фінансово- економічної безпеки, який характеризує ступінь 
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наближення підприємства до безпечного стану; побудова множини 
показників (індикаторів) фінансової безпеки; визначення порогових 
значень показників (індикаторів); моніторинг вибраних показни-
ків і зіставлення їх фактичних значень із пороговими; визначення 
інтегрального рівня фінансової безпеки підприємства за обраними 
показниками [1].

Оцінювання та аналіз рівня економічної безпеки, як і будь які 
процеси, здійснюється із використанням певної методології. Кожен 
суб’єкт оцінювання обирає більш зручний та доступний йому метод. 
Часто ці методи поєднуються для досягнення більш достовірного 
результату.

– Методи оцінювання рівня економічної безпеки підприємства 
можна представити у вигляді чотирьох груп [1]:

– Спостереження основних макроекономічних показників і по-
рівняння їх із граничними значеннями.

– Метод експертної оцінки для ранжирування територій за рів-
нем загроз.

– Оцінка темпів економічного зростання країни за основними 
макроекономічними показниками і динаміка їх змін.

– Методи прикладної математики і, зокрема, багатовимірного 
статистичного аналізу.

В умовах посилення процесів цифровізації економіки, в тому числі 
й діяльності підприємств, все більшого охоплення та застосування 
набувають методи моделювання рівня економічної безпеки з ураху-
ванням функціональних складових. Наприклад І. Клопов визначає, 
що економічну безпеку представлено як систему з чотирьох функці-
ональних складових: фінансової, техніко- технологічної, інформацій-
ної та кадрово- інтелектуальної. Даний підхід щодо представлення 
економічної безпеки підприємства забезпечує комплексність оцінки 
та системний підхід в аналізі динаміки показників. Для кожної зі 
складових І. Клопов створив система показників- індикаторів, розробив 
модель оцінки поточного рівня безпеки, а також модель оцінки рівня 
економічної безпеки підприємства в цілому, яка є інтегральним по-
казником, що враховує рівні безпеки функціональних складових [1].

Тобто, у сучасних динамічних умовах діяльності підприємства, 
управління економічною безпекою має ґрунтуватися на оцінці та 
аналізі її стану; і для цього ми маємо використовувати ряд методів 
та способів, уміло їх поєднувати, впроваджувати нові адаптивні ме-
тоди оцінки для досягнення оптимального рівня безпеки та стійкого 
розвитку підприємства.
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ІНДУСТРІЯ 4.0: ПОНЯТТЯ,  
КОНЦЕПЦІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

У 2017 році цифрова революція ввійшла у вирішальну фазу — до Ін-
тернету підключився кожен другий житель планети Земля. За оцінкою 
Глобального інституту McKinsey (McKinsey Global Institute — MGI), 
вже в найближчі 20 років до 50% робочих операцій у світі можуть 
бути автоматизовані [1], а за масштабами цей процес буде порівнянний 
з промисловою революцією XVIII–XIX століть.

Промислова революція дозволила окремим країнам досягти вража-
ючих темпів економічного зростання, що на багато десятиліть стали 
лідерами світової економіки. На сьогодні Україна має унікальний 
шанс реалізувати свій потенціал у ході цифрової революції та зайняти 
місце серед її лідерів.

Цифровізація змінює характер і структуру економіки країн і цілих 
регіонів. Внутрішньогалузева конкуренція зростає, ринки розширю-
ються, конкурентоспроможність галузей окремих країн на світових 
ринках підвищується. Результатом є зростання національних еко-
номік. Цифрова економіка ламає звичні моделі галузевих ринків, 
вона підвищує конкурентоспроможність їх учасників. Тим самим 
цифровізація визначає перспективи зростання компанії, галузей і на-
ціональних економік у цілому. Поява цифрових гравців вже змінила 
направленість окремих галузей — туристичної, телекомунікаційної, 
поліграфічної, медичної, банківської, пасажирських перевезень зо-
крема послуг таксі.

Цифрові перетворення — один із головних чинників світового еко-
номічного зростання. По оцінкам Глобального інституту McKinsey, 
у Китаї прогнозується збільшення ВВП до 22% до 2025 року, що може 
відбутися за рахунок Інтернет- технологій [2]. У США очікуваний 
приріст доданої вартості, що створюється цифровими технологіями, 
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вражає не менше — до 2025 року показник може скласти 2,8 трлн. 
дол. США [2].

Такі сміливі економічні прогнози пов’язані не тільки з ефектом від 
автоматизації існуючих процесів, а й з впровадженням принципово 
нових, проривних бізнес- моделей і технологій. Серед них — цифрові 
платформи, цифрові екосистеми, поглиблена аналітика великих ма-
сивів даних, технології «Індустрії 4.0», такі як: 3D-друк, роботизація 
та Інтернет речей (Internet of things — ІоТ). За оцінкою Глобального 
інституту McKinsey, ринок ІоТ до 2025 року буде щорічно приносити 
світовій економіці до 11,1 трлн. дол. США [3].

Четверта промислова революція, відома за кордоном як «Індустрія 
4.0», спочатку з’явилася в західних країнах у 2011 році як проект, 
спрямований на підвищення конкурентоспроможності обробної про-
мисловості. Фахівці запропонували інтегрувати в промислові процеси 
так звані «кіберфізичні системи» (Cyber- Physical Systems — CPS), або 
автоматизовані машини й обробні центри, підключені до Інтернету. 
Ставиться за мету створити такі системи, що дозволили б машинам 
самостійно (автономно) змінювати при необхідності виробничі процеси 
за визначеними схемами. Цифровий підхід, пов’язаний із застосуван-
ням Інтернету, зачіпає всі етапи життєвого циклу продукту, включа-
ючи дизайн і створення прототипу, налагодження та обслуговування 
виробничої лінії, контроль й оптимізацію виробництва, а також дані, 
отримані в результаті зворотного зв’язку від клієнтів і споживачів.

«Індустрія 4.0» змінює в корені не тільки процес виробництва, 
але і сферу послуг, пов’язаних з продукцією, що випускається. Кі-
берфізичні системи виробництва повністю змінять традиційну логіку 
виробництва, оскільки кожен робочий об’єкт буде сам визначати, яку 
роботу необхідно виконати для виробництва. Ця абсолютно нова ар-
хітектура промислових систем може бути впроваджена поступово за 
допомогою цифрової модернізації існуючих виробничих потужностей. 
І це означає, що цю концепцію можна реалізувати не тільки на абсо-
лютно нових підприємствах, а поетапно впроваджувати на існуючих 
підприємствах у процесі їх еволюційного розвитку [2].

Індустрія 4.0: поняття та концепції
Поняття «Індустрія 4.0» вперше було введено німецьким феде-

ральним урядом як стратегічний план розвитку німецької промисло-
вості, заснований на об’єднанні в єдиному інформаційному просторі 
промислового обладнання та інформаційних систем, що дозволить їм 
взаємодіяти між собою та із зовнішнім середовищем без участі людини. 
Цифри «4.0» означають, що цей напрямок розвитку промисловості 
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має настільки великий потенціал, що неминуче призведе до четвертої 
індустріальної (промислової) революції.

Перша, як відомо, почалася з винаходом Джеймсом Уаттом па-
рового двигуна і протягом XVIII–XIX століть створила первинну 
індустріалізацію в Європі [4]. Ця класична революція була пов’язана 
з іншими інноваціями — пряжею нитки з бавовни та використанням 
коксу в металургії. З 1820 по 1900 роки ВВП на душу населення в 12 
провідних країнах Європи збільшився в три рази, з 1 до 3 тис. дол. 
(міжнародні долари в цінах 1990 року) [6].

Друга революція відбулася на початку XX століття з появою елек-
трики, а також винаходом Генрі Форда конвеєру, завдяки якому 
вдалося не тільки створити масовий ринок, але і зробити доступним 
автомобіль [5]. Приблизно через 30 років завдяки цій революції рівень 
життя став рости швидше. Так, якщо 4 тис. дол. європейці змогли 
досягти тільки до 1928 року, то 5 тис. дол. — вже до 1939 року [6].

Нарешті, третя революція почалася в 1960-х роках, коли еконо-
мічний стан європейських країн прийшов у норму після війни, був 
винайдений перший комп’ютер, а також відбувався розвиток чис-
лового програмного управління (ЧПУ) та мікропроцесорів, а пізні-
ше — промислових робіт. Також у цей період бурхливо розвивалася 
хімія. До 1980 року ВВП на душу населення зріс ще на 7 тис. дол. та 
становив вже 14 тис. дол. [6].

Четвертий етап промислової революції характеризується впровад-
женням «кіберфізичних систем» у заводські процеси. Передбачається, 
що ці системи будуть об’єднуватися в одну мережу, зв’язуватися одна 
з одною у режимі реального часу, самоналаштовуватися та вчитися 
новим моделям поведінки. Такі мережі зможуть вибудовувати виробни-
цтво з меншою кількістю помилок, взаємодіяти з виробленими товарами 
і при необхідності адаптуватися під нові запити споживачів. Наприклад, 
така система в процесі випуску потрібного виробу зможе сама визна-
чити обладнання, здатне призвести цей виріб. І все це буде відбуватися 
в повністю автономному режимі без участі людини (рис. 1) [6].

Отже, концепція четвертої промислової революції базується на 
чотирьох принципах:

– функціональної сумісності людини й машини: можливості 
контактувати безпосередньо через Інтернет;

– прозорості інформації та здатності систем створювати вірту-
альну копію фізичного світу;

– технічної допомоги машин людині: об’єднання великих обся-
гів даних і виконання низки небезпечних для людини завдань;

– здатності систем самостійно та автономно приймати рішення.
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Основні тенденції на ринку Індустрії 4.0
Знаковою і гучною згадкою цієї концепції став Всесвітній еконо-

мічний форум (ВЕФ) у Давосі в 2016 році. Засновник і голова ВЕФ 
Клаус Мартін Шваб зазначив, що в світовій економіці відбуваються 
зміни, що будуть пов’язані з четвертою промисловою революцією 
(Індустрія 4.0), яка характеризується злиттям технологій і розми-
ванням кордонів між фізичними, цифровими і біологічними світами.

Про це свідчать основні тенденції на ринку Індустрії 4.0:
– зростання інвестицій у нові технології. Як обговорювалося ра-

ніше, Індустрія 4.0 передбачає значне зростання інвестицій в 
основні засоби та нематеріальні активи. Це можна побачити, 

Рис. 1. Еволюція технологій і виробництва з першої по четверту 
промислові революції
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Рис. 2. Сукупні річні інвестиції Німеччини в Індустрію 4.0 
протягом 2013–2020 рр., млрд. дол. США
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якщо виділити інвестиції в Індустрію 4.0. На рис. 2 наведені 
сукупні інвестиції Німеччини, яка в 2011 році позначила пріо-
ритетність технологічного розвитку країни [7].

– зростання кількості зливань і поглинань (англ. mergers and 
acquisitions, M&A) та стратегічних альянсів. Оскільки сучасні 
технології розвиваються феноменальними темпами, компанії 
не встигають розвивати всі необхідні компетенції самостій-
но. Тому в промисловому секторі можна відзначити тренд на 
збільшення кількості зливань і поглинань [8], динаміка яких 
наведена на рис. 3.

Рис. 3. Кількість угод на ринку M&A у світі, в які залучені промислові 
високотехнологічні компанії

– зростання ринку продажів рішень з автоматизації. Очевидним 
наслідком є зростання ринків і обсягів продажів всіх техноло-
гій Індустрії 4.0, що доводить її динамічний розвиток. На рис. 
4 наведено динаміку зростання обсягів ринку автоматизації за 
рахунок означених технологій [9].

Практично всі сегменти, що створюють технології Індустрії 4.0, 
мають позитивні прогнози до зростання обсягів ринку автоматизації. 
На нашу думку, вище зазначені тенденції Індустрії 4.0 в значній мірі 
формують майбутнє промисловості та повинні враховуватися як дер-
жавою, так і підприємствами.

Отже, з моменту виникнення терміну «Індустрія 4.0» велика кіль-
кість вчених зацікавилася цією концепцією та згодом поглибилася 
у вивчення аспектів нової промисловості. У той же час концепція 
привернула пильну увагу критиків, які вказують на те, що ніякої 
революції в класичному розумінні не відбувається й поточні зміни — 
це не більше ніж поглиблена автоматизація, а сам термін є тільки 
трендовою назвою.
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СУЧАСНИЙ СТАН КРЕДИТУВАННЯ  
В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Кредитування є основою розвитку економіки країни. Взаємозв’язок, 
що існує між розвинутим ринком кредитування і діловою активністю 
підприємств в країні, історично багаторазово підтверджений. Даний 
взаємозв’язок може бути простежено в динаміці макроекономічних 
показників діяльності банківського сектора України (табл. 1). Про-
ведений аналіз даних свідчить про рецесію національної економіки і 
значний негативний вклад у цьому процесі комерційних банків. Потен-
ціал банківського кредитування в Україні реалізований не повністю. 
В більшості розвинутих країн питома вага кредитного портфеля до ВВП 
сягає більше 60%, в той час як в Україні даний показник знизився з 
35,90% до 14,15% за останні 5 років. В свою чергу, частка банківського 
кредитування в чистих активах так само має тенденцію зменшення 

Таблиця 1 
Макроекономічні показники діяльності банківської  

системи України

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

Кредитний портфель/ВВП, % 35,90 23,75 18,82 16,69 14,15

Кредитний портфель/Активи 57,00 44,44 41,57 43,45 37,65

Джерело: [1; 2]
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від 57% до 37,65%. Сьогодні кредитування не є основним напрямом 
банківської діяльності і головним джерелом отримання доходів.

За останні 5 років на ринку кредитування України виникли певні 
проблеми, пов’язані, перш за все, з високою неплатоспроможністю 
населення та суб’єктів господарювання, через що, обсяг виданих 
кредитів мав тенденцію до зменшення. В загальному вираженні, 
кредитний портфель банківської системи України став менше на 
151,81 млрд грн, або на 21,26% (табл. 2). Сьогодні банки не впевнені в 
надійності і фінансової спроможності клієнтів, тому що існує високий 
ризик неповернення кредитних коштів. У зв’язку з чим, кожен банк 
визначає ризики більш скрупульозно, закладаючи високі відсотки і 
заходи щодо посилення кредитної політики. 

Таблиця 2 
Обсяг кредитів, виданих в українських банках  

за період 2015–2019 рр.

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

Обсяг кредитів банківської 
системи України, млрд грн

713,97 566, 51 561,32 594, 00 562,16

Зміна за рік, % - -20,65 -0,91 5,82 -5,36

Зміна за весь період, % -21,26

Джерело: [1]

Якщо проаналізувати територіальний розподіл кредитного портфе-
лю за 2019 р. (рис. 1), чітко видно, що найбільші обсяги кредитування 
припадають на Київ та Київську область, вдвічі менше – Дніпропе-
тровська область. Аутсайдерами даного списку є Чернігівська та 
Чернівецька області. Потрібно зважати також і на те, що найбільший 
територіальний обсяг ВВП України також припадає на Київ та Київську 
область, Дніпропетровську область. Дані тенденції простежуються 
вже декілька років поспіль. Це можна пояснити тим, що зростання 
кредитної підтримки сигналізує про розвиток певного сегменту націо-
нальної економіки та процвітання певної території, а отже і зростання 
важливих макроекономічних показників та підвищення добробуту, 
рівня життя громадян та оплачуваної робочої сили. 

Водночас варто зазначити, що на 22 області України (90% території) 
припадає тільки 26% кредитного портфелю банківської системи, що 
є індикатором диспропорцій в кредитуванні та його нерозвинутості в 
Україні. Наведені проблеми є результатом низки чинників та факторів, 
основні з яких необхідно відмітимо наступним чином:
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1. Кількість діючих структурних підрозділів банків розподілена 
по всій Україні нерівномірно (рис. 2). Найбільше підрозділів у столи-
ці та промислово розвинутих регіонах (Дніпропетровська, Одеська, 
Харківська обл.).

2. Ключовою причиною даних тенденцій є відсутність стабільної, 
виваженої облікової ставки. Якщо раніше проблема була в тому, що 
ставка була занадто високою, постійно змінювалась. На сьогодні, 
проблема полягає в тому, що є розбіжність облікової ставки НБУ 
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залишається вищою, ніж у США та Великобританії, що входять до 

«Великої сімки». Середня ставка в США, як правило, досягає 2,5% [4], у 

Великобританії – 0,75% [4]. Є країни, які встановлюють так звану 

«від’ємну облікову ставку». Прикладом може слугувати Швейцарія з 

ставкою в розмірі -0,75% [6] та Японія з ставкою в -0,1 [6]. Вважаємо, що 

політику «від’ємних» процентних ставок в Україні актуально 

впроваджувати тільки на короткострокову перспективу та на території, що 

потребує активізації тих галузей, які можуть забезпечити швидке 

зростання економіки на даний момент, до рівня показників, що діють в 

середньому по країні, з обов’язковою умовою провадити дану діяльність в 

межах цієї території.  

3. Високий рівень неповернення кредитних ресурсів. За 

статистичною інформацією НБУ, частка непрацюючих кредитів у 

банківській системі становить 48,36%. Кредитна культура в Україні є на 
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(знизилася за період 2019–2020 рр. з 18% до 6%) та облікових ставок 
комерційних банків (що залишилися на тому ж рівні) [3]. Загалом, 
облікова ставка України залишається вищою, ніж у США та Велико-
британії, що входять до «Великої сімки». Середня ставка в США, як 
правило, досягає 2,5% [4], у Великобританії — 0,75% [4]. Є країни, 
які встановлюють так звану «від’ємну облікову ставку». Прикладом 
може слугувати Швейцарія з ставкою в розмірі — 0,75% [6] та Японія 
з ставкою в — 0,1 [6]. Вважаємо, що політику «від’ємних» процентних 
ставок в Україні актуально впроваджувати тільки на короткострокову 
перспективу та на території, що потребує активізації тих галузей, які 
можуть забезпечити швидке зростання економіки на даний момент, 
до рівня показників, що діють в середньому по країні, з обов’язковою 
умовою провадити дану діяльність в межах цієї території. 

3. Високий рівень неповернення кредитних ресурсів. За статистич-
ною інформацією НБУ, частка непрацюючих кредитів у банківській 
системі становить 48,36%. Кредитна культура в Україні є на низькому 
рівні. Права кредиторів та позичальників не захищені повною мірою, 
а непрацюючі кредити збільшують витрати на їх обслуговування та 
призводять до «заморожування» частини ресурсів, що можуть стати 
потенційним джерелом для кредитування. 

4. Підприємці не спрямовані на розвиток бізнесу на довгострокову 
перспективу, а сферою спрямування кредитних ресурсів є оптова та 
роздрібна торгівля, переробна промисловість, тому банківські установи 
кредитують переважно в короткостроковій перспективі. 

На наш погляд, основні проблеми з кредитування можуть бути 
вирішені такими заходами як:

1) Створення умов для активізації кредитування в непромислових 
регіонах країни та малозаселених пунктах;

2) Зменшення відсоткових ставок по кредитам, зважаючи на 
облікову ставку;

3) Поширення консультацій та тренінгів з фінансової грамотності, 
що б забезпечували надійною інформацією про видані кредити, 
тим самим підвищуючи довіру населення до банків;

4) Розроблення нових кредитних продуктів, що були б «привабли-
вими» в довгостроковій перспективі. Наприклад, з нижчими 
відсотковими ставками. 

Резюмуючи, можна констатувати, що кредитування в Україні є 
болючим питанням для національної економіки. На сьогодні креди-
тування вимагає вдосконалених підходів до вирішення наявних про-
блем як в сфері розширення об’єктів кредитування, так і в сфері умов 
надання кредитів. Розвиток банківського кредитування і зростання 
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макроекономічних показників мають бути пріоритетними, тому що 
тільки чітко працюючий механізм кредитування забезпечує сталий 
розвиток національної економіки країни. 
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СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА

Сучасне функціонування та розвиток будь-яких видів суб’єктів 
господарської діяльності важко собі уявити без інвестицій. Однак 
враховуючи різного роду виклики, ризики та загрози на перший план 
виходить забезпечення інвестиційної безпеки. Оскільки, за допомогою 
інвестиційної безпеки підприємство може досягти бажаного рівня 
економічної безпеки, отримати прибуток чи здійснити маркетингову 
політику.

Для визначення сутності інвестиційної безпеки варто почати з роз-
гляду такого поняття як інвестиції. Згідно Закону України «Про 
інвестиційну діяльність» [1], інвестиції — «це всі види майнових та 
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємниць-
кої та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток 
(доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект».

Далі законотворець перелічує, які саме це майнові та інтелекту-
альні цінності:

– кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папе-
ри (крім векселів);

– рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та 
інші матеріальні цінності);

– майнові права інтелектуальної власності;
– сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших 

знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків 
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та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи ін-
шого виду виробництва, але не запатентованих («ноу-хау»);

– права користування землею, водою, ресурсами, будинками, 
спорудами, обладнанням, а також інші майнові права;

– інші цінності [1].
Будь-який процес інвестування передбачає ряд етапів:
1. Визначення цілей, аналітичний процес (вибір альтернатив).
2. Формування інвестиційних (фінансових) ресурсів.
3. Вкладання коштів у проекти.
4. Аналіз ефективності інвестування, моніторинг проектів [2].
Також варто зазначити, що не менш важливим у процесі інвести-

ційної безпеки є поняття інвестиційна діяльність. У згаданому Законі 
України «Про інвестиційну діяльність», стаття 2, визначено, що 
інвестиційна діяльність — «це сукупність практичних дій громадян, 
юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій» [1].

Аналізуючи подане визначення можна виділити три рівні інвес-
тиційної діяльності, а саме:

– інвестиційна діяльність фізичних осіб;
– інвестиційна діяльність юридичних осіб;
– інвестиційна діяльність держави.
С. Стахурська досліджуючи інвестиційну діяльність підприємств 

виявила, і з цим варто погодитися, що «…найбільшою проблемою 
здійснення інвестиційної діяльності підприємств є забезпечення інвес-
тиційними ресурсами». Також визначено, що «…особливості джерел 
формування інвестиційних ресурсів мають низку характерних ознак, 
зокрема: тривалий період інвестиційного процесу, альтернативність 
інвестиційних ресурсів, високий рівень ризику, економічна ситуація 
на ринку, рівень розвитку підприємства, його фінансово- майновий 
стан» [2].

Можна зробити висновок, що інвестиційна діяльність займає про-
відну роль як на макроекономічному так і на мікроекономічному 
рівнях. Вона включає в себе не лише формування необхідних інвес-
тиційних ресурсів, але й їх реалізацію.

Розглядаючи здійснення інвестиційної діяльності на різних рів-
нях науковцями було визначено, що для безпечного інвестування, 
для реалізації якісної інвестиційної політики, а також ефективного 
механізму протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам підприємствам 
та державі необхідно забезпечувати інвестиційну безпеку.

У своїх наукових працях О. Барановський зазначає, що інвестицій-
на безпека — «…це процес досягнення рівня інвестицій, що дозволяє 
оптимально задовольняти поточні інвестиційні потреби національної 
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економіки за обсягом і структурою з урахуванням ефективного ви-
користання і повернення коштів, які інвестуються, оптимального 
співвідношення між розмірами внутрішніх і зовнішніх інвестицій, 
іноземних інвестицій у країну і вітчизняних за кордон, підтримання 
позитивного національного платіжного балансу» [3, с. 366].

Також цікавою є думка, що механізму забезпечення інвестиційної 
безпеки властиві певні ознаки, зокрема:

1) його дія розповсюджена на всі рівні економічної безпеки, що 
відображає нерозривний зв’язок системи економічної безпеки 
з її структурними елементами, у даному випадку — інвестицій-
ною безпекою;

2) йому властива адаптація до стихійних і керованих економічних 
явищ, формального і неформального впливу суб’єктів еконо-
мічної діяльності, що передбачає застосування оптимальних 
алгоритмів дій спрямованих на стабілізацію ситуації;

3) у силу динаміки економічних тенденцій та трендів механізм 
забезпечення інвестиційної безпеки потребує розширення ар-
сеналу застосовуваних інструментів, відповідно до уточнених 
або змінених цілей та завдань, окресленої стратегії та тактики 
зміцнення економічної безпеки, і відповідно — його перегляду 
на постійній основі;

4) необхідна синхронізація структури механізму забезпечення 
інвестиційної безпеки до вимог економічних законів, необхід-
ності балансування раціонального і економічно обґрунтованого 
співвідношення між попитом і пропозицією на ринку;

5) конкретні організаційно- економічні форми реалізації такого 
механізму визначаються співвідношенням ринкового і дер-
жавного секторів [4].

Щодо інвестиційної безпеки підприємства, то у нашому розумін-
ні — це ефективність прибутковості вкладу майнових та інтелектуаль-
них цінностей підприємства, що забезпечує сприятливе економіко- 
правове середовище його існування, та відсутність кризових ситуацій 
у їх діяльності.

Ефективність вкладення своїх майнових та інтелектуальних цін-
ностей впливає не лише на інвестиційну безпеку підприємства, але 
й на його конкурентоспроможність, як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках.

У дослідженні С. Евтушенка зазначено, що «..конкуренція ви-
магає постійних інвестицій у розвиток підприємства, але при зни-
женні рівня прибутковості інвестицій нижче певної межі настає 
криза, яка може призвести до стану небезпеки. Для збереження 
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конкурентоспроможності підприємство має не тільки не допустити 
зниження прибутковості інвестицій нижче критичного рівня, а й 
забезпечити адекватний рівень їх прибутковості (або його позитивну 
динаміку) відносно конкурентів» [5].

Зауважимо, що деструктивність у безпечному інвестуванні вво-
дять не лише кризові ситуації, але й внутрішні та зовнішні загрози, 
виклики, суперечності, проблеми та інше. Підприємствам важливо 
проаналізувати ситуації та провести ґрунтовний аналіз інвестиційних 
дій та спрогнозувати обставини виникнення ризику та наслідки їх 
реалізації, щоб на належному рівні забезпечити інвестиційну безпеку 
підприємства. У свою чергу оптимальність прийняття стратегічних 
інвестиційних рішень залежить від ступеня інформованості у теорії 
та практиці, та підготовленості до аналізу інформації.
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БІЗНЕС-ЕКОСИСТЕМИ:  
СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Проблеми стійкості, такі як соціальний дисбаланс (Hart & Dowell, 
2011), зміна клімату (Reid & Toffel, 2009) та екологічні питання 
(Seuring & Müller, 2008) все частіше вимагають переробки сучасних 
економічних систем, реалізуючи перехід до парадигми стійкості. 
Оскільки ці проблеми контролюють більшість ресурсів та можливо-
стей, організації розглядаються як центральні суб’єкти для вирішення 
цих питань (Porter & Kramer, 2011) та «важливими і необхідними 
агентами соціальних змін» (Aguilera, Rupp, Williams, & Ganapathi, 
2007, с. 857). Тому з моменту запровадження Глобального договору 
ООН в 1999 році організації впроваджують свої бізнес- моделі в більш 
стійкий та соціально відповідальний спосіб. З метою розповсюдження 
того самого повідомлення серед більшої кількості суб’єктів, ніж просто 
компаній, у 2015 році Генеральна Асамблея ООН також оприлюднила 
набір з 17 Цілей сталого розвитку (наприклад, відсутність бідності, 
нульовий голод, кліматичні дії, гідна робота, економічне зростання). 
Отже, політики, практики та науковці переглядають внесок фірм 
у сталий розвиток [1].

Однією з форм сучасної бізнес- моделі є екосистема. Зазначимо, що 
авторство терміну «бізнес- екосистема» належить Джеймсу Ф. Муру, 
який ввів його в науковий обіг у статті «Хижаки та здобич: нова еко-
логія конкуренції». Однак ідея залучення та запозичення аналогій 
з дикої природи в економіку не нова. А. Маршалл, звертаючись до 
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праці Г. Спенсера, у своїй праці «Принципи економічної науки» за-
значав, що «… Мекка економіста — це більше економічна біологія, 
ніж економічна динаміка» [1].

Також подібні ідеї до поглядів Дж. Ф. Мура можна знайти у пра-
ці М. Ротшильда «Біономіка. Економіка як екосистема», де автор 
приміряє біологічні концепції реальних економічних явищ, вже 
використовуючи поняття «екосистема» та висвітлюючи свій підхід 
в окремій галузі досліджень під назвою «біономіка». Отже, можна 
зробити висновок, що загальне поняття «екосистема» (введене в обіг 
А. Г. Танслі в 1935 р. [3]) вже використовувалося в економічній науці 
раніше (і в назві книги М. Ротшильда чітко зазначено, що економіка 
розглядається як екосистема), до Дж. Ф. Мура, який фактично створив 
конкретну концепцію, вказуючи на інший концептуальний рівень — не 
економіки в цілому, а локальної економіки, тобто галузей, регіонів.

В бізнес- екосистемах компанії спільно розвивають свої потенційні 
можливості, працюючи на принципах конкуренції та співпраці для 
підтримки та розробки нових продуктів, задоволення потреб своїх 
клієнтів, входячи в наступний цикл безперервних інновацій [4]. Тут 
паралелі між бізнес- екосистемою та кластером сходяться за такими 
характеристиками кластера, як спільні дії (кооперація), конкурен-
ція (кооперативна та міжфірмова) та інновації (властивість кластера 
постійно створювати інновації та впроваджувати стартапи).

Таким чином, бізнес- екосистему можна розуміти як мережу взає-
мозалежних ніш, громад та установ. У цьому формулюванні схожість 
концепції бізнес- екосистем з концепціями кластера досить чітко про-
являється шляхом перемикання семантичного навантаження з ключо-
вих об’єктів — сукупності учасників — на основні ознаки кластера — 
взаємодоповнення, концентрація на ключовому продукті. Також, 
неявно існує посилання на таку кластерну ознаку, як територіальна 
локалізація та географічна близькість — на концептуальному рівні 
екосистема містить такі загальні ознаки, властиві бізнес- екосистемам, 
як спільнота учасників (структура об’єкта є аналогом біоценозу) та 
середовище існування (структура навколишнього середовища є ана-
логом біотопу).

Вид та структуру бізнес- моделі рекомендується переглядати з огля-
ду на соціальні та екологічні проблеми, які характеризують компанії 
сьогодні. В свою чергу. зміни в контексті оточуючих компаній фак-
тично ведуть до реконфігурації інструментів для розробки початкових 
бізнес- моделей.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
ЯК ДРАЙВЕР ІННОВАЦІЙНОГО  
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Постійний пошук та розробка інноваційних технологій виведення 
та просування нового продукту на ринок є ключовим напрямом стра-
тегії розвитку підприємств й організацій. Використання інноваційних 
технологій є одним із головних чинників забезпечення розвитку, 
успіху та високого рівня прибутковості. Інноваційні технології стали 
інструментами, що істотно впливають на формування конкурентоспро-
можності, виділяючи певну підприємницьку діяльність серед інших за 
рівнем розвитку та ефективністю торговельно- виробничої діяльності.

Інноваційні технології є драйвером, рушійною силою, в певному 
розумінні функціональною ознакою інноваційного розвитку підпри-
ємства або підприємницької діяльності. Наприклад, «інноваційний 
розвиток підприємства як комплексний процес, приводить у відпо-
відність до зовнішніх внутрішні можливості підприємства на основі 
постійного пошуку і використання нових сфер і способів реалізації 
наявних і перспективних можливостей» [1, с. 53].

Водночас, конкурентоспроможність підприємництва в умовах 
невизначеності та «дистанційного режиму» спричиненого світо-
вою коронакризою, залежить від появи нових якостей економічної 
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системи — синергетичних та емерджентних ефектів (адаптації, ін-
новаційного мислення та капіталізації).

Ідентифікація сукупності «нових» властивостей розцінюється, як 
емерджентний стан системи, якими вона характеризується за умов 
інтеграції визначених компонентів та їх взаємодії. Емерджентна еко-
номічна система, що є динамічною системою в економіко- соціальному 
середовищі, характеризується цілісністю та взаємодією матеріальних, 
фінансових, організаційних, соціальних та інформаційних ресурсів 
[2, с. 64].

Інноваційні технології є інструментами просування нового про-
дукту на ринок. Христенко О. В. Боєв М. І. зазначають, що під ін-
новаційними технологіями необхідно розуміти сукупність певних 
засобів, які значно вдосконалюють існуючий процес виробництва та 
за рахунок яких підприємство зможе підвищити свою конкуренто-
спроможність [6, с. 118].

Наприклад, інноваційні технології у вигляді процесів економіко- 
математичного моделювання є інструментами просування нового 
продукту, що дозволяють створювати експерименти з імітаційною 
моделлю торговельно- виробничої системи та бізнес- процесів будь-
якої складності при врахуванні часової тривалості імітації прийняття 
споживачами нової продукції підприємницької діяльності, представ-
ляти декомпозицію бізнес- процесів, побудувати дерево прийняття 
управлінських рішень, прогнозувати частку ринку товарів постійного 
попиту та виявляти стан споживача в процесі прийняття інновації.

На рівні світової економіки інноваційні технології розрізняються 
за рівнем їх реалізації у компаніях певної країни світу, створюючи 
структуру із інноваційних компаній світу. Як зазначає Петренко Л. А., 
порівняльний та структурний аналіз динаміки Рейтингу «The World’s 
Most Innovative Companies» показав, що сьогодні присутні суттєві 
зміни в географічному та галузевому розподілі компаній Рейтин-
гу та за інноваційними технологіями вони поділяються наступним 
чином: 1) в світі Азія поступово тіснить Америку; 2) помітне домі-
нування американських і азійських компаній над європейськими; 
3) програмістські компанії у 2018 р. суттєво посилили свої позиції; 
4) помітне послаблення позицій компаній з галузі фармацевтики та 
біотехнологій [3; 4; 5].

Отже, комерційний успіх від нового продукту на ринку залежать 
від типу та різновиду інноваційних технологій, їх розробки, ринкових 
випробувань та реалізації інноваційного маркетингу в сфері страте-
гічного планування підприємницької діяльності. Саме інноваційні 
технології слугують гарантом ефективності реалізації ринкових ви-
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пробувань та дозволяють вчасно корегувати маркетингові стратегії 
в частині розподілу фінансових витрат й просування нового продукту 
на ринку. Тому подальше формування механізму реалізації іннова-
ційних технологій для виведення нового продукту на ринок в роботі 
підприємств та ведення підприємницької діяльності дозволить досягти 
фінансової ефективності та інших корисних ефектів.
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РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 
ЯК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОСНОВИ ВИРОБЛЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ РЕФОРМИ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

В інвестиційну політику, націлену на підвищення конкурентоспро-
можності регіонів та на їх соціально- економічну інтеграцію, на ефек-
тивне використання державних і місцевих ресурсів для впровадження 
проектів, які сприятимуть економічному зростанню, інноваційному 
розвитку, створенню нових робочих місць, покращенню екологічної 
ситуації, а головне — поліпшенню якості життя людей, послідовно 
перетворюється державна регіональна політика України. Україна 
досягла значного прогресу у наближенні регіональної політики до 
принципів, стандартів, моделей і підходів, які прийняті в ЄС. Утво-
рені громади (рис. 1) спроможні стратегічно планувати розвиток та 
ефективно управляти ресурсами для розвитку.

Енергетика — одна зі стратегічно важливих галузей економіки 
України, від безпечного, стабільного функціонування та сталого роз-
витку якої залежать життєдіяльність та якість більшості сфер життя 
суспільства, а також безпосередньо добробут громадян. Водночас 
низький рівень енергоефективності, зношення енергетичної інф-
раструктури, залежність від імпортного постачання енергетичних 
ресурсів — це ті нагальні проблеми, які потребують розв’язання.

Українська енергетика має значний потенціал для залучення 
інвестицій. Проте протягом тривалого періоду в галузі бракувало 
прозорих, конкурентних та зрозумілих правил гри для учасників 
ринку, панували монополії та зарегульованість. Це перешкоджало 
поступальному розвитку і модернізації української енергетики. А си-
стема перехресного субсидіювання та дотацій із бюджету стримувала 
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зростання цін на енергоносії для населення, водночас вимивала ве-
личезні кошти з бюджету, створювала нерівні умови, перешкоджа-
ючи модернізації та розвитку, впровадженню нових технологій на 
підприємствах ПЕК [2].

Зокрема, модернізація фізично зношених теплових мереж в Укра-
їні передбачає досить великі капітальні витрати, а строки окупності 
становлять не менш як 15 років [3], як наслідок — заміна трубопро-
водів є непривабливими для інвесторів проектами, а муніципалітети 
не мають достатніх фінансових ресурсів. Реалізація комплексних 
проектів до модернізації теплових джерел (самоокупні проекти) і те-
плових мереж (інфраструктурні проекти) може дозволити залучити 
гроші на модернізацію теплових мереж.

Реформування енергетики спрямоване на те, щоб привести націо-
нальне законодавство у відповідність до законодавства, норм та стан-
дартів ЄС, що передбачено Договором про Асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом. Завершення імплементації європейського зако-
нодавства, впровадження європейських стандартів не лише сприятиме 
прискоренню позитивних перетворень в енергетичному секторі. Це 
допоможе вивільнити значний потенціал країни у новітніх сегментах 
енергетичної галузі, таких як відновлювана енергетика. А сукупно усі 
ці кроки сприятимуть зміцненню енергетичної незалежності нашої 
держави та підвищенню якості послуг для побутових споживачів, 
дозволять забезпечити надійність постачання та доступність енергії 
для всіх споживачів.

Для ефективного планування регіонального розвитку, як однієї 
з ключових складових інтегрованого функціонування наряду з фінан-
суванням, реалізацією, моніторингом та оцінюванням, інституціями 

Рис. 1. Нова система адміністративно- територіального устрою 
субрегіонального (районного) рівня [1]
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регіонального розвитку, дуже важлива достовірна статистична інфор-
мація, представлена на деталізованому географічному рівні. А для 
того, щоб проводити порівняння між регіонами однієї країни, а та-
кож між країнами, статистичні дані повинні готуватись відповідно 
до міжнародних стандартів. Угода про асоціацію між Україною та 
ЄС передбачає поступове затвердження Україною стандартів ЄС, але 
регламент ЄС Номенклатура територіальних одиниць для статистики 
(фр. nomenclature des unités territoriales statistiques, NUTS) [4], який 
визначає ієрархію регіонів в Євросоюзі, Україною ще не прийня-
то та передбачено планом заходів з виконання Програми розвитку 
державної статистики до 2023 року [5]. Нинішній поділ територій 
України, що використовується для формування статистики, а також 
набір показників, які використовуються, не дозволяє використову-
вати повною мірою потенціал в цій сфері в Україні та здійснювати 
суттєві порівняння з регіонами ЄС. Крім того, процес формування 
об’єднаних територіальних громад також потребує перегляду чинних 
українських стандартів формування територіальних статистичних 
показників.

Розвиток державної статистики на регіональному та територіаль-
ному рівнях є одним із завдань цілі 3 «Ефективне людиноцентричне 
багаторівневе врядування» Державної стратегії [6] і Державній службі 
статистики України необхідно використовувати досвід ЄС для підви-
щення якості, порівняності та доступності територіальної статистики.
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СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ  
В ХХ – НА ПОЧ. ХХІ СТ.

В той час, коли Сполучені Штати Америки ще не заявили про 
себе як світового лідера, в науковому світі закладалися основи ново-
го напрямку політичної думки — геополітика. Формування нового 
концептуального погляду на політику держав наклав відбиток на 
зовнішню політику майбутньої наддержави та проявився в ІІ пол. 
ХХ ст. у формуванні пріоритетних напрямків її зовнішньополітичної 
активності.

В 1904 році науковий світ обговорював доповідь англійського 
географа Хелфорда Маккіндера «Географічна вісь історії». У своєму 
науковому доробку автор запропонував теорію, яка пояснює геополі-
тичну цінність того чи іншого регіону. В науковий обіг вводиться нове 
поняття — «heartland». Виходячи із пояснень науковця, контроль 
над heartland (велика частина території сучасної Російської Федера-
ції) може забезпечити контроль над світом. А ключовою сходинкою 
для цього контролю виступає Східна Європа. Пізніше ця теорія була 
переглянута та доповнена послідовниками Х. Маккіндера. Та основа 
її була закладена на поч. ХХ ст.

По завершенню Другої світової війни в зовнішньополітичній стра-
тегії США східноєвропейський регіон відігравав важливу роль. Ця 
територія була цінною в геополітичному, військовому, економічному 
та безпековому факторі. Значення та увага до країн Східної Європи 
відбилися в «доктрині Трумена» та подальшій розробці стратегії, 
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стосовно регіону. Тоді ж, вперше, було запропоновано новий «дифе-
ренційний підхід» щодо акторів даної території.

В подальші роки американські президенти доповнювали, редагу-
вали або змінювали стратегічні підходи по східноєвропейського регі-
ону, але не залишали його поза увагою. Так, світ побачили «доктрина 
Ейзенхауера», «Програма нових рубежів» Дж. Кеннеді, політика 
«наведення мостів» Л. Джонсона та інші.

В період «психологічної війни», яка проявилася в роки амери-
кансь ко- російського протистояння, регіон Східної Європи продовжу-
вав залишатися основною «лінією фронту». Діяльність інформаційно- 
пропагандистських центрів США була спрямована на формування 
привабливого іміджу Сполучених Штатів Америки в країнах, які тоді 
ще залишалися під контролем Радянського Союзу. Великі зусилля 
були покладені на підтримку демократії та національно- визвольних 
рухів в країнах Східної Європи.

Пройшовши кілька еволюційних стадій, політика Сполучених 
Штатів Америки в зоні «внутрішнього півмісяця» (Східна Європа) 
позиціювалася як така, що направлена на боротьбу за світове лідер-
ство. Вашингтон проявив себе незмінним захисником революційних 
рухів, які відбулися в регіоні. Він продовжує підтримувати євро-
пейські інтеграційні процеси, у форматі розширення ЄС на схід. Та-
кож, підтримував розширення НАТО на схід, переслідуючи головне 
завдання — контроль над регіоном та незмінну присутність в Європі.
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УСПІШНІСТЬ ПРАКТИКИ СПІЛКУВАННЯ  
ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ГОВОРІННЯ  

МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ

На сьогодні кожен фахівець з інженерії програмного забезпечення 
має необхідність у володінні англійською мовою на належному рівні, 
оскільки інформаційне навантаження фахівців цієї спеціальності 
значною мірою складається з англомовних джерел. Тож сьогодні, 
студенти спеціальності інженерія програмного забезпечення ціл-
ком розуміють важливість опанування англійської мови в межах 
закладу вищої освіти, про що свідчить наш досвід роботи і проведені 
опитування. Якщо терміносистема програмування не являє для них 
особливих труднощів, то навчання говоріння продовжує бути акту-
альним методичним завданням. Отже, якими є чинники забезпечення 
ефективності у практичному спілкуванні під час навчання говоріння 
майбутніх інженерів програмного забезпечення.

Перш за все варто розглядати це питання з позиції створення необ-
хідних умов для розвитку цього виду мовленнєвої діяльності, оскільки 
оволодіти говорінням іноземною мовою можна лише через практику 
в говорінні, а воно, в свою чергу, є складним психологічним проце-
сом. Мовленнєва діяльність кожного окремого студента має власні 
фізіологічні механізми, адже мовлення є феноменом психіки людини. 
Не можна вважати, що мовленнєва діяльність здійснюється лише 
на ґрунті пам’яті, що студент лише накопичує необхідний лексикон 
задля подальшого його використання.
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У структурі процесу засвоєння студентами матеріалу є різні фази. 
На першому етапі студенти сприймають нову інформацію і досягають 
розуміння цієї інформації (фаза сприйняття). Ця фаза включає корот-
кочасне запам’ятовування. Наступний етап передбачає осмислення 
і запам’ятовування нових даних і включення їх до існуючої системи 
знань студента. Ця фаза також передбачає переведення нових даних 
в довготривалу пам’ять. Наступний етап є фазою застосування, під 
час якого відбувається творчий пошук, відтворення та практичне 
використання нового матеріалу. Останній етап є фазою контролю, 
який по суті здійснюється і протягом усіх попередніх етапів. Запам’я-
товування нової інформації відбувається паралельно з процесами 
поглибленого аналізу матеріалу, що вивчається, встановлюються 
причинно- наслідкові зв’язки, відбувається осмислення. Експери-
ментальні дослідження встановили, що без операції осмислення не 
спостерігається і довгочасного запам’ятовування [1, с. 142]. До того ж 
витрати часу студентами на складності еквівалентні витратам часу на 
осмислення і запам’ятовування.

Отже, готуючись до введення нового матеріалу необхідно перед-
бачити, що ефективне засвоєння може відбуватись на основі матері-
алів, що викликають інтерес з виділенням достатнього часу на його 
осмислення, усвідомлення і приєднання до бази існуючих знань. 
На цьому етапі студенти можуть активно здогадуватись про лексич-
не наповнення тієї чи іншої одиниці, співставляти її з подібними 
або контрастувати з протилежними. Це дозволить їм створити певне 
семантичне поле, яке існуватиме у їх свідомості надалі і дозволить 
встановити зв’язки з попередніми лексичними одиницями. Варто 
надати студентами можливості зображати схематично ці зв’язки для 
кращого запам’ятовування.

Для оволодіння говорінням надзвичайно важливою є фаза прак-
тики у спілкуванні. Вона потребує ретельної підготовки. Відпрацю-
вання навички вживати певну конструкцію в мовленні і доведення її 
до автоматизму потребує виконання студентами достатньої кількості 
вправ. Коли ж мова заходить про удосконалення умінь у монологічно-
му чи діалогічному мовленні, зростає творчість підходів викладача.

Необхідно передбачити тематику і, якщо існує така можливість, 
розділити її на підтеми, вилучаючи матеріал, який може стати сти-
мулом і джерелом мотивації для цієї чи іншої категорії фахівців або 
для певної групи студентів. Варто пам’ятати, що студенти потребують 
час на формулювання висловлювання іноземною мовою. Ретельна 
підготовка до заняття в цьому випадку полягає в передбаченні серії за-
питань, що спонукають їх до вираження власних думок, в плануванні 
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і розробці проблемних ситуацій спілкування, залученні актуальної 
інформації, яка може наразі бути цікавою для обговорення. Важли-
вим є надання студентам достатньо часу на висловлення своїх думок 
іноземною мовою, забезпечуючи виважену корекцію і залучаючи їх 
до само і взаємокорекції.

Однак, ретельність відібраних матеріалів не гарантує ефективності 
у проведенні дискусії, наприклад. Часто викладачі відмічають, що 
дискусії відбуваються не так вдало, як очікувалось, і вони протіка-
ють зовсім інакше з кожною іншою групою студентів. Каталізатором 
у практиці англомовного спілкування є також відео та аудіо матеріал, 
а особливо його контекстне намовлення. Важливим чинником, який 
сприяє практиці у спілкуванні англійською мовою є психологічна 
атмосфера на занятті. Якщо студент відчуває спокій, поважне став-
лення до нього, результативність практики у спілкуванні англійською 
мовою, буде кращим. Тактовним і виваженим має бути і корекція 
педагога мовленнєвої діяльності студента, що має враховувати усі 
обставини і ситуацію спілкування.

Говорячи про оволодіння говорінням, варто пам’ятати, що досяг-
нення ефективності у практиці спілкування на занятті з англійської 
мови передбачає дотримання послідовності фаз процесу засвоєння 
студентами матеріалу, передбачає ретельну підготовку достатньої 
кількості вправ, пошук проблемних та цікавих тем для обговорення, 
залучення аудіо та відео матеріалів, потребує позитивної атмосфери 
спілкування на занятті.

Література

1. Нісімчук А. С. Педагогіка: Підручник / А. С. Нісімчук. К.: Атіка, 
2007. 344 с.
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ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА КАТЕГОРІЇ  
«ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ  

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ХІМІЇ»

Процес професійного самовизначення, а саме визначення суті про-
фесійного самовизначення, є незавершеним і тому звернення до цієї 
проблеми займає важливе місце в творчому пошуку не лише педагогів 
і психологів, але і представників інших напрямів науки. У зарубіжній 
і вітчизняній психолого- педагогічній науці накопичений певний дос-
від в області теорії професійного самовизначення, який багато в чому 
зумовив сучасні підходи до цієї проблеми.

Різноманіття напрямів і підходів до вивчення процесу професій-
ного самовизначення сприяло появі різних варіантів уявлень про 
його структуру.

Так, Є. Борисовою [2] були виявлені і обґрунтовані наступні еле-
менти структури професійного самовизначення:

1) мотиваційна сфера особистості;
2) професійні здібності;
3) індивідуально- типологічні особливості людини;
4) хід професійного самовизначення також спрямовується різними 

компонентами самосвідомості особистості;
5) соціальний статус людини.
О. Падалко [5], характеризуючи структуру професійного само-

визначення, виділила три компоненти: когнітивний, емоційний, 
вольовий (поведінковий).

М. Батирєва [1], визначаючи професійне самовизначення як процес 
інтеграції індивіда (суб’єкта вибору професії) в соціально- професійну 
структуру суспільства, який здійснюється в результаті аналізу ним 
своїх внутрішніх ресурсів і співвідношення їх з вимогами професії, 
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відмічає два його основних тісно пов’язаних компонента — професійну 
спрямованість і професійну самосвідомість.

С. Чистякова й М. Захаров вказують, що професійне самовизна-
чення включає професійну спрямованість, професійну самосвідомість, 
професійну саморегуляцію, професійно важливі якості [7]. Це «інди-
відуальні якості суб’єкта діяльності, що впливають на ефективність 
діяльності й успішність її освоєння» [7, с. 47–48].

Л. Карнозова, А. Маркова, О. Падалко, Н. Цвєткова вважають, що 
компонентами структури професійного самовизначення є дії з аналізу 
себе, як професіонала, або професійної ситуації, в якій знаходиться 
людина, тобто механізми рефлексій, а також ухвалення рішень і кон-
кретні дії, спрямовані на здобуття відповідної освіти, професійної 
підготовки, вибір місця роботи і так далі [3; 4; 5; 6].

Розглядаючи представлені вище варіанти структур професійного 
самовизначення і їх складові, можна зробити наступні висновки. На 
даний момент у науці не існує єдиного підходу до визначення ком-
понентів структури професійного самовизначення. Варіанти струк-
тури професійного самовизначення, виділені різними авторами, від-
різняються за кількістю включених компонентів та їх складністю. 
Найчастіше виділяються наступні компоненти і їх складові: цілі, 
ціннісні орієнтації, мотиви, здібності й дії з їх оцінки, індивідуально- 
типологічні особливості людини, знання, уміння, навички. В цілому, 
в структурі професійного самовизначення можна виділити п’ять ос-
новних груп компонентів:

– особистість й індивідуальність учасника професійного самови-
значення (індивідуально- типологічні особливості, якості осо-
бистості тощо);

– мотиваційно- ціннісна група (мотиви професійної діяльності, 
ціннісні й моральні орієнтації суб’єкта професійного самови-
значення тощо);

– зовнішня і внутрішня діяльність учасника професійного само-
визначення (рефлексія, оцінка та співставлення своїх здібнос-
тей та можливостей з вимогами професії, ухвалення рішень, 
прагнення до реалізації себе в діяльності конкретні тощо);

– прогностична діяльність учасника професійного самовизна-
чення (цілі, плани, позитивне ставлення до майбутнього в про-
фесії тощо);

– соціальна включеність учасника професійного самовизначен-
ня (знання вимог суспільства, уміння орієнтуватися на рин-
ку праці, аналізувати соціально- економічний бік професії, її 
престижність і затребуваність тощо).
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Враховуючи вищевикладене та спираючись особливості профе-
сійної підготовки вчителів, можна стверджувати, що «професійне 
самовизначення майбутніх педагогів» як наукову категорію необхідно 
вивчати в двох напрямках: вибір учительської професії та професійне 
становлення особистості, яке супроводжує її протягом усього життя 
і є цілеспрямованим процесом вступу особистості в сферу майбутньої 
професійної діяльності.

Узагальнюючи думки дослідників і враховуючи сутність діяльніс-
ного підходу, професійне самовизначення майбутніх вчителів хімії 
розуміємо як тривалий процес розвитку ставлення людини до своєї 
професії, себе як професіонала. Змістом даного феномену є дії людини 
з самоаналізу, самопізнання, самооцінки здібностей і ціннісних орі-
єнтацій, дії щодо розуміння міри відповідності власних особливостей 
вимогам обраної професії, дії з саморозвитку здібностей і можливостей 
у процесі професійної підготовки і навчання з метою досягнення більш 
повної відповідності себе щодо обраної професії і професії — відносно 
власних здібностей, інтересів. Тобто, змістом професійного самови-
значення є: самопізнання, самооцінювання, саморозвиток.
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ДОВІРА ЯК ФАКТОР СПОЖИВЧОЇ  
ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ

В сьогоднішніх реаліях економічних та соціальних потрясінь 
гостро постає проблема довіри у суспільстві, яка є однією з ключо-
вих факторів формування споживчої поведінки у сучасному соціумі. 
Ми розглядаємо довіру як основу соціальної взаємодії, яка відіграє 
незамінну роль в політичній, економічній та соціальній сферах, що 
обумовлює актуальність дослідження. Саме високий рівень довіри 
впливає на споживчу активність суб’єктів, на їх готовність витрачати 
та заощаджувати гроші. Також, довіра виступає одним із факторів 
організації взаємодії людини зі світом, формування взаємовідносин 
з іншими людьми. За допомогою довіри формується почуття надійності 
та захищеності, тим самим знижуючи недовіру та напругу у відноси-
нах. Втрата довіри може свідчити про зміни в ціннісних настановах 
особистості, у неприйнятті існуючих норм соціальної взаємодії [2].

Мета дослідження полягає у визначенні кореляційних зв’язків 
між різними формами довіри (до фінансових установ, уряду та інших 
людей) та аспектами споживчої поведінки студентів.
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На підставі аналізу робіт А. Купрейченко [3], нами було сформо-
вано визначення поняття «довіри», під якою ми розуміємо здатність 
людини попередньо наділяти явища та об’єкти навколишнього світу, 
властивостями безпеки (надійності) і значущості (цінності).

У найпоширенішому трактуванні поведінка споживача — це ак-
тивність, спрямована безпосередньо на отримання, споживання й роз-
поряджання продуктами і послугами, включаючи процеси прийняття 
рішення, які передують цим діям, супроводжують їх і здійснюються 
після них [1, с. 123].

Для визначення рівня довіри фінансовим установам, уряду та 
іншим людям, ми розробили авторську методику «Довіра фінансо-
вим установам, уряду та іншим людям». Опитувальник містить 22 
питання, визначає 3 форми довіри: 1) довіру до уряду та банківської 
системи; 2) довіру до інших людей у фінансових стосунках; 3) довіру 
до персоналій та певних фінансових установ.

Для визначення різних аспектів споживчої поведінки молоді була 
використана авторська методика «Споживча поведінка студентів», 
яка містила 25 питань. За методикою визначались чотири аспекти 
споживчої активності: 1) раціональний розподіл коштів; 2) орієнтація 
при купівлі товарів на думку іншої людини та рекламу; 3) гнучкість 
у придбанні товарів; 4) купівля як отримання бажаного.

Дослідження проводилось на студентській вибірці (66 осіб, що 
навчаються в ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»). Віковий діапазон ви-
бірки становить від 17 до 25 років.

У дослідженні здійснювалась перевірка гіпотези, що споживча 
поведінка залежить від рівня фінансової довіри. Для цього ми засто-
сували процедуру кореляційного аналізу.

У нашому дослідженні було виявлено значущі взаємозв’язки між 
показниками вираженості різних форм довіри та різними аспектами 
споживчої активності молоді. Значущі кореляційні зв’язки представ-
лені у таблиці 1.

Виявлено позитивний кореляційний зв’язок між фактором «До-
віра до уряду та банківської системи» та «Раціональним розподі-
лом коштів» (r = 0,2; α ≥ 0,9). Отже, можемо зазначити, що люди, 
які схильні до створення списку покупок та купівлі продуктів на 
декілька днів вперед, підтримують рішення уряду нашої країни 
та в них присутня довіра до банківської системи нашої держави. 
Також, учасники, які переконані в тому, що діючий уряд багато 
робить для того, щоб отримати довіру від населення, не схильні 
спонтанно купувати дорогий товар, навіть коли мають у кишені 
достатню суму коштів.



Секция 4. Психологические науки 

-52-

За результатами кореляційного аналізу було виявлено значущий 
позитивний зв’язок між факторами «Довіра до уряду та банківської 
системи» та «Орієнтацією на думку іншої людини та рекламу» (r=0,42; 
α≥0,999). Можемо припустити, що досліджувані, які обговорюють 
великі покупки з членами родини, друзями, є більш схильними до-
віряти банкам України та вкладати в них гроші. Також, зазначимо, 
що учасники, які не видаляють рекламні сповіщення, що отримують 
на мобільний телефон, які визнають, що реклама все ж таки впливає 
на їх рішення купити той чи інший товар, зазвичай прислухаються 
до думок певних українських політологів та підтримують рішення 
уряду нашої країни.

Присутній прямий кореляційний зв’язок між факторами «Довіра 
до персоналій та певних фінансових установ» та «Орієнтація на думку 
іншої людини та рекламу» (r = 0,29; α ≥ 0,95). Це може свідчити про 
те, що люди, які орієнтуються на думки відомих людей, яким вони 
довіряють, а також прислуховуються до суджень певних українських 
економістів, які надають коментарі у новинах, є вразливими до впли-
ву на їх рішення купити товар продавців або консультантів, і дуже 
орієнтуються на знижки.

Встановлено позитивний взаємозв’язок між «Загальним рівнем 
фінансової довіри» та «Орієнтацією на думку іншої людини та рекла-
му» (r = 0,35; α ≥ 0,99). Ми маємо визначити той факт, що учасники, 
які схильні довіряти банківським системам, уряду нашої держави та 
які прислухаються до думок експертів (політологів, економістів, та 

Таблиця 1
Значущі взаємозв’язки між показниками вираженості форм  

довіри та аспектами споживчої поведінки студентів

Показник за методикою 
«Довіра фінансовим уста-

новам, уряду та іншим 
людям»

Другий показник за 
методикою «Споживча 

поведінка студентів»

Показник 
кореляції

Рівень 
значу-
щості

Довіра до уряду та банків-
ської системи

Раціональний розподіл 
коштів

0,2 0,9

Довіра до уряду та банків-
ської системи

Орієнтація на думку ін-
шої людини та рекламу

0,42 0,999

Довіра до персоналій та пев-
них фінансових установ

Орієнтація на думку ін-
шої людини та рекламу

0,29 0,95

Загальний рівень фінансо-
вої довіри

Орієнтація на думку ін-
шої людини та рекламу

0,36 0,99
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просто видатних людей), мають високий рівень орієнтації на думку 
інших людей (продавців, консультантів близьких, друзів) та переко-
нані в тому, що реклама впливає на їх вибір.

Отже, як ми можемо констатувати, що різні форми довіри впли-
вають на споживчу активність студентів. Схильні орієнтуватися на 
думки інших людей та рекламу під час купівлі товарів ті особи, які 
мають більш високий загальний рівень довіри, більшу довіру до уряду 
та банківської системи України, а також довіряють окремим персона-
ліям, експертам у сфері фінансів, та певним фінансовим установам. 
Встановлено, що раціональний розподіл коштів споживачів пов’яза-
ний з формуванням рівня довіри до уряду та банківським системам.

Ми виявили, що довіряючи, людина стає вразливою, та деколи це 
негативно впливає на її споживчу поведінку. Маніпулятивні стратегії 
продавців або консультантів впливають на рішення учасників купити 
той чи інший товар.
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СОЦІАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ — ОСНОВНИЙ ДРАЙВЕР 
СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

З початку нового століття ми спостерігаємо зростання зацікавле-
ності та значний інтерес до соціальної складової суспільства, який 
пов’язаний з привабливістю концепції поєднання не тільки соціології 
та економіки а і дослідження психології, права, вивчення громадян-
ства, національних традицій окремого регіону, громадянські взаємо-
відношення та взаємодії. Дослідження соціологічних та економічних 
результатів несе ряд преференцій для розвитку суспільства, для його 
глибшого розуміння та вивчення, що об’єднує поняття «соціальний 
капітал». Соціальний капітал все частіше використовується в науковій 
літературі та дослідженнях, тому що актуальним питання сьогодення, 
це — людина, з її проблемами та прийняттями рішень, з її історич-
ними коріннями та національними особливостями, з її потребами та 
можливостями, з її минулим чи майбутнім. Кожний науковець сприяв 
та вносив свою лепту в елементарну концептуалізацію складної теорії 
соціального капіталу, але популярність та загальне обговорення по-
чинає своє існування з П’єра Бурдьє, Джеймса Коулмана та Роберта 
Патнема, хоча остаточного та конкретного визначення соціального 
капіталу досі не існує. «Наші відносини матерії і дають нам доступ 
доряду ресурсів, які можуть бути використані для особистого і колек-
тивного посилення» [1].

Соціальний капітал пов’язаний з елементарним аспектом люд-
ського існування, втілюється в наше життя, робить його більш різно-
манітним та цікавим, поширює нові знайомства та поновлює соціальні 
зв’язки, несе з собою необмежений ресурс знань та навичок.
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Соціальний капітал поділяють на дві вагомі класифікації: мережі 
та соціальні структури, які в свою чергу поділяють на типи: структур-
ний, когнітивний та реляційний соціальні капітали. Усі класифікації, 
типи, підтипи та виміри соціального капіталу пов’язані один з одним 
і несуть функцію взаємозаміни та перетинання.

Структурний соціальний капітал відноситься до елементів соці-
альної структури із своїми встановленими правилами, процедурами, 
прецедентами, включаючи сформовані обов’язки та соціальні мережі, 
маючи історичні основи, етнічні культури, національні особливості, 
інститути. Когнітивний соціальний капітал підводить до взаємовідно-
синам та взаємодіям між людьми включаючи загальні норми, цінно-
сті, переконання, погляди. Реляційний соціальний капітал об’єднує 
людей, групи, організації в соціальні відносини та включає довіру 
та надійність. Соціальний капітал як «певний набір неформальних 
цінностей чи норм, яких дотримуються члени громадського руху, що 
дає можливість співпрацювати один з одним» [2].

Розширення спілкування, взаємодія та взаємовідношення людей 
між собою, помноження соціальних зв’язків у мережах, налагодження 
інформаційно- технічного забезпечення, інтернет все це нове бачення 
нашого сьогодення. Чим більше ви працюєте з людьми і для людей, 
поширюючи свої контакти, чим більше відаєте їм на благо, тим більше 
і ширше ваш соціальний капітал, який, дає не тільки моральну задо-
воленість а і переваги, перспективи на майбутнє. Цей вид капіталу не 
може використовуватися постійно, не поповнюючи, не даючи щось 
навзаєм, він поступово виснажується і зникає. Соціальний капітал 
існує між людьми і розвивається тільки при умові поліпшення та 
розвитку соціального капіталу інших.

Соціальний капітал — це різноманітні соціальні відносини, які 
мають продуктивний результат, як «здатність людей заради реалізації 
спільної мети працювати разом в одному колективі. У свою чергу, така 
здатність до асоціації залежить від існування усередині співтовариства 
норм і цінностей, які поділяють усі його члени, готові підкорювати 
свої особисті інтереси інтересам групи. Результатом таких спільних 
норм і цінностей стає взаємна довіра» [3]. Інтуїтивно розуміючи, ми 
усвідомлюємо, що можемо отримати переваги та вигоду від людського 
спілкування та ділових відносин: знайти нового клієнта або робо-
ту (підтримати фінансово), скористатися новим, недорогим, більш 
охайним механіком (економія коштів), запозичити склянку цукру 
у сусіда та інше. Він може зекономити час та гроші, може спростити 
непросту ситуацію та вирішити проблему, дозволити розвинути нову 
ідею та встановити нові зв’язки і перспективи, які раніше були не 
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можливі. Різні люди, різні цінності та цілі, різні рівні та можливо-
сті тому і соціальний капітал у всіх неоднаковий і різноманітний. 
Організація, група чи окрема людина може виміряти або визначити 
вартість соціального капіталу, акцентуючи на фактори важливості, 
переваг та більшої користі і все одно єдиної та кінцевої цифри ми 
не побачимо. «Соціальний капітал — є соціальне благо, фактичні 
і потенційні ресурси, наявність спільноти або системи взаємин між 
окремими людьми» [4].

Сьогодні соціальний капітал вважається цінним, як і фінансовий 
капітал і це не тільки соціальна допомога держави, тому що соціаль-
ний капітал це перш за все зв’язки, мережі чи відносини між людьми, 
а також їх цінності. Суспільство з більш високим рівнем соціального 
капіталу щасливіше і здоровіше, люди знаходять кращу роботу і жи-
вуть довше, вони мають більш високі досягнення, економічне зростан-
ня. Є велика площина дослідження соціального капіталу у світі, тому 
що воно вивчає щастя.
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INPUT MULTIPLE OUTPUT

Information protection in all spheres of activity is becoming more rel-
evant now. The growth of users and the volume of processed information 
within the information field, which must be protected, has significantly 
increased. One of the technologies that allows you to solve the problem 
of capturing large amounts of information without losing bandwidth in 
the network is a technology with multiple inputs and multiple outputs 
Multiple Input Multiple Output (MIMO). MIMO is a method [1–3] of spa-
tial signal coding that allows to increase the bandwidth of the channel, 
in which the transmitting side uses two or more antennas and the same 
number of antennas for the receiving side. Simulations of different com-
munication channels with MIMO systems are considered in [2–3], and the 
use of address- analog signaling to protect enterprises in [3].

Information security of the enterprise is a state of security of cor-
porate data, which ensures their confidentiality, integrity, authenticity 
and accessibility. One of the biggest problems of the information society 
is the protection of information, as the data processed and accumulated 
by computers have recently begun to determine the direction of activity 
and many other aspects of life of modern enterprises. With the help of 
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illegal possession of information, you can commit a variety of illegal acts, 
such as trafficking in financial resources, access to classified commercial 
information. It should be noted that confidential information is of great 
interest to competing firms.

Automation of the data protection process is a key process in the 
organization of a full-fledged system of enterprise operation. Hetero-
geneous information security subsystems often interact poorly with 
each other, creating conflicts where there are a huge number of events 
and notifications. Analysis and response to information security events 
involve a significant human resource of this service, which is not always 
possible and rational.

On the one hand, we need enterprise security and process automa-
tion, and on the other hand we can’t lose the speed of data transmission 
and information processing in such channels, so we consider the MIMO 
channel as the introduction of automatic alarm control subsystems for 
enterprise protection. One of the main ideas underlying the signal process-
ing of space-time wireless MIMO systems, during which the natural size 
of digital communication data is supplemented by the spatial dimension 
inherent in the use of multiple distributed antennas, in the use of mul-
tiple antennas located at different points. Accordingly, wireless MIMO 
systems can be seen as a logical extension for smart antennas, which have 
been used for many years to improve wireless communication.

There are two main MIMO formats:
1) Spatial diversity: diversity of transmission and reception.
2) Spatial multiplexing: this form of MIMO is used to provide addi-

tional data capacity, by using different ways to transfer additional 
traffic, ie increase data throughput.

These two methodologies are used to improve the signal-to-noise ratio, 
and they are characterized by improved system reliability with respect 
to various forms of fading. As a result of the use of several antennas, 
wireless MIMO technology can significantly increase the bandwidth of 
the channel [3].

Improving the characteristics of the speed of transmission and pro-
cessing of information in communication channels based on MIMO systems 
is achieved through multi- element antennas, both on the transmitting 
and receiving side. MIMO technology reduces the probability of errors 
without reducing the baud rate. It is important to emphasize that MIMO 
technology is very well suited to the actively developed technology of 
multiplexing using orthogonal subcarriers Orthogonal frequency- division 
multiplexing (OFDM) so widely used in recent years. It is the OFDM–
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MIMO connection that has made it possible to obtain the growth of high-
speed and noise- proof digital communication channels to date.

By increasing the number of receiving and transmitting antennas, 
you can linearly increase the bandwidth of the channel with each pair 
of antennas added to the system. This makes MIMO wireless technology 
one of the most important wireless technologies used in recent years. 
As spectral bandwidth becomes an increasingly valuable commodity for 
radio systems, methods are needed to make more efficient use of available 
bandwidth. MIMO wireless technology is one of these methods.

By increasing the transmission rate in the communication channel 
based on MIMO systems, the channel for the protection of analog- digital 
signaling information will have a data processing rate much higher than 
in channels with a single transmitting or receiving antenna. At the same 
time automatic control of such system will be provided with high speed 
and reliability.

References

1. Trunova A. V. Obespechenie informacionnoi bezopasnosti predpriatiya 
[Ensuring information security of the enterprise] // Sovremennie innovacii. 
2018. Vol. 4 (26). PP. 17–19.

2. Fesenko S. D., Shumilov Y.Y, Egorov A. D., Filimontsev A. S., Shinka-
renko A. A., Rubin D. T., Evseev V. L. Fire alarm system communication proto-
col research based on the components of the “Bolid C2000M” system // Journal 
of Theoretical and Applied Information Technology 31st January. 2015. Vol. 3. 
PP. 451–459.

3. Tynchenko V. S., Kukartsev V. V., Tynchenko V. V., Chzhan E. A., Kor-
pacheva L. N. Automation of monitoring and management of conveyor shop 
oil-pumping station of coal industry enterprise // IPDME2018 IOP Conf. Se-
ries: Earth and Environmental Science. 2018. Vol. 194. PP. 14–19.



Секция 6. Технические науки 

-60-

Лазуренко Олександр Павлович
кандидат технічних наук, професор,

завідувач кафедри Електричних станцій
Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»
м. Харків, Україна

Жарков Антон Вікторович
директор

ТОВ «ЮБС-Холод»
м. Харків, Україна

Жарков Віктор Якович
кандидат технічних наук, доцент

м. Мелітополь, Україна

ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНІ ЗАСОБИ  
БАЛАНСУВАННЯ ПРИСАДИБНИХ СЕС

Вступ. На території Європи сонячна енергетика (СЕ) є надзвичай-
но швидкими напрямком в області ВДЕ [1]. Німеччина є незмінним 
лідером з розвитку СЕ в Європі, як по наземним сонячним електро-
станціям (СЕС), так і за індивідуальними установкам, переважно 
даховими (СЕСд). Тільки в Європі в найближчі роки на їх частку до-
ведеться майже 40% очікуваного розширення «сонячних» потуж-
ностей, і в цьому сегменті «більш звичними» стануть когенераційні 
(комбіновані) сонячні електростанції (КГСЕС) з накопичувачами 
енергії [1; 2]. Розміщення СЕСд на дахах і фасадах — один з механіз-
мів наближення об’єктів розподіленої генерації (ОРГ) до споживача 
[2]. В даний час в Німеччині встановлено близько 1,5 млн. дахових 
сонячних систем, більшість з яких належать фізичним особам [1; 2]. 
СЕ розвивається в напрямках генерування електрики і тепла [2; 3]. 
Взимку більше половини енергоспоживання Великобританії витрача-
ється на обігрів житла (18 ± 3 °C) [4], саме в таких випадках енергію 
вигідно накопичувати у вигляді низькопотенційної теплоти (НВТ). 
Незважаючи на існуючі проблеми в економіці, Україна є безумовним 
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лідером серед країн пострадянського простору в розвитку ВДЕ в ці-
лому, і СЕ зокрема [2; 4].

Мета роботи. Аналіз роботи приватних СЕСд щодо їх інтеграції 
в локальну електросистему (ЛЕС) з розподіленою генерацією (РГ); 
обґрунтування когенераційної технології, розробка (КГСЕС) з гібрид-
ними фотоелектричними модулями (ГФЕМ) і тепловими акумулято-
рами (ТА) та їх патентування [3].

У будь-якій ЛЕС з ОРГ доцільно використовувати накопичува-
чі енергії [4]. Це дозволить вирівняти добовий графік навантажень 
(ДГН) в різні періоди добового і сезонного попиту на електроенергію, 
створити SMART GRID (розумну мережу) [5]. Запропоновано стра-
тегію управління режимом роботи Smart Grid на основі ВДЕ і схему 
процесу збору та обробки інформації, які дозволять підвищити якість 
прийняття рішення щодо функціонування гібридної електромережі 
з різнотипними ВДЕ [13].

Ефективність роботи СЕС в значній мірі визначається ККД фо-
тоелектричних перетворювачів (ФЕП), і істотно залежить від їх тем-
ператури. При нагріванні понад 25 °C він втрачає напруги 0,002 В. 
В яскравий сонячний день ФЕП нагріваються до 60–70 °C. Це і є ос-
новною причиною зниження ККД, який призводить до зниження 
напруги і потужності, що генеруються кожним елементом [3; 5].

Стрімкий попит населення нашої країни на «сонячну» енергію 
пояснюється прийнятим в 2015 році Законом України, який встановив 
«зелений» тариф на електроенергію, вироблену приватними СЕСд по-
тужністю до 30 кВт, з прив’язкою до курсу євро. Стимулом до переходу 
на «чисту» енергію є не тільки бажання сімей стати більш незалежни-
ми, але і можливість заробити на продажу надлишку електроенергії 
в мережу по «зеленому» тарифу — 18 євроцентів за кВт.год [2; 4].

Середньомісячна кількість сумарної кількості СЕ, що надходить 
на територію України, знаходиться приблизно в межах 1000–1400 
кВт.год/м2. Дана сонячна активність порівнянна з умовами Німеч-
чини, де приватних геліоустановок налічується в 1400 разів більше, 
ніж в Україні, хоча за темпами розвитку СЕ за 2017 р Україна посіла 
7-ме місце в Європі [4].

З 6,5 млн. приватних домогосподарств України, завдяки закону 
про «зелений» тариф, на 1.10.2020 р. в країні вже 27623 сімей вико-
ристовують сонячні панелі. Загальна потужність присадибних СЕС 
складає 712 МВт на що приватними домовласниками інвестовано 
близько 560 млн. євро власних коштів. Тільки у III кв. 2020 р. було 
уведено 53 МВт (+8%), а кількість власників збільшилася майже на 
2 тис.
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За даними АСКО Е авторами побудовані ДГН перших присадибних 
СЕС різної потужності, розташованих у різних місцях нашого міста, 
і порівняли їх з ДГН переробних підприємств міста (молокозаводу, 
м’ясокомбінату і пивзаводу) та ДГН об’єднаної енергосистеми Укра-
їни (ОЕСУ) [3; 5].

Висновок. ДГН приватних СЕС добре корелюють з ДГН пере-
робних підприємств міста, і можуть створювати спільні ЛЕСРГ, які 
благотворно впливає на ОЕС України [5]. Вони не тільки знижують 
навантаження на центральну генерацію, що сприяє вирівнюванню 
ДГН енергосистеми, а й знижують втрати в лінії електропередачі, за 
рахунок вироблення електроенергії в місцях її споживання. Саме РГ 
більш корисна для стабільності ОЕС, ніж концентрація гігантських 
СЕС і ВЕС на півдні України, і зокрема в Запорізькій обл., де вже є 
найбільші в Європі: Запорізька АЕС, Ботієвська ВЕС, Токмацька СЕС 
потужністю 50 МВт та дві промислових СЕС, загальною потужністю 
близько 50 МВт, в Мелітополі. Така гігантоманія створює пробле-
ми в балансуванні потужності ОЕС України. Авторами запатенто-
вані десятки патентів [6] КГСЕС (Патенти України: 97080, 97782, 
103043,107333, 107991, 131994), ТА (пат: 108003,117783, 127499, 
131957), реєстратори сонячної активності і температури, спрямовані 
на покращення балансування присадибних СЕС [3; 4].

Щодо водяного електроопалення приватного будинку, то най-
більш ефективним на сьогоднішній день є поєднання електрокотла 
і водяного ТА в підвальному приміщенні, когенераційної СЕС з гі-
бридним ФЕМ на даху, договору з енергопостачальником на пільговий 
тариф на опалювальний сезон і дифтарифного електролічильника. 
Запропонована схема електроопалення дає суттєву економію коштів 
домовласникам, позитивно впливає на ДГН ОЕС України, зменшує 
втрати електроенергії в ЛЕСРГ.

Використання ТА з ТАМ на базі мірабіліту [4] створює можли-
вість підтримки в присадибних весняних неопалюваних теплицях 
температурного режиму, оптимального для вирощування рослин, 
оберігаючи їх від перегріву в денні години і від заморозків вночі. 
Заслуговує на увагу варіант «використання електромобілів в якості 
накопичувачів енергії [4].

Присадибні СЕС з когенераційними ФЕМ циліндричної форми [3], 
з урахуванням накопиченого досвіду в місті і в Великобританії [4], слід 
розглянути як об’єкт інформаційного моделювання smart microgrid 
[5], і розробити систему автоматичного управління (САУ) для двох 
режимів: 1 — «літо» і 2 «зима». Влітку САУ забезпечує роботу ФЕМ 
з максимальним електричним ККД, тобто підтримує температуру 25 
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оС. Взимку, в опалювальний період, САУ забезпечує роботу ФЕМ з мак-
симальною віддачею теплоти, в межах добової потреби, і максимальну 
генерацію електроенергії в інше світлий час. В обох режимах, і взимку 
і влітку, САУ не повинна відпускати електроенергії в енергосистему 
при піку навантаження, використовуючи для балансування ТА або 
електричні акумулятори, зокрема і електромобілів [4].

Масове використання приватних СЕС, в числі інших ВДЕ, знижує 
викиди в атмосферу парникових газів від спалювання традиційних 
енергоносіїв. Цим досягається зниження темпу глобального поте-
пління нашої планети, яке є головним екологічним питанням нашого 
часу [1].
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ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ 
СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Сушка дисперсных материалов является заключительным про-
цессом технологической цепочки, часто определяет вид, качество 
и потребительскую ценность полученного продукта. Сушка — один 
из наиболее энергоёмких процессов химической технологии, состав-
ляет до 80% всех энергозатрат химического предприятия и во многом 
определяет энергоэффективность организации производства. В силу 
различных причин в России и странах на постсоветском пространстве 
промышленное производство, включая химическую, текстильную 
и смежные отрасли, существенно сократилось. В ряде случаев недои-
спользование промышленного оборудования (ранее выпускавшегося 
серийно) составляет на предприятиях до 90%. Номенклатура подле-
жащих сушке материалов только в химической промышленности 
составляет сотни тысяч наименований (а есть ещё и лесопереработка 
и производство конструкционных материалов, сельскохозяйствен-
ная и фармацевтическая отрасли, производство продуктов питания 
и т. д.), причём, есть потребность в сушке новых материалов (ранее 
в промышленном переделе не участвовавших). В отсутствие госзаказа 
и нарушенных производственно- потребительских связей даже неког-
да крупные предприятия остро нуждаются в новых заказах. Вместе 
с тем, разрушение системы ЦЗЛ (центральных заводских лаборато-
рий) и системы отраслевых научно- исследовательских институтов 
(центров, лабораторий и т. д.) не позволяет провести необходимые 
исследования для определения характеристик подлежащих сушке 
материалов и разработки технологического процесса (включая расчёт 
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технологических параметров, выбор и расчёт основного и вспомога-
тельного оборудования) [1, с. 448; 2, с. 506; 3, с. 776].

Нами с сотрудниками разработана стратегия выбора рационального 
состава промышленных сушильных установок на недоиспользуемой 
элементной базе промышленных предприятий. Из примерно четырёх-
сот важных характеристик материалов выбраны несколько десятков 
наиважнейших (определяющих технологию и аппаратурное оформ-
ление процесса сушки), разработана не имеющая близких аналогов 
классификация материалов как объектов сушки, проведено изучение 
существующих гидродинамических режимов (включая ряд неизвест-
ных режимов, открытых нами) и разработана новая классификация ги-
дродинамических режимов с привязкой к наиболее распространённым, 
некогда выпускаемым серийно промышленным аппаратам, включая 
разработанные нами (и выпускаемые серийно) многофункциональные 
эффективные аппараты с встречными закрученными потоками, в кото-
рых одновременно протекают различные процессы (сушка, грануляция, 
диспергирование, сепарация, обеспыливание и т. д.). Мы открыли, 
обосновали и показали, что на основании лишь двух характеристик 
материала — критического диаметра (размера наиболее тонких пор, из 
которых по технологическим соображениям требуется удалить влагу) 
и коэффициента когезионно- аутогезионного взаимодействия — можно 
отнести материал в определённое место классификации материалов 
как объектов сушки и по его местоположению сразу рекомендовать 
наиболее рациональный гидродинамический режим и реализующий его 
оптимальный технологический аппарат. По заданной заказчиком про-
изводительности определяется типоразмер аппарата, а также основная 
и вспомогательная аппаратура промышленной сушильной установки.

Рассмотрим рекомендуемый нами метод (из многих существую-
щих) для определения теплофизических характеристик дисперсных 
материалов как объектов сушки. При использовании импульсного 
метода плоского источника тепла требуется довольно точная фиксация 
времени, соответствующего максимальной температуре в сечении, где 
установлена термопара. Этот максимум, в случае плохих проводни-
ков тепла очень пологий, и экстремальные значения соизмеримы со 
случайными выбросами отдельных точек [3, с. 776].

Разработанная экспериментальная установка учитывает особенно-
сти влажных дисперсных материалов как объектов теплофизических 
измерений. В ней предусмотрено использование как импульсных, так 
и монотонных нагревателей. Длительность теплового импульса с высо-
кой точностью автоматически может регулироваться в пределах от 0,1 
до 1 с, что позволяет достаточно точно учесть количество подводимого 
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к материалу тепла. Более длительные импульсы формируются вручную. 
В измерительной ячейке предусмотрено использование до шести термо-
пар, подключаемых поочередно к измерительному оборудованию. Для 
регистрации показаний приборов применен фотографический метод. 
Показания всех приборов выдаются в цифровой форме: это устраняет 
параллакс, неизбежный при одновременной съемке нескольких стре-
лочных приборов, улучшается и разрешающая способность считывания. 
Очень низкие требования к фотографическому изображению цифр, по 
сравнению с изображением стрелок и шкал, позволяют обрабатывать 
отснятый материал экспресс- методом. Применяемая для съемки по-
казаний регистрирующая фотокамера РФК-5 может работать в непре-
рывном режиме со скоростью 10 кадров в секунду, в ручном режиме, 
а также в ждущем режиме по сигналу компараторов блока управления. 
Структурно установка подразделяется на четыре части: измерительная 
ячейка с нагревателем и термопарами, усилительно- регистрирующая 
часть, а также блок управления, осуществляющий взаимосвязь и вза-
имодействие входящих в состав установки приборов и блок питания. 
Функциональная схема установки представлена на рис. 1. Исследуемый 
материал обрабатывается в измерительной ячейке 1 — прямоугольном 
сосуде размерами 90×60×70 мм. Посредине ячейки расположен плоский 
нагреватель 3. Нагреватель — текстолитовая пластинка толщиной 
0,3 мм. По всей длине пластинки, за исключением крайних областей 
шириной 5 мм, намотана нагревательная спираль — эмалированная 
проволока толщиной 0,1 мм. Для нагревателей, формирующих тепловые 
импульсы длительностью до 1 с, применялась медная проволока общим 
сопротивлением 50 Ом, а для нагревателей, формирующих более дли-
тельные импульсы, — константановая, общим сопротивлением 10 кОм.

Чтобы обеспечить требуемую механическую прочность, нагрева-
тельная спираль пропитывалась эпоксидной смолой. В центре нагрева-
теля расположена термопара, еще две термопары расположены в слое 
исследуемого вещества против центра нагревателя. Все термопары 
медь-константановые, сварены из проволоки диаметром 0,1 мм. Ди-
аметр королька после сварки не превышал 0,1 мм, это обеспечивало 
достаточно низкую инерционность термопар. При градуировке термо-
пар была получена линейная зависимость термо-э. д. с. от температуры: 
Е = 37,7 t — 674 (мкВ). Отклонение опытных данных от градуировочной 
зависимости в пределах одного опыта и от термопары к термопаре не 
превышало 0,4%. Все холодные спаи термопар выведены на общую 
колодку, расположенную в климатической камере, оттуда по экраниро-
ванному кабелю сигнал поступает на вход предварительного усилителя 
9. Измерительная ячейка вместе с вибратором, при помощи которого 
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достигается нужная степень уплотнения слоя, помещена в климатиче-
скую камеру, которая защищает от колебаний воздуха в помещении. 
Ввиду кратковременности процесса измерения, этого оказалось доста-
точным для термостабилизации термопар. Прецизионный усилитель 
9 усиливает сигнал термопар в 1000 раз. Усиленный сигнал поступает 
на вход цифрового показывающего прибора 15, а также на вход блока 
управления для запоминания. Энергия к нагревателю 3 подводится от 
регулируемого источника питания через бесконтактный ключ — блок ти-
ристоров 4. В зависимости от принятого метода измерения, предусмотре-
на работа тиристорного ключа как в непрерывном, так и в импульсном 

Рис. 1. Функциональная схема установки, для определения 
теплофизических характеристик дисперсных материалов:

1 — измерительная ячейка; 2 — формирователь тактирующих импульсов; 
3 — нагреватель; 4 — блок тиристоров; б — блок питания;  

6 — формирователь пускового импульса; 7 — электронный секундомер;  
8 — трехканальный коммутатор; 9 — предварительный усилитель;  

10 — цифровой индикатор; 11 — реле; 12 — запоминающее устройство;  
13 — компараторы; 14 — схема совпадения; 15 — цифровой вольтметр;  

16 — регистрирующая фотокамера
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режиме. Непрерывный режим устанавливается вручную замыканием 
управляющих электродов тиристоров на анод. В импульсном режиме 
блок тиристоров управляется формирователем пускового импульса 6. 
Пусковой импульс длительностью до 1 с включает тиристорный ключ 
и одновременно запускает электронный секундомер 7. Кроме того, 
прямоугольные импульсы частотой 50 Гц поступают с формирователя 
пускового импульса на вход формирователя тактирующих импульсов 
2, который управляет работой трехканального коммутатора 8 и реги-
стрирующей фотокамеры 16. По первому каналу термопары поочередно 
подключаются к входу усилителя 11, по второму каналу коммутатора 
ко входам компараторов подключаются поочередно конденсаторы па-
мяти 12. Третий канал управляет работой цифрового индикатора 10, 
показывающего номер подключаемой термопары. Коммутатор собран 
на реле, управляемых транзисторными ключами, которые открыва-
ются поочередно под действием сигналов распределителя импульсов 
формирователя тактирующих импульсов. Компараторы 13 сравнивают 
значения действующего сигнала и предыдущего, хранящегося в памяти 
блока. Один из компараторов реагирует на увеличение амплитуды, а дру-
гой — на уменьшение. Состояние выходов компараторов меняется, если 
действующий сигнал изменяется на 10% по сравнению с предыдущим. 
Изменение выходов компараторов анализируется схемой совпадения 
14. Если компараторы отметили изменение сигнала термопары, схема 
совпадения выдает импульсный сигнал на перезапись памяти и на 
срабатывание фотокамеры, которая в этот момент фиксирует номер 
термопары, значение термо-э. д. с. и время с начала измерения.

Нами на основании проведённых исследований доказано, что им-
пульсный метод плоского источника тепла может быть рекомендован 
в качестве приоритетного при определении теплофизических характери-
стик дисперсных материалов. В рамках разработанной нами стратегии на 
основе анализа нескольких граммов материала можно в течение недели 
разработать технологическую карту для отделения сушки и подобрать 
необходимую аппаратуру для монтажа сушильной установки [3, с. 776].
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АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

Раціональна компенсація реактивної потужності (KPM) є одним 
з ефективних методів раціонального використання електроенергії, під-
вищення пропускної спроможності електричної мережі, підвищення 
техніко- економічних показників електрообладнання та якості елек-
троенергії. Однак, за допомогою KPM не завжди можливо в достатній 
мірі поліпшити якість електроенергії або роботи електроустановок, 
а в ряді випадків це може привести до негативного ефекту, наприклад, 
до перекомпенсації.

В даний час в розподільних електромережах для KPM широке 
застосування знайшли конденсаторні установки або батареї статич-
них конденсаторів, застосування яких пояснюється рядом значних 
переваг щодо інших компенсаційних пристроїв, а саме:

– малі питомі втрати активної потужності;
– простота монтажу та обслуговування;
– низький рівень цін;
– відсутність обертаються і труться;
– відсутність необхідності великих територій для розміщення;
– широкий спектр вибору потужності конденсаторів;
– відсутність шуму під час роботи.
Автоматичний регулятор конденсаторів APKOH. Оскільки ав-

томатичне регулювання реактивної потужності в високовольтних 
мережах стало гострою необхідністю, електропромисловість освоює 
способи і пристрої автоматичного керування. Одним з таких пристроїв 
є автоматичний регулятор конденсаторів APKOH. Даний тип пристрою 
призначений для роботи спільно з комплексними конденсаторними 
установками або з окремими конденсаторними батареями в електро-
мережах з напругою як вище, так і нижче 1 кB. Як правило, APKOH 
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комплектується автоматичним вимикачем конденсаторів BAKO. 
Одними з переваг BAKO є його здатність регулювати реактивну по-
тужність по струму навантаження і здійснювати аварійний контроль 
за напругою з відключенням або блокуванням включення БK, якщо 
напруга мережі перевищує номінальне значення більш ніж на 10–15%.

На рис. 1 продемонстрована структура пристрою APKOH, який 
має командний блок і пpoграмний блок.

Рис. 1. Структура пристрою APKOH:
1 — кoмандний блoк; 2 — прoгpамний блок; 3 — пpиставки

Кoмандний блок надсилає команди на включення або відключення 
програмного блоку. Команда залежить від величини вхіднoгo сигналу на 
кoманднoму блоці. Прoграмний блoк, в свою чергу, виконує послідовне 
включення або відключення окремих секцій БK і являє собою набір oдно-
типних приставок, число яких дорівнює числу підключених секцій БK. 
Максимально можливе число ступенів регулювання пристрою — 15. Ре-
гулювання здійснюється з програмного одиничного або двійкового коду.

Автoматичне pегулювання секціями БK за допомогою пристрою 
APKOH значною мірою залежить від зв’язку між напругою і наван-
таженням. При вибopі установок використовується діаграма роботи 
APKOH, що представляє собою залежність напруги на вимірювальному 
органі (ВO) пристрою від навантаження і напруги мережі.

На рис. 2 відображений один з можливих варіантів управління 
трьома секціями БК при взаємоузгоджених зміні навантаження і на-
пруги. У разі зміни навантаження при постійній напрузі мережі зміни 
напруги на ВO пристрою відображаються у вигляді похилих прямих, 
а установки включення і відключення пристрою APKOH — у вигляді 
гopизонтальних прямих. Зміщення наклoнних ліній відповідають змі-
ні напруги в мережі. Режими в мoмeнт перемикання ceкцій БK — це 
тoчки перетину похилих і гopизонтальних прямих. Отже, відключення 
ceкцій БK відбувається в області вище лінії Uвимк, а в області нижче 
Uвкл відбувається включення ceкцій.



-71-

Секция 6. Технические науки 

Від точки A починаються зміни навантаження і напруги. Зниження 
напруги на ВO відбувається при зростанні навантаження. Пo досяг-
ненні напругою значення установки включення Uвкл, відбувається 
підключення однією з ceкцій БK, що сприяє миттєвому підвищення 
напруги на ВO. Якщо навантаження продовжує збільшуватися, на-
пруга на ВO буде знову знижуватися до значення Uвкл., Внаслідок 
чого відбувається підключення другої секції БK і т. д. Якщо ж наван-
таження буде знижуватися, напруга на ВO пристрою підвищиться до 
установки Uвимк і збій в електропостачанні відповідної секції БK [1]. 
На рис. 2 цей режим відображається пунктирними лініями.

Ще одними з пристроїв, які можуть забезпечити підвищення ефек-
тивності роботи та енергозбереження в електроенергетичних системах 
є статичні тиристорні компенсатори реактивної потужності. Вони 
реалізують такі функції [2]:

– фільтрація струмів вищих гармонік;
– стабілізація напруги в межах номінального;
– підвищення статичної та динамічної стійкості передачі;
– збільшення пропускної спроможності електропередачі через 

підвищення межі стійкості при великій переданої потужності;
– зниження відхилень напруги при великих збуреннях в системі.
Крім підвищення якості електроенергії статичні тиристорні компенса-

тори здатні розвантажувати трансформатори і ЛЕП від реактивної потуж-
ності, при цьому знижуючи активні втрати і діючий струм, що дозволяє 

Рис. 2. Графік регулювання потужності трьох секцій БK по напрузі ВO 
пристрої APKOH
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збільшити пропускну здатність мережі без встановлення нового облад-
нання. Термін окупності таких установок може становити від 1 до 3 років.

Основу статичних тиристорних компенсаторів становлять фільтри 
вищих гармонік — фільтрокомпенсуючі ланцюги, які підключаються 
до мережі безпосередньо або через комутовані вимикачі. Паралельно 
фільтрокомпенсуючим ланцюгам підключається за схемою трикутника 
тиристорно- реакторна група, яка регулює споживання реактивного стру-
му компенсують реакторами. Струм в реакторі відстежує зміну струму 
навантаження або реактивної потужності у вузлі електричної мережі, при 
цьому змінюючи кут включення тиристорів тиристорно- реакторної групи.

З появою потужних високовольтних напівпровідникових при-
строїв з повним керуванням, таких як IGCT і IGBT, стало можливим 
реалізовувати нові типи КРМ. Одним з таких пристроїв є CTATKOM 
(статичний компенсатор синхронний), який є новим кроком на шляху 
розвитку електрообладнання і має широке застосування у вітчизняній 
і зарубіжній енергетиці. CTATKOM має всі переваги стандартного 
устаткування, але за рахунок швидкодії перевершує його за багатьма 
характеристиками. Призначення CTATKOM аналогічно призначенням 
традиційних статичних тиристорних компенсаторів.

Пристрій CTATKOM багато в чому перевершує аналоги обладнання 
в своєму класі, при цьому фундаментально вирішує проблему підви-
щення якості електроенергії в електричних системах. Області застосу-
вання даного обладнання різні: електропостачання електрифікованого 
залізничного транспорту; металургійна і нафтохімічна галузі; альтер-
нативна енергетика, пов’язана з використанням енергії сонця і вітру.

Для динамічної KPM застосовується повністю керований інвертор. 
Його структура побудована на базі біполярних транзисторів з керова-
ним затвором (IGBT), як проілюстровано на рис. 3.

Тут величина Us є напругою мережі, UL — це вихідна напруга 
CTATKOM, а IL є струмом реактора, який виникає як різниця Us і UL 
і згодом регулюється пристроєм. Коли виконується умова рівності на-
пруг Us і UL, висока напруга, яка через реактор, дорівнює нулю, при 
цьому компенсація не виконується. Якщо Us менше UL, тоді струм IL 
випереджає напругу мережі, отже, відбувається генерація в мережу 
ємнісної складової потужності. Якщо Us більше UL, тоді темп зміни 
IL буде відставати від темпу зміни напруги мережі, що дозволить 
генерувати в мережу індуктивну складову потужності.

Основні переваги CTATKOM:
– можливість компенсації як ємнісної, так і індуктивної складо-

вої потужності;
– при запуску надає мінімальний вплив на мережу живлення;



-73-

Секция 6. Технические науки 

– високі швидкодія (близько 10 мс) і швидкість відгуку системи 
автоматичного управління;

– невеликі габарити в порівнянні з аналогами;
– можливість контролю напруги в реальному часі завдяки функ-

ції мульти- компенсації;
– поліпшена фільтрація гармонік;
– при пошкодженні послідовного модуля здійснюється його авто-

матичне шунтування, що підвищує надійність роботи пристрою.
Висновок. Батареї статичних конденсаторів чутливі до струмів ви-

щих гармонік, що призводить до виходу конденсаторів з ладу. У сучас-
ному світі електроспоживання стрімко зростає, тому рекомендується 
використовувати статичні тиристорні компенсатори, оскільки вони 
стійкі до струмів вищих гармонік і мають ряд переваг в порівнянні 
з батареями статичних конденсаторів, в тому числі не тільки оптимі-
зують напругу в мережі, але і розвантажують електрообладнання по 
струму, що призводить до збільшення пропускної здатності.

Література
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Рис. 3. Структурна схема пристрою CTATKOM
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Амплитуда гравитационных волн -AdGW. Сформулировано вычис-
ление амплитуды гравитационных волн. Теоретически определены 
параметры гравитационных волн. Вычислены параметрические кри-
терии новообразованной массы. Гармонизированы количественные 
значение параметрические критерии веществ новообразованных масс 
и значения эволюционного индекса.

Деформация метрики ∆M
GW

/M, новообразованной массы, получен-
ной в результате гравитационных волн (GW), определяет изменение 
количественных значений параметрических критериев (PC) объектов 
[1]. Деформация PC исходит из принципа соответствия и симметрии 
физических величин во Вселенной. На основании третьего закона ди-
намики Вселенной [2] можем теоретическими вычислениями показать 
деформации величин новообразованной массы средствами получения 
информации на обсерватории. Изменение величин амплитуду гра-
витационных волн (по величине совпадает со значением амплитуды 
гравитационных волн -S

peak
) охватывает всю эволюцию Вселенной, 

и изменяется приблизительно на 10123 раз:
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где L, t, M, E, f, T, h(t), J, ρ, p соответственно диаметр, время, масса, 
энергия, частота, температура, эволюционный показатель, плотность 
энергетического потока, плотность, давление Вселенной и ∆L, ∆t, ∆M, 
∆E, ∆f, ∆T, ∆ h(t), ∆J, ∆ρ, ∆p — новообразованной материи.

Рис. 1. Экспериментальное обнаружение амплитуду массы 
гравитационных волн. Здесь: М

1
 и М

2 
— масса черных дыр, участвующих 

в образовании результирующих масс, М
QW

 — результирующая масса

Открытие, вычисление и регистрация гравитационных волн яв-
ляются пути к пониманию идущих процессов в мироздании. GW яв-
ляются индикаторами для обнаружения квантовых эффектов в среде 
макроскопических объектов. Объединение гравитации, теории отно-
сительности с квантовой механикой, на основе деформации метрики 
пространства- времени важны как с точки зрения физики, так и с фи-
лософии.

Параметрические критерии. Рассмотрены параметрические кри-
терии, суть эволюционного показателя, квантовое движение гравито-
нов, динамическая эволюционирующая модель, размеры Вселенной. 
Предложен метод определение механизма структуры Вселенной. 
Модифицирован гравитационная постоянная, квантовая постоянная, 
вычисляется квантовое число. Существует взаимосвязь между кван-
товое число и модифицированной постоянной Ньютона. Предложен 
механизм квантовой теории гравитации. Процесс перерождение и эво-
люции закономерен и является результатом длительных событий, 
происходящих на мироздании. Сформулирован законы динамики 
Вселенной и определены стандартные квантовые пределы.
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Гармонизации мировых постоянных. Гармонизации мировых 
постоянных описывает единство во Вселенной [3]:

G
c
⋅ h

t
⋅ Λ

t
 = 1                                           (02)

Здесь, G
c
 — модифицированная постоянная Ньютона, h

t
 — кван-

товое число Планка, Λ
t
 — космологическая постоянная Эйнштейна.

В этом произведении множители закономерно меняются в ходе 
эволюции, от времени Большого взрыва до наших дней. В законе 
единство Вселенной используется модифицированная постоянная 
гравитации Ньютона (Isaac Newton), модифицированная постоянная 
Планка (Max Planck) и космологическая постоянная общей теории 
относительности Эйнштейна (Albert Einstein).

Закон единство во Вселенной — NPEBА выражается благодаря 
гармонизации мировых постоянных и играет важное значение при 
объяснении устройство Вселенной. Формулу NPEBА можно использо-
вать при определении темной энергии, космологические закономерно-
сти, создании квантовой теории гравитации, определении плотности 
вакуума и т. д.

Энергетический поток Вселенной. Вычислив в момент «Большого 
взрыва» количество энергетический поток- EF, можно в течении эво-
люции определять значения энергетический поток tа J−  во время 
эволюции [4]:
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Энергетическая модель. Энергетическая модель позволяет, разра-
батывать основу для создания крупнозернистой имитационной модели 
процессов. Энергетическая модель во Вселенной

G
c 
⋅  tJ ⋅  h

t
 =

5

�
с

G
.                                             (04)

Сравнивая формулы (02) и (04) получаем:

Λ
t
 = 5

G

с
 ⋅  tJ                                                    (05)

Итоги. Допустимыми в реальности являются математическое опи-
сание процессов в имитационных и теоретических моделях, и важно их 
экспериментальное подтверждение. В частности, зная закономерности, 
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с использованием эволюционный показатель- EI Вселенной, вычис-
ленным теоретическим путем результатов, сопоставили реальные 
значение PC полученными данными экспериментальным путем. На 
основе теоретических и экспериментальных исследований конста-
тировали [1–5].

Закон единство во Вселенной NPEBА позволяет объяснит началь-
ные, эволюционные процессы во Вселенной; биографии и динамики 
Вселенной становятся доступной; EI и EF определяется как индикатор 
единства Вселенной; выясняется, что квантовая механика и класси-
ческая физика, связана друг с другом общими закономерностями; 
показано, что космологическая постоянная является индикатором 
единство параметрических критериев Вселенной; с использованием 
закон единство Вселенной можно вычислять космологическую посто-
янную как величину, описывающую плотность энергии и давление 
(натяжение) вакуума и др.
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТУ 
(НА МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ 

УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)

Інтерпретація мови як антропоцентричного феномена є однією 
з провідних тенденцій розвитку лінгвістики ХХІ ст. Такий підхід 
дозволяє досліджувати і вирішувати загальнотеоретичні проблеми 
«людина і мова», «мова і культура» більш збалансовано, з урахуван-
ням всіх об’єктивних аспектів прояву людини «в мові і через мову». 
У зв’язку з цим найважливішим культурно значущим фрагментом 
відображеної дійсності є не тільки сам образ Людини, але і її чоловіча 
та жіноча іпостась, її гендерні ознаки (гендерність).

Мета дослідження — дослідити своєрідність репрезентації гендер-
них ознак в структурі фразем української та англійської мов.

Досліджуючи фразеологізми як засіб концептуалізації поняття 
«гендер», зауважуємо, що фразеологічна одиниця як мовний знак 
виступає формою відображення навколишньої дійсності і самої люди-
ни в ній, засобом отримання знань про цю дійсність і її оцінювання, 
невід’ємною частиною культури. Вивчення фразеологізмів як засобу 
концептуалізації гендерного аспекту мови — одна із складових частин 
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загальної теорії мовної концептуалізації світу. Про це неодноразово 
писали С. Воркачов, В. Карасик, Е. Кубрякова. Проблема мовної 
концептуалізації світу сьогодні ще не до кінця вирішена, оскільки 
поняття і терміни теорії мовної концептуалізації дійсності розумі-
ються і визначаються представниками різних наукових шкіл не од-
наково. Найбільш архетипні уявлення про той чи той об’єкт дійсності 
або поняття, безумовно, фіксуються у фразеологічній системі мови, 
у якій відображено найхарактерніші, ядерні смисли, стандартизовані 
уявлення про явища дійсності, які залишаються стійкими сотнями 
років і слугують найпотужнішим джерелом інтерпретації національ-
них еталонів.

Для дослідження специфіки засобів і механізмів фразеологіч-
ної концептуалізації гендерних концептів «Чоловік» і «Жінка» на 
матеріалі фразеологічних одиниць української та англійської мов 
актуальна позиція Е. Кубрякової: «Для когнітолога питання про те, 
що значить саме існування певного слова в ментальному лексиконі 
людини, — це питання першорядної важливості, і без відповіді на 
нього немає і не може бути ні адекватного розуміння проблем поро-
дження і сприйняття мови, ні адекватного визначення багатьох понять 
сучасної лінгвістики. Відтак об’єктивація свідомості за допомогою 
мови виявляється умовою людського існування і головною відмінною 
рисою homo sapiens» [1, с. 256].

Інтенсифікація лінгвістичних гендерних досліджень другої по-
ловини ХХ ст. пов’язана зі зміною наукової парадигми під впли-
вом постмодерністських ідей. «Саме постмодерністи визнали мовну 
концепцію реальності, стверджуючи, що навколишній світ може 
бути сприйнятий лише через мовні форми і реальність не існує поза 
текстом. Розвиток нових теорій особистості, зокрема теорії соціаль-
ного конструктивізму, вимагав нових методів дослідження та нової 
термінології, що більш точно відображала б уявлення про соціокуль-
турний характер категорії «стать», яку раніше інтерпретували лише 
як біологічно детерміновану» [2, с. 100].

Л. Смоляр називає «гендерні дослідження» термінологічною пара-
солькою, яка маркує різноманітні дослідження, тільки не гендерні як 
самостійну галузь. Адже сьогодні ми повинні говорити про гендерні 
дослідження як міждисциплінарну галузь. Щоб гендерні дослідження 
перетворилися в окрему науку, вважає Л. Cмоляр, потрібна «нова 
мова, власний інструментарій та понятійний апарат» [4].

Гендерна фразеологія зіставлюваних мов становить інтерес не 
тільки у власне лінгвістичному, а й етнолінгвістичному та лінгво-
культурологічному аспектах. Фразеологічні одиниці, що вивчаються 
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у зіставному плані, інформують про особливості світосприйняття, 
психоемоційне та інтелектуальне освоєння навколишнього світу і є 
представниками досліджуваних мов.

Аналіз фразеологічного матеріалу української та англійської мов 
засвідчує перевагу маскулінних фразем над фемінними і гендерно 
немаркованими. Відтак кроки до рівності статей є доволі небажаними 
з боку сильної половини.

Українська культура має свою соціальну специфіку і український 
фразеологічний фонд зафіксував патріархальну ментальну установку, 
і негативно оцінює психологічні та розумові якості жінки. Відтак 
в українській фразеології порівняння чоловіка із жінкою завжди 
негативно забарвлено: істеричний як жінка; жіноча логіка; не будь 
бабою; плаксивий як баба; мамин синок. Порівняння жінки з чолові-
ком навпаки, підкреслює її гідність і слугує компліментом: чоловіча 
логіка, чоловіча хватка, чоловічий розум. Жінкам приписують не-
вміння зберігати таємницю (Жінки, як сороки), алогічність (жіноча 
логіка), брехливість (То й не жінка, як сім раз на день не обманить 
чоловіка), немудрість (курячі мозги; У жінки волос довгий, та ум ко-
роткий). У деяких прислів’ях та приказках про жінок відображено 
гендерно детерміновану зневагу: І так багато всякого лиха, а Бог ще 
жінок наплодив; Муж жоні закон.

Національний стереотип в англомовній картині світу базовано теж 
на чоловічому образі. Тут чоловіки успішні: a career man; the leading 
man; the man at the top; сильні, відважні, хоробрі: to be man enough; 
стриманні: to take smth like a man; відповідальні: a man of his word; 
небагатослівні: a man of few words; самодостатні: be your own man; 
працьовиті: a man of action; сильні характером: you can’t keep a good 
man down тощо. Лише кілька фразем засвідчує негативні риси чолові-
ків, такі як: підкаблучник (a man of straw), розбійник (the black man, 
green goods man, hold-up man, a broken man); ловелас (butter-and- egg 
man, a man about town, ladies’ man). Концепт «чоловік» в англомовній 
культурі є ключовим та багатоаспектним і містить різноманітне се-
мантичне наповнення. І можемо говорити про «гендерну асиметрію» 
в англійській мові, яка, до речі, є андроцентричною.

Фразеологічний матеріал української та англійської мов маніфе-
стує цілком протилежне ставлення до жінки. З одного боку — наяв-
ність великої кількості мовних одиниць з позитивною конотацією. 
Обидві фразеологічні системи прославляють красу жінки, жіночність, 
досконалість, чуйність, благородність (писана красуня; гарна, як боги-
ня; непорочна діва; тиха як вода // queen of glory; а glamour girl; lady 
Bountiful. З іншого боку, жінка — уособлення зла, хитра, сварлива, 
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брехлива, заздрісна, невірна, лінива: базарна баба; зла як пантера; 
лінива як кішка на печі; як гадюка; // Lady Muck; the daughter of 
Jesebel; a piece of flesh; a bit of meat.

Матеріал низки україно- та англомовних фразеологізмів продемон-
стрував тенденцію домінування чоловічого над жіночим (андроцен-
тризм); жіноча хитрість та підступність протиставляється чоловічій 
силі і прямоті, домінування жінок над чоловіками через свою хитрість, 
загроза з боку жінки внаслідок її схильності емоціям і через це страх 
чоловіка втратити контроль над своїм життям у цілому. В той же 
час в деяких фразеологізмах простежується тенденція нівелювання 
опозиційної подвійності чоловіки і жінки.

Емотивно- оцінна асиметрія гендерно маркованих фразем відо-
бражає постійне прагнення українського та англійського етносів до 
вдосконалення, висміювання негативних рис представників обох 
статей. Кожна культура має свої стереотипи маскулінності та фемін-
ності, своєрідне уявлення про те, якими рисами різняться чоловіки та 
жінки у психологічному, фізичному і соціальному планах. Гендерна 
фразеологія позначена лінгвокультурологічними особливостями, 
відтак здатна зберігати історичну «пам’ять» певної нації.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ЗВ’ЯЗОК ДЕРЖАВИ  
ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Протягом останніх років науковці досить активно обговорюють у су-
часній юридичній науці питання про існування двох різних за змістом 
понять «громадянське суспільство» і «держава» та їх взаємозв’язок.

Однак аналіз накопиченого наукового знання дозволяє виявити, 
що держава та суспільство існують у вигляді суперечливої та безупин-
ної взаємодії і взаємовпливу, характер і спрямованість яких значною 
мірою залежать від рівня розвиненості громадянського суспільства, 
яке в свою чергу може існувати тільки за умов демократії, оскільки ви-
сокий рівень розвитку й функціонування громадянського суспільства 
може забезпечити тільки демократична держава. Як свідчить суспіль-
на практика, саме нерозвиненість громадянського суспільства є однією 
з основних умов існування тоталітарних та авторитарних режимів. 
Головна ознака громадянського суспільства полягає у забезпеченні 
широких прав людини і громадянина. Громадянське суспільство реа-
лізується у вільному виборі особистості різних форм економічного і по-
літичного життя, форм ідеології і світогляду, у виборі професії і роду 
занять виборі місця проживання і вільного пересування, у можливості 
пропагандувати і відстоювати свої погляди і переконання, захистити 
свої права і свободи, законні інтереси суспільства і держави [1, с. 35].

Очевидно, що сильна держава неможлива без розвиненого гро-
мадянського суспільства, яке стає дієвим чинником державотворен-
ня за умови конструктивного та соціально відповідального діалогу 
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з державою в правових межах. Громадянське суспільство активно 
сприяє процесам політичної демократизації, набуттю державою ознак 
правової, відстоюючи матеріальну та духовну незалежність людини 
від держави, домагаючись правової гарантії такої незалежності, за-
хисту приватних і суспільних інтересів людей. Водночас має бути 
зворотний зв’язок державних інститутів з громадськістю, оскільки 
правова держава має реагувати на запити і потреби асоційованого 
громадянства, видавати відповідні законодавчі акти та стежити за 
їх виконанням. Тобто, держава повинна створити ситуацію правової 
захищеності громадян, сформувати сприятливу правову основу для 
діяльності створюваних ними громадських інститутів [2].

Загалом, більшість вчених поділяє думку про те, що громадянське 
суспільство і держава функціонують на засадах взаємної доповнювально-
сті. Інші, навпаки, вважають громадянське суспільство основою форму-
вання держави. Ці ідеї не суперечать одна одній, істина полягає в їх ком-
промісі. Тобто громадянське суспільство є черговим результатом зміни 
станів соціального процесу, або новим етапом у розвитку суспільства як 
соціальної системи і створює об’єктивну потребу у формуванні держави 
як специфічного управлінського органа, хоча надалі вони функціонують 
за принципом взаємодоповнювальності. До того ж їх функціонування 
одне без одного практично неможливе і не може тривати довго.

Слід підкреслити, що громадянське суспільство може існувати 
у правовій державі, тобто такій, де лише юридичними засобами за-
безпечуються верховенство права, реальне здійснення, гарантування, 
охорона, захист і поновлення порушених прав людини і громадянина, 
взаємна відповідальність держави й особи, контроль і нагляд за ство-
ренням і застосуванням юридичних законів. Метою створення правової 
держави в Україні є забезпечення цивілізованого функціонування і роз-
витку громадянського суспільства. Як зазначає А. Олійник, правова 
держава в Україні — це така держава, яка взаємодіє з громадянським 
суспільством та в якій досягнуто пріоритету прав людини; де законода-
вча, виконавча і судова гілки влади закріплюють, гарантують і забез-
печують права людини, народу і соціуму у повсякденній діяльності [3].

У цьому контексті вважаємо за доцільне зупинитися на аналізі дея-
ких теоретичних підходів до дослідження даних понять таких філософів 
та науковців як Г. Гегель, який стверджував, що держава формує грома-
дянське суспільство, проте К. Маркс вважав навпаки і переконував, що 
громадянське суспільство створює державу [4, с. 211–212]. О. Скакун, 
аналізуючи взаємодію громадянського суспільства та держави, під-
креслює, що роль цивілізованої держави у розвитку громадянського 
суспільства зводиться до низки концептуальних положень. Суть їх 
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полягає у тому, що саме така держава: слугує формою, що організовує 
громадянське суспільство і створює умови для його розвитку; є відносно 
самостійною щодо громадянського суспільства і здійснює солідарні 
публічні інтереси усіх членів суспільства; встановлює «правила гри», 
яких повинні дотримуватися громадяни та їх об’єднання, створює спри-
ятливі умови для їх існування і розвитку; не втручається в приватну 
сферу сім’ї, побуту, культури (перший рівень громадянського суспіль-
ства): таке втручання можливе лише з метою забезпечення особистої 
або громадської безпеки; не втручається в приватні (громадянські) 
правовідносини: у разі вступу в такі правовідносини втрачає мож-
ливість виявляти публічну владу, тобто зберігає всі ознаки публічно 
владної особи за межами приватних (громадянських) правовідносин; 
надає необхідний захист громадянському суспільству, яке функціонує 
в межах її території, у тому, що належить до соціальної безпеки його 
суб’єктів; виступає знаряддям соціального компромісу громадянського 
суспільства, пом’якшує соціальні суперечності між різними соціаль-
ними групами; юридично забезпечує можливості громадянина бути 
власником, створювати громадські об’єднання, комерційні корпора-
ції, брати активну участь у політичному житті суспільства; має межі 
регулювання відносин у суспільстві, що визначаються конституцією 
держави, міжнародними стандартами прав людини [5].

У продовження розгляду певних концептуальних положень вза-
ємодії держави та громадянського суспільства Красносільська А. О. 
відзначає, що завдяки сприянню розвитку громадянського суспільства 
держава: звільняє себе від функції надання соціальних послуг із збе-
реженням високих соціальних стандартів для населення; покращує 
якість публічно- правових рішень через більш повне врахування по-
треб населення, альтернатив та можливих наслідків рішень; підви-
щує рівень довіри до органів публічної влади та рівень легітимності 
публічно- правових рішень; забезпечує готовність населення до на-
лежного виконання публічно- правових рішень [6, с. 10].

Отже, діалектика відносин громадянського суспільства і держави 
складна й суперечлива, оскільки між ними відбувається своєрідний 
поділ організаційно- управлінської праці. Громадянське суспільство 
як динамічна система завжди відчуває тиск з боку державної влади. 
Воно є незалежним настільки, наскільки держава є терпимою до такої 
незалежності. Проте держава не може розвиватися без вільного фор-
мування громадянського суспільства, яке контролює дії політичної 
влади. Слабкість громадянського суспільства штовхає державу до 
узурпації його прав, внаслідок чого відбувається перерозподіл функ-
цій держави і громадянського суспільства. У такому разі держава, 
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окрім власних функцій, привласнює ще і функції громадянського 
суспільства, змушує його виконувати винятково державні рішення. 
Незалежність громадянського суспільства як правової структури 
полягає у здатності протистояти сваволі держави.

Таким чином, дослідивши теоретичні засади взаємодії громадянського 
суспільства та держави, можемо стверджувати, що держава, входячи 
у політичну систему громадянського суспільства як цілісний політико- 
правовий інститут, як інститут управління що проводить загальнонаці-
ональні реформаційні перетворення, не може існувати без нього, тому 
що держава здійснює вплив на суспільство, гарантуючи та закріплюючи 
законодавчу, виконавчу і судову гілки влади, забезпечує права людини. 
У свою чергу, громадянське суспільство, з одного боку, відстоює матері-
альну та духовну незалежність людини від держави, домагається правової 
гарантії такої незалежності, захищає приватні і суспільні інтереси людей 
та активно сприяє процесам демократизації держави. З іншого боку, 
громадянське суспільство саме залежить від держави і не може набути 
розвинених форм в умовах політичного насильства та тиранії.

Отож, для побудови демократичної держави необхідно формувати 
міцне та освічене громадянське суспільство, яке здатне конструктивно 
впливати на розвиток держави.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
СПАДКОВИХ ВІДНОСИН ЗА УЧАСТІ ІНОЗЕМНОГО 

ЕЛЕМЕНТА У КРАЇНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ

Питання правового регулювання спадкових відносин та і, власне, 
сам інститут спадкування в українському праві існує вже доволі дав-
но. Саме перехід прав та обов’язків від спадкодавця до спадкоємця, 
за участю іноземного елемента, породжує виникнення міжнародних 
спадкових відносин, у зв’язку із чим виникає потреба як матеріально- 
правового, так і колізійного їх регулювання.

Колізійні питання спадкування були і залишаються у міжнарод-
ному приватному праві України одними з найскладніших. Особли-
вістю спадкових відносин є їх комплексність, адже вони стосуються 
сімейних, майнових, цивільних та інших прав, а якщо учасником 
таких правовідносин виступає іноземний елемент, то виникають ще 
і юрисдикційні питання.

Що стосується визначення права, яке підлягає застосуванню для 
регулювання відносин за участю іноземного елементу, тут можна 
говорити про декілька особливих режимів колізійного регулювання.

Історично галузь спадкового права була тісно пов’язаною із сімейним 
та зобов’язальним правом. Але не менш вагомим є зв’язок цієї галузі із 
речовим правом. Таким чином, існування відмінних режимів колізій-
ного регулювання спадкових відносин обумовлено неоднаковим став-
ленням у різних правових системах як до колізійних питань особистого 
статусу, так і до статусу майна, що входить до спадкової маси. [1, с 149]

У країнах Євросоюзу питання «колізійного спадкування» доволі 
часто призводило до суперечностей та судових процесів що тривали 
десятиліттями. Однак, 17 серпня 2015 року було прийнято Регламент 
ЄС про спадкове право. Положення цього документу поширює свою 
дію на всі країни- члени ЄС окрім Ірландії та Данії.
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Особливо положення «Спадкового регламенту ЄС» вплинули на 
колізійні спадкові норми Німеччини. До 2015 року у Німеччині домі-
нувала прив’язка до закону громадянства, а після прийняття регла-
менту почали використовувати закон останнього місця проживання 
заповідача. Згідно з пунктом 1 статті 21 Регламенту ЄС про спадкове 
право, питання спадкування тепер вирішуються відповідно до норм 
права країни, в якій особа проживала на момент своєї смерті.

Варто відзначити, що норми Регламенту не виключають можли-
вості обрання права, що буде регулювати спадкові відносини після 
смерті заповідача. У статті 22 встановлюється, що громадянин певної 
країни, який має постійне місце проживання на території іншої дер-
жави, може обрати закон громадянства для регулювання спадкових 
відносин.

Особливістю Регламенту ЄС про спадкування є, передбачена у ст. 24 
можливість розділу майна — за загальним правилом певний закон 
про спадкування застосовується до всього спадкового майна, однак 
спадкодавець може встановити спадковий закон різних держав до 
різних видів майна. Наприклад, спадкування нерухомого майна здійс-
нюватиметься за правом Франції, а спадкування об’єктів рухомого 
майна — за правом Німеччини [2, c. 25–29].

Аналізуючи норми ЄС, що присвячені спадковому праву, не можна 
не зазначити той факт що у країнах Євросоюзу сьогодні є звичайною 
практика підписання міждержавних договорів з країнами, що не є 
членами ЄС. Такі договори регулюють питання юрисдикцій у випадках 
виникнення спадкових спорів. Так та ж сама Німеччина підписала 
такі договори з Туреччиною та Іраком, які за своєю правовою системою 
дуже сильно відрізняються від Німеччини. Роль таких договорів для 
вирішення міжнародних спадкових спорів є дуже важливою, оскільки 
вище аналізований регламент встановлює верховенство норм таких 
договорів над нормами Регламенту ЄС про спадкування.

Україна не ратифікувала Регламент про спадкування, однак деякі, 
колізійні норми спадкового права України перетинаються із положен-
нями цього прогресивного документу. Так ст. 70 ЗУ «Про міжнародне 
приватне право» закріплює принцип правового регулювання спадко-
вих відносин за останнім місцем проживання, а також свободу вибору 
закону за умови якщо заповідач бажає щоб спадкування його майна 
регулювалось правом держави громадянином якої він був.

Підсумовуючи все вищенаведене, можна сказати, що у нашій 
державі доцільно розвивати ідею укладення договорів про правову 
допомогу стосовно вибору права яке буде застосовуватись при ви-
рішенні питань спадкування особливо із країнами мусульманської 
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правової системи. У цьому плані досвід Німеччини є доволі позитив-
ним оскільки вони уклали договори щодо вибору права у питаннях 
спадкових відносин з країнами що мають зовсім іншу правову та 
інституційну систему, а також релігійні та ціннісні орієнтири. Тому 
на нашу думку доречним є застосування таких договорів про правову 
допомогу стосовно регулювання спадкування у відносинах із країнами, 
що радикально розходяться у своїх ідеях із державами Європростору.
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СУТНІСТЬ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА  
КОНЦЕПЦІЇ LEX MERCATORIA

У процесі розвитку і глобалізації світової економіки виникла по-
треба пошуку учасниками міжнародного торгового обороту нових 
засобів правового регулювання міжнародних торгівельних відносин.

В результаті цього пошуку в другій половині XX ст. починається 
спонтанне формування нового правового явища, що отримало в юри-
дичній літературі назву lex mercatoria.

Концепція lex mercatoria є серйозним викликом міжнародного 
приватного права, так як виступає в якості альтернативи колізійному 
методу правового регулювання міжнародної торговельної діяльності.

Разом з тим, важливо відзначити, що доктрина lex mercatoria 
є однією з найбільш суперечливих доктрин на сьогоднішній день, 
навколо якої ведуться численні дебати. Суперечливість lex mercatoria, 
обумовлена, головним чином, недостатньою визначеністю і чіткістю 
цього терміну, що і є однією з головних перешкод для більш широкого 
визнання доктрини в професійних юридичних колах і активного засто-
сування на практиці учасниками зовнішньоекономічної діяльності. На 
нашу думку, зазначені проблеми пов’язані, перш за все, з тим, що lex 
mercatoria є досить новим явищем в юриспруденції і знаходиться ще на 
стадії становлення в зв’язку зі стрімким розвитком світової економіки.

З огляду на це, в юридичній літературі на даний момент, не див-
лячись на досить активну увагу до даної теорії в міжнародному при-
ватному праві, не склалося єдиного підходу щодо визначення терміну 
«lex mercatoria», яке дослівно з латинської мови перекладається як 
«торгове право».

Так, сьогодні вчені виділяють кілька підходів до розуміння сут-
ності lex mercatoria [3, с. 226]:

1. Lex mercatoria — це транснаціональне комерційне (або тор-
гове) право, яке претендує на роль автономного (або «третього») 
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правопорядку (Б. Гольдман, К. Шмиттгофф, А. Голдштейн, Г.-П. 
Каллісс і ін.). Сучасні прихильники даної концепції виходять з до-
статності застосування lex mercatoria для вирішення міжнародних 
комерційних спорів без необхідності використання національного 
права. Виходячи з цього lex mercatoria має наднаціональний харак-
тер [1, с. 116].

2. Lex mercatoria- сукупність норм, достатня для вирішення між-
народних комерційних спорів, що діють альтернативно по відношенню 
до національного права. Іншими словами, lex mercatoria не є само-
достатньою системою, яка регулює всі аспекти міжнародного комер-
ційного права. Lex mercatoria може служити в якості альтернативи 
колізійно- правовому методу, який є досить складним і трудомістким. 
Таку позицію висловлював, зокрема, професор А. Лоунфельд [2, с. 7]. 
Представники цього підходу бачать у lex mercatoria корисний інстру-
мент для арбітрів і суддів в вигляді додаткової можливості в пошуку 
права, яке підлягає застосуванню.

3. Lex mercatoria практично повністю відкидається, а якщо і роз-
глядається, то як доповнення при застосуванні національного законо-
давства, яке існує в якості консолідації звичаїв і усталеної практики 
в міжнародній торгівлі. Джерела lex mercatoria застосуються судами 
і арбітражами лише як положення, побічно включені в контракт. 
Прихильники даної позиції критично ставляться до lex mercatoria 
і не схильні вважати його автономною системою, стверджуючи при 
цьому, що дане явище існує в дещо іншому статусі, наприклад, як 
«субправо» або «параюридична система» («paralegal law»).

4. Lex mercatoria — це міфічна концепція, яка не володіє достатнім 
рівнем стабільності і формальності для того, щоб регулювати міжна-
родну торгівлю (П. Лагард, Г. Батіффоль, Дж. Справою, М. Мустілл, 
Ф. Манн, К. Хайет і ін.)[3, с. 226].

Враховуючи зазначене, та виходячи ж з аналізу наукової літе-
ратури, на наш погляд, під lex mercatoria слід розуміти транснаці-
ональне комерційне право, яке діє альтернативно по відношенню 
до національного права. Воно складається з кодифікованих правил 
міжнародної торгівлі, створене на основі принципів саморегуляції 
учасників міжнародного торгового обороту, достатнє для вирішення 
міжнародних торговельних суперечок міжнародними комерційними 
арбітражами, а також застосовується в більшості випадків в практиці 
укладання контрактів.

Привабливість lex mercatoria пояснюється, насамперед, тим фак-
том, що його норми є відносно простими, порівняно зі складністю 
застосування права національних правових систем, а також мають 
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однаковий зміст незалежно від того, представниками яких держав 
є контрагентами арбітражної або ж комерційної угоди. Окрім цього, 
застосування lex mercatoria при вирішенні спору по суті забезпечує 
формальну рівність сторін, адже спірні правовідносини регулюються 
не на основі правопорядку якогось одного учасника договірних відно-
син, підґрунтям для розгляду і подальшого розв’язання спору слугує 
автономний, міжнародний правопорядок, який однаково відомий 
обом сторонам [4, c. 139].

Підводячи підсумок, слід зазначити, що lex mercatoria — досить 
нове явище правової життя, яке поступово формується, динамічно 
розвивається виходячи з потреб світової економіки. До недавнього 
часу lex mercatoria була недостатньо визначеною і недосконалою, але 
спостерігається певна тенденція підвищення визначеності норм lex 
mercatoria. Найчастіше lex mercatoria сприймається як незалежна 
третя правова система, глобальна за своєю природою і еквівалентна 
національній правовій системі, покликана служити інтересам суб’єк-
тів комерційного обороту, однак, наразі так і залишається ще багато 
невирішених та дискусійних питань, пов’язаних із застосуванням 
даної концепції.
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