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Децентралізація є основоположним процесом у формуванні 

спроможних територіальних громад. Проте, в контексті зростання 

чисельності міського населення її провадження необхідно 

оцінювати через призму урбанізаційних процесів, що й визначає 

актуальність обраного напряму досліджень. 

Метою роботи є аналіз децентралізації через призму 

урбанізаційних процесів в контексті формування об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ). 

Аналізом питань урбанізаційних процесів займались Бутко 

М., Куценко В., Пітюренко Ю., Комарницька Г. та інші. Питання 

щодо децентралізації досліджували Возняк Г., Мельничук А., 

Ткачук А. та інші. Проте децентралізаційні процеси як форма 

завуальованої урбанізації є абсолютно недослідженою. 

Для розуміння причинно-наслідкових зв’язків між 

процесом децентралізації та тенденціями урбанізації наведемо 

визначення основних понять та визначимо основні залежності між 

ними. 

Так, процес децентралізації одним з ключових пріоритетів 

передбачає добровільне об’єднання громадян через формування 

спроможних територіальних громад – ОТГ. 

Відповідно до визначення, наведеного в глосарії [1] 

об’єднана територіальна громада – це об'єднання кількох поселень, 

що мають єдиний адміністративний центр. І, як ми можемо 

спостерігати, дане визначення є співзвучним із визначенням 

агломерація (лат. agglomerare – приєднувати, накопичувати) – 

компактне розташування міських поселень, об'єднаних у певну 

цілісність розвинутими виробничими (у т. ч. трудовими), 

культурно-побутовими та рекреаційними зв'язками; форма 

територіальної концентрації промислового виробництва та 
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різноманітних ресурсів (трудових, наукових, інвестиційних, 

інформаційних) [2].  

Тобто, ОТГ, як і агломерації, формуються навколо 

адміністративного центру з більш розвиненим технологічним та 

соціально-інфраструктурним середовищем. 

Головним підтвердженням даного тезису є те, що одним із 

головних критеріїв для громад, що планують сформувати ОТГ, є їх 

спроможність, тобто здатність органів місцевого самоврядування 

(ОМС) якісно надавати усі необхідні населенню послуги, зокрема у 

сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, 

житлово-комунального господарства тощо [1]. Тобто, для 

забезпечення всіх вище вказаних послуг для населення 

адміністративний центр та його ОМС повинні задовольняти 

наступним критеріям:  

– достатній рівень дохідної частини місцевого бюджету;  

– кадрове забезпечення;  

– якісна інфраструктура. 

Якщо ж проаналізувати перспективи утворення об’єднаних 

територіальних громад виключно на сільських територіях, можемо 

виділити наступні проблеми [3]:  

1. В першу чергу перед сільськими ОТГ постає проблема 

відсутності вузькопрофільних спеціалістів, що може призвести до 

неефективного кадрового забезпечення;  

2. Відсутність достатнього фінансового забезпечення 

дохідної частини бюджету, викликаного тим, що більшість 

підприємств, в тому числі й сільськогосподарські, обирають місцем 

юридичної реєстрації міста, куди й спрямовують свої податкові 

відрахування; 

3. У зв’язку з відсутністю достатньо кількості 

кваліфікованих спеціалістів у сільських ОТГ зростає небезпека 

неефективного використання трансфертів різного рівня.  

4. Специфікація надаваних послуг у сфері освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального 

господарства буде диверсифікуватись пропорційно чисельності 

населення такої громади та рівнем власних доходів, утворюваних 

нею. Яскравим прикладом цього твердження служить принцип 

формування госпітальних округів у відповідності до медичної 
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реформи. Тобто, що б медичний заклад отримав статус лікарні 

другого рівня, вона повинна обслуговувати населення чисельністю 

200000 осіб, що автоматично означає, що рівень фінансування і 

чисельність населення адміністративного центру ОТГ має 

відповідати статусу міста обласного значення з населенням понад 

50000 осіб. 

Виходячи з цього стає зрозумілим, що чим більшим є 

населений пункт, що претендує на звання адміністративного центру 

об’єднаної територіальної громади, тим більш ймовірною є 

відповідність такої ОТГ критерію спроможності. 

Узагальнюючи вище сказане, спроможні ОТГ практично не 

можливо сформувати в межах сільських території, оскільки такі 

громади, у своїй більшості, не зможуть ефективно забезпечувати 

соціальні запити та потреби наявного населення, а отже, це призведе 

до формування агломерацій не тільки довкола великих міст, але й 

навколо інших типів населених пунктів. Все це неодмінно призведе 

до посилення урбанізації, що є процесом збільшення частки 

міського населення, який супроводжується зростанням економічної, 

політичної і культурної значущості міст порівняно із сільською 

місцевістю [4]). 

Висновок. Децентралізація є одним з ключових процесів в 

перебудові фінансово-економічних відносин між різними рівнями 

влади. Проте, в частині формування об’єднаних територіальних 

громад процес децентралізації по свої суті являє собою 

завуальовану схему розбудови агломерацій, посилення ролі міст, що 

є одним із ключових етапів урбанізації.  

Подальший розвиток децентралізації в такому руслі може 

привести до втрати автентичності українського села, його 

вимирання як територіальної одиниці та перетворення на ресурсний 

додаток для міст. 
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ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 

ЦІНИ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Павлик Ю.А, студентка, Весперіс С.З., к.е.н., доцент 

Конотопський інститут СумДУ 

Будь-яке функціонуюче підприємство в умовах конкуренції, 

постійно ставить перед собою багато питань. 

Відповіді на ці питання підприємство зазвичай знаходить, 

узгоджуючи свої дії з законом попиту та пропозиції. Управління 

попитом – це наука, яка відділилась від маркетингу і з’явилася 

наприкінці 60 х - початку 70-х років, хоча до сьогоднішнього дня 

більша частина робіт у цій області виконується в рамках маркетингу 

товарів і послуг. В наш час важливо не просто знати, що являє собою 

попит, але потрібно вміти в потрібний час і в потрібному місці його 

застосувати для вирішення якихось завдань. Особливо еластичність 

попиту важлива для формування ціни у конкурентному середовищі. 

Відомо, що серед основних елементів маркетингу ціна має дуже 

важливе значення. Вона не тільки  має змогу впливати на 

сприйняття товару споживачем, але і дає можливість отримати 

виручку продавцем, а відтак і мотивує його. Так, у роботах таких 

науковців, як В. В. Божкова, Т. Башук, Н. Гайдабрус, О. С. Донець, 

О. Ю. Моісеєнко ,І. М. Рябченко, І. Б. Яціва, І. О. Кузнецова, В. Г. 

Кудлай та інших наголошується на необхідності урахування 

можливої реакції споживача на зміну ціни продавцем. Ця реакція 

характеризується показником цінової еластичності попиту. 

Метою даної роботи є визначення цінової еластичності 

попиту на ту чи іншу продукцію та для наступного використання 

цієї ознаки при вирішенні питань задля збільшення доходів. 

Задля досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:  
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- дослідити методи для оцінки цінової еластичності попиту 

на продукти за окремою одиницею товару та за всіма загалом; 

- проаналізувати зв’язок між цінами та обсягами збуту 

продукції. 

Цінова еластичність попиту на товар має два значення. 

Перше значення дає характеристику поведінці покупця, а якщо бути 

точним, то слідкує за його реакцією при зміні ціни на товар. Друге 

значення дає можливості маніпулювання ціною з боку продавця з 

метою отримати максимальний прибуток. 

Проблемою значення цінової еластичності попиту є 

обмеженість вихідних даних для аналізу. Ця проблема призводить 

до того, що визначення цінової еластичності на базі обробки звітних 

даних підприємств не завжди дає правильний результат через 

обмеженість вибірки. Але вихід з цієї проблемної ситуації є - можна 

застосувати кілька методів. Неточність кожного з цих методів 

частково перекриваються їх кількістю. Коли кожен метод з 

приблизно однаковою точністю дає одну й ту саму оцінку 

еластичності попиту,то ступінь надійності такого висновку можна 

вважати вищим, ніж у кожного із застосованих методів окремо. 

Якщо кожен метод дасть різну відповідь стосовно цінової 

еластичності, то це буде означати, що застосування методу є 

недостовірними в межах наданих фактичних даних [1,5]. 

Для оцінки цінової еластичності попиту на ту чи іншу 

продукцію можна застосовувати наступні методи: 

1. Аналітичний; 

2. Апроксимаційний; 

3. Доходно-реляційний. 

Аналітичний метод ґрунтується на якісній оцінці факторів 

еластичності попиту відносно конкретного товару. До головних 

факторів, які визначають ступінь цінової еластичності попиту, 

відносять: 

- необхідність товару для покупця; 

- існування замінників товару; 

- сприйняття статусу товару споживачем; 

- частка товару у загальних доходах споживача; 

- поточна ціна товару. 
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Апроксимаційний метод полягає у тому, що фактичні дані 

стосовно цін та відповідних їм обсягів збуту апроксимуються 

математичною функцією певного виду (лінійною, логарифмічною, 

ступеневою тощо). Це завдання може бути вирішеним більш точно 

лише тоді, коли спостерігається стала залежність між ціною товару 

та обсягами його збуту. Якщо ж такої сталої залежності немає, то це 

може бути пов’язано з будь-якою з двох причин:  

а) покупка товару була випадковою, тому покупець не 

зреагував на зміну ціни;  

б) крім цінового фактору, на покупця відчутний вплив 

справляють нецінові фактори, дія яких у випадку відсутності чіткої 

кореляції має бути значно потужнішою, ніж реакція покупця на 

зміну цін [3,4]. 

Висновок. Отже, із дослідження цінової еластичності 

попиту ми отримали такі результати: 

1) під час аналізу цінової еластичності попиту на 

фактичних даних можна не отримати правдоподібний результат при 

використанні лише одного методу. Натомість сукупність трьох 

методів загалом дає більшу змогу забезпечити правдоподібність 

результату оцінки. 

2) висока еластичність попиту означає, що продавці 

отримали можливість збільшити дохід за рахунок підвищення цін і 

можуть отримати додатковий дохід при зменшенні цін та зростанні 

обсягу продажу. Проте, такий розв’язок завдання теж є невигідним 

через високі витрати виробників продукції.  

3) найбільш правильним шляхом активізації виробництва є 

вплив з боку громадських організацій, держави, зацікавлених 

іноземних суб’єктів тощо, оскільки можливості збільшення доходів 

для фінансування розвитку галузі за рахунок маневрування цінами 

практично вичерпані. 
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ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Спаська Л.С., студентка, Весперіс С.З., к.е.н., доцент 

 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Мале підприємництво є невід'ємною частиною сучасної 

системи господарювання. Воно присутнє практично у всіх галузях 

економіки України та має стійку тенденцію до зростання, навіть, не 

зважаючи на сучасні економічні умови. Мале підприємництво має 

більш швидку адаптацію до місцевих умов господарювання, 

гнучкість і оперативність у прийнятті і виконанні прийнятих рішень, 

можливість для індивідуума реалізувати свої ідеї, виявити свої 

здібності, здатність швидко вводити зміни у продукцію та 

виробництво у відповідності до змін у вимогах ринку. Все це сприяє 

запровадженню інноваційної моделі розвитку малого 

підприємництва. 

Важливим аспектом при дослідженні інноваційного 

розвитку малого підприємництва є з'ясування суті та значення 

поняття інновацій. Головним поняттям науково-технічного процесу 

є термін «інновація», який походить із латинської мови «innovatio», 

що означає відновлення. 



18 

 

Перешкодами для інноваційного розвитку малого 

підприємництва регіону, пов’язаними із внутрішнім середовищем, 

є: 

- фінансові ресурси – обмеженість фінансових 

ресурсів, нестабільність доходів; 

- трудові ресурси - психологічне та фізичне 

навантаження працівників, недоліки в 

управлінні, некомпетентність керівників, 

низька кваліфікація працівників; 

- виробничі ресурси – локальність ресурсів і 

ринків збуту, високий рівень зносу основних 

засобів; 

Перешкодами для інноваційного розвитку малого 

підприємництва регіону, пов’язані із зовнішнім середовищем, є: 

- законодавство – недосконале нормативно-

правове забезпечення, значні адміністративні 

бар’єри, відсутність гарантій захисту прав і 

свобод, обережність партнерів при укладанні 

угод, складність в отриманні кредитів: 

- економічна кон’юнктура – вузьке коло 

постачальників та споживачів; 

- регіональна політика – вразливість до 

несприятливих факторів економіки, високий 

рівень корупції, недостатня підтримка з боку 

місцевої влади, сильний тиск з боку 

конкурентів, залежність від великих 

підприємств 

Стратегічним курсом економічної політики України є 

формування конкурентоспроможної соціально-спрямованої 

економіки з розвиненим приватним сектором та його важливою 

складовою – підприємництвом. 

Конкуренція відіграє зростаючу роль у сучасних умовах 

розвитку ринкової економіки в різноманітних її проявах. Кожна 

країна прагне будувати економіку на інноваційній основі задля 

отримання конкурентних переваг. Інноваційний розвиток малого 
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підприємництва на рівні регіону визначає інноваційні напрями, 

пріоритети, структури, стратегії, мотивації, механізми, які 

забезпечили б формування інноваційного типу відтворення 

виробництва. 

За даними державних реєстраторів у 2016 році у загальному 

реєстрі по місту налічувалося 803 юридичних та 3734 фізичних осіб-

підприємців (особи, які не припинили діяльність). Щорічно у 

середньому по місту реєструється 30 юридичних осіб та 250 

фізичних осіб-підприємців. 

Галузева структура малого підприємництва міста свідчить, 

що більш привабливою для розвитку бізнесу залишається 

невиробнича сфера. Лідером є оптова та роздрібна торгівля. 

Представниками малого бізнесу обслуговується велика частина 

сфери споживчого ринку. Також діяльність суб’єктів малого 

підприємництва зосереджується у сфері операцій з нерухомим 

майном, надання послуг, будівництві тощо. 

Незважаючи на наявність слабких сторін, загроз 

зовнішнього середовища і виходячи з тенденції розвитку економіки 

міста, можна зробити висновок, малий бізнес в м.Конотоп є 

пріоритетним сектором і потребує всебічної підтримки та розвитку. 

В Україні найпоширенішими інноваційними структурами є 

технологічні парки, однак, на сьогодні більшість нововведень, які 

формуються за їх участі та з використанням їх переваг, не змінюють 

технологічної характеристики сфери малого підприємництва. При 

цьому, варто звернути увагу на результативність їх діяльності та 

перспективність в сфері інноваційної діяльності, адже вони 

сприяють: 

- забезпеченню попиту на вітчизняному ринку; 

- зменшення залежності вітчизняної економіки від 

імпорту продукції; 

- активізації імпорту продукції; 

- формуванню нових робочих місць; 

- реалізації та консолідації інтелектуального та 

технологічного потенціалу. 

Відповідно до виокремлених проблем існує потреба 

виділення факторів, які сприяють активізації інноваційної 
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діяльності малого підприємництва м. Конотоп. До таких факторів 

належать наступні групи: 

- економічні фактори: 

- наявність резерву фінансових ресурсів і можливість їх 

додаткового залучення на прийнятних умовах; 

- наявність відповідних матеріально-технічних засобів; 

- наявність відповідної інфраструктури; 

- можливість матеріального заохочення інноваційної діяльності; 

- організаційні фактори: 

- гнучкість організаційної структури підприємства; 

- формування демократичного стилю керування 

підприємництвом; 

- перевага горизонтальних потоків інформації; 

- мотивування до прояву ініціативи та висловлення ідей;  

- законодавчі фактори: 

- законодавчі міри (особливо пільги за інноваційну 

діяльність); 

- підтримка інновацій з боку держави; 

- соціальні фактори: 

- моральне заохочення; 

- суспільне визнання; 

- забезпечення можливостей самореалізації особистості; 

- мотивування творчої праці; 

- позитивний психологічний клімат у трудовому 

колективі. 

Фінансова підтримка та мотивування до інновацій - основні 

аспекти активізації малого підприємництва міста і області в сфері 

інноваційного розвитку. В даному контексті, універсальними 

важелями впливу на активізацію інноваційної діяльності є: 

- поширення венчурних механізмів освоєння інновацій; 

- формування позитивного інвестиційного клімату; 

- збільшення інвестиційного потенціалу регіонів та його 

вирівнювання шляхом розвитку наявних ресурсів та 

можливостей; 

- впровадження методів прямого та непрямого 

стимулювання інвестиційної діяльності. 
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Діяльність у сфері інновацій є обов’язковою для розвитку 

малого підприємництва міста. Тому використання економічних 

важелів, інструментів, методів та способів фінансового 

забезпечення максимальної активізації інноваційної діяльності 

малого підприємництва - це важливий крок в стабільному та 

ефективному інноваційному розвитку малих підприємств на 

регіональному рівні. 

 

ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ МІСТА КОНОТОП 

 

Радченко А., студентка, Білоус І.В., к.е.н., доцент 

 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Процес децентралізації спрямований на вирішення ряду 

завдань — секторальне просування реформи – в освіті, медицині, 

системі надання адміністративних послуг, земельних відносинах, 

дорожній інфраструктурі, сфері планування територій; для 

вирішення проблем процесу використовують механізм 

децентралізації, який допомагає наповненню місцевих бюджетів 

фінансами, ефективному їх використання, в тому числі в частині 

освоєння виділених субвенцій і коштів Державного фонду 

регіонального розвитку. Механізм децентралізації на сьогодні 

недостатньо вдосконалений і проблеми фінансування органів 

місцевого самоврядування залишаються відкритими і такими які 

щороку ще і збільшуються.   

Виникає необхідність проведення аналізу й дослідження  

доходів місцевого бюджету  в умовах децентралізації щодо 

раціонального використання бюджетних коштів на місцевому 

рівні. Зазначена проблема залишається нерозв'язаною й саме 

тому потребує додаткових досліджень. Існує  постійна 

нестабільність дохідних джерел місцевих бюджетів та  нестача 

фінансових ресурсів, їх залежність від бюджетних трансфертів 

зумовила провести владою певні радикальні дії. 
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Аналізуючи показники доходів міського бюджету за 2016-

2017 роки,  спостерігається  поступове збільшення доходів, темп  

росту якого був нестабільним. Найбільше податку на доходи 

фізичних осіб, платі за розміщення тимчасово вільних коштів 

місцевого бюджету, єдиному податку, акцизному податку та 

платі за землю. 

Щодо формування видатків місцевих бюджетів, необхідно 

зазначити, що у рамках децентралізації є  видатки для здійснення 

природоохоронних заходів; реконструкцію, ремонт та утримання 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, 

будівництво. Джерелом  фінансування таких видатків, замість 

субвенції з державного бюджету,стануть надходження до 

місцевих бюджетів акцизного податку з реалізації через 

роздрібну торговельну мережу алкогольних напоїв, пива, тютюну 

та промислових замінників тютюну, тютюнових виробів, 

біодизелю та скрапленого газу, нафтопродуктів.  А загалом, 

покращення формування місцевого бюджету потребує чіткого 

розподілу компетенції між центральними органами влади і 

місцевим самоврядуванням, а головне – поступову і правильну 

децентралізацію державних фінансів. Проведений аналіз 

свідчить, що основним джерелом доходів місцевого бюджету є 

податок на доходи від фізичних осіб. Проаналізувавши вище 

дохідну частину міста Конотоп можемо зрозуміти, що в 2015 році 

до децентралізації та в 2017 році з децентралізацією доходи 

загального фонду міського бюджету збільшились на 159,07 %, 

спеціального фонду на 348,56%. Провівши аналіз видатків в 2017 

році порівняно з 2015 роком загального міського фонду 

становлять 172,01%, а спеціального фонду 134,68%. З цього 

аналізу видно, що децентралізація відіграла велику роль при 

формуванні дохідної частини бюджету міста і дає можливості до 

розвитку території, як кожної окремої так і в цілому по всій 

Україні.  
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК 

ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 

Неженець А.І., студентка, Весперіс С.З., к.е.н., доцент 

Конотопський інститут СумДУ 

У сучасних умовах господарювання 

конкурентоспроможність як економічна категорія виступає 

ключовою, оскільки вона відображає науково-технічні, виробничі, 

організаційні, управлінські, маркетингові, економічні, ринкові та 

інші можливості підприємства, які реалізуються в продукції та 

послугах, що конкурують з аналогами на зовнішньому та 

внутрішньому ринках [1]. 

Проблемі конкурентоспроможності як елементу управління 

діяльністю підприємства присвячені роботи І. Ансоффа, Дж. 

Блайта, Д. Джоббера, П. Дойля, Дж. Еванса, Ф. Котлера, М. 

Портера, А. Стрікленда, А. Томпсона та ін. 

Конкурентоспроможність підприємства і продукції 

виступає агрегованим показником його конкурентних можливостей 

та здатності оперативно реагувати та пристосовуватися до чинників 

мінливого зовнішнього середовища. Д. В. Погребняк зазначає, що 

конкурентоспроможність підприємства і його продукції може бути 

визначена як комплексна порівняльна характеристика, яка 

відображає ступінь переваги сукупності оціночних показників його 

діяльності, що визначають успіх підприємства на певному ринку за 
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певний проміжок часу, по відношенню до сукупності показників 

конкурентів [4]. 

Термін «інновації», як економічну категорію, ввів у науку 

австрійський економіст І. Шумпетер. Саме він одним з перших 

вивчав інноваційні процеси та пов’язані з ними наслідки. Сучасні 

науковці, наприклад, Ф. Ясен, Ю. Морозов, інноваціями вважають 

прибуткове використання нових технологічних засобів. Б. Санто 

стверджує, що інновація це створення та реалізація 

конкурентоспроможних технологічних переваг. Серед українських 

науковців, що вивчають питання інновацій відомі С. І. Кравченко, 

О. Ю. Шилова та В. М. Хобта. 

 Інноваційна діяльність підприємства, насамперед, 

спрямована на підвищення конкурентоспроможності продукції, що 

випускається [5]. Конкурентоспроможність товару означає 

відповідність товару умовам ринку, конкретним запитам 

споживачів за якісним, технічним, економічним, естетичним, 

комерційним характеристикам та умовам його реалізації, таким як 

ціна, строки поставок, канали збуту, сервіс. 

Конкурентоспроможність українських підприємств на 

динамічному світовому ринку на даний момент є ключовою та 

найгострішою проблемою вступу у світове економічне 

співтовариство.. На світовому ринку конкурентоспроможними 

визнано менше 1% українських товарів та послуг. Крім того, 

застаріла виробнича база більшості підприємств України не 

дозволяє їм виробляти продукцію, яка за якістю і рівнем витрат 

відповідає світовим стандартам. Але, незважаючи на незначні 

масштаби інноваційної діяльності, позитивний вплив впроваджених 

інновацій на економічні показники виробництва очевидні: більш 

ніж 90% підприємств, що впровадили інновації, змогли отримати 

приріст якісної продукції, підвищити її конкурентоспроможність, та 

розширити ринки збуту. 

Оцінка потенційних можливостей окремих галузей 

економіки України щодо підвищення конкурентоспроможності 

дозволяє визначити опорні галузі і виробництва, які повинні взяти 

на себе провідну роль у розвитку економіки, а з часом і зайняти 

ключові позиції в її структурі. Для України це, насамперед, 

переробні галузі, наукоємні та високотехнологічні галузі 
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машинобудування та оборонної техніки, а також легкої і харчової 

промисловості. Багато підприємств цих галузей вже 

зарекомендували себе конкурентоспроможними суб'єктами 

зовнішнього ринку, але їх позиції там поки що не дуже міцні через 

внутрішні проблеми і коливання кон'юнктури на світовому ринку. 

Посилення конкурентних позицій в цих галузях може бути 

досягнуто тільки за умов істотного збільшення інвестиційних 

можливостей і нагромадження інноваційного потенціалу. 

Під конкурентоспроможністю розуміється «здатність 

підприємства виробляти товари або послуги, які можуть 

конкурувати на світовому ринку». У свою чергу під інновацією 

розуміється «впровадження нової або суттєво поліпшеної ідеї, 

товару, послуги, процесу або практики, яка призначена для 

отримання поліпшеного результату» [2]. 

Конкурентоспроможність будь-яких об’єктів можна 

підвищити тільки шляхом інновації, власних або придбаних 

новинок в галузі підвищення якості будь-яких процесів як на макро-

, так і на макрорівні. 

Так як конкурентоспроможність синтезує та інтегрує безліч 

різних факторів, то ефективну інноваційну діяльність можливо 

здійснити тільки із застосуванням інструментів 

конкурентоспроможної економіки [3]. 

Основними причинами низького сприйняття інноваційних 

процесів промисловості України можна назвати: 

– низький технічний рівень виробничих фондів 

підприємства; 

– нестача інженерно-технічних та робочих кадрів високої 

кваліфікації, здатних сприймати та використовувати нововведення; 

– протидія з боку працівників підприємства до нововведень; 

– небажання керівників приймати рішення, пов’язані з 

додатковим ризиком та відповідальністю; 

– нестача інвестицій в розвиток інноваційної 

інфраструктури.  

Підприємства які впроваджують інновації постійно 

знаходяться в зоні підвищеного ризику. Зростання прибутку, 

зменшення витрат, розширення ринків збуту стимулюють 

підприємства впроваджувати конкурентоспроможні інновації. 
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Важливою ознакою інновації в умовах ринкового 

господарювання є новизна споживчих властивостей [6]. 

Найбільш типовими причинами інновацій, які дають 

конкурентні переваги підприємству, є нові технології; нові чи 

змінені запити покупці; поява нового сегмента галузі; зміна 

вартості; зміна державного регулювання. 

Таким чином, розвиток інноваційної діяльності в контексті 

підвищення конкурентоспроможності підприємства є досить 

актуальним, так як проблема підвищення ефективності виробництва 

постає перед кожною підприємницькою структурою незалежно від 

сфери і місця її діяльності. Упровадження інновацій тільки тоді має 

успіх, коли ефект для економіки та суспільства перевищує наявні 

затрати. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 

Весперіс С.З., к.е.н., доцент 

Конотопський інститут СумДУ 

Випуск конкурентоспроможної промислової продукції – 

головна вимога ефективної діяльності підприємства. Проте, 

складність процесу оцінки рівня конкурентоспроможності 

промислової продукції обумовлюється багатоаспектністю 

поняття конкурентоспроможності та необхідністю оцінки різних 

показників; особливостями промислової продукції та 

сформованим складом персоніфікованої системи показників; 

залежністю від інформаційного забезпечення та умов ринкового 

середовища тощо. Тому проблема вибору методики оцінки рівня 

конкурентоспроможності промислової продукції є достатньо 

актуальною. 

Методологія визначення конкурентоспроможності 

продукції розглядалась у наукових роботах Г.Л.Азоєва, 

Ю.Б.Іванова, Ф.Котлера, М.Портера, Р.М.Тихонова, 

Р.А.Фатхутдінова, А.Ю.Юданова та інших вітчизняних і 

зарубіжних економістів.  

Конкурентоспроможність промислової продукції 

визначається сукупністю властивостей цієї продукції, що входять 

до складу її якості, інших її властивостей, що визначають витрати 

споживача, які забезпечують можливість реалізації продукції на 

конкретному ринку у певному періоді. 

Основними критеріями, що визначають 

конкурентоспроможність  промислової продукції, є технічний 

рівень продукції, рівень якості виготовленої продукції відповідно 

до вимог міжнародних стандартів ІСО та інших міжнародних 

організацій, законодавчих органів держави і специфічні вимоги 

споживачів; рівень якості продукції в експлуатації або 

споживанні, рівень витрат споживача на придбання продукції [2, 

3]. 

Оцінка конкурентоспроможності продукції ґрунтується на 

порівнянні сукупності значень показників якості і економічних 
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показників цієї продукції з відповідною сукупністю базових 

значень цих показників.  

Принципи і методи оцінки рівня конкурентоспроможності 

можуть бути використані для обгрунтування рішень щодо 

комплексного дослідження ринку на основі аналізу динаміки 

технічного рівня і якості продукції на ринку; розробки заходів з 

підвищення рівня конкурентоспроможності продукції; оцінки 

перспектив продажу конкретних виробів і формуванні структури 

продажів; контролю якості продукції; встановленні цін на 

продукцію, призначену для реалізації; атестації продукції на 

вищу категорію якості; вирішення питання про доцільність 

постановки продукції на виробництво; зняття продукції з 

виробництва або її модернізації; підготовки інформації для 

реклами продукції [4]. 

Номенклатура показників якості промислової продукції 

включає наступні групи показників [1]: показники призначення; 

показники економного використання сировини, матеріалів, 

палива та енергії (під час експлуатації продукції); показники 

надійності (ремонтопридатності, безвідмовності, довговічності, 

збереженості); ергономічні показники; естетичні показники; 

показники технологічності (під час експлуатації виробу); 

показники транспортабельності; показники стандартизації та 

уніфікації; патентно-правові показники; екологічні показники; 

показники безпеки. 

При виборі номенклатури показників якості продукції для 

оцінки її рівня конкурентоспроможності необхідно враховувати 

наступне: 

- у групі показників призначення необхідно виділяти 

підгрупу класифікаційних показників, які використовуються на 

етапі вибору відповідного базового зразку і у подальшій оцінці 

участі не приймають; 

- у групі показників призначення, надійності, 

технологічності, економного використання сировини, матеріалів, 

палива і енергії необхідно враховувати лише ті показники, які є 

найбільш важливими для споживача в умовах конкретного 

ринку; 
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- у групи показників стандартизації та уніфікації 

включаються показники, які враховують кількість складових 

частин виробів, що випускаються за стандартами ІСО та 

національними стандартами; 

- у групі патентно-правових показників найбільш 

важливим при оцінці рівня конкурентоспроможності 

промислової продукції є показник патентної чистоти, який 

виражає ступінь втілення у цій продукції технічних рішень, які 

не підпадають під дію патентів. Якщо виріб має складові частини, 

що не мають патентної чистоти, необхідно визначити заходи і 

витрати, необхідні для забезпечення патентної чистоти виробу. 

Патентний пошук здійснюється згідно із вимогами відповідних 

стандартів; 

- групи екологічних показників і показників безпеки 

вибираються виходячи із вимог міжнародних, національних 

стандартів і технічних регламентів і норм, а також чинного 

законодавства країни. Продукція, яка не відповідає цим вимогам, 

є неконкурентоспроможною і не може бути реалізованою на 

певному ринку. 

У випадку, якщо за значенням будь-якого показника якості 

продукція не відповідає вимогам діючого законодавства і 

технічним регламентам конкретного ринку, то подальша оцінка 

конкурентоспроможності цієї продукції є недоцільною. 

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна 

зазначити, що під час визначення конкурентоспроможності 

промислової продукції необхідно враховувати не лише технічний 

рівень продукції, але й її технічні параметри, які визначають 

ефективність використання промислової продукції. 
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ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕРЕЗ ІНСТРУМЕНТИ ТА ЗАСОБИ ДЕМОГРАФІЧНОЇ 

ПОЛІТИКИ ТА МІСЦЕ В НИХ УКРАЇНИ 

  

Заєць Є., учениця, Олех А.П., учитель 

 

Конотопська ЗОШ № 3 

 

Демографічна політика – це діяльність органів державного 

управління і соціальних інститутів, спрямована на створення 

сталих кількісних та якісних параметрів відтворення населення. 

Вона являє собою систему загальновизнаних на рівні управління 

ідей і концептуально необхідних засобів.  

Необхідність проведення демографічної політки – вплив 

держави на процеси народжуваності – визнана практично всіма 

країнами світу, незалежно від демографічної ситуації та темпів 

зростання населення. Метою демографічної політики є зміна або 

підтримка існуючих демографічних тенденцій . 

Основною причиною загострення демографічної кризи в 

Україні є зниження до критичного рівня народжуваності. 

Сучасний її стан такий, що забезпечується лише половина 

потрібного для відтворення населення. 

Сучасна демографічна ситуація в Україні викликає 

занепокоєння, оскільки їй притаманна низка загрозливих 

тенденцій: середня тривалість життя в Україні становить 66 

років; спостерігається надвисока смертність чоловіків 

працездатного віку: у 30-річному віці чоловіки гинуть учетверо 

частіше за жінок; високий рівень дитячої смертності; Україна має 

один з найнижчих рівнів народжуваності у світі; епідемічні 

показники захворюваності на туберкульоз у 10–12 разів 

перевищують показники в розвинених країнах;  щодня в Україні 

стає на 35 ВІЛ-інфікованих більше; стан здоров’я населення на 50 

% залежить від способу життя. В Україні споживають 12 л 

алкоголю на особу щороку. За даними ВОЗ, якщо річне 

споживання перевищує 8 л на особу, відбувається поступова 

деградація суспільства [1]. 
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Україна вступила у стадію стійкої і тривалої депопуляції. У 

цих умовах демографічні зміни і тенденції в найближчій і більш 

віддаленій перспективі будуть значно залежати від прийнятої 

національної стратегії демографічної безпеки. З огляду на це, 

дослідження сутності демографічної безпеки та розробка 

державних механізмів нейтралізації демографічних загроз є 

надзвичайно актуальним та своєчасним. 

Напередодні буремних 2014 – 2017 років за даними 

Держкомстату України середня очікувана тривалість життя в 

Україні становила 71,15 року (серед чоловіків – 66,1 року, серед 

жінок – 76 років). За даними міжнародного оцінювання у 2015 

році в Україні було 120 випадків материнської смертності, в той 

час як у сусідній Польщі – 12, Румунії – 56,    а у Німеччині – 42. 

У 2015 році в Україні було 2378 випадків смерті немовлят у перші 

28 днів життя, в той час як у Польщі – 1122, Румунії – 1047, а у 

Німеччині – 1449 випадків. 

За оцінкою Державної служби статистики України, станом 

на 1.11.2017 року чисельність наявного населення України 

становила 42 млн. 418 тис. 235 осіб (без врахування тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим і м. 

Севастополь). За січень-жовтень 2017 року чисельність 

населення зменшилася на 166 тис. 307 осіб, зокрема природне 

скорочення становило 171 тис. 153 осіб, міграційний приріст     3 

тис. 787 осіб. Міське населення становить 69,1 %, сільське –  30,9 

%. Густота населення – 74,3 осіб/км². 

В Україні сучасна демографічна ситуація викликає 

занепокоєння. Скорочення чисельності населення, зниження 

тривалості життя та народжуваності, від’ємне сальдо міграції 

стали характерними ознаками демографічної ситуації 

дев’яностих років [2]. 

Стратегічне значення демографічного фактора має 

непересічне значення для майбутнього розвитку держави. Тому у 

практику державного управління необхідно запровадити 

принципи орієнтації розвитку країни, передусім на інтереси 

населення та сім’ї, на забезпечення умов їх всебічного розвитку 

та реалізації. Центральну роль у цьому мають відігравати:  
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подолання бідності; глибоке  реформування сфери праці; 

забезпечення ефективної зайнятості. 

Оскільки через зміну урядів, парламентів і Президента, 

через трагічні події на сході України у 2014-2017 роках, так і не 

була втілена Комплексна програма активізації національної 

демографічної політики до 2015 року, пропонуємо українському 

парламенту та уряду розробити та затвердити подібну програму 

до 2025 (або 2030) року, реалізація якої повинна стати 

визначальним пріоритетом діяльності влади як у центрі, так і на 

місцях. 

В умовах значного зниження народжуваності, зростання 

смертності та погіршення здоров'я необхідно докласти 

максимальних зусиль для збереження населення України. Це має 

бути основним змістом демографічних стратегій держави 

сьогодні. При обмежених фінансових можливостях, а також 

занепаді системи соціального захисту, основна увага має  

спрямовуватись на вирішення проблем, що безпосередньо 

впливають на рівень захворюваності і смертності населення і, 

зокрема, дітей та жінок. У зв’язку з цим необхідно реформувати 

систему охорони здоров'я, а також збільшити асигнування на 

розвиток цієї сфери. Тим більше, що в умовах стрімкого старіння 

населення потреба в коштах на охорону здоров'я та соціальне 

забезпечення осіб похилого віку постійно зростає. 

Населення має бути соціально захищеним, а специфічна 

демографічна політика повинна підсилюватися заходами 

держави щодо виходу з економічної кризи. Проте суверенність 

особи несумісна з соціальним, а тим більше державним 

патерналізмом, котрим була пройнята демографічна політика в 

колишньому СРСР. Держава повинна забезпечувати соціальний 

захист своїх громадян, але не перетворювати їх на утриманців. 

Найвища мета такої політики – домогтися, щоб якомога менша 

частина населення залежала від суспільної благодійності .Це у 

свою чергу передбачає удосконалення умов реалізації трудового 

та духовного потенціалів населення. Цьому можуть слугувати 

заходи щодо забезпечення зайнятості населення – створення 

нових робочих місць, навчання та перекваліфікація 
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працездатних, особливо в тих галузях суспільного виробництва, 

де очікується найбільше безробіття. 

У сфері сімейної політики та народжуваності основною 

метою є формування системи особистих і суспільних цінностей, 

орієнтованих на створення сім’ї з двома дітьми, зміцнення та 

підвищення її виховного потенціалу як основного осередку 

відтворення населення. Об’єктами безпосередньої уваги держави 

повинні бути молоді сім’ї та сім’ї з дітьми. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» 

ЕНЕРГЕТИКИ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ 

 

Лаврій С.П., учениця, Олех А.П., учитель 
 

Конотопська ЗОШ № 3 

 

Війна за традиційні обмежені джерела, наприклад, вугілля 

та нафту, вже спричинила низку конфліктів у світі, і Україна не 

є, на жаль, винятком. Спокуса отримати швидкий прибуток від 

володіння енергетичними ресурсами є однією з причин 

військових дій на Сході країни, де страждають звичайні люди, які 

стали заручниками ситуації. Розвиток відновлювальної 

енергетики веде до децентралізації постачання енергетичних 

ресурсів, тому ризик, що певна територія стане об’єктом 

потенційного вторгнення, значно зменшується [1]. 

Відновлювальна енергетика – енергетична галузь, що 

спеціалізується на отриманні та використанні  

енергії  з відновлюваних джерел енергії. До відновлюваних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Енергетика
https://uk.wikipedia.org/wiki/Енергія
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джерел енергії належать: променева  енергія 

Сонця,  вітер,  гідроенергія, природна теплова енергія тощо. 

Розвиток відновлюваної енергетики має величезне 

значення з огляду на подальшу долю людства, оскільки горючі 

корисні копалини, що є основою виробництва енергії на початку 

ХХІ ст., мають обмежені запаси, які рано чи  пізно будуть 

вичерпані. Ідеальним для виживання людства був би сталий 

розвиток, концепція, за якою виробництво й споживання в 

суспільстві були б збалансовані так, щоб не залежати від 

ресурсів,  доступних лише тимчасово [2]. 

Відновлювальні джерела енергії мають низку переваг для 

довкілля: вони невичерпні; не порушують екологічного балансу 

планети; несуть незрівнянно менші ризики для навколишнього 

середовища; не продукують викиди парникових газів і інших 

шкідливих речовин, а отже є більш безпечними для здоров’я 

людей; створюють можливість економічного зростання та 

створення нових робочих місць.  

Найбільшими виробниками «зеленої» електроенергії у світі 

є Китай, США, Німеччина, Італія, Іспанія, Японія та Індія. Їх 

сумарні потужності становлять 71,5% світових. До переходу на 

відновлювальну енергетику підключилися всесвітньо відомі 

бренди – IKEA, Nike, Apple, Microsoft, Facebook та інші. Сьогодні 

81 світова корпорація офіційно підтримала цей розвиток. Google 

офіційно споживає 100% своєї енергії з відновлюваних установок 

вітру та сонця. [3]. 

У Сумах запрацювала єдина в області сонячна 

електростанція на трекерах, яку змонтувала і ввела в 

експлуатацію будівельна компанія «Федорченко».  

Зелена» енергетика – це вже не екологічне питання, а 

економічне. Зараз всі країни розглядають майбутню енергетику з 

точки зору використання місцевих енергоджерел та створення 

нових робочих місць. 

«Зелена» енергетика – рішення більшості енергетичних 

проблем, проблем з війнами, бо вони ведуться за енергоресурси. 

В Україні є достатній потенціал для вітрової, сонячної та 

гідроенергетики. Саме це надає нам можливість використовувати 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Сонячна_енергія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сонячна_енергія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вітер
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гідроенергія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Теплова_енергія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Людство
https://uk.wikipedia.org/wiki/Горючі_корисні_копалини
https://uk.wikipedia.org/wiki/Горючі_корисні_копалини
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сталий_розвиток
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сталий_розвиток
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вище перелічені енергоресурси та застосовувати досвід 

Євросоюзу, Китаю та інших країн, які на сьогодні досягли 

високого рівня. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

Мороз А.О., студентка, Попович О.І., викладач 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

Фінансовий ринок являється одним з основних і 

визначальних складових становлення та розвитку будь-якої 

країни. Він об’єднує у собі всі сфери фінансово-економічної 

діяльності, і є дуже чутливим до внутрішніх і зовнішніх факторів 

впливу та відзначається мінливістю ситуації. Саме тому 

регулювання фінансового ринку та його складових потребує 

значної уваги управлінців усіх рівнів. Можна виділити такі 

особливості  фінансового ринку України : відносно млявий 

характер розвитку та значна кількість негативних чинників, що 

перешкоджають рівномірному становленню усіх його 

складових.З процесами розбудови української держави та 

реформуванням її економіки  безпосередньо пов’язане 

формування фінансового ринку в Україні. Основним завданням 

ринку є переміщення фінансових ресурсів від, хто має їх 

надлишок, до тих, кому потрібні інвестиції [4]. 
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На сьогоднішній день найактивнішими інституційними 

учасниками фінансового ринку України є: комерційні банки, 

страхові компанії, фондові біржі, адже саме вони складають 

найбільшу частку фінансових ресурсів і мають безпосередній 

вплив на розвиток виробництва в країні,інвестиційний клімат і 

добробут населення. 

Якщо проаналізувати дані останніх років, то можна 

побачити,що кількість банківських установ має тенденцію до 

зменшення, відповідно кількість банків як з частковим, так із 

100%іноземним капіталом також зменшуються.  Починаючи з 

2014  року, відносно 72   банківських установ прийнято  рішення 

щодо їх ліквідації. [5].  Помітним є скорочення не лише кількості 

банківських установ, але і їх структурних підрозділів. Так, за 

результатами звітів Національного банку України станом на 1 

січня 2017 року в Україні функціонувало 96 банків. Перехід 

Приватбанку у власність держави суттєво змінив структуру 

банківської системи України і станом на 1 січня 2017 року банки 

з приватним українським капіталом складали близько 13%, банки 

іноземних банківських груп – 35%, державні – 51,3%. 

Отже, дослідження сучасного стану банківського сектору 

української економіки дає можливість виявити декілька проблем 

в банківській сфер, політична та фінансова нестабільність в 

країні, низька якість банківських активів, зниження ліквідності 

банківських активів,низька довіра до банківської системи серед 

населення, недосконала та нестабільна нормативно-правова база 

в державі,висока ступінь вразливості банківської системи до 

валютно-курсової політики в країні,що проводиться НБУ. 

 Напротязі останніх років Банківська система України 

знаходиться у стані системної кризи, яка обумовлена 

сировинною моделлю розвитку національної економіки, 

постійною нестачею довгострокових банківських ресурсів, 

диспропорціями банківських балансів та неефективними діями 

монетарного регулятора, що в кінцевому результаті призвело до 

трикратної девальвації гривні, вразливості банків та їхніх 

клієнтів до валютних шоків. У звіті «Глобальний індекс 

конкурентоспроможності 2016-2017» Україна посідає останню 

позицію серед 138 держав за показником «Надійність банків», 
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116 місце – за показником «Доступність фінансових послуг» та 

112 місце – за показником «Легкість доступу до кредитів» [1]. 

Щоб зміцнити власні позиції на фінансовому ринку 

банківським установам потрібно, в першу чергу,покращити 

показники ліквідності через взаємодію з іншими фінансовими 

посередниками,торговцями цінними паперами,застосування 

нестандартних схем роботи з іншими гравцями ринку 

банківських послуг,пошук неформальних підходів у 

взаємовідносинах із клієнтами шляхом розробки індивідуальних 

графіків погашення заборгованості, заміни застави, організації 

проведення угод між вкладником і позичальником на вигідних 

для банку умовах та інформування про такі можливості клієнтів, 

підвищення стандартів надання традиційних банківських 

послуг,розробка принципово нових банківських продуктів і 

послуг, створення позитивного іміджу банку тощо. 

    З давніх-давен золото відігравало важливу роль в 

економіці країни, а на сьогодні воно набуває статусу 

інвестиційно-привабливого інструмента. Досить давноіснує 

золоте правило інвестора: 10–15% своїх вкладень необхідно 

здійснювати в золото. Формування ринку золота та дорогоцінних 

металів в Україні розпочалося переходом країни до ринкових 

перетворень, коли були введені реформи зі скасуванням 

державної монополії на операції з дорогоцінними металами. 

    Проте навіть через 25 років ринок золота в Україні 

знаходиться на початкових стадіях розвитку і потребує великої 

уваги до себе. Хоча беззаперечним є той факт, що кількість 

банків-учасників золотих відносин з кожним роком поступово 

збільшується. Як наслідок – українські ціни на золото стають все 

ближчими до світових котирувань [3]. Постійне зростання 

попиту на золото на світовому ринку, а також стабільність цього 

металу та надійність вкладень у нього, призводить до постійного 

зростання його ціни і в Україні. 

Щодо  розвитку страхового ринку, то слід зазначити, що 

страхування є одним із найважливіших секторів національної 

економіки і забезпечує перерозподіл 8–12 % валового 

внутрішнього продукту. Криза останнього періоду  критичним  
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чином відзначилася на страховому ринку України, адже кількість 

страхових компаній за даний період зменшилася на 87 одиниць. 

Своєрідним був і розвиток ринку цінних паперів.На 

сьогодні відомо, що в умовах глобалізації саме ринок цінних 

паперів може стати тим елементом економіки, який сприятиме 

притоку не тільки заощаджень населення, гарантуючи їм високу 

дохідність, але й іноземних інвестицій та спровокує підвищення 

конкурентоспроможності підприємств. Нині, за даними 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

масштаби емісійної діяльності в Україні неухильно зростають. 

Фінансовий ринок України має визначальний вплив на 

функціонування фінансової системи країни і від того, наскільки 

стабільно він функціонуватиме та інтенсивно розвиватиметься, 

буде залежати й успішність фінансової системи країни в цілому. 

Державна політика, яка здійснюється з метою підвищення 

ефективності функціонування фінансового ринку України, 

повинна включати єдиний збалансований комплекс заходів, 

спрямованих на забезпечення стабільності та стійкості 

фінансової системи. А тому слід формувати державну фінансову 

політику з конкретною метою: підвищення емісійної активності 

ринку акцій, що створить передумови капіталізації вітчизняного 

виробничого сектора; стабілізація курсу національної валюти 

відносно іноземних та її укріплення за рахунок поповнення 

золотовалютних резервів. 
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СУТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНЗИТНОГО Й 

ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 

Никифоров Д.Ю., учень, Олех А.П., учитель 

Конотопська ЗОШ № 3 

Розвиток транзитного та транспортного потенціалу України 

є одним із пріоритетних завдань економіки, адже  це передумова 

економічного  зростання та підвищення конкурентоспроможності 

не тільки транспорту, а й усієї економіки України. 

  За роки незалежності транзит став найважливішою 

складовою експорту послуг, адже частка транспортних послуг 

становить 85%. За розрахунками британського інституту Рендел, 

Україна має найвищий у Європі потенційний коефіцієнт 

транзитності завдяки своєму геополітичному положенню в Євразії 

– між Росією, Центральною Азією та Європою за досить 

розвиненої мережі шляхів сполучення [1]. 

Однак останнє десятиріччя перед транспортом постала 

низка нових проблем, що набули статусу національних. Курс 

України на європейську інтеграцію та ринкові перетворення  

передбачають інтеграцію транспорту у європейські та євразійські 

транспортні системи, перш за все, через розбудову мережі 

міжнародних транспортних коридорів [2;3]. 

Транспортна система України є дуже важливою 

стратегічною ланкою економіки. Її розвиток і забезпечення 

ефективної діяльності сприятимуть підвищенню добробуту 

населення, розвитку промисловості та економіки в цілому. Але 

сучасний стан транспортної інфраструктури є незадовільним, а 

його розвиток відбувається дуже повільно. Тому для усунення 

причин такого кризового стану та подальшого розвитку з 
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упровадженням інноваційних досягнень у транспортній галузі 

необхідно сформувати державну політику [2]. 

Україна має всі необхідні геоекономічні та геополітичні 

передумови для формування сучасної транзитної системи, яка 

відповідала б європейським стандартам. Але затяжна економічна 

криза та складна політична ситуація в країні не дають 

використовувати наявний транзитний потенціал в повній мірі. 

Збереження та розвиток такого важливого ресурсу дозволить 

нашій країні не лише одержати додатково значні фінансові кошти 

але й посісти гідне місце в світовій економіці. В умовах 

обмеженості фінансових ресурсів для розвитку високовартісних 

об’єктів транспортної інфраструктури Україні необхідно 

максимально реалізувати можливості, що надає співробітництво з 

ЄС у рамках політики сусідства для розвитку на території України 

маршрутів транс’європейської транспортної мережі та 

міжнародних транспортних коридорів. Мова йде про реалізацію 

проектів із залученням фінансових інструментів ЄС та коштів 

фінансових установ ЄС.  

Для транспортного сектору 2014 – початок 2018 рр. стали 

періодом значних випробувань: зруйнована інфраструктура 

Донбасу, під питанням  спроможність сектору до функціонування 

в умовах тривалих бойових дій на сході країни, скорочення 

виробництва товарів базовими галузями промисловості, що 

генерують вантажну базу для перевезень тощо. Це негативно 

позначається на фінансовому стані підприємств галузі, які не 

мають коштів для відбудови та оновлення рухомого складу. 

Відбуваються  зменшення обсягів перевезень вантажів на ринку 

авіасполучень, обсягів переробки вантажів портами 

континентальної частини України. 

 Тому дуже актуальною є співпраця зі світовою спільнотою, 

з міжнародними організаціями, кредити яких допоможуть 

відродити транзитний та транспортний потенціал України. 

Для успішної реалізації державної політики в сфері транзиту 

та з метою залучення прямих інвестицій потрібно всі зусилля 

спрямувати на формування сприятливого економічного та 

управлінського середовища для забезпечення балансу інтересів 

держави та інвестора. 
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Важливими умовами для залучення інвесторів, у тому числі 

для розвитку транзитних перевезень, є прозорість, стабільність 

економічної та політичної ситуації. Реалізація послідовної 

державної політики у сфері транзиту, сприятиме залученню 

інвестицій. Також необхідно максимально знизити ризики для 

інвестора та його інвестицій, особливо при вкладенні коштів у 

довгострокові проекти. 

Розвиток транзитних перевезень територією України 

сприятиме зростанню надходжень до державного й місцевих 

бюджетів у вигляді податків та зборів. Водночас у нашій державі 

нерозвиненою залишається транспортна інфраструктура, 

логістична діяльність, мережа придорожнього сервісу, а також 

наявні адміністративні бар’єри, які стримують його розвиток.  

На автомобільному транспорті слід забезпечити розбудову 

сучасної мережі автодоріг, розробити і ухвалити Закон України 

«Про швидкісні автомобільні дороги», основний наголос у якому 

зробити на впровадження дійових механізмів взаємодії з 

міжнародними фінансовими організаціями, банками, приватними 

інвесторами для залучення коштів на фінансування будівництва 

швидкісних автомобільних доріг різноманітними шляхами. 

Заслуговує на увагу і питання впровадження в Україні платних  

автомобільних доріг. 

На авіатранспорті потрібно упровадити системи 

держзамовлення на створення літаків і безпілотних літальних 

апаратів держпідприємством (ДП) «Антонов». Перший значний 

крок у цьому напрямі зроблено наприкінці березня 2015 р., коли   

ДП «Антонов» було включено до складу Держконцерну 

«Укроборонпром» [4]. 

На морському транспорті необхідно підготувати і 

реалізувати національну програму відродження судноплавної 

галузі на період до 2030 р. 

На залізничному транспорті на законодавчому рівні 

необхідно підвищити відповідальність вантажоодержувачів за 

пошкодження вагонного парку, що включатиме поряд із 

відшкодуванням витрат на ремонт також компенсацію 

неотриманого прибутку залізниць внаслідок неможливості 

використання вагонів на час їх ремонту. 



42 

 

 

Література: 

1. Комчатних О.В. Транзитний потенціал України: сучасний стан 

та перспективи розвитку [Текст] О.В. Камчатних,             Н.О. 

Редько // Науковий журнал. ‒ 2016. ‒ Вип. 3. ‒ С. 148 ‒ 153 

2.   Макаренко М. Транспортний сектор економіки України: 

тенденції та перспективи розвитку [Текст] / М. Макаренко,         М. 

Цвєтов // Економіст. ‒ 2007. ‒ № 6. ‒ С. 24-27. 

3.   Подп’ятникова А.Я. Розвиток транзитного потенціалу в 

Україні: сучасні тенденції / А.Я. Подп’ятникова //  Державне 

управління та місцеве самоврядування. ‒ 2015 – Вип.2. – С. 199-

211 

4.  Дутов М.М., Сидоренко В.В. Напрями удосконалення 

правового регулювання, транзитного потенціалу України [Текст] / 

М.М. Дутов, В.В. Сидоренко // Економіка та право. ‒ 2016 ‒ №1 

(43). ‒ С.25-32. 

 

РИНОК СІЛЬГОСПУГІДЬ УКРАЇНИ ТА ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД 

Григорець А.Г., студент, Бащук Л.В., викладач 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

        В Україні не стихають дискусії про ринок сільгоспугідь. 

Питання щодо запровадження купівлі-продажу земельних 

ділянок для ведення товарного агровиробництва, вочевидь, знову 

буде серед пріоритетних у Верховній Раді. Тим часом, проблем, 

які треба розв’язати перш ніж буде запроваджено вільний ринок 

сільгоспугідь, вистачає. Одна з них — у агроформувань є певна 

кількість ресурсів. Часто їх бракує для господарювання, щоб 

посіяти-зібрати. Якщо постане питання ще й викуповувати землю 

— для частини це непідйомний тягар, і вони відмовляться від 

сільгоспвиробництва. А земля — основний ресурс для 

господарювання, принаймні для рослинництва. Зараз 

агроформування орендують гектари у громадян, які отримали 

наділи під час розпаювання колективних господарств. Завтра 

селяни захочуть продати свої паї. І у підприємства, яке працює на 
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цій землі, буде невеликий вибір: або воно знаходить гроші, щоб 

викупити гектари, або їх втрачає.З великою ймовірністю, якщо 

запровадити ринок сільгоспугідь, власниками стануть не ті, хто 

їх обробляє. На нещодавніх парламентських слуханнях відбулася 

чергова спроба знайти українську модель регулювання обігу 

земель сільськогосподарського призначення. І вкотре аграрії, 

представники асоціацій, громадяни-землевласники, політики не 

знайшли відповіді на ключове питання: як, коли і на яких умовах 

скасувати мораторій, відкривши ринок сільгоспугідь?Очевидно, 

що суспільство, політикум і бізнес не мають компромісного 

бачення щодо цієї моделі земельного ринку.  

       Але водночас усі погоджуються, хоча часто вголос цього не 

визнають, що прихований ринок землі в Україні успішно 

функціонує і процвітає. Ще б пак, бiльше 20% земель вже 

знаходяться у приватнiй власностi. Близько 1 млн українців із 6,8 

млн власників земельних паїв не встигли стати учасниками 

земельного ринку через безпринципність вітчизняного 

політикуму. Понад 400 тис. громадян не реалізувалися, як 

власники землі і не змогли її передати у спадок. Нинішній стан 

земельних відносин передбачає два можливих варіанти 

розгортання ситуації – швидке, але зважене реформування, або 

кволий рух в безодню, який відбувається останні 25 років.Я 

усвідомлюю, що головними чинниками, які стримують ринок 

землі, є побоювання політичних еліт порушити крихку рівновагу, 

що склалася, а також – нерiвні можливості для великих і малих 

землевласників, відсутність альтернатив у прийнятті рішень. Ці 

побоювання включають ризики нерівної конкуренції, браку 

коштів на викуп землі, неефективного аграрного 

господарювання, а також страхи рейдерства, захоплень та інших 

кримінальних  факторів.Чинна модель земельних відносин, при 

якій наша держава фактично топчеться на місці багато років, для 

багатьох гравців є зрозумілою і економічно цікавою. Перш за все, 

необхідно повернути фінансові інструменти існуючому ринку 

оренди землі. Це зокрема, право застави, продаж орендних прав, 

інструменти емфітевзису… Як наслідок, всі учасники ринку, які 

працюють на умовах оренди, отримають можливість значно 

ширшого доступу до коштів для фінансування бізнесу або викупу 
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землі за умови відкритого ринку. По-друге, слід надати 

власникам землі можливість отримувати довгострокове, пільгове 

банківське кредитування. Ближчим часом маємо визначити та 

законодавчо врегулювати юридичні аспекти відкриття ринку 

землі. Це дасть орієнтир українським землевласникам, а також 

інвесторам. Ринок землі може бути відкритим тільки із 

урахуванням серйозних законодавчих запобіжників. Серед них:1)   

надання пріоритетного права на придбання землі с/г призначення 

українським громадянам та громадам;2)    мораторій або високі 

ставки податку на перепродаж землі;3) встановлення 

мінімальних цін, за якими держава матиме пріоритетне право 

викупити землі;4) обмеження права купівлі ріллі іноземцями на 

12-15 років. У випадку продажу ними придбаної землі 

пріоритетне право на купівлю матиме громадянин України.Усі ці 

та інші етапи та умови мають бути виписані у пакеті 

законопроектів, який необхідно приймати одночасно. 

       Які обмеження запроваджували у країнах, що пройшли цей 

шлях.У різних європейських країнах неоднаковий рівень 

централізації та децентралізації управління земельними 

ресурсами. А повноваження щодо регулювання 

землекористування здійснюють представницькі органи 

територіальних громад та такі спеціалізовані установи, як 

Словацький земельний фонд (Словаччина), Агентство 

сільськогосподарської нерухомості (Польща), Національна 

земельна служба (Литва), Державна земельна служба (Латвія), 

Департамент консолідації земель (Данія).Основними 

принципами політики Європейського Союзу щодо власності на 

землю, зокрема сільгосппризначення, є забезпечення права на 

вільний рух капіталу, відкриття та ведення приватного бізнесу та 

відсутність дискримінації.У країнах, що пізніше долучилися до 

ЄС, як правило, запроваджуються обмеження щодо володіння 

сільгоспземлями для іноземців (зокрема, для громадян держав—

членів ЄС  Так, у Чехії та Словаччині Середня вартість 

сільгоспземель — 4,5 тисячі доларів за гектар.В Естонії Майже 

60 відсотків земельного фонду перебуває в оренді у виробників 

аграрної продукції. Середня вартість — 5 тисяч доларів за гектар. 
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        У Польщі, Максимальна площа ділянки у власності фізичної 

особи — 500 гектарів. Податок на продаж землі коливається від 

2 до 5 відсотків і стягується з покупця. Середня вартість землі — 

10 тисяч доларів за гектар.У Румунії максимальна площа для 

фізичних осіб-100 гектарів, 94 відсотки земельного фонду 

перебуває у приватній власності. Податок на продаж — 2—3 

відсотки вартості угоди. Середня вартість – 6 тис.доларів за 

гектар. 

        У Хорватії Податок на продаж землі та землеволодіння — 5 

відсотків. Іноземці не мають доступу до купівлі аграрної землі. 

Середня вартість – 7 тис. доларів за гектар.У Сербії Ціни держава 

не регулює, існує обмеження на мінімальну ділянку — 0,5 

гектара. Іноземці не мають права на придбання землі. Середня її 

вартість – 13 тис. доларів за гектар. 

        У зазначених країнах трансформація соціалістичного 

устрою в капіталістичний призвела до скорочення частки 

агровиробництва у структурі ВВП і сприяла зростанню 

рентабельності та продуктивності агросектору.В Австрії Середня 

вартість сільгоспземлі- 42 тис.доларів за гектар. 

       Велика Британія теж не є аграрною державою. Частка 

агропромислового комплексу в національному валовому 

внутрішньому продукті — лише 0,7 відсотка, 90 відсотків 

сільгоспземель перебуває у приватній власності. 

        В Ірландії майже 91 відсоток земель сільгосппризначення 

перебуває у приватній власності, практично 20 відсотків — в 

оренді. Особливість ірландського землекористувння –

короткострокові ,сезонні орендні угоди, які традиційно 

укладаються неформально і не вимагають реєстрації на відміну 

від довгострокової оренди. Мито за оренду землі становить лише 

1 відсоток вартості угоди. Середня вартість 

сільськогосподарської землі — 39 тисяч доларів за гектар. 

        В Іспанії Земельний податок перевищує 0,3 відсотка вартості 

землі. Податок на передачу прав власності — 6—7 відсотків 

вартості угоди.  Середня вартість сільгоспземлі — 16 тисяч 

доларів за гектар. 

        Німеччина — Колишні землевласники можуть придбати 

сільгоспгектари за пільговою вартістю, але за умови 
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використання їх за призначенням протягом наступних 20 років. 

Податок становить не більш як 3,5 відсотка вартості угоди і 

стягується з покупця.Середня вартість — 32 тисячі доларів за 

гектар. 

        У Нідерландах 89 відсотків сільгоспземлі перебуває в 

приватній власності. Податок на придбання земель становить 6 

відсотків вартості угоди. Мінімальний строк оренди земельної 

ділянки — шість років, фермерського господарства — 12 років. 

Середня вартість сільгоспземлі в Нідерландах — 64 тисячі 

доларів за гектар. 

        Швейцарія -Максимальна площа ділянки регулюється 

місцевими органами в кожному кожному кантоні (самоврядній 

провінції). Мінімальний строк оренди — дев’ять років. Пріоритет 

— сімейним формам виробництва. Власник землі у разі продажу 

повинен отримати нотаріальний дозвіл від родичів, які мають 

першочергове право успадкування чи купівлі цієї землі. Середня 

вартість землі у Швейцарії — 70 тисяч доларів за гектар.  

АСПЕКТОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ 

ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
 

1 Решетняк Я.В., студент, 2 Самусь Г.І., к.е.н., викладач 

1 ННІ ФЕМ, Сумський державний університет 

2 Конотопський інститут СумДУ 

Постановка проблеми. Головним завданням, що постає 

перед процесом децентралізації являється формування 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Для запобігання 

штучного формування таких суб’єктів впроваджені критерії, 

головним з яких є спроможність новостворених громад 

виконувати покладені на неї повноваження. Проте, слід 

відмітити, що чіткого визначення наскільки новостворена ОТГ є 

спроможною – відсутнє, що і визначає актуальність обраної теми. 

Метою роботи є визначення факторів, що впливають на 

оцінку спроможності новостворених ОТГ в контексті всього 

пакету реформ у ході децентралізації. 
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Аналізом питань розвитку децентралізації займались такі 

теоретики та практики як Возняк Г., Костель М., Котенко Н., 

Ткачук А. та інші. Проте в більшості досліджень відсутнє цілісне 

бачення, що саме визначає спроможність новостворених ОТГ. 

Виклад основного матеріалу. У глосарії [1] наведено 

наступне визначення спроможності об’єднаних територіальних 

громад – це здатність органів місцевого самоврядування (ОМС) 

якісно надавати усі необхідні населенню послуги, зокрема у 

сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, 

житлово-комунального господарства тощо. 

Тобто громада може вважатися спроможною якщо 

мінімальні соціально-культурні запити населення будуть 

задоволені. Це свідчить, що основоположними критеріями для 

визначення рівня спроможності громади є фінансова 

спроможність та чисельність населення. Тож розглянемо їх більш 

детально. 

Чисельність населення 

В процесі безпосереднього формування об’єднаної 

громади аспект чисельності населення є одним з важливих 

критеріїв для новосформованих ОТГ.  

По-перше, чим більша чисельність осіб, що проживають в 

населених пунктах, які об’єднуються, тим вища ймовірність 

задоволення кадрового дефіциту оновлених органів місцевого 

самоврядування таких громад [2]. 

По-друге, у контексті медичної та освітньої реформи 

більша чисельність наявного населення в новосформованій ОТГ 

підвищує шанси на формування більшої кількості опорних шкіл 

та створює можливості для розміщення на її територій лікарень 

першого чи другого рівня. 

По-третє, більша чисельність населення дозволяє 

задовільнити більш широкий попит на ринку праці, що 

автоматично розширює інвестиційну привабливість та податкові 

надходження до бюджету, що вже безпосередньо впливає на 

фінансові аспекти життєдіяльності ОТГ.  

Тож перейдемо до розгляду наступного критерію. 

Фінансова спроможність 
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Другим, але не менш важливим, критерієм для визначення 

спроможності новоствореної ОТГ є фінансовий аспект. 

По-перше, децентралізація разом із розширенням 

повноважень ОМС надала і більш широкий спектр 

відповідальності, що включає в себе фінансування значної 

частини соціально-культурних закладів, які не відповідають 

визначеним критерієм. Отже, місцеве самоврядування визначає 

чи спроможне воно забезпечувати фінансову підтримку таких 

закладів виходячи зі своїх внутрішніх можливостей. 

По-друге, важливу роль відіграє кількість представників 

бізнесу зареєстрованих у новосформованій територіальні громаді 

та сферою їх безпосередньої діяльності. Цей аспект викликаний 

новим розмежуванням податків за яким значна їх частка 

залишається на місцях [3]. Також, виходячи із чинного 

законодавства, важливим є розташування юридичної адреси, 

адже справляння більшості податків відбувається саме за нею. 

По-третє, важливу роль у забезпеченні фінансової 

спроможності відіграє чисельність населення, особливо в 

контексті медичної реформи. Так, наприклад, чим більше 

населення новоствореної ОТГ, тим більшу медичну субвенцію 

зможе отримати громада. 

По-четверте, в контексті освітньої реформи, школи що, не 

відповідають міністерським критеріям не можуть отримувати 

фінансування із освітньої субвенції, а отже забезпечення їх 

діяльності повністю переміщується в компетенцію місцевого 

самоуправління. 

По-п’яте, рівень розбудови інфраструктури об’єднаної 

територіальної громади визначається її фінансовими 

можливостями та здатністю залучення зовнішніх фінансових 

ресурсів таких, як державна інфраструктурна субвенція 

об'єднаним громадам, гранти та інше. 

Отже, підсумовуючи вище зазначене, ми робимо 

наступний висновок, що основоположними критеріями для 

визначення спроможності новосформованих ОТГ є чисельність 

населення та рівень фінансового забезпечення громади. 

Висновок. Процес формування об’єднаних територіальних 

громад є одним з ключових завдань децентралізації. Тож, для 
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того, що б він був життєвий було створено критерій 

спроможності громад. Проте його визначення не давало чіткого 

бачення нащо саме спиратись при визначенні спроможна громада 

чи ні, що підштовхнуло нас до аналізу даного питання. 

У результаті нашого дослідження було встановлено, що на 

спроможність впливають два взаємопов’язані критерії, а саме – 

чисельність населення та фінансова спроможність. 

Отже, спроможна громада – це та громада, яка здатна 

раціонально поєднувати свої фінансові можливості та наявне 

населення. 
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ЧЕТВЕРТА ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ: ВИКЛИКИ ТА 

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Степаненко О.П., учениця, Олех А.П., учитель 

Конотопська ЗОШ № 3 

 

Нині світ знаходиться в очікуванні технологічної 

революції, яка докорінно змінить світ загалом і спосіб життя 

зокрема. На людство чекає найбільша в історії трансформація, 
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яка не омине жодного з учасників глобальної політики і в ході 

якої повністю зміняться академічний світ і суспільство.  

Промислова революція – докорінні зміни в економіці та 

виробництві. За весь час відбулось три промислові революції, а 

нині розпочалася Четверта промислова революція. Перша 

промислова революція (середина  ХVIII ст.  – кінець XIX 

ст.)  призвела до переходу від ручного 

до механізованого виробництва через використання парового 

двигуна.  Друга промислова революція (кінець XIX — середина 

XX ст.) спричинила перехід до масового виробництва, через 

використання  електродвигуна  і  конвеєра.  Третя промислова 

революція (середина XX – початок XXІ ст.) призвела до 

переходу на  автоматизоване виробництво через  

використання комп’ютерів та інформаційних технологій [1]. 

 Четверта промислова революція (з 20 – 30тих рр. XXІ ст.) 

пов’язана з оцифровуванням, роботизацією усіх сфер життя та 

стиранням меж між людиною, технологіями і природою. 

Прогнозують, що її лідерами будуть США, Японія, країни 

Європи. Межі між Третьою і Четвертою революціями розмиті, 

бо технології, які винайдені в третій хвилі набудуть 

популярності і масового використання лише у четверті хвилі[2]. 

Характерні риси Четвертої промислової революції: 

1. Високотехнологічна, інтелектуальна та сервісна економіка. 

2. Зростання частки ІТ послуг і продуктів у ВВП. 

3. Ера міні- і мікро- виробництва і зростання малого бізнесу через 

використання адитивних технологій, наприклад, 3D-принтерів, 

матриць до них, композитних матеріалів. 

4. Зростання кількості підприємців і посилення конкуренції. 

5. Зміна структури економіки і потреб суспільства, орієнтація на 

індивідуальні побажання споживача. 

6. Головні фази виробничого процесу – проектування товару чи 

послуги і просування. 

7. Альтернативні джерела відтворювальної енергії і її безпровідна 

передача. 

8. Розвинені мобільні мережі і спільне користування 

(споживання) [3]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%94%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
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9. Зростання обчислювальних можливостей комп'ютерів та 

безпрецедентна взаємодія між людиною, природою і 

технологіями. 

10. Інтернет речей (розумне місто, розумний дім, розумний одяг та 

ін.) 

11. Нова транспортна інфраструктура: масове використання 

електромобілів, безпілотного транспорту та ін. 

12. Нові цінності, поведінка, стиль життя. 

13. Горизонтальна модель відносин у суспільстві і розмивання меж 

між людьми, і навіть між країнами. 

14. Розмивання гендерних меж. 

15. Збільшення міського населення до 90 % і більше. 

16. Зростання частки зайнятих у ІТ-сфері. 

17. Нова фінансова і кредитна системи за допомогою технології 

Вlock chain. 

18. Електронний уряд. 

Недоліками впровадження ідей Індустрії 4.0. є: 

• Нерівномірний доступ до інформаційних технологій; 

• Економічна і соціальна нерівність та розшарування 

населення; 

• Безробіття; 

• Зниження цін на товари і послуги;  

• Порушення авторських прав; 

• Технологічна та інформаційна залежність людини тощо[4]. 

Але є і позитивні моменти, такі як: 

• Доступ до якісної освіти; 

• Індивідуалізація виробництва; 

• Підвищення продуктивності праці; 

• Зручний графік роботи; 

• Своєчасне медикаментозне лікування кожного індивідуума; 

• Підвищення якості життя людей; 

• Зменшення залежності від держави. 
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ресурс]. – Режим доступу: http://www.apfs.in.ua/v15_2017/44.pdf 

 

ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ НАКОПИЧЕННЯ ТА 

УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У 

КОНОТОПІ ТА В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ПОЗИТИВНОГО 

ДОСВІДУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Супрун К.В., учениця, Олех А.П., учитель 

Конотопська ЗОШ № 3 

 

Обрана тема є дуже актуальною саме в даний час, адже за 

роки незалежності України не було досягнуто значних зрушень 

з теми утилізації відходів. Наша держава є європейським 

лідером за кількістю відходів на душу населення, що є 

негативним показником для українців. Екологічна ситуація 

погіршується з кожним роком, забруднюється все більша 

частина атмосфери. Проблема поводження з відходами є 

однією з ключових екологічних проблем, особливо в Україні. 

Метою дослідження є вивчення сучасного стану 

утилізації твердих відходів, можливості застосування 

інноваційних підходів щодо ефективного вирішення 

проблем, пов’язаних із відходами, та виявлення бар’єрів, які 

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2016_1_11_21.pdf
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2016_1_11_21.pdf
http://ua-ekonomist.com/archive/2017/6/raboshlyk1.pdf
http://ua-ekonomist.com/archive/2017/6/raboshlyk1.pdf
http://www.apfs.in.ua/v15_2017/44.pdf
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гальмують ефективність цього процесу, що дозволить 

здійснювати дієві заходи щодо їх усунення. 

На кожного з семи мільярдів жителів Землі припадає 

майже тонна сміття у рік. Якщо все сміття, що накопичується 

за рік, не знищувати, а звалювати в одну купу, то утвориться 

гора висотою з Ельбрус – найвищу гірську вершину Європи (5 

642 м) [1]. 

Аж ніяк не одні лише промислові підприємства є 

джерелом сміття, а й ми, споживачі. У наших пращурів 

проблема сміття не стояла так гостро. Парадокс сучасного 

життя полягає в тому, що чим краще ми живемо, тим більше 

накопичуємо відходів. Причини цього: збільшення виробництва  

товарів одноразового використання, збільшення кількості 

упаковок, підвищення рівня життя, що дає можливість 

замінити новими ще придатні до використання, але 

немодні або морально застарілі речі. 

Папірці, обгортки, пластиковий посуд – це все ми 

викидаємо, не задумуючись, будь-де. Часто залишаємо сміття 

після гарного відпочинку на природі. І майже ніколи не 

розділяємо сміття, викидаючи все в один контейнер. На 

відміну від України, в Європі подібне суворо карається законом 

у вигляді штрафу. 

У розвинених країнах скляні, паперові, харчові, 

пластикові відходи збираються в роздільних контейнерах. 

На вулицях Женеви розставлені металеві контейнери для 

битих і нестандартних пляшок, причому скло сортують за 

кольором: біле, зелене, коричневе – на контейнерах є 

відповідні написи, окремо сортується побутовий алюміній: 

кришки від молочних пляшок, навіть обгорткову фольгу від 

шоколаду. 

Доки Україна думає куди подіти сміття, Європа не 

знає де його взяти. Провідними країнами по переробці 

відходів є: Швеція, Німеччина, Швейцарія, Австрія. За 

допомогою вторинної сировини вони опалюють будинки, 

забезпечують їх електроенергією, виготовляють альтернативне 

органічне паливо (з деревини), предмети домашнього побуту, 
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будівельних матеріалів (з пластику), газетний і туалетний 

папір, тканину, руберойд (з макулатури) та інше [1]. 

У Конотопі на єдиному офіційному сміттєзвалищі сміття 

просто утрамбовують бульдозером, і весь цей сморід, ці 

відходи знаходяться безпосередньо неподалік від житлових 

кварталів! До того ж час від часу сміття підпалюється, дим 

стоїть завісою, заважаючи дихати конотопчанам, які живуть 

поряд. Водночас існують десятки стихійних смітників [2]. 

Слід виховувати в українців як культуру споживання, так і 

культуру сортування твердих побутових відходів.  

Забезпечення екологічної безпеки населення є 

невід’ємною частиною стійкого економічного і соціального 

розвитку нашої держави. Економічне питання утилізації 

відходів необхідно розглядати з двох сторін – для суб’єкта 

господарської діяльності, що здійснює утилізацію та соціуму, за 

рахунок якого покриваються витрати шляхом підвищення 

тарифів для населення. Спираючись на досвід інших країн, 

Україна може обрати найбільш оптимальний варіант по 

переробці та утилізації відходів. Наприклад, у Франції є 

лише два баки: перший – для вторинної сировини, що 

переробляється (пляшки, банки, спеціальні упаковки, 

папір), другий – для непереробної. Через те, що в Україні 

не вистачає коштів, можна почати з таких заходів, а вже з 

часом розвиватися до чогось глобальнішого [3]. 
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РОЗВИТОК ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

Новик А.О., студентка, Совгир Л.М., викладач 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

ХХІ століття позначило нові виклики перед країнами світу 

щодо необхідності адаптації стану діючих пенсійних систем до 

глобальних демографічних змін. Загальне старіння населення, 

зниження народжуваності в країнах Європи, США, підвищення 

навантаження на працездатних осіб погіршують стан їх 

державних фінансів, негативно впливають на макроекономіку. 

Це вимагає від уряду держав корегувати діючі пенсійні системи. 

Незважаючи на різний рівень розвитку пенсійних систем, 

практично усі країни приймають однакові заходи щодо 

підтримки збалансованості державних фінансів на 

короткостроково-та довгостроковий період, направлених на 

зменшення ролі розподільчої системи та посилення 

накопичувальної складової в системі пенсійного страхування. 

Серед них поступове збільшення пенсійного віку та мінімального 

страхового стажу, скорочення пенсійних пільг, введення 

жорсткіших умов індексування пенсій, стимулювання 

довгострокового виходу на пенсію, розвитку добровільного 

накопичувального забезпечення і т.п.   

На жаль, Україна при наявному нормативному 

забезпеченні здійснила лише окремі кроки щодо реформування 

практично збанкрутілої пенсійної системи в частині солідарного 

рівня – поступове збільшення пенсійного віку для жінок до 60 

років, мінімального страхового стажу з 15 до 25 у 2018 р. із 

щорічним збільшенням до 35 років у 2028 р., збільшення 

пенсійного стажу до 40 років, скасування окремих пільг, 

внесення змін у формулу обчислення пенсії. Обов’язкове 

державне накопичувальне страхування, можливо,  запрацює з 1 

січня 2019 р., але ефективність його реалізації викликає певні 

сумніви в умовах відсутності політичної волі влади до змін. Не 

отримало належного розвитку і недержавне накопичувальне 

пенсійне забезпечення через низький рівень доходів населення, 
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слабку інформованість щодо його ролі в забезпеченні майбутньої 

старості тощо. Отже, побудова ефективної пенсійної системи 

України потребує вивчення зарубіжного досвіду, пошуку 

альтернатив її розвитку з урахуванням допущених прорахунків, 

помилок країнами, реальних економічних умов, менталітету та 

національних традицій.  
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНЯ ЖИТТЯ 

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ІСПАНІЇ 
 

Кононченко І.В., студентка, Циганенко О.В., к.е.н., викладач 

Конотопський інститут СумДУ 
 

Неодмінною умовою для забезпечення можливості 

кращого добробуту населення країни є її економічне зростання, 

яке дозволяє людям зменшити ризик бідності та підвищити свій 

життєвий рівень.  
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В 1996 році була підписана угода про дружбу і 

співробітництво між Україною та Іспанією. Крім того площа 

Іспанії (505 990 км2) та площа України (603 628 км2) не мають 

великої різниці між собою, тому вона і стала країною для 

порівняння. 

Іспанія – країна Європейського союзу, яка не входить до 

країн «великої сімки», але займає друге місце в Європі по 

благополуччю своїх громадян, після Франції. Але вона також має 

і свої недоліки. 

Безробіття для будь-якої країни – негативний показник. В 

Іспанії станом на 2016 рік рівень безробіття склав 4 625 тис. чол.., 

а в Україні цей показник дорівнював 1 667,5 тис. чол.., тобто 

майже в 3 рази менше за першу країну, що є позитивним явищем. 

Якщо говорити про населення, то в Іспанії станом на січень 

2012 року воно склало 47 212,9 тис. чол. [3]., а в Україні – 

45 633,6 тис. чол. [2]. Але у зв’язку з економічною кризою та 

еміграцією населення з кожним роком ці показники 

зменшуються. У січні 2017 року ці числа складали в Іспанії 

47 059,5 тис. чол.. (зменшився на 0,33%), а в Україні – 42 584,5 

тис. чол.. (зменшився на 6,68%). 

На початок 2018 року, у порівнянні з 2017 роком, населення 

обох країн знову зменшилося. У Іспанії цей показник становить 

46 235,5 тис. чол.., що у порівнянні з попереднім роком 

зменшився на 824 тис. чол.., або на 1,75%. А в Україні число 

населення на січень 2018 року складає 42 386,4 тис. чол.., що на 

198,1 тис. чол.., або на 0,47% менше, ніж на початок 2017 року.[3] 

Щодо ситуації мінімальної заробітної плати, картина в 

Україні на багато гірша, ніж в сонячній Іспанії. 

Мінімальна заробітна плата в Україні на 708,6% менша за 

показник Іспанії (в Україні станом на січень 2018 року вона 

становить 3 723 грн., а в Іспанії – 825,65 євро, що приблизно 

дорівнює 26 380,75 грн.). Розглянемо деякі професії та рівень 

оплати їх праці в Іспанії та Україні станом на 2017 рік. [1] 

Заробітна плата вчителя в Україні становила приблизно 

3 500 грн., це в 67 разів менше ніж в Люксембурзі (234 500 грн.), 

в 19 разів менше ніж у Польщі (66 500 грн.) та Іспанії (67 000 
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грн.), у 5 разів менше ніж в Росії (17 500 грн.), та вдвічі менше за 

оплату праці вчителя Молдавії (7 000 грн.). 

Середня заробітна плата лікаря в Україні в 2017 році 

становила приблизно 7 000 грн., в той час, коли в Іспанії ця цифра 

була близька до 100 000 грн. 

Оплата праці юриста в Україні в 13 разів менша (6 000 грн.) 

за цей показник Іспанії (80 000 грн.).  

Середня заробітна плата українського бухгалтера 

становила 12 000 грн., а іспанського майже в 6 разів більша, тобто 

70 000 грн. 

Найприбутковіша професія в Україні – ІТ-спеціаліст. Він 

отримує в місяць приблизно 25 тис. грн.., що в 6 разів менша за 

заробітну плату програміста в Іспанії, яка складає 159 тис. грн.. 

Отже, можна зробити висновок, що хоча населення в 

Україні менше, ніж в Іспанії, проте рівень безробіття майже 

втричі менший, що є позитивною якістю. А мінімальна заробітна 

плата в Україні хоч і менші мінімум в 6 разів ніж в Іспанії, проте 

українська влада намагається з кожним роком зменшувати цю 

різницю. 
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Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 

 

Сьогодні видобуток бурштину - прибуткова справа, яка 

щорічно приносить мільйони доларів прибутку. Україна займає 

друге місце у світі за видобутком бурштину і могла б мати значні 

надходження до бюджету, натомість має цілу низку проблем, так 

http://ukrstat.gov.ua/
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як майже 98% цього сонячного каменю добувається нелегально. 

За даними експертів, через нелегальний видобуток бурштину 

бюджет недоотримує від 1,5 до 3 млрд грн щорічно. Тому дане 

питання дуже актуальне саме для України, адже незаконний 

видобуток бурштину процвітає тут на повну силу.  

Найбільше  родовищ бурштину зосереджено в Рівненській, 

дещо менше в Житомирській, Львівській та Волинській  

областях. Промисловий видобуток бурштину здійснюється 

кар’єрним способом. При цьому передбачається подальша 

рекультивація земель, відновлення лісових насаджень.  

За даними Держнадра офіційні дозволи на розвідку  і 

видобуток бурштину мають 9 компаній (18 спецдозволів), з них 

лише 8 спецдозволів на видобування бурштину, решта – 

геологічне вивчення [1].   

В Україні з бурштину переважно роблять прикраси, 

сувеніри. А взагалі його використовують в оптиці, медицині, 

електроніці, промисловості, косметиці, формації, харчовій 

промисловості тощо. Як було сказано на початку, Україна займає 

2 місце у світі по видобутку цього сонячного каменю. Але, якщо 

в Росії (лідер) добувають 302 тони на рік легально и лише 12 тон 

нелегально, то в Україні все навпаки -  5 тон легально, 300 тон 

нелегально. 

На Рівненщині та Житомирщині триває «бурштинова 

лихоманка». Бурштинові добувачі - це важлива, але тільки 

початкова стадія бізнесу. За день можна заробити кілька тисяч 

гривень. Тому видобутком бурштину займаються не лише 

дорослі чоловіки, а й жінки, діти, особи похилого віку. Друга 

стадія - скупка бурштину. І тут працює нелегальний бізнес з 

великими оборотами. Чим більший розмір бурштину, тим - 

дорожче. Протягом останніх років на Поліссі сформувалась своя 

система – така собі «держава в державі». Існують певні 

корпорації закритого типу, куди входять переважно члени сімей 

та односельці. Щоб функціонувати, вони діляться доходами з 

місцевою владою, різного роду правоохоронними й 

контролюючими органами. Мають вони також і свою систему 

оповіщення й захисту. Нарешті, третя стадія – контробанда  

бурштину за кордон - центральна і західна Європа, Китай Індія. 
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Щоб таке робити треба мати  «вікна» на кордоні. За велим 

рахунком, усі шляхи ведуть до Києва, до дуже і дуже високих 

кабінетів[2]. 

Існує два способи незаконного видобутку бурштину: 

«сухий» - викопуються ями до 10 м глибиною, пісок просівається 

через сито, другий – найбільш варварський «мотопомповий», 

коли рослинність знищується повністю. Україна вже втратила 

приблизно 2000 га лісів. Мотопомпами вимиваються глибочезні 

ями 20-30м глибиною, вода з бурштином вимивається на 

поверхню і люди сачками збирають бурштин. 

Соціально-економічні наслідки цього стихійного 

нелегального видобутку наступні: 

 «місячний ландшафт» - не має куди піти по ягоди, гриби, 

просто відпочити 

 недотримання в бюджет, так як податки ніхто не платить  

 додаткові витрати з бюджету на рекультивацію земель 

 занедбання домашнього господарства 

бурштинокопачами 

 підвищення цін на продукти, алкоголь 

 алкоголізм, зростання злочинності  

 покупка дорогої техніки, авто, тобто нераціональне 

використання доходів 

 втрата мотивації до навчання, небажання чесно 

працювати 

 створення корпорацій «закритого типу» 

 процвітання корупції 

 контрабанда бурштину за кордон 

 збагачення окремих верств  

 банкротство ДП «Укрбурштин» 

 до 90% ресурсів залишається в землі, де промисловий 

видобуток просто неможливий [3].    

Згідно з дослідженням видання «Слово і діло» держава 

втрачає до 300 млн доларів за рік! Майже 30 тис осіб залучено до 

нелегального видобутку бурштину, але ніхто з них не сплачує 

податків, та й немає жодних соціальних гарантій. 
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Бурштин на сьогодні при розумному підході міг би 

вирішити чимало економічних і соціальних проблем, проте саме 

він створив проблему для нас. Щоб вирішити, потрібен 

комплексний підхід.  

Для вирішення проблеми нелегального видобутку 

бурштину в Україні потрібно: прийняти Закон України "Про 

видобування та реалізацію бурштину; «легалізувати» видобуток 

бурштину; створити комунальні підприємства; видобувати 

цивілізованим, кар’єрним способом; розвивати ринок 

геологорозвідки; ввести державну монополію на скупку 

бурштину та його продаж за кордон; значну частину прибутків 

від бурштинового бізнесу спрямувати в Поліський регіон для 

розбудови інфраструктури господарських і культурних об’єктів, 

вирішення економічних проблем; налагодити вітчизняну 

переробку бурштину; дозволити іноземним фірмам прийти у 

вітчизняну сферу природокористування. 

При цьому умови для тих, хто займається видобутком та 

реалізацією бурштину, повинні бути забезпечені прийнятні. 

Наразі проект Закону України "Про видобування та реалізацію 

бурштину"№1351-1 був відхилений та знятий з розгляду 07 

лютого 2017 парламентом. 

Ідеальним варіантом для того, щоб перевести цю 

лихоманку у цивілізоване русло, має бути створення 

спеціального тимчасового міжвідомчого органу. До його роботи 

повинні бути залучені, крім представників уряду і експертів, 

також представники громадськості, народні депутати і 

бурштинокопачі. 

В Україні незаконний видобуток бурштину процвітає 

на повну силу. За даними експертів, через нелегальний 

видобуток «сонячного каменю» існує ціла низка проблем, а 

бюджет недоотримує щороку від 1,5 до 3 млрд грн.  Єдиний 

вихід - легалізація, яка включає перераховані раніше кроки. 

І тоді Україна буде лідером серед експортерів не як 

поставщик контрабандного бурштину до Польщі та Китаю, а 

як справжня «бурштинова» країна.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 

 

Образова Т., студентка, Циганенко О.В., к.е.н., викладач 

Конотопський інститут СумДУ 

 

На сьогодні безробіття є однією з глобальних проблем 

людства. Воно є наслідком економічних процесів, що 

відбуваються на ринку праці.  Адже саме безробіття це однин з 

головних показників для оцінки ефективності економіки та її 

загального стану. 

Безробіття – складне соціально-економічне явище,коли 

відбувається перевищення пропозиції робочої сили відносно 

попиту на неї. Складається така ситуація , в якій  деяка частина 

населення не має роботи й заробітку. 

Як зазначає Міжнародна організація праці (МОП), 

безробітними вважаються особи у віці 15—70років 

(зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), 

які одночасно задовольняють  умови: 

 активно шукали роботу або намагались організувати 

власну справу впродовж останніх 4-х тижнів, що передували 

опитуванню; 

 не мали роботи (прибуткового заняття);  

http://racurs.ua/ua/895-burshtyn-vydobutok?_ga=1.179573537.465938972.1428582488
http://racurs.ua/ua/895-burshtyn-vydobutok?_ga=1.179573537.465938972.1428582488
https://www.radiosvoboda.org/a/27174193.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1879480-burshtinova_lihomanka_istoriya_odnie_ii_hvorobi_infografika_2090347.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1879480-burshtinova_lihomanka_istoriya_odnie_ii_hvorobi_infografika_2090347.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1879480-burshtinova_lihomanka_istoriya_odnie_ii_hvorobi_infografika_2090347.html
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 готові приступити до роботи впродовж двох 

найближчих тижнів.[1] 

Якщо порівнювати рівень безробіття  за останні 5 років, то 

він  знизився на 0, 3 % ( на 1 робоче місце претендували в 

середньому 5 осіб), на сьогоднішній день  – 4особи . Найвищим 

же рівень безробіття був у 2014-му: коли без роботи офіційно 

залишалися 1,6% громадян України працездатного віку. 

Рівень безробіття в Україні у  2013-2017 є таким: 

 вересень 2013 рік – 422,1 тис зареєстрованих 

безробітних осіб, з них 181,1 тис чоловіки та 241 тис жінки. 

Кількість безробітних за місцем проживання – 272,3 тис. є 

місцевим населенням, інші 149,8 тис осіб сільське населення. 

 вересень 2014 рік – 418,1 тис зареєстрованих 

безробітних осіб, з них 177,3 тис чоловіки та 240,8 тис жінки. 

Кількість безробітних за місцем проживання – 275,8 тис місцеве 

населення, 142,3 тис осіб сільське населення. 

 вересень 2015 рік – 407,4 тис зареєстрованих 

безробітних осіб, з них 177,3 тис чоловіки та 240,8 тис жінки. 

Кількість безробітних за місцем проживання – 275,8 тис є 

місцевим населенням, інші 142,3 тис осіб сільське населення. 

 вересень 2016 рік–341,5 тис зареєстрованих 

безробітних осіб, з них 155,1 тис чоловіки та 186,4 тис жінки. 

Кількість безробітних за місцем проживання – 209,2 тис є 

місцевим населенням, інші 132,3 тис осіб сільське населення. 

 вересень 2017 рік–303 тис зареєстрованих безробітних 

осіб, з них 131,1 тис чоловіки та 171,9 тис жінки. Кількість 

безробітних за місцем проживання – 183,6 тис місцеве населення, 

інші 119,4 тис осіб сільське населення. [2] 

Доведено , що безробітних жінок в Україні більше, ніж 

чоловіків. За даними Держстату, щороку із січня до вересня 

кількість безробітних стабільно зменшується. 

Аналізуючи рівень безробіття за регіонами України маємо 

такі  дані що у 2017 році порівняно з 2016 роком ситуація 

покращилася в Хмельницькій області: за рік кількість 

безробітних знизилася на 23,9%. На другому місці – Київ, де 

безробіття впало на 20,5%, на третьому – Житомирська область 

(показник знизився на 18,6%).  
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Негативною ж виявилася динаміка,зафіксована в шести 

областях України: в Миколаївській області рівень безробіття зріс 

на 5,9%, в Луганській – на 2,5%, в Сумській – на 1,3%, в 

Кіровоградській – на 1,2%, в Полтавській – на 0,5%, в 

Херсонській – на 0,2%. 

Унаслідок підвищення  мінімальної зарплати у вересні 

2017 року рівень безробіття становив 1,2% – на 0,1% менше, ніж 

у червні 2017 року. 

У III кварталі 2017 року рівень безробіття в Україні склав 

9,7%.У березні 2018 року офіційний рівень безробіття знизився 

на 0,1 процентних  

Масове безробіття, особливо серед молоді є основною 

причиною постійного зростання кількості бажаючих 

підзаробити. Трудова міграція українців за кордон – вимушена 

трудова мобільність. 

 Тому і не дивно, що за прогнозами фахівців ООН, 

населення України може істотно скоротитися: до 2026 року – до 

42 млн, а до 2050 навіть до 35 млн осіб. Якщо такі прогнози 

здійсняться, то не виключено, що Україна змушена буде взятися 

до імпорту робочої сили.[3] 

За статистикою, яку наводять демографи, на заробітки за 

кордон за останні 20 років виїхало від 7 до 15% економічно 

активних громадян. [2] Певний відсоток з них залишилися за 

кордоном назавжди, інша частина – продовжує працювати й 

бажають повернутися в Україну з кращими економічними 

можливостями.  

Згідно з  даними соціологічного опитування Інституту 

Горшеніна, понад 40% економічно активних українців віком від 

18 до 29 років готові виїхати з України заради більш оплачуваної 

роботи та кар’єрних перспектив. За даними опитування компанії 

GFK Ukraine, 8% громадян України (а це близько 3 млн осіб) 

найближчим часом будують плани щодо трудової міграції за 

кордон.  

Безробіття тягне за собою багато негативних наслідків, 

головним є  збідніння населення, що втратило заробіток та 

заморожування заробітної плати працівників, які залишаються на 
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виробництві. Це все веде до того, що купівельна спроможність 

населення падає та падає сукупний попит на товар. 

Для подолання безробіття необхідно провести ряд заходів: 

– нові служби по працевлаштуванню; 

– розвиток професійної технічної освіти; 

–  сприятливий інвестиційний клімат у державі; 

– збільшити  державне фінансування програм професійного 

навчання; 

–зниження податків для підприємств, за умови збереження 

робочих місць(для компенсування витрат на прийом нових 

працівників); 

–відновлення роботи підприємств та ринку праці; 

 –громадські роботи,як новий метод подолання 

безробіття; 

Отже, запровадження даних заходів значно зменшить 

рівень безробіття, покращить ситуацію зайнятості на ринку 

праці, особисті доходи населення. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ 

ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

Неженець А.І., студентка, Самусь Г.І., к.е.н., викладач 

Конотопський інститут СумДУ 

 

На сучасному етапі розвитку міжнародних економічних 

відносин глобалізаційні процеси охопили усі сфери світового 

господарства, в тому числі і світовий ринок туристичних послуг.  

https://www.slovoidilo.ua/
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Значний внесок у дослідження проблем розвитку 

міжнародного ринку туристичних послуг зробили такі відомі 

зарубіжні та вітчизняних вчені, як Р. Бартон, Ф. Котлер, М. 

Портер. Л.Г. Агафонової, Л.П. Дядечка, В.О. Полюги, В.Т. 

Черняка. У роботах зазначених авторів висвітлюються питання 

становлення і розвитку ринку туристичних послуг. 

Отже, визначення наявного та потенційного рівня 

конкурентоспроможності національної туристичної галузі 

України є важливим та актульним на сьогодні.  

Туризм – це один з видів активного відпочинку, що 

здійснюється в процесі подорожі у вільний від трудової 

діяльності час, протягом якої відбувається духовний, 

культурний, соціальний розвиток особистості та задоволення її 

рекреаційних потреб. До туристів відносять усіх осіб, які 

тимчасово і добровільно змінили місце проживання на термін 

більше 24 годин з будь-якою метою, крім діяльності, що 

оплачується в місці тимчасового проживання [1]. 

Розглянемо більш детально основні елементи ринку 

туристичних послуг та умови їх взаємодії. Якщо говорити про 

наявність туристичних ресурсів як одну з основних передумов 

для розвитку туризму, наша країна має всі шанси для 

інтенсивного розвитку не тільки внутрішнього, а й іноземного 

туризму. Україна володіє великим туристично-рекреаційним 

потенціалом, сприятливим кліматом, багатою флорою і фауною, 

культурно-історичними пам'ятками світового рівня. Однак, слід 

зазначити, що значна частина туристичних об’єктів потребує 

впорядкування та відновлення, недостатня увага приділяється 

збереженню довкілля. Крім того, для залучення як іноземних, так 

і внутрішніх туристів необхідно забезпечити проведення 

рекламно-інформаційної кампанії з використанням засобів 

масової інформації в Україні та за кордоном, проведення 

презентацій, організації мережі інформаційних центрів для 

іноземних туристів [3]. 

Важливим фактором у розвитку ринку туристичних 

послуг є розвиток транспортного сполучення та забезпечення 

необхідного рівня безпеки подорожей. Серед транспортних 

засобів найбільшою популярністю користується автомобільне 
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сполучення. Однак, цей вид транспорту є найбільш небезпечним 

через вкрай низьку якість автомобільних доріг України [4]. 

Ще однією проблемою для українського ринку туризму є 

відсутність готелів, що відповідають міжнародним стандартам. 

90 % готелів були побудовані більше 20 років тому і ніколи не 

піддавалися великій реконструкції. Рівень обслуговування також 

відстає від середньосвітових показників. 

Основою туристичної індустрії є, насамперед, туристична 

інфраструктура і туристичні послуги. Нинішній стан 

інфраструктури не задовольняє ні вітчизняних, ні іноземних 

туристів, а якість послуг робить сучасні туристичні продукти не 

конкурентоспроможними. 

Незадовільний стан дорожнього покриття, низький 

розвиток єдиної транспортної мережі, відсутність 

інформаційного облаштування – все це характеризує нинішній 

стан транспортної інфраструктури більшості рекреаційних 

територій.  

Одним із найважливіших чинників, що впливає на 

розвиток туризму, є добробут населення. Існує чіткий зв'язок між 

тенденцією розвитку туризму, загальним економічним розвитком 

і особистими доходами громадян. Туристичний ринок дуже 

відчутний до змін в економіці. Щорічне збільшення доходів 

громадян України приведе до більш інтенсивної туристичної 

діяльності і, зокрема, до збільшення кількості споживачів з 

високими доходами. Розвиток туризму в Україні дозволить 

створити додаткові робочі місця, поповнити валютний запас, 

відновити занедбану інфраструктуру, зміцнити авторитет у 

світовій спільноті [2]. 

Як вже зазначалося, Україна має гарний туристичний 

потенціал, який потрібно розвивати, інвестувати в нього  кошти. 

Туристична галузь в Україні порівняно молода та тільки починає 

виходити на міжнародний ринок. Для привабливості іноземних 

туристів важливо провести зміни в цій індустрії та провести 

значну роботу для того щоб наша країна могла зайняти достойне 

місце в туристичній діяльності. Слід зазначити, що для України 

необхідно взяти до уваги зарубіжний досвід країн, які займають 
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лідируючи місця в сфері туризму з метою підвищення 

конкурентоспроможності галузі.  

Необхідно також вдосконалювати інфраструктуру та 

сервіс вже існуючих туристичних центрів, зробити туризм більш 

доступним для наших громадян, що додатково дозволить 

розвиватися туристичній галузі.  

Висновок. В сучасних умовах основним критерієм 

підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі 

України мають стати управління чинниками, що формують 

загальну конкурентоспроможність, з метою виокремлення 

конкурентних переваг та створення ефективної стратегії 

розвитку туристичної індустрії. При цьому важливо зосередити 

увагу на створенні оптимальних туристичних потоків, які б не 

перевищували туристичних можливостей країни та створювали 

оптимальний дохід для усіх учасників туристичного ринку.  
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ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ЯК ОСНОВА СОЦІО-

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Савенко Ю.Д., студентка, Зубко К.Ю., к.е.н., викладач 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Бджільництво має стратегічне значення для економіки 
Екологічна ситуація, що є наслідком антропогенного впливу 

людини і визначається суспільно-економічним розвитком – 

виявила неспроможність суспільства зберегти темпи 

економічного зростання та мінімізувати негативні наслідки 

антропогенної дії на природу. Термінового розв’язання 

потребують проблеми пошуку нових шляхів і підходів до 

вирішення екологічних проблем на основі екологічного 

менеджменту. Система екологічного менеджменту – це частина 

загальної системи менеджменту, що включає в себе 

організаційну структуру, планування діяльності, розподіл 

відповідальності, практичну роботу, а також процедури, процеси 

та ресурси для розробки, впровадження, оцінки досягнутих 

результатів реалізації і вдосконалення екологічної політики, її 

цілей і завдань [1]. Тобто це управління виробничою сферою, 

направлене на застосування й розвиток екологічного 

виробництва, яке  побудовано на соціо-еколого-економічній 

взаємодії людини із навколишнім середовищем. Основним 

засобом екологічного менеджменту є інтеграція 

природоохоронних чинників у загальний менеджмент [2]. 

В наш час з метою раціонального природокористування 

актуалізується необхідність інтегрального підходу до 

використання того чи іншого ресурсу і обов’язкового 

екологічного нормування обсягів та інтенсивності його 

використання. Варто пам’ятати, що природні системи можуть 

розвиватися тільки за рахунок використання матеріально-

енергетичних і інформаційних можливостей оточуючого 

середовища, відповідно абсолютно ізольована саморегуляція 

неможлива.  

Наслідками цього закону, які мають практичне значення і 

повинні враховуватись у процесі природокористування є:  
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1) неможливість абсолютно безвідходного виробництва;  

2) будь-яка високоорганізована біотична система, 

використовуючи і змінюючи середовище існування, потенційно 

загрожує більш низькоорганізованим системам. 

Відповідно, у процесі господарської діяльності, заснованої 

на раціональному природокористуванні, необхідно: 

По-перше, використовувати маловідходне  виробництво; 

По-друге, створювати циклічні виробництва, коли відходи 

одних виробництв можуть бути сировиною для інших;  

По-третє, здійснювати «захоронення» (депонування) 

відходів, які не можуть бути утилізованими. 

Екологічний зміст інвестиційних проектів повинен 

включати  різноманітні технічні, організаційні, економічні та 

соціальні рішення, які відповідають вимогам екологічного 

захисту природного середовища  як важливої природної умови 

для гармонійного розвитку людини та сталого розвитку 

суспільства. Ефективна політика ресурсозбереження в Україні 

може бути реалізована за умови існування економічного 

механізму регулювання ресурсозбереження, який повинен 

передбачати облік комплексного впливу економічних, 

екологічних та соціальних ефектів. Складовими механізму 

управління ресурсозбереженням є правове регулювання, 

адміністративне управління, адміністративні інструменти, 

розвиток інфраструктури ресурсозбереження, інструменти 

соціального впливу, інструменти управління інформацією, 

економічні інструменти . 

На наш погляд, оптимальний напрямок екологічної 

політики повинен базуватися на використанні сучасних методик 

прогнозування екологічних небезпек та впроваджені системи 

екологічного менеджменту. 
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ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ДО 

ПРОБЛЕМИ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ЯК 

ПЕРСПЕКТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ РОЗВИТКУ ПД 

 

Сірик Т.А., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

Сьогодні близько половини об’єму твердих відходів 

складають споживчі /пакувальні/ відходи, при цьому 

спостерігається стійка тенденція до їх збільшення [1].  

Далі розглянемо ситуацію зі збором споживчих відходів на 

прикладі м. Конотоп. Так, в м. Конотопі станом на 01.01.2018р. 

функціонують 527 одиниць роздрібної торгівлі, які є 

потенційними постачальниками споживчих пакувальних 

відходів. Вивозом сміття у населення займаються три суб’єкта 

господарської діяльності. З кожним роком збільшуються тарифи 

за вивіз ТПВ (тверді побутові відходи) для населення. 

Підкреслимо, що з 01.09. 2006р. тариф з 1,40 грн. на кожного 

мешканця щомісячно зріс до 11,23 грн., більш ніж у 8 разів 

(табл.1) . 

 

Таблиця 1. Динаміка зміни тарифів (2006-2018 рр.) 

Роки 2006 2007 2011 2014 2016 2017 

Щоміс. тариф 

тариф 

1,40 2,26 3,00 5,17 8,27 11,23 

 

Таким чином видно, що темпи зростання в минулому році в 

порівнянні з базовим (2006р.) становлять понад 700%. 

Результати розрахунків базисних та ланцюгових індексів 

діючих тарифів в м. Конотоп, якщо базисний рік – 2006р. 

представлені у таблиці 2. 
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Таблиця 2. Базисні та ланцюгові індекси діючих тарифів в м. 

Конотоп (базисний рік – 2006р.) 

Роки 2007 2011 2014 2016 2017 

Базисні індекси 1,61 2,14 3,69 5,91 8,02 

Ланцюгові індекси 1,61 1,33 1,72 1,6 1,36 

 

Дані таблиць показали, що з роками значно зростали тарифи 

за вивіз ТПВ, особливо 2007, 2014 та 2016 роках. 

Щорічно вивозиться більше ніж 90 тис куб. м  побутових 

відході на полігон. 

Крім сплати коштів населенням, також за вивіз сміття  

перераховуються  кошти  за обслуговування бюджетних 

організацій, таких як: дошкільні, шкільні заклади, лікарні, органи 

місцевої ради, інтернати, лікарні/ ЦРЛ та залізнична окремо/, 

ВВС, служби МЧС, профтехнічні заклади  та інші заклади та 

установи. 

Кілька мільйонів коштів щорічно витрачається за вивіз сміття 

в місті. Дані вивозу споживчих відходів надані в таблиці 3. 

Таблиця 3. Дані вивозу споживчих відходів у м. Конотоп (2014-

2017 рр.) 

Роки  2014 2015 2016 2017 

Об’єм ТПВ, м3 95738 96538 104842 101922 

 

Вищезазначені фактори підтверджують наше припущення про 

те, що тільки за умови повернення тари та упаковки можна 

почати вирішувати проблеми з побутовими відходами. 

При цьому важливо підкреслити, що на сучасному етапі в 

нашому місті треба застосовувати для збору відходів тари та 

упаковки не тільки традиційний, найбільш поширений (вивіз 

сміття на полігон), а й більш перспективний   ̶ відкриття пунктів 

по прийому всіх видів відходів тари та упаковки. 

Так, побутові відходи – це перспективна складова для 

розвитку підприємницької діяльності. Дані аналізу доводять, що 

така сировина як пакувальні відходи завжди були є і буде, 

кількість яких з роками поки що не зменшується, а навпаки. 
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Екологічне підприємництво  ̶  це і є одним з нових вирішень 

старих проблем, які очікують людство на шляху до гармонійного 

з природою сталого розвитку [2]. 

Досвід Німеччини показує, що держава не може і не повинна 

самостійно займатися проблемою сміття. Вона має створити 

умови, за яких все роблять приватна ініціатива, співробітництво 

бізнесу та громадян. 

Екологічне підприємництво тільки зароджується в Україні, а з 

ним нова  сила – екологічна свідомість людей,  суспільства  та їх 

авангард – екологічні, якщо так можна сказати, підприємці. 

Будемо сподіватися, що всі  разом ми здатні змінити відношення 

до пакувальних та інших споживчих відходів в нашому місті 

 

Література: 

1. Спрос на упаковку будет расти – проблему отходов надо 

решать  уже сегодня. Тара и упаковка. – 2003. - № 3.-  С.70-73. 

2. Шевчук В. Я., Саталкін В.М., Навроцький В.М. та ін. 

Екологічне підпримництво-К. Мета, 2001, С.8. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ КАК 

ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Тур А.Н., к.э.н., ст. преподаватель, Волкова А.В., студентка 

Шосткинский институт СумГУ 

Рациональное управление социо-эколого-экономической 

системой одна из главных предпосылок продвижения 

украинской экономики к эколого-ориентированному развитию. 

Внедрение эколого-экономических механизмов, направленных 

на защиту и оздоровление окружающей природной среды, 

создают такие условия производственной деятельности, при 

которых хозяйствующим субъектам выгодно придерживаться 

природоохранных нормативно-правовых требований, 

оптимизировать потребление природных ресурсов и 

предупредить их полное истощение.  

Теория управления природопользованием с применением 

эколого-экономических инструментов получила широкое 

освещение в работах Балацкого О.Ф., Буркинского Б.В., 
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Веклич О.О., Данилишина Б.М., Кейнса Дж.М, Макконела К.Р., 

Мельника Л.Г., Смита А. и др. Но активных исследований 

требуют вопросы функционирования эколого-экономического 

механизма регулирования национальной экономики в области 

применения экологических лицензий (квот) в комбинации с 

ценой на экодеструктивные экономические блага. 

Необходимость применения такого административного 

инструмента, как лицензия (квота), обусловлена 

ограниченностью природных ресурсов планеты, пределами 

устойчивости экосистемы и ростом масштабов 

природопользования. Лицензия (квота) представляется 

инструментом, который ограничивает определенный вид 

деятельности: объемов продаж экодеструктивных благ, объемов 

потребления природных ресурсов, выбросов вредных веществ в 

окружающую природную среду и др. [1. 2]. 

Лицензию (квоты) целесообразно использовать при 

необходимости жесткого ограничения объемов производства и 

потребления экодеструктивных благ, если такие инструменты, 

как налоги, сертификация, лизинг, не дают желаемого эффекта в 

течение краткосрочного периода реализации природоохранных 

мероприятий. Бесспорным преимуществом лицензии (квоты) 

представляется то, что при этом цену на блага можно оставить на 

предыдущем уровне. 

При снижении объемов потребления природных ресурсов 

и экодеструктивных благ снижаются риски возникновения 

ресурсных конфликтов благодаря увеличению времени, в 

течение которого можно пользоваться данным ресурсом, 

появляется время на поиск новых технологий производства, 

источников ресурса для производства экономических благ. 

Используя инструменты лицензирования (квоты) со 

стороны государства, возможно создание искусственной 

ситуации дефицита или профицита экодеструктивных благ. 

Такие ситуации представляются лишь сигналом для 

производителей и потребителей благ об ограниченности 

определенного вида ресурса, а, следовательно, необходимости 

переориентироваться на экологически чистые отрасли 

экономики. 
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При государственном регулировании цены и 

лицензировании объемов производства, с позиции законов 

спроса и предложения, возможно возникновение четырех 

ситуаций на рынке экодеструктивных благ с установлением 

специфических противоречий между государством, 

потребителями и производителями таких благ: 

- дефицит блага при низкой цене: возникает конфликт по 

поводу перераспределения и владения благами среди 

потребителей (дефицит благ) и по поводу административно 

установленной низкой цены между производителем и 

государством (низкая рентабельность, убыточность); 

- дефицит блага при высокой цене: возникает конфликт по 

поводу перераспределения и владения благами среди 

потребителей (дефицит благ) и между государством и 

потребителями (снижение благосостояния населения); 

- профицит блага при низкой цене: возникает конфликт 

между государством и производителями по поводу низкой цены 

на благо и между производителями по поводу распределения 

рынка сбыта; 

- профицит блага при высокой цене: возникает конфликт 

между государством и потребителями по поводу высокой цены 

на благо и между производителями по поводу распределения 

рынка сбыта. 

Избежание выше описанных противоречий возможно при 

условии сформированного рынка экологически чистого блага-

заменителя экодеструктивного блага, на которое устанавливается 

ограничение по цене и объемам производства. В случае 

сохранения равновесно установленной цены и объемов 

потребления продукции из невозобновляемых источников 

ресурса вышеописанная ситуация возникнет при полном 

исчерпании таких ресурсов и несформированного «зеленого» 

рынка. Следовательно, провоцирование отмеченных конфликтов 

на рынке можно использовать в качестве сигнала о исчерпании 

ресурса со следующим выравниванием рынка к равновесному 

состоянию путем заполнения ниши рынка экологически чистым 

благом-заменителем. 

Таким образом, рациональное сочетание использования 
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эколого-экономических инструментов регулирования 

национальной экономики дает возможность в долгосрочном 

периоде заложить основы для эколого-ориентированного 

развития национальной экономики. 
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РОЗВИТОК СРІБНОЇ ЕКОНОМІКИ: СУЧАСНІ 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Сосненко О.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Важливим елементом національного багатства кожної 

країни є сформований соціально-демографічний потенціал. Але 

сьогодні у світі відбувається істотне постаріння населення, що 

впливає на певні економічні процеси, зокрема на формування 

ринків праці, фінансування пенсійних програм, страхування 

тощо. Проблема залучення людей похилого віку до раціональної 

зайнятості, організація їх проживання та дозвілля  в умовах 

сучасних тенденцій старіння економіки є досить актуальною та 

потребує ретельного вивчення. 

Зростання тривалості життя разом з низькою і 

зменшуваною народжуваністю є типовою тенденцією останніх 

років. Як наслідок швидкими темпами починають розвиватися 

срібний менеджмент і маркетинг та срібна економіка, які на 

сьогоднішній день вже є «точками зростання» та стимулювання 

економічного розвитку в розвинених країнах.  

Відповідно програмним документам Європейської 

Комісії «Growing the European Silver Economy» (2015 p.), срібна 
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економіка - це економічні можливості, що виникають внаслідок 

державних та споживчих витрат, пов'язаних зі старінням 

населення та особливими потребами населення від 50 років і 

більше; можливості для підвищення конкурентоздатності 

робочої сили та якості життя, створення нових робочих місць та 

інноваційного росту. Це середовище, в якому люди від 50 років і 

більше працюють, задіяні у інноваційних підприємствах, 

розвивають ринки як споживачі, ведуть здорове та продуктивне 

життя [1].  

До нових секторів срібної економіки можна віднести 

ринки будівництва соціального житла, мережу «срібних 

університетів», соціальний туризм, створення стійких систем 

довгострокового догляду, підтримка працездатності, залучення 

соціальних інвестицій для розвитку систем та послуг соціального 

захисту людей літнього віку тощо.  

В Україні «срібний» сектор економіки тільки починає 

формуватися в рамках світових тенденцій, але він має певні 

особливості. Наприклад, зростання тривалості життя населення в 

Україні відбувається дуже повільно (якщо приріст на один рік 

досягнуто за усі роки державної незалежності, то у Японії - за 

один рік). Показник зайнятості осіб третього віку становить лише 

6,5 осіб на 100 осіб економічно активного населення. Але 

сьогодні можна спостерігати за змінами в активності серед 

українських людей похилого віку. Вони усе більше хочуть бути 

самостійними, займатися собою, передавати свій досвід та 

знання.  

Крім того існує потреба в організації діяльності 

відповідних закладів та організацій, що допомагатимуть 

забезпечити гідну старість з точки зору медичного, соціально-

культурного та фінансового обслуговування. 

Виходячи з цього, дуже важливо створити в Україні 

відповідну законодавчу основу щодо регулювання вищезгаданих 

процесів, використовуючи досвід інших країн.  

Даному процесу мають передувати наступні кроки: 

- забезпечення гідного рівня життя літніх людей та 

надання необхідної підтримки, захисту їх прав; 

-  підвищенню ролі сім’ї в догляді за старшими людьми; 
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- організація ефективного соціального обслуговування 

літніх людей, надання психологічної допомоги; 

- сприяння посильної трудової зайнятості літніх людей, 

забезпечення рівного доступу літніх людей до програм і системи 

професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки. 

Таким чином, срібна економіка – це поняття, яке введене 

в обіг задля адаптації до наслідків старіння населення. В сучасних 

умовах українському суспільству дуже важливо навчитися 

бачити і сприймати старість як активний процес, що стане 

поштовхом до розвитку ринку, орієнтованого на потреби осіб 

похилого віку. 
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КРИПТОВАЛЮТА ЯК ОБЄКТ ІНВЕСТУВАННЯ: 

РИНКОВІ КРИТЕРІЇ  

Салій М.В., студентка, Щербина О.В., старший викладач 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Криптовалюта – новий вид електронних грошей, таке собі 

«електронне золото» 1. Зараз на ринок постійно виходять нові 

крипто валюти, і навіть досвідченим інвесторам часом досить 

складно визначити перспективи тієї чи іншої монети. 

Проблеми функціонування криптовалюти на світовому та 

вітчизняному ринку присвячено чимало наукових праць 

вітчизняних дослідників: Н. Поливка, М. Куцевол, О. Шевченко-

Наумова, А. Квітка, І. Лубенець. 

Метою даного дослідження є узагальнення ринкових 

критеріїв (параметрів), за якими криптовалюта обирається для 

інвестування.  

Щоб правильно обрати криптовалюту, потрібно провести 

досить серйозний аналіз, спрямований, у першу чергу, на 

дослідження того, які позиції на ринку займає конкретна 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/silvereco.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/silvereco.pdf
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криптовалюта. Ми пропонуємо виділити такі критерії. 

1. Обсяг торгів – яка кількість операцій з криптовалюта 

за сумою і обсягом відбувається щодня на криптовалютних 

біржах; чим більший обсяг торгів, тим цікавіше ця валюта як 

інвестиційний або спекулятивний актив. 

2. Ринкова капіталізація - це загальний обсяг грошових 

коштів, вкладених в криптовалюта інвесторами всього світу з її 

поточним курсом; чим вище ринкова капіталізація, тим більше 

інвестори довіряють монеті, тим популярнішими вона на ринку. 

Якщо монет ще мало за кількістю, обсяг торгів щодо великий, а 

капіталізація низька, висока ймовірність зростання цих монет в 

ціні. Якщо монет мало, обсяг торгів великий і капіталізація 

висока, це означає, що або монета сама по собі дуже 

перспективна, або ринок перенасичений і далі може послідувати 

відкат курсу вниз. Якщо ж монет випущено багато, а обсяг торгів 

і ринкова капіталізація на низькому рівні, в даний момент у такої 

криптовалюти немає хороших перспектив 2. 

3. Волатильність – фінансовий показник, що 

характеризує тенденцію ринкової ціни або доходу, що 

змінюються в часі; він впливає на ризикованість фінансової 

операції. Криптовалюти з високою волатильністю більше 

підійдуть для короткострокового спекулятивного трейдингу, а з 

низькою – як довгостроковий інвестиційний актив. 

4. Кореляція з топовими криптовалютими – порівняння 

крсових тенденцій окремих криптовалют, що є лідерами ринку. 

Курс більшості монет практично завжди рухається одновекторно 

з провідними криптовалютами - біткоіном та ефіріумом. Але є 

такі, динаміка яких сильно відрізняється від динаміки лідерів 

ринку. Саме вони є основною альтернативою лідерам, і тому 

мають хороші шанси на на довгострокову перспективу. 

Наведені нами критерії не є вичерпними, проте вони є 

базовими для ринкової оцінки перспективності інвестування 

коштів у крипто валюту. 
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ЯК ВИБРАТИСЯ З КРЕДИТНОЇ ЯМИ: ДВА ДІЄВИХ 

МЕТОДИ ПОГАШЕННЯ БОРГІВ 

Литвиненко С.О., студентка, Щербина О.В., старший викладач 

Конотопський інститут СумДУ 

 

На жаль, доводиться констатувати, що величезна 

кількість людей зараз перебуває в борговій ямі, і проблема ця 

стоїть настільки гостро, що вже почали розробляти різні 

методики позбавлення від боргів. Причому, розраховані вони на 

позичальників, які буквально обросли кредитами і позиками, 

мають їх декілька і не знають, як з ними розрахуватися 

Метою нашого дослідження є  запропонувати людям, які 

звикли жити в борг, дієві методи виходу з фінансової кризи і 

змінити свої принципи управління особистими фінансами на 

більш правильні. 

Метод «Лавина». Головним критерієм для вибору 

черговості погашення кредитів є їх вартість – ефективна 

процентна ставка, що включає в себе відсотки річні, комісії та 

інші супутні платежі 1. Тобто, спочатку потрібно всі зусилля 

спрямовувати на погашення самого дорогого кредиту з усіх 

наявних, здійснюючи його дострокове погашення. За всіма 

іншими кредитами виплачувати тільки поточні платежі, 

передбачені графіком. Далі, після того, як найдорожчий кредит 

буде погашений, зусилля перекидаються на наступний в порядку 

вартості кредит. Таким чином, останнім буде погашений 

найдешевший кредит. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53441
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53441
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Метод отримав таку назву, оскільки спочатку коштів для 

погашення мало, але потім, у міру розрахунків з найдорожчими 

кредитами, які тягнуть на себе найвищу витрати, їх стає все 

більше. Відбувається ефект лавини: починаючи погашення в 

невеликих обсягах, лавина сходить, стає все більше, і в підсумку 

покриває всі борги. Головний плюс методу полягає в тому, що 

при його використанні розмір сукупної переплати по всіх боргах 

буде мінімальним.  

Метод «Снігова куля». В першу чергу погашаються 

кредити з мінімальним залишком заборгованості, в останню - з 

максимальним. Обирається самий пріоритетний (маленький) 

кредит для погашення, який гаситься достроково, за всіма 

іншими боргами виплачуються тільки поточні платежі. Після 

того, як найменший кредит погашений, починається дострокове 

погашення наступного за обсягом.  

Метод отримав таку назву, оскільки починається з самого 

маленького (сніжку), але потім котиться, стає все більше і більше, 

і в результаті збирає і змітає все заборгованості, аж до 

найбільшої. Тут діє ефект снігової кулі: спочатку його сила 

невелика, але в міру розростання, вільних коштів для погашення 

боргів стає все більше, вони закриваються всі швидше і 

ефективніше. Головний недолік цього методу в тому, що сукупна 

переплата за весь період погашення по ньому буде вище, ніж у 

випадку застосування попереднього методу. Плюс в тому, що 

швидше зменшується кількість незакритих кредитів, що 

психологічно позитивно діє на позичальника і мотивує його до 

подальших активних погашень. 

При застосуванні обох методів погашення кредитів 

сукупний обсяг заборгованості постійно знижується, а сума 

дострокового погашення стає дедалі більше. Таким чином 

досягається дуже хороший ефект: навіть при мінімальній 

можливості дострокового погашення спочатку (припустимо, до 

10% від сукупної суми платежів) в кінцевому підсумку все 

кредити гасяться швидше в 2 і більше разів за рахунок зростання 

суми дострокового погашення і, відповідно, зниження відсотків, 

що нараховуються 2. 
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На нашу думку, більш ефективним методом погашення 

кредитів і боргів є метод «Лавина». Ми вважаємо, що вигідніше 

той метод, при якому виходить менше переплата. Але найкраще, 

звичайно ж, не доводити себе до стану, в якому вам знадобиться 

вивчати методи погашення боргів. 

Література 
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ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ  

ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З КНР:  

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

Іващенко М.М., 1 аспірант, 2 викладач 
1 Університет менеджменту освіти НАПНУ, м. Київ 

2 Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Сосненко О.В.,  викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Українсько-китайське співробітництво є однією із 

найважливіших зовнішніх складових економічного потенціалу 

України. Важливими аспектами інвестиційної привабливості 

України є вигідне географічне положення; розвинена 

транспортна інфраструктура; місткий внутрішній споживчий 

ринок; доступ до ринків як країн ЄС – на заході, так і країн СНД 

– на сході; наявність одного з найбільших в Європі науково-

промислових комплексів – від космічних до нанотехнологій; 

висококваліфіковані трудові ресурси і наявність податкових та 

митних пільг [1, с.9]. 

Значення Китаю як торговельно-економічного партнера 

України невпинно зростає, про що свідчить його місце у 

вітчизняному зовнішньоторговельному обороті. Так, за 
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підсумками 2017 р. обсяг торгівлі товарами і послугами України 

з Китаєм становив 7,69 млрд. дол. США, китайський експорт в 

Україну становив 5,65 млрд. дол. США (+20,5%), імпорт до 

Китаю – 2,04 млрд. дол. США (+11,3%). У 2017 р. в структурі 

експорту китайських товарів в Україну переважали такі товарні 

групи: машини і механічні прилади, електричне обладнання 

(35,53%); текстиль та текстильні вироби (11,38%); кольорові 

метали та вироби з кольорових металів (10,90%); пластмаси і 

вироби з них (7,93%); хімічна продукція (7,33%); різні 

промислові вироби (7,13%); взуття, головні убори, парасольки 

(4,86%). Імпорт українських товарів до КНР був представлений 

такими групами: мінеральні продукти (42,57%); продукти 

рослинного походження (23,76%); тваринні або рослинні жири і 

олії та продукти їх переробки (23,49%) [2]. 

Разом з тим, у зовнішньоторговельних відносинах України 

з КНР спостерігається суттєвий дисбаланс між обсягами 

експортних й імпортних поставок. Протягом 2011-2017 рр. 

експорт українських товарів і послуг до КНР  склав від 1,9 до 2,8 

млрд доларів США, тоді як відповідні обсяги імпорту сягали 8 

млрд доларів США. Максимальне значення коефіцієнту покриття 

імпорту експортом становило лише 0,63 у 2015 р., мінімальне – 

0,23 у 2012 р. Негативне сальдо в торгівлі України з Китаєм у 

2012 р. склало 6,1 млрд доларів США (рис. 1) [3]. 

 
Рис. 1. Динаміка зовнішньої торгівлі України з Китаєм  

у 2011-2017 рр.  
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Крім того, прямі іноземні інвестиції у вітчизняну економіку 

з Китаю все ж залишаються вкрай незначними за обсягами. 

Станом на 1 квітня 2017 р. вони склали всього 16,6 млн доларів 

США, тоді як загальний обсяг прямих іноземних інвестиції в 

економіку України становив 38,0 млрд доларів США. Таким 

чином, інвестиції з Китаю склали всього 0,04% всіх іноземних 

інвестицій в економіці України за весь час їхнього накопичення. 

Вважаємо за необхідне відзначити, що в сучасних умовах 

особливого значення набуває визначення моделі та механізму 

участі України в проекті Нового Шовкового шляху. За 

попередніми оцінками експертів, включення України у цей 

проект дозволить скоротити транзит вантажів між двома 

найбільшими світовими ринками – азіатським і європейським – з 

42-х до 14-ти днів. Крім того, спрямування в Україну 

інвестиційного капіталу КНР на суму 10 млрд доларів США для 

розбудови торговельно-логістичної інфраструктури в України й 

обладнання для розгортання нових виробництв сприятиме 

зростанню випуску промислової продукції з високим рівнем 

обробки на 23,1%, двостороннього товарообороту – на 30,6%; 

експорту товарів і послуг на ринки інших країн – на 12,4%, а 

також скороченню кількості безробітного населення на 1,28% [4]. 

Стратегічно важливе значення для України з точки зору 

зниження залежності від російських енергоносіїв має розвиток 

співробітництва з Китаєм в енергетичній сфері. Так, КНР надає 

допомогу Україні у проведенні робіт з видобутку нафти і газу на 

її території. У вересні 2017р. найбільша в Китаї приватна 

нафтосервісна компанія «Xinjiang Beiken Energy Engineering Co» 

заснувала в Україні дочірню компанію «Бейкень енергетика 

Україна» з уставним капіталом 5,2 млн грн. Раніше між «Xinjiang 

Beiken Energy Engineering Co». та українською компанією 

«Укргазвидобування» був укладений контракт на 61,7 млн. дол. 

США щодо освоєння нафтогазових родовищ у Харківській та 

Полтавській областях. Загалом протягом 2017-2019 років 

планується пробурити 24 свердловини. Зі своєї сторони Україна 

передає КНР досвід експлуатації атомних електростанцій. У 

жовтні 2017 р. представники китайської атомної галузі відвідали 

навчально-тренувальний центр Запорізької атомної 
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електростанції. За результатами візиту була досягнута 

домовленість щодо залучення центру для підготовки ремонтного 

персоналу китайських АЕС [1].  

Окрім цього, 12.12. 2017 р. була підписана Програма 

українсько-китайського інвестиційного співробітництва в 

агропромисловому комплексі [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.].  

На звершення підкреслимо, що Китай і Україна мають 

цілком реальні шанси для якісного і кількісного поліпшення 

взаємовигідного широкомасштабного співробітництва. Звідси 

випливає нагальна необхідність внесення корективів щодо 

втілення в життя «китайського вектора» зовнішньої політики 

України. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ЯК ЧИННИК 

РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ  

Волосюк Т.В., к.п.н., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Успіх економічних та організаційних реформ, що 

відбуваються у будівельній галузі України, значною мірою 

залежить від зростання результативності діяльності працівників. 

«Поява нових технологій виробництва та техніки, передовий 

досвід нових організаційних рішень вимагають удосконалення 

процесу організації праці на підприємстві» [1, с. 107]. 

Вдосконалення рівня організації праці на окремих дільницях, 

організаціях загалом є пріоритетним напрямком у підвищенні 

виробничої продуктивності як окремих колективів, так і особисто 

працівників. Затратність та організаційна складність зазначеного 

процесу впливають на ефективність будівництва, а тому він 

«потребує чіткого регламентування, системного забезпечення і 

постійного контролю з боку керівництва» [2, с.121]. Оскільки 

недосконала організація праці значно знижує кінцеві результати 

діяльності будівельного виробництва, вдосконалення її рівня 

значно актуалізується  в умовах сьогодення.  

З огляду на вище зазначене, основним завданням статті є 

розкриття змісту та значення сутності організації праці в 

будівництві й виокремлення основних напрямів її 

удосконалення. 

Питанням, пов’язаним з розвитком організації праці 

присвячені дослідження: О. Кірічено, С. Решміділової, Н. Мул, 

М. Зеленої та ін.; аналізу ефективного функціонування 

будівельних організацій – В. Василькова, С. Забаштанського, 

С. Ушацького та багатьох інших. Проте. наразі існує об’єктивна 

потреба в теоретичному обґрунтуванні та виокремленні основних 

напрямів удосконалення організації праці у будівельному 

виробництві. 

Під організацією праці науковці розуміють «сукупність 

технічних, організаційних, санітарно-гігієнічних заходів, що 

забезпечують ефективніше використання робочого часу, 
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устаткування, виробничих навичок і творчих здібностей кожного 

члена колективу, усунення важкої ручної праці і здійснення 

сприятливих впливів на організм людини» [3, c.]. Цікавим з точки 

зору нашого дослідження є твердження С. Решміділової, яка 

трактує це поняття так: «організація праці – це складний 

технічний, технологічний, організаційний, соціальний процес. 

Від нього залежить стан організації виробництва, його кінцеві 

результати, ефективність і задоволення працівників своєю 

працею» [4, с. 66]. 

Будівельна галузь є однією з найважливіших сфер 

національної економіки та матеріального виробництва, в якій 

створюються локально закріплені (нерухомі) основні фонди 

господарства як виробничого, так і невиробничого призначення 

у вигляді готової будівельної продукції [1, с. 110]. Специфіка 

будівельної галузі, з огляду на її технічні, організаційні та 

економічні характеристики, виокремлює її з-поміж інших та 

обумовлює значну складність організації та кооперування праці. 

До цього призводить відсутність серійного виробництва 

однотипної продукції, необхідність порівняно вагомої 

номенклатури та асортименту необхідних матеріальних ресурсів, 

конструкцій, деталей і виробів; складність транспортабельності 

будівельної продукції та нерівномірність обсягів виконуваних 

будівельно-монтажних робіт відповідно кліматичних умов; 

розосередження об’єктів будівництва від центру управління та 

інші. 

Виходячи з мети організації праці, яка полягає у 

підвищенні дохідності будівельного підприємства за рахунок 

збільшення обсягу виконаних робіт (або виробництва продукції) 

належної якості за низьких витрат та в гуманізації праці шляхом 

зниження навантаження на працівників, оптимізації трудових 

процесів, підвищення безпеки праці, варто виокремити основні 

завдання щодо вдосконалення організації праці. В. Васильков 

виділяє економічні та соціально-психологічні завдання щодо 

поліпшення організації праці, а саме: підвищення 

продуктивності; зниження витрат на виробництво продукції і 

надання послуг належної якості; створення сприятливих умов 

праці і підвищення культурно-технічного рівня працівників для 
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забезпечення високої їх працездатності і задоволення від 

роботи [2]. 

Реалізація зазначених завдань можлива шляхом науково-

обґрунтованого розподілу і кооперації праці; оптимальної та 

інноваційної організації й обслуговування робочих місць; 

передового нормування праці; якісного підбору персоналу та 

його систематичного розвитку (підвищення кваліфікації, 

планування кар’єри тощо); оптимізації режимів праці і 

відпочинку; раціоналізації трудових процесів, прийомів і методів 

праці на основі узагальнення прогресивного досвіду; покращенні 

умов праці; зміцнення дисципліни праці, підвищення творчої 

активності працівників; якісної мотивації й гідної оплати праці. 

Влучно зауважує науковець О. Кіріченко стосовно 

організаційного розвитку праці, який являє собою «узагальнену 

характеристику процесу використання організаційних факторів 

розвитку і підвищення ефективності виробництва та управління» 

[2, с. 124]. На думку дослідниці, організаційний розвиток 

виявляється в удосконаленні існуючих та застосуванні нових 

методів і форм організації виробництва, праці та елементів 

господарського механізму. 

Отже, організація праці є засобом ефективного 

використання трудового потенціалу та підвищення виробничої 

ефективності. Тому система управління організацією праці на 

будівельних підприємствах має бути високоефективною, що 

дозволить забезпечити активізацію резервів зростання 

продуктивності праці, приросту результативності виробництва. 

Зазначені напрямки вирішення проблемних питань щодо 

організації праці є підґрунтям для подальшого дослідження 

шляхів удосконалення управлінського механізму діяльності 

будівельних організацій. 
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СПРАВЖНЯ ЧОЛОВІЧА РОБОТА 

 

Голуб А., учень, Лисий І.Е., учитель 

Шаповалівський НВК 

 

      Служіння Батьківщині в усі роки і століття вважалося 

справою благородною, вартою щирої подяки співвітчизників. І 

сьогодні тисячі патріотів України зі зброєю в руках захищають 

незалежність України на Сході. Захищають, не шкодуючи свого 

життя. Тому й обрана темою роботи розповідь про захисників 

Батьківщини. Про чоловіків, які народилися чи мешкали в селі 

Шаповалівка Конотопського району.   

      Кілька сотень шаповалівців билися на фронтах Другої 

Світової війни. Серед них був і Петро Платонович Величко. Його 

військова служба почалася ще до війни, коли 14 квітня 1941 року 

Петро Платонович був призваний на строкову військову службу 

з рідного села Шаповалівка. 

      Служив у місті Новоград-Волинський Житомирської області. 

А потім, коли почалася війна, він відбув на фронт, що вже 

пролягав біля міста Рівне, де прийняв перший бій.  

      У тому ж 1941 році в бою біля села Христинівка, що в 

Кіровоградській області, отримав поранення  лівої стопи, 

почалася гангрена. У лікарні селища Вороновиця Вінницької 

області нижню частину ноги лікарі були змушені ампутувати. У  

цей час населений пункт, де був госпіталь, захопили ворожі 

війська. 

      Потім був переїзд до Німеччини і тривалий полон – 

перебування в концентраційному таборі для полонених №326. 

Наприкінці війни частину полонених перекинули ближче до 

Голландії. Там у 1944-му їх звільнили англійські війська. А в 

1945-му Петро Платонович повернувся до Шаповалівки.  

      Мужній чоловік ніколи не скаржився на свої вади, а працював 

на різних роботах у місцевих колгоспах "Хвиля революції" та ім. 

20-річчя Жовтневої революції. 

      Завдяки своїй силі волі та міцності, жазі до перемоги над 

труднощами, а перш за все над собою, зміг вижити і подолати всі 

складні перепони на шляху. І нам, нині живущим, варто 
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повчитись у Петра Платоновича любові до життя, вмінню долати 

труднощі і вірити в краще майбутнє. 

      Три десятиліття тому кільком шаповалівцям довелося 

воювати в далекому Афганістані. Трьох нам вдалося попросити 

поділитися спогадами про ті роки.  

      «До Афганістану, - розповідає Віктор Приходько, - я потрапив 

після навчального підрозділу. Я потрапив у полк, розташований 

за 80 кілометрів від Шинданда, в місті Герат. Брав участь у 

кількох бойових операціях. Вони тривали недовго. Приблизно по 

два тижні. Остання операція була під Кандагаром. В тамтешніх 

горах було найбільше опорних пунктів душманів. В Афганістані 

я був 11 місяців».  

      «Служив я у 1985-1987 роках, - долучається до розмови Юрій 

Пономаренко. Також починав службу в «учебці» в м.Ашхабад. 

Коли ми перетнули афганський кордон, ще не зрозуміли, що 

знаходимося в Афганістані. Ночували у звичайних військових 

наметах. Прокинулись – довкола пісок і більше нічого за 

винятком солдатів та наметів.  

      Полк, у якому я служив, знаходився в Кабулі. Проте 

постійного місця служби не було, оскільки весь час лазили по 

горах, виконували завдання. Першого свого бою практично не 

пам’ятаю – був контужений. Прийшов до тями – ніби все 

обійшлося. Загалом пробув у цій країні майже два роки.  

      Було дуже страшно. Проте страх переважно з’являвся після 

бою. У бою боятися було просто ніколи. Треба виконувати свою 

роботу».    

      «Після прийняття присяги, - розповідає Микола Величко, - 

нас направили в Афганістан. 20 травня 1983 року я ступив на 

афганську землю. Наша частина займалася охороною та 

будівельними роботами. Займалися також навантаженням та 

вивантаженням автоколон, постачанням запасними частинами. 

Командував відділенням, потім був заступником командира 

взводу. Звільнився 9 липня 1985 року».  

      Серед захисників України новітнього часу чільне місце 

посідає Віталій Парфененко. Стрілок 95-ї аеромобільної бригади 

рядовий Віталій Парфененко народився 8 травня 1978 року в 
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с.Шаповалівка Конотопського району і був єдиною дитиною в 

сім’ї.  

      У серпні 2014 р. Віталій Парфененко був мобілізований і 

направлений у навчальну частину «Десна». Звідти в жовтні 

поїхав спочатку до Краматорська, а потім до с.Пєски, де служив 

стрілком 95-ї аеромобільної бригади. 

      Про війну розповідати не любив, як і більшість воїнів. 

Говорив тільки те, що війна насправді не така, як показують у 

фільмах. Все набагато простіше й страшніше. Востаннє 

зателефонував матері за кілька годин до смерті: «Мамо, ми 

збираємося їхати в Донецьк, готуємо машини. Я пізніше тобі 

обов’язково зателефоную». Не зателефонував… [1, С. 88]. 

      На жаль, організм не витримав постійних фізичних та 

моральних навантажень, постійних стресів та тиску на нервову 

систему. На вечірній повірці 6 листопада Віталію стало погано, 

він упав та втратив свідомість. Незважаючи на всі зусилля 

медиків, врятувати Віталія не вдалося і він помер. 

      У пам’яті односельців Віталій Васильович назавжди 

залишиться доброю чуйною людиною, працьовитим, порядним 

чоловіком і справжнім патріотом України.   

      21 січня 2015 року рішенням Конотопської районної ради 

Шаповалівському НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» присвоєне ім’я Віталія 

Парфененка. У навчальному закладі організовано шкільний 

куточок, де виставлені вироби, виготовлені Віталієм. 

      А ще за місяць, 20 лютого, у Шаповалівському НВК відбулась 

лінійка-реквієм. У рамках заходу була відкрита меморіальна 

дошка на честь учня, який віддав життя за незалежність 

Батьківщини. 

      Батько загиблого, Василь Парфененко, особисто відкрив 

пам’ятну дошку, знявши з неї Державний Прапор України. До 

пам’ятного знаку присутні несли квіти та запалювали лампадки 

[2, С. 1]. 

      Звичайно, у подібній роботі неможливо розповісти про всіх 

шаповалівців, хто захищав Батьківщину зі зброєю в руках, кому 

довелося воювати за сотні кілометрів від рідного села. Тому 

діяльність учнів Шаповалівського НВК і далі буде спрямована на 
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збір інформації про всіх, хто займався справжньою чоловічою 

роботою. Отже, поле з для збору інформації широке.   
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ДИНАСТІЯ СВЯЩЕНИКІВ КРАЧКОВСЬКИХ 

Глибченко В.Г., викладач, Очкасов В.І., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

Найдивовижнішою пам'яткою культової архітектури 

Конотопа XVIIІ – поч. XXст., безперечно, була церква Успіння 

Пресвятої Богородиці.За всю багатовікову історію церкви відомі 

кілька династій настоятелів храму – рід Парпур, Базилевичів, 

Крачковських. Біль-менш відомі нам результати їх діяння, 

пов’язані із історією будівництва та розбудови церкви, духовного 

та матеріального життя храму, але майже нічого не відомо із 

біографій представників  цих духовних династій та інших 

служителів церкви.Особливої уваги заслуговує династія 

священиків Крачковських, які керували приходом більше ніж 

півстоліття. 

 У фондовій збірці Конотопського краєзнавчого музею ім. О. 

М. Лазаревського зберігаються документи, із яких ми дізнаємось 

про священицьку династію церкви Успіння Пресвятої Богородиці 

– Крачковських. “Ведомость о церкви Успения Пресвятой 

Богородицы в городе Конотопе за 1864 год”[1]міститьпослужний 

список священика Григорія Петровича Крачковського, який був 

переведений священиком церкви Успіння Пресвятої Богородиці 



95 

 

із соборної церкви Різдва Богородиці 4 жовтня 1859 р.; помер 3 

липня 1865 р. [2] 

“Ведомость о церкви Успения Пресвятой Богородицы в городе 

Конотопе за 1900 год”[2] містить послужний список священика 

Петра Григоровича Крачковського (син Г. П. Крачковського), 

який був призначений священиком церкви Успіння Пресвятої 

Богородиці 12 жовтня 1865 р. і залишався при ній настоятелем до 

1900 р. включно. [2] 

Пропонується до уваги повний зміст тієї частини 

вищезазначених документів, яка стосується, безпосередньо, 

сторінок біографій священиків Крачковських (авторами внесені 

незначні стилістичні правки).   

 

Ведомость о церкви Успения Пресвятые Богородицы  

в городе Конотопе за 1864 год. 

Священник Григорий Петрович Крачковский, сын 

священника, по окончанию курса Богословских наук в 

Черниговской семинарии уволен из оной 1838 г., февраля 19 дня, 

с аттестатом 2-го разряда.  

       1939 г., 19 дня, рукоположен Архиепископом Павлом в 

священника в городе Конотоп к Соборной Рождества – 

Богородичной церкви.   

       1846 г., 24 июня, награжден набедренником за усердное 

прохождение должности своей и в тоже время определен 

депутатом в присутственных местах по городу Конотопу.  

       1848  г., сентября 20 числа, определен наставником 

Конотопского Сельского  училища.  

       1854 г., июня 29 дня, за отлично-ревностную службу 

наставника удостоен благословения Святейшего Синода и того 

же года, августа 26 дня, за ревностное продолжение 

должности депутата, удостоен Архипастырской 

благодарности.  
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       1856 г., августа 26 дня, за отлично-усердную службу 

наставника Конотопского сельского училища, Высочайше 

пожалован бархатною фиолетовою скуфьею.  

       1858 г., октября 4 дня, по резолюции 

Высокопреосвященнейшего Павла, перемещен на настоящее 

место.  

       1861 г., октября 14 дня, от должности наставника 

уволен. Грамоту и указ имеет в 48 лет. 

В семействе у него: жена его Ольга Иванова, 42 года. 

       Дети их: 

       Петр – обучается в Черниговской Духовной семинарии на 

содержании отца, 22 года. 

       Павел – обучается в Конотопском уездном училище, 15 лет. 

       Иоанн – обучается в среднем отделении Черниговского 

Духовного училища на содержании отца, 12 лет. 

       Андрей – приспособляется грамоте на дому, 8 лет. [1] 

Ведомость о церкви Успения Пресвятые Богородицы в 

городе Конотопе за 1900 год. 

Священник Петр Григорьевич Крачковский, сын 

священника, родился в городе Конотопе в 1841 г., сентября 8 

дня. 

       По окончанию курса Богословских наук в Черниговской 

Духовной семинарии уволен из одной со степенью студента 

1865 г., августа 21 дня.  

      1865 г., октября 12 дня, Архиепископом Филаретом 

рукоположен во священника в городе Конотопе к церкви 

Успения Пресвятые Богородицы. 

      Состоял членом благочиннического совета и кандидатом по 

нем с 1873 г., декабря 12 дня, по 1894 г.,  ноября  19 дня. 

      Состоял законоучителем в Конотопском железнодорожном 

училище с   1875 г., февраля 2 дня, по 1880 г., августа 10 дня. 

      Состоит законоучителем в Конотопской одноклассной 

церковноприходской школе с 1876 г., сентября 2 дня. 



97 

 

      Высочайше утвержден в звании директора Конотопского 

тюремного отделения 1881 г., июня 10 дня. 

       Состоял духовником 1-ого округа Конотопского уезда с 

1887 г., января 27 дня, по 1895 г., апреля 13 дня. 

       Состоит членом Конотопского уездного училищного 

совета с 1887 г., февраля 11дня. 

       Состоял следователем по судебным делам с 1889 г., марта 

20 дня, по 1895 г., апреля 13 дня. 

       Состоял действительным  членом Православного 

Миссионерского общества с  1889 г., мая 15 дня, по 1899 г., мая 

15 дня.  

       Состоит пожизненным членом-сотрудником 

Императорского Православного Палестинского Общества с 

1890 г., мая 7 дня.  

       Состоит пожизненным членом-ревнителем Общества 

восстановления христианства на Кавказе с 1892 г., марта 20 

дня.  

       Состоит членом Конотопского отделения епархиального 

училищного совета с 1892 г., июля 27 дня. 

Преосвященнейшим Антонием епископом Черниговским и 

Нежинским утвержден благочинным 1-ого округа 

Конотопского уезда 1894 г., ноября 19 дня.  

       Награжден набедренником 1873 г., декабря 20 дня. 

       За отлично усердную службу по епархиальному ведомству 

Всемилостивейше награжден бархатною фиолетовою скуфьею 

1880 г., апреля 20 дня. 

       За отлично усердную службу по ведомству общества 

попечительного о тюрьмах награжден бархатною фиолетовою 

камилавкою по определению Священного Синода 1887 г., марта 

10-17 дня. 

За особенное усердие в деле церковно-приходского учительства 

преподано архипастырское благословение 1887г., ноября 5дня, 

1888 г., октября 24 дня, 1894 г., января 12 дня. 

       За отлично усердную службу по епархиальному ведомству 

награжден наперсным крестом, от Святейшего Синода 

выдаваемым, по определению Святейшего Синода 1893 г., 

апреля 14 дня. 



98 

 

       За отлично усердную службу по епархиальному ведомству  

Всемилостивейшесопречислен к ордену Св. Анны 3-й степени 

1900 г., мая 6 дня. 

       Имеет серебряную медаль на Александровской ленте в 

память царствования императора Александра  ІІІ и членские 

знаки: Императорского Православного 

Палестинскогообществавостановленияхристианства на 

Кавказе. 

Окончило курс учения в школе с 

установленнымисвидетельствами 210 учеников. 

       Грамоту и указ имеет в 59 лет 

Состоитвкладчикомэмиретальнойкассы по первомуразряду. 

Жена его ЕленаВасильева, 54 года. 

Детиих: 

Стефан – штабс-капитан 19 пехотногоКостромского полка, 

женат, 34 года. 

Александр – потомственныйпочетныйгражданин  г. Конотопа, 

женат, 33 года. 

Сергей – окончил курс богословных наук в 

ЧерниговскойДуховнойсеминарии с аттестатом 2-ого разряда 

1890 г., августа 31 дня. Состоял учителем Успенской церковно-

приходскойшколы с 1896 г., августа 2 дня, по 1899 г., сентября 

14 дня. Холост, 32 года. 

Антоний – глухонемой, холост, 30 лет. 

Дария – жена штабс-капитана, 28 лет. 

Алексий – по окончаниикурсаЧерниговскойДуховнойсеминарии и 

по отбытиивоинскойповинностизачислен в запас армии 

прапорщиком. Холост, 23 года. [2] 

Література: 

1. Ведомость о церкви Успения Пресвятой Богородицы в 

городе Конотопе за 1864 год. – ФондККМ. Архів. Б/н. 

2. Ведомость о церкви Успения Пресвятой Богородицы в 

городе Конотопе за 1900 год. – ФондККМ. Архів. Б/н. 

 



99 

 

«КОНОТОПСЬКА ГАЗЕТА» 1917 РОКУ – ЯК ЦІННЕ 

ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ КОНОТОПЩИНИ 

Акічев Ш.М., науковий співробітник 

Конотопський краєзнавчий музей ім. О.М. Лазаревського 

Історія Української революції 1917-1921 рр. та подій 

пов’язаних з Конотопщиною залишається одним з 

малодосліджених періодів нашої історії. І це незважаючи на 

відкритість державних архівів та велику дослідницьку роботу 

сучасних дослідників в Києві, Сумах, Чернігові і Конотопі. 

Дослідження історії подій революції на Конотопщині дозволяє 

історичний процес у всій його суперечливості та 

неоднозначності. Серед джерел інформації про події в Конотопі 

і повіті 1917 року з’явилися останнім часом, щоденники та 

мемуари діячів того часу, газети з спеціального фонду НБУ ім. 

Вернадського(НБУВ). Привертає увагу дослідників перша міська 

газета, яка  вийшла у березні 1917 року, одразу після повалення 

царизму у Петрограді. Мала вона цікаву назву – Конотопская 

газета». В ній місцева влада подавала відомості з політичного і 

культурного життя Конотопа того часу. Вийшло 88 номерів 

починаючи з березня 1917 року до встановлення влади 

більшовиків у липні 1917 року. В НБУВв м. Києві зберігся лише 

один примірник цієї газети. Більша частина примірників газети 

зберігається у газетному фонді Публічної бібліотеки ім. 

Салтикова-Щедрина у Санкт- Петербурзі. Завдяки фінансовій 

допомозі одного з мешканців Конотопа вдалося отримати 

електронну копію половини номерів цієї газети. Після 

дослідження матеріалів статей вміщених у «Конотопській газеті» 

1917 року починаєш краще розуміти які події проходили в 

нашому місті і повіті у цей час. Що нам відомо про неї. 

«Конотопская газета». Видання Конотопського Виконавчого 

комітету. Щоденна газета. Вийшло 88 чисел. По 4 сторінки: 44 – 

те за 1 травня, 88 – ме – за 25 липня. Редакція: Лизогубівська 

вулиця, буд. В. Гуревича. Друкарня Айзековича; 
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З перших номерів газети статті відображають загальне 

піднесення, яке охопило маси людей у провінційних містах. У 

Конотопі звістку про повалення царизму зустріли з ентузіазмом. 

І почали друкувати власну газету. Більшість номерів присвячені 

політичному життю міста 1917 р.  

 Конотопський виконком Рад робітничих та солдатських 

депутатів у газеті «Конотопская газета», № 6 за 16 квітня 

1917звертався до робітників і селян Конотопа взяти участь 18 

квітня 1917 (1 травня за новим стилем) у святковій 

маніфестації. Для цього зібратися у жіночому залізничному 

училищі по вул. Романовській 16 квітня о 5 – й годині для 

вироблення схеми для маніфестації. Далі Конотопський 

виконком Рад робітничих і солдатських депутатів просив ради 

робітничих фабрик, заводів, закладів та установ м. Конотопа 

та повіту делегувати тих, хто не увійшов до складу виконкому 

Рад робітничих та солдатських депутатів. Голова А. 

Гарчинський, секретар Н. Коломійцев. 

Також у цьому номері газети було надруковано лист - 

звернення від солдат 235 піхотного запасного полку з діючої 

армії до громадян м. Конотопа та його околиць з 

поздоровленням всіх вільних громадян Конотопа та його 

околиць з святом Пасхи. Підписали його ще 25 березня 1917 

солдати цього полку: Микола Гусаченко, Василь Слюсар, 

Платон Гагін, Григорій Глущенко, Іван Іваненко, Яків 

Хоменко, Козьма Комар, Петро Комар, Михайло Гришко, Іван 

Віхнін, Микола Жидченко, Микита Журавель, Пилип 

Сагайдачний, Лука Андрієнко, Леонтій Козловський, Василь 

Луцик, Іван Лютий, Андрій Сердюченко та інші.  

«Конотопская газета» № 6 за 16 квітня 1917 року вмістила 

оголошення: «Бажаючим придбати облігації Позики Свободи: 

1 потрібно було звернутися до Конотопського товариства 

взаємного кредиту та спитати там одного з членів бюро по 

разповсюдженню позики Свободи: К.Н. Чеботкевича, Х.Ш. 

Азарова, Г.Б. Куколева, Е.М. Дузенкевича, Г.О. Тильмана, 

Р.М. Мительмана, А.Г. Сендеровича, Т.К. Бельцева, М.Д. 

Лосева; 2. Позику можна було купити за готівку з уплатою за 
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облігацію в 50 крб. – 42 крб. 30 коп., облігацію в 100 крб. – 85 

крб. Облігація в 50 крб. повинна була принести покупцю 

щорічно прибуток у 2 крб. 50 коп., облігація у 100 крб. – 

прибуток 5 крб.; 3. Особи, які не мали вільних грошей могли 

купити облігації позики Свободи з уплатою у кредит по 

частинам на протязі року будь - якими сумами; 4. Для купівлі 

облігації у 50 крб. було достатньо внести 5 крб., а для купівлі 

облігації у 100 крб. потрібно було внести ліше 10 крб.; 5. 

Особи, які купили облігації, могли в разі необхідності, 

отримати під заставу облігацій грошову позику у казначействі, 

або в іншому банку; 6. Особи, які купили облігації, не бажаючи 

їх зберігати вдома могли віддати на зберігання в казначейство, 

яке за це не брало ніякої платні; 7. Бажаючі одержати більш 

ретельні пояснення, могли звертатися до членів бюро особисто 

та по телефонам: №№ 100, 96, 124, 73, 91, 140. Бюро за 

посередництво та сприяння по придбанню позики Свободи 

ніякої платні не брало, а діяло лише в інтересах підтримки 

Тимчасового уряду та свободи народу». 

 Також у цій газеті було вміщено оголошення 

педагогічного комітету та опікунської ради Конотопського 

комерційного училища про те, що приймальні іспити у 

підготовчий, перший та другий класи будуть проводиться з 24 

по 29 квітня, у інші класи з 1 по 5 травня. Остаточне рішення 

про прийом буде прийнято у серпні після проведення осінніх 

іспитів. В першу чергу приймалися діти членів товариства 

розповсюдження комерційної освіти. Вакансій було обмежена 

кількість. 

У газеті №57за 18 червня 1917 року повідомлялося, що у 

неділю у Конотопі відбулася велика українська маніфестація, 

впорядкована місцевою організацією УСДРП разом з іншими 

українськими організаціями. О 10-й годині ранку в різних 

частинах міста почали збиратися маніфестанти: робітники, 

селяне і солдати разом з місцевою інтелігенцією. Більшість 

маніфестантів зібралося біля церкви О. Невського. Об 11-й 

годині похід маніфестантів рушив по вул Соснівській до 

Соборної площі. На чолі маніфестації йшли солдати – українці 

під командою офіцера, за ними робітничий хор, громадяни та 
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селяни. Не зважаючи на велику спеку, у всіх маніфестантів були 

веселі обличчя, радісні очі, бадьорі постаті. За грою оркестра 

лунали дужі співи солдат і робітників, які співали «Шалійте, 

шалійте, скажені каті», і далі «До бою сто тисяч побірників 

стане…Пірвем, пірвем, пірвем ті кайдани» ! На перехресті 

Гоголівської та Соснівської вулиць вокзальна группа 

маніфестантів зустрілися з загребельською та міською, які йшли 

їм назустріч. Люди вигукували: «Слава автономнійУкраїні в 

федеративно-демократичній республіці Росії!» Добре 

організований хор загребельської молоді співав «заповіт». 

Обличчя у всіх радісні, очі горять, настрій, святково-величний. 

Роменською вулицею поволі підходить маніфестація селян з с. 

Підлипного з численними прапорами: «За волю народа, за його 

права. Не страшні кайдани, солодка тюрма»….  

Далі повідомлялося, що «За ініціативою любителів 

мисливців м. Конотоп у будівлі Електро-Біографа ст. Конотоп о 

другій годині дня почався з’їзд мисливців Конотопського повіту 

товаришів бажаючих увійти до цього гуртка. О 7-й годині вечора 

в приміщенні Конотопського комерційного училища, член 

Київського обласного комітету Бунда А.П. Жук прочитав лекцію 

на тему «Еврейське питання в Росії».  

«Конотопская газета», № 58, від 19 червня 1917 року на с.3 

вмістила відомості про благодійництво того часу. Це «Звіт про 

приход та витрати грошових сумм спілки жінок привокзальної 

дільниці за період часу з 28 травня по 8 червня 1917 року. 

Приход. Наявність каси на 28 травня – 345 крб. 75 коп.; пожертви 

ради робітничих і солдатських депутатів – 32 крб. 09 коп.; 

членських внесків та пожертов – 160 крб.; з спектакля 

влаштованого 8 червня – 330 крб. 86 коп.; буфет, продаж 

листівок, квітів та ін. – 398 крб. 92 коп.; збір з лекції 7 червня – 

66 крб. 33 коп.; від невідомого – 1 крб. 81 коп. /Баланс – 1335 крб. 

76 коп. Видатки: священику за молебень та свічки – 6 крб. 45 

коп.; іграшки придбані в Києві для «дитячого майданчика» - 51 

крб. 35 коп.; на купівлю картону у Іофе – 2 крб. 50 коп.; 

канцелярські приналежності для спілки жінок – 12 крб. 50 коп.; 

пісок, рафінад, борошно для буфету під час добродійних 

спектаклів – 32 крб. 50 коп.; буфет – 115 крб. 52 коп.; квіти – 3 



103 

 

крб. 50 коп.; книги-листівки та портрети – 10 крб. 86 коп.; 

завдаток на купівлю квітанцій та ордерів для «С.Ж.» - 7 крб. / 

Залишок готівкою – 1066 крб. 46 коп. / Баланс – 1335 крб. 77 коп. 

Звіт затвердили: Голова спілкижінок – Є. Лук’янова. Секретар – 

М. Литвинова. Казначей – М. Лисовенко. Член ревізійної комісії 

Сулим.  

Культурне життя міста не залишалось без уваги газети. Так, 

«Конотопская газета», №64 за 26 червня 1917, на с. 3 надрукувала 

звіт від спектакля та вечора, влаштованого в Контопі на користь 

інвалідів 21 та 22 червня 1917 року. 1)від продажу квітків: 21 

червня- 371 крб. 99 коп., 22 червня - 157 крб. 65 коп. 2)Від 

продажу программ: 21 червня – 20 крб., 22 червня – 3 крб.Всього 

приходу 560 крб. 65 коп. Витрати за постановку спектакля, 

музику, освітлення, приміщення і афіші: 21 червня – 194 крб., 22 

червня – 113 крб. 50 коп. Всіх витрат – 307 крб. 50 коп. Всього 

поступило до каси бюро – 253 крб. 15 коп.   

У статті газети №66 за 28 червня 1917 надруковано про 

відношення конотопчан до проголошеного Першого універсалу 

Центральної Ради. Повідомлялось, що в Конотопі відбулося 

надзвичайне повітове земське зібрання, на яке прибуло близько 

50 гласних. Більшість з них становили селяни. На обговорення 

зібрання було першим поставлено питання про відношення до 

утворення Української Центральної Ради. Шашкевич ознайомив 

гласних про причини утворення Центральної Ради та її складом. 

Голова Конотопської земської управи Ганжа запропонував 

зібранню стоячи вислухати текст універсалу. Увеликій кімнаті 

наповненій гласними та громадянам Конотопа були вислухані 

слова універсалу, які вітали щирими оплесками, дружніми 

вигуками: Слава Україні! Представник Всеукраїнської ради 

військових депутатів Назаренко повідомив зібранню про 

діяльність і завдання Центральної Ради та Генерального 

Секретаріату. Зібрання сердечно вітало українське військо. 

Земська управа запропонувала визнати Українську Центральну 

Раду провідником на шляху національного життя українського 

народу. Земське зібрання пообіцяло вірно служити Українській 

Центральній раді як вищій краєвій інституції. Вважаючи 

універсал Центральної Ради актом надзвичайної ваги земське 
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зібрання вирішило відпустити кошти на друкування універсалу і 

розповсюдження серед населення Конотопського повіту. 

Зібрання вирішило встановити грошовий збір в обсязі 2 % - 

10 581 крб. 76 коп. на всі податки, які поступали у земську 

скарбницю і ці гроші надсилати Українській Центральній Раді на 

краєві потреби. На цей грошовий внесок було вирішено зробити 

позику і борг погасити земським окладом 1918 року. За 

пропозицією Рубісова зібрання одноголосно приймає резолюцію 

про підтримку згоди між Тимчасовим урядом Росії та 

Української Центральної Ради на користь державної праці 

України та Росії. Серед гласних було зібрано 147 крб. 43 коп. під 

час перерви пожертв на Національний фонд, які було доручено 

переслати земській Управі на краєві потреби Українській 

Центральній Раді у Києві.       

Далі на с.3 повідомляли про результати підписки на «Займ 

Свободи» в Конотопі: 1) Конотопське казначейство реалізувало 

по 17 червня 1917 р.: 1. По закладах дрібного кредиту – 120 900 

крб.; 2. Товариством взаємного кредиту – 435 000 крб.;3. 

Самостійно з прирахованими до нього ощадними касами – 76 000 

крб. 4. В Конотопському міському банку – 70 000 крб. / Всього - 

1 386 000 крб. 2) З’єднанним банком реалізовано по цей час – 

350 000 крб. 3) Бюро по сприянню розповсюдженню займу 

свободи точних даних не дало; крім реалізованих облігацій 

казначейства воно має підписку в 300 000 крб. // Всього – 

2 036 000 крб.  

«Конотопская газета», №76 за 10 липня 1917 р. на с.4 

вмістила оголошення про запрошення скрипалів та граючих на 

мідних духових інструментах для складання оркестру для гри у 

міському саду. Звертатися було потрібно щоденно від 10 години 

ранку до 8 години вечора до вільного художника О.М. Воловича, 

Сарнавська вулиця, будинок Шури-Бури, квартира Є. 

Плисецького.   

«Конотопская газета», №85 від 21 липня 1917 р. на с.3 

вмістила оголошення про те, що Конотопська повітова 

продовольча управа доводить до відома, що нею відпущено 

міському продовольчому комітету цукор додатково до норм 

споживання, встановленого міністерством продовольства для 
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міського населення в розмірі 1 ½ фунта в місяць на душу. На 

жаль, цей номер став останнім номером газети, якій ми змогли 

опрацювати.  

Головним висновком дослідження теми є розуміння того що, 

наша газета брала активну участь у формуванні свідомості 

мешканців Конотопа у подіях початкового етапу Революції 1917-

1921 рр. в Україні. Завдяки вміщеним матеріалам відкривається 

ще одна сторінка в історії міста. Завдяки введенню у науковий 

обіг матеріалів газети дослідник можуть порівняти часи минулі і 

сучасні, знайти певні паралелі і зробити власні висновки. 

Сподіваємося майбутні дослідники історії  Конотопа зможуть 

вивчити всі номери газети і скласти реальну картину подій 

політичного і культурного життя Конотопщини 1917 року. 

 

ВАХТА ПАМ’ЯТІ – 2017 (ДО МАТЕРІАЛІВ ПОЛЬОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ГО “ОСТАННІЙ РУБІЖ”. С. КОХАНІВКА 

КОНОТОПСЬКОГО Р-НУ,  С. ПИРОГІВКА,  

С. МЕФОДІЇВКА ШОСТКІНСЬКОГО Р-НУ  

СУМСЬКОЇ ОБЛ.) 

                  

Євтушенко О.В., викладач, Очкасов В.І., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

У 2017 р. Конотопською громадською організацією 

“Останній Рубіж”, на підставі  Дозволу Міністерства культури  

України на проведення пошукових земляних робіт №22-040-П/17 

від 27.04.2017 р., діючих нормативно-правових актів України, 

Програми пошукових робіт з виявлення не похованих останків та 

не облікованих поховань осіб, полеглих під час бойових дій у 

часи Другої Світової війни (1941-1943рр.) на території 

Конотопського, Кролевецького, Шосткінського районів 

Сумської області, та згідно Статуту організації, проведені роботи 

по виявленню, встановленню імен, похованню непохованих 

останків військовослужбовців РСЧА, які загинули під час 

оборонних та визвольних боїв за Сумщину у серпні-вересні 1941 

р. та серпні-вересні 1943 р. 
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Діяльність здійснювалась у наступних напрямках:  

- робота з документами  

- робота з опитування місцевого населення 

- польові дослідження 

Враховуючи отримані від збору та аналізу інформації 

результати щодо перебігу бойових дій на території Сумської 

області пошуковцями було проведено низку польових 

досліджень на місцевості. 

За проміжок часу вказаний вище, зважаючи на погодні 

умови, ступінь інформаційної підготовки, матеріальну 

спроможність та інші фактори, пошуковцями було повністю чи 

частково обстежено території прилеглі до населених пунктів, 

включених до Програми пошукових робіт: 

серпень-вересень 1943 р. – с. Пирогівка Шосткінського     р-

ну – 3 військовослужбовця РСЧА - невідомі; 

вересень 1943 р. – с. Коханівка Конотопського р-ну – 1 

військовослужбовець РСЧА – невідомий;  

вересень 1941 р. – с. Пирогівка Шосткінського р-ну – 2  

військовослужбовця РСЧА – невідомі; 

вересень 1941 р. – с. Мефодіївка Шосткінського р-ну – 2  

військовослужбовця РСЧА - невідомі.  

30.06.2017 р. с. Пирогівка Шосткінського р-ну Сумської 

обл. 

30 червня 2017 р. Конотопською громадською організацією 

“Останній рубіж”, на підставі Дозволу Міністерства культури  

України на проведення пошукових земляних робіт №22-040-П/17 

від 27.04.2017 р. проведені дослідження братського поховання на 

північному березі р. Десна (на північний–захід від с. Пирогівка), 

випадково виявленого на підмитому березі річки рибалками. 

Поховання розташоване на північному березі р. Десна, на 

лінії між  с. Пирогівка Шосткінського р-ну Сумської обл. та с. 

Дегтярівка Чернігівської обл., у воронці від авіабомби, підмитої 

річкою. 

Під час ексгумації, на глибині 1,5 м., виявлені анатомічно 

правильно розміщені  людські останки трьох осіб. Черепи та деякі 

кістки верхньої частини кістяків відсутні (поховання підмите 

річкою!).  Серед знахідок: кістяні та металеві ґудзики  з нижньої 
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білизни, бритва (“опаска”), великі металеві ґудзики з 

зображенням серпа і молота на фоні п’ятиконечної зірки, 

фрагменти шинельного сукна, набої від гвинтівки системи 

“Мосіна”, фрагменти шкіряних ременів, “ш” – подібні пряжки  

Поховання військовослужбовців РСЧА відбудеться у 

2018 р.  

25.07.2017 р. с. Коханівка Конотопського р-ну Сумської 

обл. (смуга наступу підрозділів 143-ої стрілецької дивізії 77 ск 

60-ої А у вересні 1943 р.) 

25 липня 2017 р. Конотопською громадською організацією 

“Останній рубіж”, на підставі Дозволу Міністерства культури  

України на проведення пошукових земляних робіт №22-040-П/17 

від 27.04.2017 р., за зверненням мешканки х. Парпурівка Євдокії 

Кузьмінішни, проведені дослідження поховання 

військовослужбовця РСЧА. Поховання знаходилось в західній 

частині с. Коханівка (х. Парпурівка), біля криниці по вул. 

Толстого, №36.  

Під час ексгумації, на глибині 1,2 м., виявлені анатомічно 

правильно розміщені  людські останки. Серед знахідок: кістяні та 

металеві ґудзики  з нижньої білизни, бритва (“опаска”), фрагмент 

брезентового ременю, “ш” – подібна пряжка поясного ременю, 

фрагмент пачки трофейних німецьких цигарок.  

За розповіддю місцевих мешканців, військовослужбовець 

загинув під час визволення села у вересні 1943 р. Загинув під час 

вибуху снаряду. Біля нього бачили розбитий польовий телефон 

(телефоніст - ?). Пролежавши кілька днів, був похований 

місцевими жителями біля криниці.  

Поховання військовослужбовця РСЧА відбудеться у 

2018 р. 

01.11.2017 р. с. Пирогівка Шосткінського р-ну Сумської 

обл. 

1 листопада  2017 р. Конотопською громадською 

організацією “Останній рубіж”, під час проведення пошукових 

робіт в районі с. Пирогівка Шосткінського р-ну Сумської обл., на 

підставі Дозволу Міністерства культури  України на проведення 

пошукових земляних №22-040-П/17 від 27.04.2017 р., знайдені 

непоховані останки двох військовослужбовців РСЧА, яки 



108 

 

загинули під час оборонних боїв за Сумщину у серпні-вересні 

1941 р. Поховання одиночні, бойові. Медальйони відсутні. Серед 

знахідок: металеві ґудзики з зображенням серпа і молота на фоні 

п’ятиконечної зірки, набої від гвинтівки системи “Мосіна”, “ш” – 

подібні пряжки поясних ременів, черевики червоноармійські.  

Поховання військовослужбовців РСЧА відбудеться у 

2018 р. 

14.11.2017 р. с. Мефодіївка Шосткінського р-ну Сумської 

обл. 

14 листопада  2017 р. Конотопською громадською 

організацією “Останній рубіж”, під час проведення пошукових 

робіт в районі с. Мєфодіївка Шосткінського р-ну Сумської обл., 

на підставі Дозволу Міністерства культури  України на 

проведення пошукових земляних №22-040-П/17 від 27.04.2017 р., 

знайдені непоховані останки двох військовослужбовців РСЧА, 

яки загинули під час оборонних боїв за Сумщину у серпні-вересні 

1941 р. Поховання одиночні, бойові. Медальйони відсутні. Серед 

знахідок: кістяні та металеві ґудзики  з нижньої білизни, бритва 

(“опаска”),  металеві ґудзики з зображенням серпа і молота на 

фоні п’ятиконечної зірки, набої від гвинтівки системи “Мосіна”, 

“ш” – подібні пряжки поясних ременів, черевики 

червоноармійські, компас, алюмінієва ложка, портсигар.  

Поховання військовослужбовців РСЧА відбудеться у 

2018 р. 

 

Дослідження німецьких військово-госпітальних 

поховань періоду окупації міста 1941 – 1943 рр. (м. Конотоп, 

пр. Миру, 8, парк ім. Луначарського) 
2-6 серпня 2017 р., Конотопською громадською 

організацією “Останній рубіж”, спільно зі Спеціалізованим 

приватним підприємством “Військові меморіали ”Схід”, 

проведені дослідження німецьких військово-госпітальних 

поховань періоду окупації м. Конотоп 1941 – 1943 рр. за адресою 

пр. Миру, 8, парк ім. Луначарського). В ході робіт військових 

поховань не виявлено. 

 



109 

 

КОНОТОПСЬКІ ЗМІ ЗА 100 РОКІВ (1917-2017) 

 

Оникієнко К., учениця, Лисий І.Е., учитель 

Шаповалівський НВК 

 

      Регіональна газетна періодика є особливим комплексним 

феноменом культури, який віддзеркалює та детально фіксує події 

культурного, громадського, політичного та економічного життя, 

що відбуваються в той чи інший період. Періодичні видання 

Конотопщини є важливим, але мало вивченим наративним 

історичним джерелом, тому їх історико-бібліографічне 

опрацювання залишається актуальним.  

      Історію преси Конотопа досліджував редактор 

конотопської газети «Радянський прапор» Іван Корнющенко [1, 

С. 2]. Науково-популярні історичні розвідки про періодику 

Конотопа друкував на шпальтах того ж «Радянського прапора» 

історик Євген Маленко. Але крім поодиноких наукових статей зі 

згадками назв конотопських часописів та посиланням на пресу 

Конотопа, в українському пресознавстві відсутні наукові 

розвідки, повністю присвячені вивченню саме конотопської 

періодики. Мета цієї роботи – дослідити історію створення, 

функціонування, тематичну наповненість та редакторський склад 

конотопських газет. 

      Навесні 1917 року в Конотопі починає виходити видання 

під назвою «Конотопская газета»: издание Конотопского 

исполкома. Від цього видання веде свою історію (за версією 

редакції цієї газети) сучасна головна газета міста «Конотопський 

край» [2, с. 2].  

      За Центральної Ради в Конотопі виходить газета «Воля»: 

щоденна політична, економічна і літературна газета. Це перша 

газета, яка виходить у Конотопі українською мовою. Редагують і 

видають її Павло Ковжун та Яків Савченко. [3, С. 91].  

      За радянських часів почала виходити газета «Плуг і 

молот»: орган Конотопского упаркома КПУ и Конотопского 

уисполкома. Перший номер був випущений 2 грудня 1919 року. 

Газета виходила щоденно російською мовою, 

розповсюджувалася не тільки в Конотопському повіті, а й у 
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Кролевецькому, систематично знайомила читачів з подіями на 

фронтах громадянської війни, висвітлювала життя селянства, 

друкувала кореспонденцію сількорів, вміщувала поради 

агрономів.  

      У жовтні 1925 року в Конотопі було оголошено про 

початок видання у Конотопі газети «Селянські вісти». Спочатку 

газета виходила нерегулярно, переважно 4 рази на місяць, була 

бідна на тематику та слабо технічно оформлена. Систематично 

(двічі на тиждень) газета почала виходити з 19 грудня 1925 року 

українською мовою. 

      Після реорганізації Конотопської округи газета «Селянські 

вісті» почала виходити під назвою «Комуна». Видавалась газета 

українською мовою. 

      З приходом гітлерівських окупантів видання «Комуни» 

припинилося. Органом міської управи Конотопа в 1942 – 1943 рр. 

стала газета «Визволення». У виданні друкувалися 

розпорядження і накази керівних органів влади, вказівки для 

бургомістрів, старост, які повинні були неухильно виконуватися, 

повідомлення з фронту, об’яви та оголошення. Відповідальним 

редактором газети був Г.О.Сахно. Видання виходило 

українською мовою, повністю контролювалося німецькою 

цензурою і носило контрагітаційний характер. 

      Після деокупації Конотопа з 7 жовтня 1943 року 

відновилося видання газети «Комуна». З 1 січня 1944 року газета 

була перейменована на «Радянський прапор» і носила цю назву 

до грудня 1991 року.  

       І нарешті з № 191 (11672) від 3 грудня 1991 року газета 

стала виходити під сучасною назвою «Конотопський край». 

Газета «Конотопський край» нагороджена Почесною грамотою 

Президії Верховної Ради України (1967 р.). Вона стала 

переможцем і лауреатом Всеукраїнських конкурсів «Розвиток 

газет в Україні» та спілки журналістів. Газету редагували: 

Н.В.Борута, Р.Б.Донських, Г.А.Ільченко, С.П.Стрижак, 

О.В.Савела. 

      У 1991 році народилася районна газета «Сільські 

горизонти» [4, С. 4]. Сьогодні вона є другою за віком у нашому 

краї. За чверть віку газету редагували двоє – Олексій Феофілович 
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Бровенко і Людмила Миколаївна Ковальчук, яка очолює видання 

й сьогодні. Незважаючи на скрутні часи «хвацьких 90-х», газета 

завжди зберігала свою родзинку, висвітлювала життя району та її 

кращих представників.  

       Третьою за віком у нашому краї є газета «Телегурман», 

яка з’явилася у медіа просторі влітку 2005 року. Це перше 

приватне видання, яке тримається на плаву понад 10 років. За цей 

час газета мала кількох власників і чимало редакторів.   

      Варто згадати також газету «Пернач» [5, С. 8], рекламно-

інформаційну газету «Факти» та конотопський випуск газети 

«Перекресток». Різні за напрямками, змістом і професійним 

рівнем подачі матеріалів, вони додають барв у газетну палітру 

краю.            

      На жаль, чимало газет на Конотопщині з різних причин 

припинили своє існування.  

       Досить цікавою була газета єврейської общини Конотопа 

«ЛЭБН» (у перекладі з ідиш – «Життя», перший номер якої 

вийшов 28 грудня 1994 року в Конотопі накладом в 1000 

примірників. Це була перша і єдина газета в Сумській області, яка 

проводила просвітницьку діяльність і літопис єврейської общини 

Конотопа в незалежній Україні та безкоштовно 

розповсюджувалася в містах і районах Сумщини. Газету 

редагували Григорій Айзенштат, Емілія Айзенштат, Рувим 

Бомштейн, Давид Плапер.  

      Намагалися пожвавити ринок преси в нашому краї 

«Данкор-Конотоп», «Галина», «Пульс тижня» та інші видання. 

На жаль, тривалість їхнього життя була досить короткою, тому 

помітного сліду в історії конотопської преси вони не залишили.  

      Як бачимо, преса Конотопа намагалася розвиватися в 

унісон із громадським і політичним життям українського 

суспільства, висвітлювати місцеві новини та події, що 

відбувалися в Україні, популяризувати українську культуру, 

науку, традиції.  
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ЛИСОГУБІВСЬКА КУЛЬТУРА НА  

ТЕРИТОРІЇ ПОСЕЙМ’Я 

 

Дузенко Д., учень, Таскаєв М.О., учитель 

Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №9 

 

      На сьогоднішній день на території Північно-Східної України 

відкрито близько 300 пам’яток з культурним нашаруванням доби 

неоліту. Серед науковців ведуться дискусії щодо появи та 

розповсюдження дніпро-донецької культури, та культури 

ямково-гребінцевої кераміки. При дослідженні Північно-Східної 

України Воєводський М.В, Даниленко В.М., Телегін Д.Я. 

встановили, що у цьому регіоні, в період неоліту послідовно 

існували племена дніпро-донецької культури та культури 

ямково-гребінцевої кераміки. В Україні першим знайшов 

археологічні критерії вивчення неоліту Телегін Д.Я. Він 

наголосив, що в неоліті існують утворення, які за змістом є 
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набагато більшими, ніж археологічна культура, так з’явився 

термін дніпро-донецька культурно-історична область [1].  

       Досліджуючи поселення ямково-гребінцевої кераміки 

поблизу с. Лисогубівка, Конотопського району Сумської області 

на р. Сейм, у 1971р виявлено шар з археологічними матеріалами, 

які відрізнялись від двох вищезазначених культур. Назвали цю 

культуру від місця, де були вперше знайдені археологічні 

знахідки - лисогубівською культурою [2]. Чисельні дискусії 

науковців що до розвитку культури, як на початковому етапі, так 

і протягом всього існування лише підкреслюють актуальність 

обраної теми. 

Метою роботи є збирання, узагальнення та систематизація 

наявної на сьогодні інформації про пам’ятки лисогубівської 

культури на території Посейм’я. 

Під час досліджень поселення біля с. Лисогубівка Непріною В.І 

за період 1972-1974 рр. виявлені матеріали горизонтів 

дозволяють судити про розвиток культури від ранніх її проявів 

до появи носіїв культури неоліту ямково-гребінцевої кераміки.  

На думку Непріної В.І. лисогубівська культура на теренах 

північно-східної України передувала культурі ямково-

гребінцевої кераміки, являючи собою загальне для всього 

Дніпро-Донського лісового та лісостепового міжріччя культурне 

явище, генетичні корені якого були в ранньонеолітичних 

культурах півдня України (приазовській, сурсько-дніпровській та 

буго-дністровській). Культурна взаємодія носіїв лисогубівської 

та дніпро-донецької культур призвела до трансформації їх у 

культуру ямково-гребінцевої кераміки [3]. 

     На поселенні знайдено 3 житла, від яких збереглися залишки 

утрамбованих глинобитних підлог, також знайдені два очага 

відкритого типу та чотири місця, де займались господарською 

діяльністю, знайдено два поховання, дитяче і доросле. У виробах  

з кременю більше ріжучих матеріалів, ніж скребків, вістря стріл, 

поодинокі екземпляри сокир. Також знайдені вироби з рогу та 

кістки, вироби пов’язані з обробкою землі, це копалки з рогу 

оленя з загостреними кінцями, рогова мотика, з отвором для 

рукоятки, окрім знарядь для розвитку землеробства, знайдені 

кварцитові пластини, у формі ромбу, що нагадує на зернотерки 
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[4].  Дані матеріали можуть свідчити про існування на 

лисогубівському поселенні початкові форми обробку землі і 

розвитку землеробства.  

     Також на лисогубівському поселенні виявлена кераміка, яка 

поділена дослідниками на чотири типи, або групи, з різними 

методами виготовлення. За орнаментацією та способом 

виготовлення перший і другий тип кераміки пов’язані між собою. 

Третя група кераміки, по формі сосудів та орнаментації не 

відрізняється від посуди другої групи, але має своєрідні риси, 

притаманні лисогубівській культурі.  Четверта група по 

типології, і стратиграфії більш пізня, відрізняється способом 

виготовлення, товстими стінками. Особливiстю керамiчних 

комплексiв, знайдених на поселеннях є їх дуже сильна 

фрагментарнiсть. Досi невiдомi знахiдки цiлого посуду. Для 

прикрашання поверхнi використовувалися рiзнi види 

гребiнцевого штампу та стрижнi з рiзноманiтно оформленими 

кiнцями для нанесення ямкового узору. Більшість кераміки, яка 

була знайдена при розкопках, та сучасний підйомний матеріал з 

поселення, який ми поєднали з матеріалами розкопок дозволяють 

говорити про велику кількість ямкового узору різноманітної 

форми. 

      У побуті, основний матеріал був - вироби з кременю. Крем’яні 

вироби вирiзняється великим розмаїттям знарядь, особливо 

рiжучих. Відщепи та пластини використовувались як ножі, на 

яких один чи обидва краї були загостренi,  одно- або двобiчно 

ретушовані, а iнодi i без додаткової обробки. Також 

зустрiчаються ножi, виготовленi з крупних вiдщепiв, один з 

кiнцiв яких загострений. Широко були розповсюдженi 

пластинчастi ножi зi скошеним ретушшю кiнцем, який слугував 

для упору пальця. Знаряддя для обробки дерева представленi 

сокирами, теслами, долотами, клинами. Відщепові та пластинчаті 

типи вістря стріл на поселеннях ямково-гребінцевої кераміки 

представлені трикутною формою, іноді з виїмкою в основі, з 

двобічною ретушшю по краях. Ряд видiв знарядь виготовлявся 

виключно з кварциту: шлiфувальнi плити, грузила, зернотерки 

[5]. 
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     На основі розкопок Непріна В.І. відносить верхній шар 

лисогубівського поселення серединою, другою половиною IV 

тис.до н.е., а всі нижчі шари – V- першою половиною IVтис. до 

н.е., а  культуру ямково-гребінцевої кераміки виводить з 

лісогубівської культури, з чим не погоджується Телегін Д.Я. Він 

вважає що лисогубівська культура є складовою дніпро-донецької 

культури. За останніми дослідженнями основний період 

існування лисогубівського поселення припадає на добу пізнього 

неоліту – енеоліту і продовжується до часів бронзового віку. 

Висновки, які приводить Ногін Є.В. дозволяють говорити про 

первинне заселення площадки над р. Єзуч у V – на початку ІV 

тис. до н.е.  ранньонеолітичним населенням дніпро-донецької 

культури. Пізніше, після певної перерви, що утворилася через 

підтоплення місцевості річковими водами, приблизно в другій 

половині IV тис. до н.е., тут з’явилося населення гомельсько-

чернігівської культури дніпро-донецької культурної спільності, 

яке пізніше, наприкінці IV – на початку ІІІ тис. до н.е.  –змішалося 

з людністю культури ямково-гребінцевої кераміки. Своє 

існування поселення припиняє в період бронзового віку [6]. 

     В нашому регіоні відомі і стоянки поблизу с. Лисогубівка, в 

урочищі Грудок, стоянки під назвами Таранське-2 та Таранське-

4, також на околиці селища Мельня було виявлено нову пам'ятку 

доби неоліту. Проводилися археологічні розвідки на прилеглих 

до Батурина територіях по правому та лівому берегах р. Сейм від 

с. Красне Бахмацького району до с. Долинське Сосницького 

району. У результаті проведених робіт  було обстежено 4 вже 

відомі пам’ятки та відкрито 19 нових поселень ІV–ІІІ тис. до н.е. 

Матеріали з цих поселень свідчать про наявність у пониззі р. 

Сейм ряду пам’яток неолітичного часу з потужним культурним 

шаром. 

     Пiд час розкопок та розвiдок на пам’ятках періоду  неолiту 

було зiбрано багато речового матерiалу - фрагменти глиняного 

посуду, крем’янi, кварцитовi та кiстянi знаряддя. 

     Отже, подальший збір підйомного матеріалу, його 

систематизація та співставлення з матеріалами з розкопок та вже 

існуючими дослідженнями, дозволять збільшити отримання 
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інформації про існування археологічних культур на території 

Посейм’я періоду неоліту. 
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ТИПИ СИНТАКСИЧНИХ КОНТРАСТІВ У ПОЕЗІЇ 

ЄВГЕНА МАЛАНЮКА 

 

Барбара Н.В., к.ф.н., доцент 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Постановка проблеми. Постать Євгена Маланюка, 

яскравого представника діаспори, мало відома українському 

читачеві; творча спадщина поета, критика, публіциста 

залишається вивченою вкрай недостатньо [1].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню різних 

аспектів творчості митця присвячені студії Г. Герасимової, 

С. Грабовського, І. Гущак, Д. Дорошенка, Л. Куценка, 

Ю. Лавриненка, Н. Лисенко, Г. Сивокінь, М. Шевченко, 

Г. Шелеста та ін. [див., до прикл., 2]. Прикметною рисою 

ідіостилю поета є використання контрасту на різних рівнях 

художньої оповіді. На сьогодні немає дослідження особливостей 

використання синтаксичного контрасту як засобу експресивізації 

мовлення Є. Маланюка, що й визначає актуальність розвідки.  

Мета дослідження – визначити типи синтаксичних 

контрастів, їх експресивні функції в художньому просторі поезій 

Євгена Маланюка.  

Виклад основного матеріалу. Контраст – гостро виражена 

протилежність [3, т. 4, с. 270]. Синтаксис має надзвичайно широкі 

експресивні можливості, що закладені в сполучуваності окремих 

слів, словосполучень, висловлень, будові речень тощо. Євген 

Маланюк – майстер контрастів, задіює різні синтаксичні ресурси 

(зіставлення, паралелізм, заперечення, запитання й заперечна 

відповідь на нього, хіазм, інверсія, еліптичні конструкції, фігури 

безсполучниковості, багатосполучниковості тощо) для 

експресивізації мовлення.  

Прийом зіставлення використовує поет для презентації 

контрастивних полів «зневіра» - «сподівання»: «Мене ж обдурює 

/ Життя і знову, знову учить. / Та чи навчить? Боюся, друже мій, 

/ Що все даремно, бо запізно. / Йду бездорожжями, калюжами,/ 

І марно кличе вірш залізний. /…Та все ж іду, хоч спотикаюся…» 
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(«Юрієві Дараганові») [тут і далі цитати з творів Є. Маланюка за 

джерелом: 4].  

У поетичних рядках Є. Маланюка часто зустрічається 

інверсія, що зумовлене не лише стилістичною метою виділення 

окремих слів, але й підпорядкуванню їх ритмомелодиці вірша: 

«Чим чорніш, чим кривавіш регоче / В моїм лютім безсиллі душа, 

/ Тим простіш, тим страшніш мені в очі / Насувається шлях 

Куліша» (контрастивне зіставлення посилюється завдяки 

вживанню повторюваних загальномовних антонімів «чим–

тим»). Характерним є використання особливого різновиду 

інверсії– хіазму, вживання якого сприяє увиразненню віршового 

мовлення: «І все боюсь: скінчиться термін, А я не скінчу 

завдання / І попливу один, без керми, / У тьму вмираючого дня» 

(«Біографія»), «Все, що має статися, вже сталось» («Візія»). 

Яскраво репрезентується контраст через синтаксичні 

фігури зіставлення, представлені заперечними конструкціями 

зі сполучниками а, але: «Навколо — хащі й печеніги, / А в кельї 

— тиші ніжний спів, / Реторти, циркуль, колби, книги, / І Ви — 

алхімік мудрих слів» («Ісход»). У цій поезії Є. Маланюк 

експрезивізує мовлення, метафорично протиставляючи дійсність, 

необхідність адекватних дій у реальному житті – і високу 

поетичну творчість, що не піддається логічному поясненню, 

оцінюється на кшталт таємничої «алхімії».    

Контрастивне зіставлення в поетичних рядках 

Є. Маланюка знаходить прояв і в конструкціях типу 

«констатація факту – риторичне запитання»: «Знов знаю — 

сонце сльози витре, / Весна покличе вдалечінь. / Чому ж рида 

бандура вітру? / Чому ж від хмар холодна тінь?» («Весна»). 

Оптимістичні настрої на майбутнє контрастують зі сприйняттям 

реалій сьогодення. «Заперечення факту – пояснення» - такі 

синтаксичні контрастеми дозволяють поетові емоційно 

висловити думку, акцентувати увагу читача, заперечуючи 

загальновідомі факти: «Не поет — бо це ж до болю мало, / Не 

трибун — бо це ж лиш рупор мас, / І вже менш за все — “Кобзар 

Тарас“, / Він, ким зайнялось і запалало. / Скорше — бунт буйних 

майбутніх рас» («Степова Еллада»). Через заперечення, 

відкидаючи звичні визначення, ким був і є Тарас Шевченко для 

http://onlyart.org.ua/?page_id=3694
http://onlyart.org.ua/?page_id=3694
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українців, автор представляє власне розуміння постаті 

українського пророка.  

Звортній прийом – «констатація факту – заперечення» 

– використаний у поезії «Демон мистецтва», що дозволило 

авторові експресивно представити складність мистецьких 

шукань і біль від нерозуміння сучасниками: «У кривавому колі, 

бурлака, /Мушу вічно шукати мети, / Ідаремно кричати і 

плакать: /Не почуєш, не визволиш ти!». 

Контраст у художньому мовленні поета представлений і 

синтаксичними конструкціями «запитання – несподівана 

відповідь»: «Заспокоїти серце? Та чим же? Та як же? / Научи 

мене кров’ю твоїх молитов! / Не поможе ніхто. І не буде 

інакше». Посилюючи експресивність мовлення, Є. Маланюк 

задіює низку риторичних запитань, із якими контрастує зізнання: 

«Що мені телефони, версалі, експреси? / Нащо грім Аргентин? 

Чудеса Ніагар? / Сниться синя Синюха і верби над плесом, / 

Вольний вітер Херсонщини, вітер-дудар…». 

За принципом «нагнітання запитань – контрастивна 

відповідь» організований поетичний простір поезії «Пам'яті 

Куліша. Малоросам»: «Невже ж надії всі — пропащі? / Невже 

ж даремно одгорів, / Врятований з самої пащі / Нещадно хижих 

сих років? /…Чому зоставсь з тобою, хохле, / Безславно тліти на 

межі / Та чути тільки сморід здохлий / Твоєї мертвої душі?».  

Засобом чіткого контрастування слугують у Євгена 

Маланюка еліптичні речення: «Вже нема хуторів і держав, / 

Тільки — трупи в житах, тільки — трупи / Та від хрипу кривава 

іржа, /Що замкнула посинілі губи… /Сірим попелом стало 

життя / Під огнем степової свободи» («Присуд») (еліпсис 

окреслює межу між життям людей у хуторах, існуванням держав 

– і безглуздими смертями, знищенням народу). Паралелізм як 

реалізація контрасту зустрічається в поетичних текстах митця 

доволі часто, що пояснюється зв’язком творчості поета з 

фольклорною українською традицією: «Дням не розквітнуть – 

весною, / Не бути юним і гордим» (зіставлення світу природи зі 

станом людини).  

Висновки. У поетичному просторі Є. Маланюка контраст 

представлений синтаксичними фігурами зіставлення (через 
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складносурядні, безсполучникові, еліптичні речення).  Змістовно 

такі контрастеми різнопланові: констатація факту – риторичне 

запитання, заперечення – пояснення, констатація факту – 

заперечення, запитання – несподівана відповідь, швидка зміна 

подій. Поет використовує інверсію, хіазм, паралелізм. 
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РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

БАТИКУ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ 

  

Дубовик Д.О., учениця, Олех А.П., учитель, Олех Л.М., учитель 

Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 

 

ХХІ сторіччя  ера новітніх матеріалів та високих 

технологій. Однак людина і в цифрову еру не перестає цінувати 

ручну працю, а індивідуальність і особливість декоративно-

прикладного мистецтва непідвладні комп’ютерним програмам і 

автоматизованим конвеєрним лініям. 

Особливе місце у сучасному образотворчому мистецтві 

посідає батик  художній розпис на тканині, який вимагає не 

тільки творчої уяви, а й досконалого володіння методикою 

виготовлення. Саме тому батик  предмет роботи як професійних 

художників, так і аматорів мистецтва. 

http://incognita.day.kiev.ua/bronebijna-publiczistika-yevgen-malanyuk.html
http://incognita.day.kiev.ua/bronebijna-publiczistika-yevgen-malanyuk.html
http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=132&type
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Батиком називають як технологію, так і вражаючу 

багатством декору та різноманіттям фарб, традиційну 

індонезійську тканину.  

Це стародавнє, надзвичайно різнобарвне мистецтво 

розвивали з глибокої давнини багато народів світу − індійці, 

китайці, єгиптяни, перуанці. Найдавніші фрагменти тканин з 

розписом в техніці батика, можливо індійського або перського 

походження, були виявлені в єгипетських гробницях. А найперші 

відомості про забарвлення тканин у світовій літературі 

відносяться до I століття н.е. Однак найвищого розвитку й 

художньої досконалості воно досягло в Індонезії на острові Ява, 

який вважається найдавнішим центром батику. 

Індонезія довгий час була колонією Голландії та Великої 

Британії, тому саме європейські колонізатори сприяли 

поширенню батика як до Європи, так і до інших своїх 

колоніальних володінь. Саме європейська культура зробила 

значний внесок у розвиток батику. Водночас батик став 

вливатися в культуру Європи [1].  

Існує кілька видів батика – гарячий, холодний та 

вузликовий, які відрізняються способом резервування тканини. 

В якості резерву в гарячому батику використовується віск. 

Віск наноситься за допомогою спеціального інструменту, 

званого чантінгом. Місця, покриті воском, не поглинають фарбу, 

а також обмежують її поширення. Гарячий батик називається 

гарячим тому, що віск використовується в «гарячому» 

розплавленому вигляді. Цей спосіб використовується в 

основному для розфарбовування бавовняної тканини. По 

завершенні роботи віск із поверхні тканини видаляється. Ефект 

розпису досягається завдяки пошаровому нанесенню фарби. 

 Холодний батик в більшій мірі використовується при 

нанесенні фарби на шовк, хоча можливо використовувати й інші 

тканини. При цьому роль резерву виконує спеціальний матеріал. 

Його можна приготувати в домашніх умовах, але є й готові 

резерви. Він являє собою густу масу гумового походження. 

Існують як кольорові, так і безбарвні резерви. Холодний резерв 

наноситься або спеціальними інструментами – скляними 
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трубочками з резервуаром, або використовується резерви в 

тюбиках, які оснащені подовженим носиком. 

Вузликовий батик – один з перших способів прикраси 

тканини. Це найпростіший і непередбачуваний батик. Зовсім не 

обов’язково вміти малювати, за вас це зробить фарба. Його 

особливістю є перев’язування тканини ниткою або мотузкою. 

Можна в’язати у вузли, зшивати ниткою, зав’язувати в тканину 

різні стійкі до фарби і температури предмети [2]. 
В Україні та СРСР батик з’явився в 20-их рр. ХХ століття, 

причому тодішні художники не керувалися якимись традиціями, 

бо  не знали їх походження. В європейському образотворчому 

мистецтві ХХІ ст. більш поширеними стають не тільки 

монументальний і станковий живопис на тканинах, але і твори 

виставкові, концептуальні на тканинах, які, без сумніву, вже 

давно стали «високим мистецтвом». Тенденція інтелектуалізації 

живопису на тканинах, як і в інших видах мистецтва, з певністю 

продовжує розвиватися і в ХХІ столітті [3]. 

 У пантеоні мистецтв за батиком, на думку Олега 

Слєпиніна, закріплене місце між монументально-декоративними 

видами мистецтв і декоративно-прикладними, умовно кажучи, 

між мозаїкою та художньою вишивкою, втім, на горизонталі, 

надзвичайно близькій до ряду жіночих рукоділь [4]. 

Не можна сказати, що батиком займаються переважно 

жінки. Створює батики Вадим Корженко зі Львова, батько та син 

Суржикови у Черкасах. У Європі «гуру європейського батику» 

називають Іохіма Бланка. Але вони скоріше винятки. 

Найвідомішими майстрами батику в Україні є Лариса 

Лукаш, Наталія Ґронська, Лідія Єлізева, Тетяна Авдєєва, Інна 

Валітова,  Ніна Бондаренко, Марія Церна та інші.  

На жаль, в Україні батик наразі є мистецтвом для поки що 

незначної частини дорослого населення, і дану ситуацію 

покликані змінити вищевказані українські студії.  

Ми пропонуємо переглянути навчальні плани і програми 

дитячих художніх шкіл, шкіл мистецтв та інших позашкільних 

навчальних закладів з метою виокремлення курсу «Батик» в 

окремий курс викладання. Заслуговує на увагу і можливість 

відкриття спецкласів, які будуть більш детально вивчати основи 
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даного виду мистецтва. До того ж пропонуємо включити до 

шкільної програми курсу «Мистецтва» окремі уроки, що 

вивчатимуть засади батику. 

Оскільки матеріали для виготовлення батикових виробів 

надзвичайно дорогі, саме органи місцевої влади повинні 

займатися систематичною організацією виставок, фестивалів та 

інших заходів, що пропагуватимуть батик як вид мистецтва. 

Обов’язковим їх елементом мають стати майстер-класи для дітей 

і для дорослих. 

Також для просування в молодіжному середовищі виробів 

і предметів, які використовують техніку батик, необхідне 

застосування більш сучасних стилістичних елементів і образів, 

які були б більш зрозумілі і привабливі для молоді. До таких, без 

сумніву, належить стилістика графіті, до якого відносять 

практично будь-які зображення або написи, нанесені різними 

фарбувальними складами на стінах або інших поверхнях.  

Тому необхідно впроваджувати використання 

стилістичних прийомів графіті як прояву сучасного життя і в 

батику, що, безсумнівно, зацікавить молодь. Тож майбутнє 

українського та світового батику у роботах, де на науковій основі 

можуть поєднуватися батик і графіті. 
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СТРИТ-АРТ: КЛАСИФІКАЦІЇ, ІСТОРІЯ ТА РЕАЛІЇ 

Трубінова Л.І., учениця, Олех А.П., учитель,  

Олех Л.М., учитель 

Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 

 
В усі часи одним із найкращих та найдоступніших способів 

виявлення свого світогляду й уявлення про світобудову було саме 

образотворче мистецтво. Проте все в нашому житті постійно зазнає 

змін і розвивається. Так і мистецтво малювання із плином часу 

набуло абсолютно нових рис та породило нові цікаві та неординарні 

види – методи висловлювання ідей, пропаганди та привернення 

уваги до важливих питань сучасного суспільства.  

Однією із найяскравіших є течія стрит-арту, що дала 

можливість молодим митцям подивитись на зміст їхньої творчості 

зовсім з іншого боку, створювати щось ще масштабніше та цікавіше 

за традиційні «твори полотна». У наші дні вже не є новинкою 

своєрідні та яскраві графіті на парканах і мурали на стінах 

багатоповерхівок. Але протягом багатьох років змінювалися смаки, 

уподобання та мода. Спектр стилів набував нових відтінків. Тому і 

стрит-арт весь час зазнавав кардинальних змін. Сьогодні «вуличне 

мистецтво» сприймається широким загалом як особливий вид 

політичної та соціальної творчості.  

Стрит-арт ‒ образотворче мистецтво, характерною особливістю 

якого є яскраво виражений урбаністичний стиль. Основна частина 

стрит-арту — графіті (спрей-арт), але не можна ототожнювати їх. До 

такого виду мистецтва належать також постери (некомерційні), 

трафарети, мурали, мозаїки, світлодіодне мистецтво, шаблонне 

графіті, фотошпалери, стікер-арт, в’язане графіті тощо. Мотиви і цілі 

шедеврів вуличних художників є дуже різноманітні. «Стрит»-

художники за допомогою своїх стрит-картин намагаються 

спілкуватися зі звичайними людьми на різні соціально значущі теми. 

Існують дві основні течії стрит-арту: активізм і підривна діяльність. 

А стіни, вагони, огорожі та навіть смітники міста стали втіленням 

справжнього полотна для цього [1]. 

Найнаполегливіші мистецтвознавці шукають витоки стрит-арту 
ще в давніх часах палеоліту, коли стародавні люди зображували 

тварин на стінах печер. Якщо печерні люди створювали подібні 

малюнки для свого роду, свого племені, своєї спільноти, то перші 
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стрит-художники керувалися схожою, але більш глобальною метою 

– показати свою творчість цілому місту чи іншому населеному 

пункту.  

Гасла протесту й політичні (або соціальні) коментарі на стінах 

будинків стали попередниками сучасного графіті та інших видів 

стрит-арту. У вигляді тексту або простих знаків він став відомим вже 

в другій половині ХХ століття. 

Один із перших екземплярів графіті ‒ «Кілрой був тут» (від 

англ. «Kilroy was here») ‒ був створений ще за часів Другої Світової 

війни. Це ‒ простий малюнок людини з довгим носом, що визирає з-

за стіни. Авторство цього надпису приписують працівнику 

кораблебудівельної компанії Джеймсу Кілрою, який малював його 

на внутрішніх стінах кораблів, над якими працював.  

Історія ж масового стрит-арту починається саме з 

американського графіті 60-70-тих років. Художники та дослідники 

Роджер Гастман та Калеб Нілон називають графіті «рок-н-ролом 

візуального мистецтва», який створив покоління дітей. В 60-ті роки 

осередком першого масового руху графіті стала Філадельфія, але 

найгучніший бум припав на Нью-Йорк 70-х років. Саме нью-

йоркська молодь розвинула графіті до рівня мистецької форми, яка 

за 30 років еволюціонувала від примітивних автографів до муралів 

на стінах багатоповерхівок. Метою кожного графіті-майстра на той 

час було стати загальновідомим, аби мегаполіс знав його ім’я.  

А от сам термін «стрит-арт» отримав популярність на початку 

1980-х років і пізніше використовувався як назва наступних 

вуличних шедеврів. Таким чином, у 80-ті роки з’являються 

чоловічки Кіта Харінга, мітки «SAMO©» Жана-Мішеля Баскія і 

написи «I AM THE BEST ARTIST» Рене Монкади. В той же час 

муніципалітет започатковує рішучу політику по забороні та 

видаленню графіті, а також лімітує продажі фарби. Такі перешкоди 

дещо обмежують масову творчість, але не зупиняють  найбільш 

наполегливих художників, що тепер йдуть на вищий ризик (в 

буквальному сенсі) і починають розмальовувати навіть дахи та 

висотки. Серед зірок того часу – Fab 5 Freddy, Zephyr, T Kid та Seen 

[2].  

Доказом поширення цього мистецтва є те, що зараз воно 
використовується навіть у освітніх цілях. Це доводять різноманітні 

дитячі малюнки майбутніх професіоналів, що нині навчаються в 

художніх та мистецьких школах, на парканах, стінах занедбаних 
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будівель тощо. Ці шедеври створюються під керівництвом 

викладачів з дозволу міських рад, що дає змогу не лише 

самовдосконалюватися, а й пропагувати та виховувати патріотизм, 

почуття любові до рідного краю, поважати національну мову та 

культуру, піднімати питання про захист дітей, соціальну 

справедливість тощо. 

Проте не всі в захваті від такого прояву творчих здібностей. 

Дехто вважає, що стрит-арт – це спосіб засмічення міст різними 

зовсім не естетичними об’єктами, незрозумілими образами чи 

безглуздими написами. Саме через це з моменту свого виникнення 

стрит-арт веде боротьбу за існування, часто переходить у підпілля. 

Тому важливим кроком на шляху його легалізації є діяльність самої 

влади, яка може організовувати виставки, фестивалі вуличного 

малюнку з відзначенням кращих, конкурси ескізів до майбутніх 

муралів на стінах будинків чи тематичних графіті на парканах та 

огорожах.  

Одним із легалізованих видів стрит-арту є саме мурал. Це 

різновид монументального мистецтва, що є живописом на 

архітектурних спорудах. Іншими словами його ще називають 

монументальним живописом.  

Сьогодні в дослідників немає сумніву, що перші мурали 

з’явилися ще в добу наскельних та печерних розписів. Завдяки 

стаціонарності та довговічності вони збереглися майже в усіх 

культурах, що мають ознаки розвиненої цивілізації. Існують різні 

техніки виконання муралів. До них відносяться: фреска – техніка 

настінного малярства, що передбачає живопис на вологій 

штукатурці; альсекко – живопис по сухій твердій штукатурці, що 

повторно зволожена; фреска-бурон – живопис, що наноситься на 

вологу поверхню та виконується лужним резистентним пігментом; 

меццо-фреска – метод, при якому малюнок наносять на майже суху 

поверхню. Сучасні муралісти намагаються все ж наблизити свої 

витвори до більш естетичних зразків та надають їм неповторної 

художньої колоритності, деталізації та витонченої реалістичності.  

Багато зарубіжних модерних «Героїв вулиць», таких як Деррі 

МакРей, Ксав’є Пру, Invader, Каледонія Денс Керрі, Blu, Ron English 

[3] та вітчизняних митців, серед яких Алекс Максимов, Оля Родняк,  
Олександр Бритцев, Саша Корбан, Артем Прут, команда UpTown, 

Taras Arm [4] та інші присвячують свою творчість саме стрит-арту в 

наші дні. Тому що це сучасний, цікавий, неординарний та 
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непередбачуваний вид мистецтва, який дає можливість розкрити та 

заявити про себе всьому світові та привернути увагу суспільства до 

нагальних проблем людства.  
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Фанфікшн – літературна творчість прихильників популярної 

культури – є величезним пластом сучасної субкультури 

фанатства. Фанатська творчість грає все більшу роль у житті 

сучасних підлітків, вона впливає також на медіа-простір та з 

кожним роком стає все більш популярною, тому це питання зараз 

є дуже актуальним. 

Актуальність цього дослідження  обумовлена існуючою на 

даний момент об’єктивною необхідністю представити опис 

фанфікшена як літературного явища. В Україні дослідники цього 

жанру ще тільки формулюють основні підходи до аналізу текстів, 

що створюються прихильниками відомих творів. 

Наукова новизна даної роботи полягає в тому, що у ній 

ставиться завдання аналізу  фанфікшена як літературного явища. 

Метою нашого дослідження є вивчення історії розвитку, 

сучасного стану та перспектив фан-чтива. 

http://culture.pl/ru/article/strit-art-ot-protesta-do-iskusstva
http://culture.pl/ru/article/strit-art-ot-protesta-do-iskusstva
http://www.hiphop-network.com/articles/
http://www.hiphop-network.com/articles/
https://streetheroes.platfor.ma/%20legendi-strit-artu/
http://tsn.ua/special-projects/murals/
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Указана мета обумовила постановку практичних завдань:  

1. Здійснити oгляд зарубіжних робіт присвячених питанням 

літератури  фанфікшен. 

2. Дослідити жанрові особливості фанфікшена. 

3. Проаналізувати вплив читацьких запитів на тематику, 

сюжет та систему образів у фанвіках. 

Фанфіком вважають твір, породжений зацікавленістю автора 

певним каноном, «довільний твір на основі оригіналу (як 

правило, літературного або кінематографічного), який 

використовує ідеї сюжету та персонажів [1]». 

Фанфік може з’явитися у вигляді продовження оригінального 

твору, його передісторії, пародії на нього, поєднання кількох 

оригіналів в одне ціле [2]. 

У інтернет-енциклопедії Вікіпедія подано таке визначення 

фанфіка: «Фанфік – оригінальна авторська переробка або 

вигадування за мотивами популярних оригінальних літературних 

творів, творів кіномистецтва (кінофільмів, телесеріалів, аніме і т. 

п.), коміксів (у тому числі – манги), а також комп’ютерних ігор і 

так далі [4]. 

 Феномен фанфікшена привернув увагу багатьох зарубіжних 

та вітчизняних науковців, проте досі не став об’єктом 

комплексного вивчення ані в українському, ані в закордонному 

літературознавстві. Наукові дослідження присвячені переважно 

розгляду подібної творчості в контексті поширення молодіжних 

субкультур (F. Carruthers, P. Viires, K. Hellekson and K. Busse) або 

ж літературного аспекту фанатської творчості: Д. Березіна (аналіз 

фанфікшена як одного з явищ мережевої літератури,), Л. Горалік 

(фанфік як складова маскультури та мас-медіа), І. Кузьміна 

(дефініції явища фанфікшну), О. Ніколенко (фанфікшен як явище 

літератури, культури і сучасної методики), С. Попова 

(лінгвостилістика фанфіків), К. Прасолова (літературний 

феномен фанфікшн кінця ХХ – початку ХХІ століття). 

Вважається, що фан-фікшн, як явище з'явився відносно 

недавно, але це невірно.  Варіації усних і письмових художніх 

творів існували здавна, але найдавніші відомі належать до 

античності. 



130 

 

Серед сучасних фанвіків є продовження відомих творів, які є 

дуже популярними серед молоді наприклад повісті Льюїса 

Керолла «Аліса в країні чудес» — «Автоматична Аліса» Джеффа 

Нуна, героїня якого потрапляє в майбутнє; казкова повість 

Олександра Волкова «Чарівник смарагдового міста», яка є 

переспівом казки Френка Баумана «Чарівник із країни Оз»; 

придумані членами «Літературного товариства Шерлока 

Холмса» оповідання про детектива; створені професійними 

письменниками за згодою авторів книжки «Світи братів 

Стругацьких»; неофіційні продовження «Гаррі Поттера» («Таня 

Гроттер» Дмитра Ємеця, «Порри Гаттер» Андрія Жвалевського 

та Ігоря Митька). 

Питання, чи можна вважати фанфік жанром художньої 

літератури, досі перебуває у стані обговорення, зате жанром 

масової літератури його визнають одностайно [5]. 

Однією особливістю фанфікшена, причому як вітчизняного, 

так і зарубіжного, є його явна схильність до романтизму в усіх 

його проявах. Історія романтичного героя, виняткової людини, 

котру не розуміє оточення, користується серед літературних 

фанатів незмінною популярністю і любов'ю. 

У фанфікшені зазвичай існують чотири жанри: розповідь, 

повість, роман і поема. Найбільш популярними для фанвіків є 

любовні романи, які включають і історичні романи. В достатній 

кількості присутні детективи, пригодницькі романи, триллери, не 

говорячи вже про фентезі. 

Не слід забувати, що створені для викладення в інтернет 

фанфіки створюються фанатами певного твору чи його автора 

для того, щоб їх прочитали інші фанати. Щоб гідно оцінити якість 

розміщеного в Інтернеті фанфіка, необхідно добре знати канон - 

художній твір, який дав поштовх його створенню.  

Існує чимала кількість інтернет-ресурсів, на яких детально 

пояснено, як скласти фанфік, яким чином розмістити його в 

мережі. 

Теоретичний огляд наукової літератури з проблеми вивчення 

фанфікшн показав, що за останнє десятиліття інтерес до 

феномену мережевої літературної творчості значно виріс. 
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Робляться спроби дати не лише зовнішню характеристику 

явищу, але й розкрити суть поняття фанфікшн.  

Зростаючий інтерес українських та зарубіжних дослідників 

обумовив різнопланове вивчення феномена фанфікшн , проте до 

цього часу відчувається брак власне літературних досліджень за 

даною темою, питання про місце фанфікшн у мовній культурі так 

і залишається відкритим. 

Годі говорити, що гідних уваги й поваги творів серед такої 

кількості фанфіків не так і багато. Проте така творчість має 

виразний позитив: для багатьох - це спроба пера, вияв 

індивідуальності, натхненна й наполеглива праця над словом. 

На даному етапі фанфікшн являє собою систему творчої 

діяльності, в основі якої лежить орієнтація на літературні зразки. 

Незважаючи на типовість сюжетів та образів , пряму залежність 

від читацьких уподобань і очікувань, фанвік прагне вийти зі 

сфери любительської у сферу професійну. 

Причини звернення сучасної науки до цієї теми, на наш 

погляд, приховані в бажанні досліджувача висвітлити раніше не 

вивчене культурно-актуальне явище. Фан-чтиво має широке поле 

для аналізу та дослідження. Тому вибір підходу  до вивчення 

такого масштабного явища буде впливати, головним чином на 

розуміння закономірностей розвитку масової літератури у 

майбутньому. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  

ВИТИНАНКАРСТВА В УКРАЇНІ 

 

Трубінова Л.І., учениця, Олех А.П., учитель,  

Олех Л.М., учитель 

Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 

 

Найбільш близьким для кожного з нас є декоративно-

прикладне мистецтво, про яке знаємо ще з дитинства. Завдяки 

йому ми й пізнаємо суть самого мистецтва. Декоративно-

прикладне мистецтво – розділ мистецтва, який охоплює ряд 

галузей творчості, що присвячені створенню художніх виробів, 

призначених головним чином для побуту. Кожен вид 

декоративно-прикладного мистецтва нашого народу по-своєму 

цікавий і захоплюючий. Ми ж поклали собі за мету дослідити 

мистецтво витинанки. Без сумніву, це ще один чудовий вид 

мистецтва, який потребує більш детального вивчення. 

Витинанка ‒ різновид українського народного 

декоративного мистецтва.  Назва походить від слова ‒ 

«витинати», тобто «вирізати». Це орнаментальні прикраси житла, 

ажурно або силуетно витяті ножицями, вирізані ножем з білого 

або кольорового паперу. У давнину такі вироби використовували 

для оздоблення стін, вікон, полиць, груб, печей. Як правило, 

традиційна витинанка містить сюжет ‒ за нею можна прочитати, 

що в селі відбувається, хто народився, де весілля, які будуть свята 

[1].  

За технологічними та художніми особливостями 

витинанки поділяють на: ажурні, силуетні, одинарні,  складні та 

комбіновані. 

Розрізняють рослинний, геометричний, пташиний, 

людиноподібний, тваринний види орнаменту та сучасну 

витинанку. Уже назва кожного із вказаних видів орнаменту 

характеризує особливості їх змісту.  
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Дослідники виділяють наступні техніки виготовлення 

витинанок: штемпельки, вирізування ножем, витинання 

ножицями. 

Перші витинанки з'явилися у VІІ‒ХІІ столітті в Китаї, на 

батьківщині паперу. Напередодні свята весни китайські жінки 

наклеювали на вікна традиційні паперові візерунки. Вони мають 

назву Цьзяньчжу. Пізніше мистецтво Цзяньчжу втратило свою 

обрядовість. Нещодавно воно було віднесене ЮНЕСКО до числа 

світової культурної спадщини. Чудовими прикладами 

витинанкарського мистецтва різних культур світу є насичені 

міфічними мотивами мексиканські «пікадо»  та таємничі, ажурні 

єврейські «рейзеле». 

У Західній Європі витинанки були подібні до графічних 

зображень, це були аплікації на одному цілому аркуші паперу. 

Слов’янські народи використовували витинанку здебільшого як 

декоративний елемент у народних традиційних орнаментах. 

Зустрічаються витинанки в артефактах кочових народів Алтаю, 

на півночі Європи, Балканах і в слов’ян [2]. 

В Україні попередниками цього виду мистецтва були 

витинанки зі шкіри та тканини. Відомий на Західній Україні 

кептар щедро обшивається  різними  вирізаними  зі  шкіри  

деталями.  На Полтавщині до середини ХХ століття верхній 

жіночий одяг ‒ юпка декорувався аплікаціями з оксамиту або 

іншої тканини. Часто це були зображення дерева життя, 

симетричних стилізованих галузок, декоративних елементів.  

Перші паперові витинанки з'являються в Україні в ХVІІ – 

ХVІІІ столітті. Це були підкладки для печаток, так звані 

«кустодії». Коли в середині ХІХ століття папір стає досить 

дешевим, прикраса-витинанка надовго входить у побут міщан та 

селян. Її можна було бачити в хатах на вікнах, стінах, сволоках, 

на печі. Іноді вона замінювала собою настінні малюнки. 

Витинанка стала популярною прикрасою українського житла.  

Дослідниця О. Стрілець стверджує, що витинанки за 

функціональними особливостями поділяються на роди й 

типологічні групи. Витинанки для оздоблення стін бувають таких 

груп: фігурки, розети, дерева, стрічки, іграшки, фіранки, 

серветки, витинанки-шпалери та виставочні витинанки. 
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Головними символами витинанкарства є ромби, квадрати, дерево 

життя, птахи, зірочки, хрести, риби та півні 

Існує велика кількість класифікацій творів витинанкарства, 

проте найвдалішою вважається систематизація А. Петриченко. 

Автор класифікує витинанку за композицією: орнаментально-

декоративні, сюжетно-предметні (народні), силуетні; за 

особливостями історичного шляху розвитку вирізання: народне 

мистецтво, творчість художників-аматорів, творчість 

професійних художників.  

За ступенем порізаності поля А. Петриченко поділяє 

витинанки на декоративні та орнаментально-стилізовані 

(порізаність поля більше 50%) – до них відносяться народні, 

національно-етнічні, неонародні, псевдонародні та витинанки у 

стилі  модерн; силуетно-ілюстративні з різним ступенем 

реалістичності (порізаність поля менше 50 %) – класичний 

силует, прорізний силует або різьблена графіка (той же розподіл, 

але з внутрішніми прорізами), тіньова вирізка або різьблений 

силует та кольоровий силует 

Значна кількість вітчизняних митців, як от Андрій 

Пушкарьов, Микола Теліженко, Ольга Шинкаренко, Лариса 

Шаран, Людмила Проценко, Василь Корчинський, Ірина 

Кузьменко, Олена Боярчук, Валентина Коздровська, Надія 

Гудилко та інші працюють саме в напрямі витинанкарства. 

У сучасному світовому суспільстві набуває актуальності не 

тільки питання збереження національних особливостей кожного 

народу, але і їхній розвиток. Сучасні витинанки приваблюють 

простотою і щирістю світосприйняття й у той же час свідчать про 

тісний зв'язок давніх традицій народного мистецтва з сучасністю 

[3].  

Витинанкарство застосовується в освітньо-культурному 

середовищі сьогодення. Перспективним є використання 

витинанок в оформленні інтер’єру житла, дизайні одягу, взуття, 

прикрас, книг та іншої поліграфічної продукції. 

Основні проблеми витинанкарства в Україні – відсутність 

гарантій захисту авторства майстрів, відсутність заохочення 

витинанкарів та потреба у збільшенні кількості спеціалізованих 

секцій для виховання творчої молоді в дусі витинанкарства. Не 
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виникає сумнівів також у важливості дотримання основних засад 

традиційного мистецтва.  

Сьогодні в Україні виділяють два найбільші фестивалі 

приурочені витинанкарству – Міжнародний фестиваль 

витинанки в місті Могилеві-Подільському  та  Всеукраїнський 

фестиваль витинанки в місті Кривий Ріг. 

Фінансування, популяризація та гарантії безпеки з боку   

держави гарантуватимуть розвиток  і розквіт  чарівної культури 

витинанки.   
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО КОМПЕТЕНТНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 

ЛІТЕРАТУРИ 

 

Тараба Т.І., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Актуальність теми доповіді зумовлена тим, що нині освіта 

перебуває у пошуку нових шляхів ефективного навчання, 

спрямованого на піднесення ефективності навчально-виховного 

процесу, реалізацію особистісного потенціалу кожного учня, 

студента.  

Формування  комунікативної компетентності  –  це  науково 

організована  й  результативна співпраця, що сприяє вільному 

володінню державною мовою, опануванню мовної системи та 
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вмілому використанню її у різних видах та сферах мовленнєвої 

діяльності, формуванню мовленнєвих умінь, високому рівню 

мовленнєвої культури.  

Основною джерельною базою роботи є публікації вчених 

Гомонюк О., Маркової М., Пентилюк М., Холостової О., 

Якиманської І. в періодичних виданнях («Дивослово», 

«Українська мова і література в школі», «Педагогіка і 

психологія», «Вивчаємо українську мову та літературу»). 

Нині вченими виокремлено такі складові комунікативної 

компетентності: орієнтованість у різноманітних ситуаціях 

спілкування; спроможність ефективно взаємодіяти з оточенням 

завдяки розумінню себе й інших при постійній зміні психічних 

станів, міжособистісних відносин й умов соціального 

середовища; адекватна орієнтація людини в самій собі – 

власному психологічному потенціалі, потенціалі партнера, у 

ситуації; готовність і вміння будувати контакт із людьми, 

внутрішні засоби регуляції комунікативних дій; знання, вміння і 

навички конструктивного спілкування; внутрішні ресурси, 

необхідні для побудови ефективної комунікативної дії у 

визначеному колі ситуацій міжособистісної взаємодії. 

У перекладі з латинської мови «комунікація» означає 

«повідомлення», «передача», іншими словами – надаю зміст цій 

взаємодії. Складовою комунікативної компетентності є 

комунікативні вміння, котрі М.Маркова визначає як уміння 

встановлювати правильні взаємини й перебудовувати їх 

відповідно до особистісного та соціального розвитку вихованців. 

(1; 141) 

На думку О. Холостової, компетентність у спілкуванні 

означає володіння комплексом особистісних можливостей; це 

один із показників психологічної зрілості та компетентності. 

Основою комунікативної компетентності є соціальний інтелект. 

Провідним показником комунікативної компетентності є вміння 

слухати. (1; 141) 

Особливої уваги вимагає вдосконалення таких умінь 

студентів, що становлять основу комунікативної компетентності: 

– уміння сприймати на слух діалог і монолог, що 

передбачає зосередження уваги на осмисленні висловлювання; 
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– уміння використовувати різні види читання 

(ознайомлювальне, навчальне, вибіркове); 

– уміння вести діалог із додержанням вимог українського 

мовленнєвого етикету в різних життєвих ситуаціях  

– уміння створювати усні монологічні висловлювання; 

– уміння створювати письмові тексти різних стилів і типів 

мовлення. 

Виділяють такі компоненти комунікативної компетенції: 

Граматична (формальна, лінгвістична) компетенція – 

систематичне знання граматичних правил, словникових одиниць 

і фонології, які перетворять лексичні одиниці в осмислене 

висловлення. 

Соціолінгвістична компетенція – здатність вибирати і 

використовувати адекватні мовні форми і засоби залежно від 

мети і ситуації спілкування, від соціальних ролей учасників 

комунікації, тобто від того, хто є партнером по спілкуванню. 

Дискурсивна компетенція – здатність побудови цілісних, 

зв'язних і логічних висловлювань різних функціональних стилів 

в усній і письмовій мові на основі розуміння різних видів текстів 

при читанні й аудіюванні; передбачає вибір лінгвістичних засобів 

залежно від типу висловлювання. 

Cоціокультурна компетенція – знання культурних 

особливостей носіїв мови,  звичок, традицій, норм поведінки й 

етикету і вміння розуміти та адекватно використовувати їх у 

процесі спілкування. (2; 9) 

Комунікативна основа навчання рідної мови полягає в 

тому, що комунікативно-мовленнєві вміння формуються не 

тільки на заняттях розвитку зв’язного мовлення, а й на заняттях 

вивчення лінгвістичного матеріалу. Цей процес може бути 

успішним лише за умови систематичної й цілеспрямованої 

роботи, що передбачає активну мовну діяльність студентів на 

основі різних видів вправ, які б сприяли оволодінню мовними 

нормами, а також уміннями висловлювати власні думки (усно й 

письмово) відповідно до комунікативного завдання. 

Науковці (Н.Пашківська, В.Мельничайко), вивчаючи різні 

класифікації вправ, важливого значення надають тим із них, що 

впливають на вироблення комунікативних та нормативних умінь 
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і навичок. Ефективними вважають імітаційні, оперативні та 

комунікативні вправи. (3; 78) 

М.Пентилюк виокремлює лінгвістичне й стилістичне 

експериментування, конструювання речень певного типу, заміна 

мовних одиниць співвідносними (синонімічними), прийоми 

роботи над текстом: озаглавлювання тексту, членування, 

складання плану, побудова тексту певного стилю, відтворення 

деформованого тексту, моделювання (дослідження синтаксичних 

конструкцій через побудову і вивчення їх моделей), 

реконструювання та конструювання синтаксичних одиниць. (2; 

10) 

Заняття з української мови слід будувати так, щоб кожен із 

проведених видів робіт виконував свою роль у формуванні 

певного комунікативного вміння, щоб студенти успішно 

оволодівали і монологічним, і діалогічним мовленням, 

спираючись на знання про текст, стилі, типи, жанри мовлення, 

ситуацію спілкування, набували культури мовлення.  

Головне у викладанні літератури – навчити студентів 

глибоко особистісно сприймати художній твір. А для цього 

потрібно створити оптимальні умови для активізації творчої 

діяльності їх у процесі роботи з  художнім текстом. Вивчення 

художнього твору слід вибудовувати таким чином, щоб студенти 

не лише засвоювали його ідейне багатство, а й глибше  пізнавали 

рідну мову. Виразне звучання зразків красного письменства 

розкриває художню силу слова, спонукає замислитися над його 

змістом, усвідомлювати його могутність. Тому під час аналізу 

художніх творів потрібно пропонувати завдання, які 

поглиблюють розуміння ролі слова, образу. 

Доречним є застосування проектних технологій, 

різноманітних дослідницьких методів. Активно застосовуються 

методи інтерактивного особистісно орієнтованого навчання: 

створення асоціативного куща, "Мікрофон", "Незакінчене 

речення", робота у групах "Діалог" або "Спільний проект", 

"Відгадай літературного героя", "Мозкова атака", робота в парах, 

"Дискусійна мережа". 

Теми проектних досліджень, над якими працювали 

студенти першого курсу Політехнічного технікуму КІСумДУ 
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упродовж навчального року: «Т.Г. Шевченко і Конотопщина» 

(кінцевий продукт  –   мультимедійна презентація), «Пам’ятники 

Т.Г.Шевченку в Україні й за кордоном» (кінцевий продукт – 

фотоальбом і мультимедійна презентація), «Видатні українські 

драматурги, режисери, актори ХХ століття» (кінцевий продукт – 

прочитання найбільш яскравих уривків з п’єс, демонстрація 

відеокадрів з телеспектаклів тощо); «Тоталітарний режим в 

Україні і борці проти нього» (проект-презентація, робота над ним 

триває), «Українське мистецтво 1960-х років» (кінцевий продукт 

– презентація з відповідним ілюстративним та кіноматеріалом). 

Отже, вдале поєднання  навчальної, розвивальної, виховної 

робіт із використанням інноваційних технологій формують 

студента з  належним рівнем комунікативної компетенції, 

здатного до саморозвитку та самореалізації в сучасному 

суспільстві. Арсенал методів і прийомів у мовно-літературній 

освіті потребує постійного оновлення, тож викладачу-словеснику 

є над чим працювати. 
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 «ДІАЛЕКТИКА ПОЧУТТЯ» В ЛІРИЦІ УКРАЇНСЬКОГО 

КОБЗАРЯ ПЕРІОДУ ЗАСЛАННЯ» 

 

Саларьова В.В., учениця 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

На сучасному етапі становлення української науки 

посилюється увага до процесів культурного розвитку та впливу 

особистості на розвиток соціуму. «Невільницька» поезія Шевченка 

являє собою у першу чергу бунт проти обставин і самого себе в цих 

обставинах, бунт проти норм і правил тогочасної літератури самим 

способом художнього мислення та художнього втілення. Нині 

актуальним стало вивчення внутрішнього світу автора, його 

переживань, роздумів ліричного суб’єкта  з приводу тих чи інших 

явищ суспільно-історичної дійсності, індивідуального буття 

людини, природи через аналіз його творчої  спадщини.  

У цьому контексті тема дослідження зумовлена 

необхідністю простеження динаміки внутрішнього буття 

ліричного героя у творчості періоду заслання, яка зумовлена 

протиріччями в характері та його душі. 

Актуальність дослідження полягає в необхідності 

поглибленого вивчення теми «діалектика почуття» у творчості 

українського Кобзаря періоду заслання з метою формування в 

учнів цілісного уявлення про літературну діяльність письменника. 

Мета дослідження: проаналізувати на основі аналізу лірики 

значущість творчості Т.Г.Шевченка, провідні мотиви і настрої, 

якими була вона сповнена, встановити причини, які спонукала 

автора до написання цих творів, розробити тему «діалектики 

почуття» у творчості письменника періоду заслання. 

        Відповідно до мети дослідження визначені наступні 

завдання:  
- опрацювати літературу за темою дослідження; 

- прослідкувати зміну динаміки почуття  ліричного героя у 

творчості Т.Г.Шевченка періоду заслання; 

- вивчити провідні мотиви творчості, проблеми, що стали 

причиною написання поезії; 
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- розробити актуальну українознавчу теми – творчість 

періоду заслання; 

- вивчити «діалектику почуття» у творчості Т.Г.Шевченка 

періоду заслання. 

Об’єкт -  дослідження творчості Т.Г.Шевченка періоду 

заслання. 

Предмет дослідження - дослідження «діалектики почуття» 

ліричного героя. 

Наукова новизна дослідження  полягає у жанровому 

дослідженні діалектики почуттів у творчості Т.Г.Шевченка 

періоду заслання.  

Періодизація творчості часів заслання умовно поділяється на 

2 цикли [7, 145]: Iцикл – «В казематі», який був створений  з 17 

квітня по 30 травня 1847 року; II цикл – «Невільнича поезія» (1847 

– 1857 ). Щодо першого циклу, то варто зазначити, що його 

сюжетна основа  – переживання поета, спричинені арештом та 

ув’язненням, тяжкі передчуття щодо власної долі в очікуванні 

вироку , які в його світовідчутті невіддільні од усвідомлення 

трагічної долі рідного народу, України. II цикл представлений 

«Невольничою поезією». Тематично «невільницька поезія» 

Шевченка – це автобіографічні, соціальні і побутові твори. 

Провідними мотивами невільницької поезії є наступні:  

 Мотив неволі(« В неволі тяжко, хоча й волі…») 

 Мотив драматизму людської долі («Ой одна я, одна та ін..) 

 Соціально-викривальний мотив ( вірші-спогади про 

дитинство « Мені тринадцятий минало») 

 Мотив людської відчуженоті ( «Рано-вранці новобранці») 

 Філософські мотиви ( «Мені однаково чи буду..», «Дурні та 

гордії ми люди» та ін.) 

 Мотив надії / безнадії («Сон» (Гори мої високії )) 

Мотив братерської любові («Любітеся, брати мої,Україну 

любіте, І за неї безталанну,Господа моліте.» ) [2, 35]. 

«Діалектику почуття» Шевченка періоду заслання ми 

дослідили за такими групами: діалектика почуття в інтимній та 

пейзажній, громадянській і філософській ліриці. 

         Як же представлена динаміка почуття в інтимній 

ліриці? 
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Поезія «Мені однаково, чи буду…» має в своїй мірі значення 

особистого заповіту Шевченка. Центральна опозиційна пара 

«однаково-неоднаково» виражає діалектичну суперечливість 

переживань поета, складність його морально-психологічного 

стану. Ця поезія сприймається  як твір морально-філософського 

плану, де центральною проблемою є вибір між особистісним і 

суспільним.   Поезія «Чи ми ще зійдемося знову» - це своєрідний 

заклик поета до смирення  усіх, хто бореться за правду 

(«Смирітеся, молітесь богу..»), вимушена відповідь на жорстокі 

переслідування, але вкінці поет робить акцент на тому, що все-

одно свою Україну любити. 

    Для інтимної лірики Шевченка характерна невіддільність 

поетового «я» від всенародного «ми». «Діалектичне почуття»  у 

громадянській ліриці проаналізоване нами передусім на прикладах 

поезій «І виріс я на чужині..», яка навіяна тугою за рідним краєм і 

спогадами про відвідування Кирилівки 1843 р. Ця поезія є 

прикладом злиття особистого та суспільного в Шевченковому 

світовідчутті. Драматизм твору полягає у тому, що поет відчуває 

власне безсилля, бо не може полегшити долю  свого народу. 

Друга поезія «Як би ви знали паничі..» Кого він називає 

паничами? Він звертається до дворянських прислужних 

письменників, які задля свого блага і намагання вислужитись 

перед царем зображували тогочасну Україну «тихим раєм». А далі 

Шевченко вже гнівно викриває увесь «тихий рай», а отже і тих 

письменників-прислужників, які ідеалізували життя кріпаків. 

Простеження протиріч у філософській ліриці. 
Філософська лірика Шевченка умовно ділиться на два типи: 

1. Твори, де переважає аналіз людини в її соціально-

історичному аспекті [2, 73]. Це такі вірші, як «Пророк», «Мені 

здається, я не знаю…», «Дурні та гордії ми люди…» 

2. Твори, у яких психологічні пошуки ліричного героя 

переростають  у філософські узагальнення – особистісне начало 

уособлює загальнолюдське. До таких можна віднести вірші «О 

думи мої! О славо злая!», «Один у другого питаєм…», «В неволі, в 

самоті немає…», «Лічу в неволі дні і ночі..» та інші. 

«Діалектика почуття» у пейзажній ліриці. У поезіях 

пейзажної лірики домінує невільничий мотив, крізь призму якого 
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сприймається природа. Переважає форма роздуму, медитації, якій 

підпорядковані елементи описовості, характерні для пейзажної 

лірики. Н-д, поезія  «І небо невмите, і заспані хвилі», де 

живописні образи очерету і степової трави символізують 

самобутність природи, підсилюють почуття безвиході і самоти 

поета на засланні. Шевченко намагається вступити в контакт з 

природою, яка може відчути його страждання, але наштовхується 

на її холодне мовчання [3, 71].  

У період заслання Т.Шевченко пише ідилії : «Садок 

вишневий коло хати» та « І досі сниться під горою». Обидва 

вірші схожі за мотивами і за настроєм. В обох – картини з життя 

селянської родини, в обох – тихий, лагідний вечір в українському 

селі. Та ідилічність цих « безконфліктних» віршів є мнимою.  

Висновок: 

1.  Для лірики Шевченка залишаються притаманними такі 

риси, як єдність особистого й суспільного, прагнення розкрити 

широкий світ крізь призму власного переживання  [14, 90]. 

2. Характерна риса творчості Т.Г.Шевченка періоду заслання 

– експресивність. 

3. Поглиблюється філософська й соціальна проблематика  

творів.  
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 «НАПИСАНО СЕРЦЕМ» 

 

Неменущий Н.М., учень 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

Поетичні твори «Написано серцем» – це мої власні 

напрацювання в царині літературної творчості, мої роздуми, 

думки, почуття про найдорожче, найрідніше в житті – про те, що 

хвилювало й хвилює моє серце. 

Актуальність дослідження: потреба глибшого 

осмислення власної творчості. Актуальними є теми, які 

порушено в поезіях, адже вони є загальнолюдськими: люди, які 

оточують нас, реальність життя, любов, віра, патріотизм. 

Мета наукової роботи  зумовлена потребою 

проаналізувати власну поезію.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити 

такі завдання: 

 згрупувати твори за тематикою;  

 визначити засоби створення художніх образів;  

 проаналізувати ідейний зміст поетичних творів; 

 ознайомити читача з прикладами власної творчості.  

Об’єкт дослідження: власні поетичні твори. 

Предмет дослідження: самоаналіз поетичного доробку. 

Наукова новизна роботи: згруповано та проаналізовано 

власний поетичний доробок.  

Структура роботи: робота складається зі вступу, 2-х 

розділів, висновків, додатків. 
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Практичне значення.  Подані матеріали можуть 

бути використані на уроках літератури рідного краю, у 

позакласній роботі.  

У роботі «Написано серцем» ми згрупували поетичні 

твори за тематикою, поділили їх на 3 блоки: «Біль за рідну 

Україну», «Моїй сім'ї», «Спогади дитячого серця»; 

проаналізували ідейний зміст поетичних творів. 

«Біль за рідну Україну» – це п’ять віршів про Вітчизну, 

кожен з яких наповнений патріотичним пафосом, відтворенням 

болі, тривожних думок про війну, Україну, рідну землю.  

У блоці поетичних творів «Моїй сім'ї» висловлено 

глибоку повагу до найрідніших людей: бабусі, матері, батька.  

«Спогади дитячого серця» – це поезія дитячих років, 

згадка про особливі, прекрасні миті життя, красу пір року, мрії, 

думки, про те, що в пам’яті залишається назавжди. У кожен твір 

закладено певний задум та ідею, власні емоції та почуття. 

Доцільно використано кожне слово для створення неповторних 

образів. 

 

 «ІДІОЛЕКТ ТВОРІВ ОЛЕНИ САВЕЛИ» 

Примак М.Є., учениця 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

Мета дослідження: розширення відомостей про творчість 

О.Савели, розкриття неповторності стилю поетеси, 

характеристика тропів, наявних у текстах, аналіз специфіки її 

художньої поезії. 

Завдання: 

- опрацювати довідкову та художню  літературу; 

- уточнити поняття "ідіолект"; 

- дослідити особливості використання поетесою різних 

тропів, зокрема епітетів, метафор та їх видів. 

Об'єктом дослідження: є ідіолект творця, індивідуальний 

стиль поетеси. 

Предметом дослідження: є мова творів Олени Савели. 

Методами дослідження: є контекстуальний, вибірковий, 

аналіз лінгвістичного спостереження та опису мовних явищ. 
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Наукова новизна: відсутність досліджень ідіостилю   Олени 

Савели. 

Практичне значення: матеріали дослідження можуть бути 

використані на уроках української мови при розгляді питань 

стилістики, здійсненні лінгвістичного аналізу художнього тексту, 

на уроках літератури рідного краю  та на заняттях філологічного 

гуртка. 

Структура роботи: робота складається зі вступу, 2-х 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Повний обсяг роботи  31 сторінка. 

Олена Савела народилася 17 березня 1981 року в місті 

Конотоп Сумської області.   

Олена Савела - член спілки журналістів України. З 2007 року 

працює в міській громадсько-політичній газеті «Конотопський 

край» на посаді кореспондента.     Вірші молодої поетеси 

приваблюють щирим ліризмом. Художні засоби, використані 

Оленою Савелою, свідчать про лаконізм мови її творів, уміння за 

допомогою слів передати потрібну інформацію, змалювати 

певний образ чи висвітлити якісь почуття.  

Ідіолект – це своєрідна мова окремого індивіда [12]. 

Від майстерності письменника, від його мовної інтуїції й знання 

мовноїсистеми залежить естетична своєрідність використаних 

ним елементів, за якими й визначають художній стиль митця. 

«Художній стиль письменника являє собою вираження його      св 

ітогляду, утілене в образах мовними засобами» [17]. 

Читаючи різні твори якогось одного письменника, 

переконуєшся, що всі вони мають багато спільних рис. Тобто 

кожний письменник виробляє свій індивідуальний та авторський 

стиль. Це сукупність, єдність усіх художніх особливостей 

(ідейно-тематичних, жанрових, мовних) творчості певного 

автора, що вирізняють його серед інших. Читач, який добре 

вивчив стиль певного письменника, може пізнати його не 

підписаний текст з-поміж багатьох інших. 

Опрацювавши дві збірки Олени Савели, нарахували 142 

епітета, серед них переважають зорові, їх 106( «поле жовте» 

«сад рожевий»), психологічних налічується -97 («чекання 

зрадливе», «розлука зла»), слухових -19 («шелест тихий», «голос 
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ніжний»), тактильних – 10 («долоні гарячі»,»лід холодний»), 

семантико-стилістичне навантаження -9 («зірки ошалілі»). 

Укладено короткий словник епітетів. 

    У творах О.Савели кожен епітет вагомий та зримий, несе 

особливе стилістичне навантаження, свідчить про авторське 

ставлення до зображуваного предмета або явища. 

    Детальний аналіз метафоричних утворень засвідчив, що 

характерним для стилю Олени Савели є такі різновиди метафор:  

власне метафори: « словами я малюю грати»;  «сумніви 

втоплять надію»; « сльози  мчать»;           

персоніфікації: « дощик ховається в житі»; «стука ранок 

у

   

двері»; «місяць малює квіти»; «ніч промовить»; 

генітивна метафора: «весна нагострить лезо  гільйотини»; 

«душа тікає від гратів»;  «наступлю на гвіздок твоїх слів»; 

метонімія: «згадає про мене Болгарія»; « повернутись до 

Болгарії». 

Опрацювали збірки Олени Савели «З Україною в серці» та 

«Осіння казка», виділили 165  метафор, з яких 77 власне 

метафори, 76 персоніфікацій, 10 генітивних метафор і 2 

метонімії. Поетична метафора О.Савели завжди неповторна, 

невимушена. Це не просто художній прийом чи особливість 

стилю, це оригінальність мислення й незвичайне бачення світу. 

Вона – не зовнішня прикраса, а внутрішня необхідність словесної 

творчості. Укладено короткий словник метафор.  

У досліджених творах поетеса вживає риторичні фігури, 

зокрема звертання (80 одиниць), з яких 46 риторичні (вірше, 

мово, моя печаль, осінь, доле, Боже, смерте, Леве, моя лілейна 

мріє, панно), 27 власне звертань (діточки, пташенята , коханий, 

любий) та 7 речень-звертань (О, Боже ж мій! О, диво з див! Мій 

янголе!). 

У творах Олени Савели нарахували 109 порівнянь. 

У любов, як у спасіння, летиш сторчака! 

Займала весь простір, наче хмаринка. 

Блукав, як сирота, льодами скутий. 

Як утікач, збігає час. 
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Перспективність подальших розробок зазначеної проблеми 

пов’язується з можливістю поглибити  знання про особливості 

індивідуальної мови О.Савели.  

Матеріали можуть бути використані як учнями, так і 

вчителями на уроках української мови та літератури, на заняттях 

літературного гуртка, при підготовці до предметних олімпіад та 

конкурсів. 
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СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ТА ПРИЙОМИ 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

  

Батурина В.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Загальна грамотність документа, що виражається в чіткості 

й логічності викладу, дотриманні правописних норм, а також 

дотриманні правил, обов'язкових для ділових паперів, 

досягається, зокрема, за рахунок синтаксису. 

Синтаксис писемної форми вимагає обов’язкового 

дотримання  чіткої та стрункої композиції тексту, тому для нього 

характерні такі ознаки: 

-  повна відсутність питальних і окличних речень; 

- уживання непрямої мови (пряма мова можлива лише при 

цитуванні певного документа); 
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- прямий порядок слів (підмет має форму теперішнього 

часу й ставиться перед присудком, а узгоджене означення 

- перед означуваним  словом.)  

- додаток вживається після слова, яке ним керує; 

- обставини вживаються довільно; 

- переважання пасивних конструкцій (вони акцентують 

увагу не на провині конкретної особі, а на дії, яка 

випливає з попередньої ситуації: не розробляє, 

задовольняє, затверджує, а розробляється, 

задовольняється, затверджується), інфінітивів 

(зобов’язати, затвердити, попередити), 

дієприкметникових і дієприслівникових зворотів; 

- нанизування форм родового й орудного відмінків з 

великою кількістю віддієслівних іменників (забезпечення 

- кого? чим?). 

1. Оскільки офіційно-діловий стиль української 

літературної мови зорієнтований на стандартизовані засоби 

творення ділового тексту, то відповідно синтаксису ділових 

паперів характеризується численними мовними кліше – 

усталеними початковими та кінцевими фразами (Звертаємося до 

Вас із проханням… З повагою… Вельмишановний пане…), 

стандартизованими етикетними формами (Вітаємо Вас з 

нагоди…). 

У діловій документації переважає розповідна форма 

викладу. Речення вживаються і прості, і складні за структурою. У 

діловому мовленні складне речення, як і просте, обслуговує 

потреби мовного спілкування як усного, так і писемного. Різні 

типи синтаксичних структур якнайточніше  виражають зміст 

ділових паперів. 

 Складні синтаксичні конструкції відрізняються від 

простих речень своєю будовою: членами простого речення є 

слова або словосполучення, а членами складних конструкцій є 

кілька моделей речень (прості речення поєднуються і стають 

частинами складних речень). 

Одна з основних вимог до речень будь-якого типу в 

діловому мовленні - чітко виражати значний за обсягом і 
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складний за змістом матеріал. Речення має бути цілісним і 

передавати інформацію в усій складності залежностей і зв'язків. 

Для поєднання простих частин у складносурядних 

реченнях вживаються сполучники, які з’єднують (і (й), та (у 

значенні і), не тільки...а й), зіставляють, протиставляють (а, але, 

та (у значенні але), зате, проте, однак), розділяють (або, чи, 

хоч). У складнопідрядних реченнях сполучники підрядності 

відтворюють різноманітні змістові відношення: причинові, 

наслідкові, умовні, допустові, означальні, місця, часу, мети (через 

те що, оскільки, якщо, то, для того щоб, незважаючи на те що, 

перш ніж, після того як, коли, який ) та ін.  

Досить рідко вживаються в діловому стилі модальні частки 

ніби, начебто, неначе. 

Використовуючи різні синтаксичні структури  в діловому 

мовленні, слід добиватися, щоб виклад був простим і зрозумілим. 

Для логічно послідовного викладу застосовують певні 

скріпи, які допомагають поєднувати компоненти думки. Цю роль 

можуть виконувати вставні слова (по-перше, по-друге, отже, 

таким чином, як відомо, як зазначалось та ін.), початкові 

займенникові зв'язки (цей, такий, той), синтаксичні конструкції 

з початковими "канцелярськими прийменниками" (у зв'язку з, 

відповідно до, незважаючи на), дієприслівникові звороти (Беручи 

це до уваги..., Взявши до відома..., Відповідаючи на ваш запит...) 

тощо.  

Типова ознака ділового стилю — використання 

віддієслівних іменників. Вони створюють загальне уявлення про 

дію, надають документам офіційності, напр.: перевірка, 

здійснення, підвищення, знецінення, призначення, включення, 

створення, поліпшення. Вживаючи віддієслівні іменники, 

потрібно намагатися не створювати однотипних ланцюжків з цих 

іменників, які роблять речення немилозвучним, напр.: питання 

вираження відношення поліпшення використання . У таких 

випадках один із віддієслівних іменників можна замінити 

дієсловом в неозначеній формі (поліпшити використання) або 

замінити його підрядним реченням мети (щоб поліпшити 

використання). Віддієслівні іменники забезпечують потрібні 

діловому стилю однозначність, чіткість. 
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У ділових документах часто вживають розщеплені 

присудки - це заміна однослівного присудка двослівним. 

Наприклад:  подякувати — висловити подяку, погодитись — 

висловити згоду, шукати — здійснювати пошук, перевірити — 

провести перевірку, сумніватися — виявити сумнів, 

рекомендувати — надати рекомендації, пояснювати — дати 

пояснення.  

Типовими для ділових текстів є дієприкметникові та 

дієприслівникові звороти. Чому? Бо вони дають змогу чітко 

виявити логічне підпорядкування частин висловлюваної думки, а 

водночас й економніше висловити її, беручи на себе функції 

підрядного речення.  

Ось кілька рекомендацій щодо вживання  

дієприслівникових зворотів: 

- дієприслівниковим зворотом не можна висловити 

значення часу, причини, умови; звідси - якщо треба 

зберегти смисловий відтінок одного з цих типів 

підрядних речень, його не слід замінювати 

дієприслівниковим зворотом; 

- не бажано розпочинати кожне речення або кожний абзац 

дієприслівниковим зворотом; 

- якщо в діловому папері при його остаточному 

доопрацюванні виявилося забагато зворотів, частину з 

них можна замінити підрядними реченнями. 

Обов'язковою умовою вживання дієприслівникових 

зворотів є те, що дві дії, одна з яких виражена дієсловом-

присудком, а інша дієприслівником, має здійснювати одна особа. 

Наприклад, правильно: Взявши за основу ці критерії, усі 

підприємства поділимо на такі групи;  

 Особливістю ділового мовлення є переважання непрямої 

мови. До прямого відтворення чужої мови тут звертаються лише 

тоді, коли дослівне передавання певних слів необхідна (це може 

бути цитування розпорядчих документів, законодавчих актів та 

ін.). 

Синтаксис ділової документації важко уявити собі без 

інфінітивних конструкцій. У розпорядчій документації реко-

мендується вживати дієслова інфінітивної форми: зобов'язати, 
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затвердити, попередити. Як ми вже говорили, дієслова в 

наказовій формі (наказую, пропоную) доречні лише в тих 

документах, які відображають принципи єдиноначальності. 

Прості речення в текстах офіційно - ділових документів 

можуть бути ускладнені  звертанням ( у листах, запрошеннях, 

оголошеннях тощо). Єдиною формою вираження звертання є 

кличний відмінок. Вживання називного відмінка замість 

кличного є порушенням граматичної норми української 

літературної мови. Якщо звертання складається із двох окремих 

слів, то їх треба обидва вживати в кличному відмінку. Наприклад: 

шановний Іване Івановичу, пане голово. 

Місце вставних слів і словосполучень залежить від того, що 

саме треба виділити. Вставні слова на початку речення 

стосуються усього речення, усередині - того слова, що стоїть 

після них. Вставні слова вказують на сказане раніше, служать для 

пояснення окремих слів і словосполучень, відсилають до джерел, 

допомагають висловити ступінь вірогідності тощо, наприклад: 

Як відомо, перехід від економіки з централізованим плануванням 

до ринкових відносин — процес непростий і болісний; Письменник 

— це, вважай, ціла галактика зі своїми магнітними бурями, 

супутниками, періодами неспокійного сонця. 

Однорідні члени речення є структурною організацією будь-

якого функціонального стилю. У художньому стилі вони мають 

особливе навантаження, є експресивними засобами на 

синтаксичному рівні мови. Насичення речення однорідними 

членами сприяє виразності, сильніше впливає на розум та емоції 

читача. В офіційно-діловому й науковому стилях однорідні члени 

речення сприяють повноті інформації, розгорненій класифікації 

поняття, зіставленню чи протиставленню явищ, загалом мають 

логіко-семантичне завдання. 

Отже, дотримання  стандартизації синтаксичних засобів 

ділової мови сприяє чіткому вираженню думки, не допускає 

двозначностей, підвищує культуру професійного спілкування. 
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