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ЗМІНИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В 
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Конотопська ЗОШ № 3 

 Реформа поліції в будь-якій країні – справа важка, але, як 

правило, приносить чимало політичних дивідендів реформаторам. І 

успішність проведених реформ залежить не від суми вкладених грошей, 

не від числа іноземних консультантів і навіть не від політичної волі, 

спрямованої на злам системи. Чивдасться реформа чи провалиться – 

залежить від влади, яка реформу проводить. Тому що практика показує: 

якщо не зважитися на серйозні інституційні зміни, то реформа поліції 

обернеться даремно витраченими мільйонами. 

Україна розпочала глобальну реформу МВС. Влада зробила 

важливий крок на вкрай необхiдному для країни шляху. Досвід 

зарубіжних реформаторів показує: ніякі точкові звільнення та обережні 

рокіровки не приведуть до демократичної реформи поліції. 

Сьогодні українські вчені досягли значних результатів у 

комплексному дослідженні цілої низки проблем професійної підготовки 

кадрів поліції зарубіжних країн. 

Найбільший інтерес викликає організація поліцейської діяльності у 

Німеччині. Однак німецький досвід організації та нормативного 

регулювання кадрової роботи, навчання і професійної підготовки, 

психологічного супроводу служби і загалом поліцейського менеджменту 

докладно не вивчено.[1] 

Першою із пострадянських держав до реформ правоохоронної 

системи приступила Грузія.  

Рівень довіри до міліції в Україні був дуже низьким, тому 2 вересня      

2015 року Кабінет Міністрів України відповідно до Закону України «Про 

Національну поліцію» прийняв рішення щодо створення Національної 

поліції, яка підпорядковується МВС України. [3] Це державний 

правоохоронний орган, діяльність якого спрямована на реалізацію 

державної політики у сфері: захисту прав, свобод і законних інтересів 

громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства; захисту 

об'єктів права власності; протидії злочинності; охорони громадського 

порядку та забезпечення громадської безпеки [2 ]. 

 Міліція є рудиментом радянської епохи і означає «озброєне 

народне ополчення».[1] 

На підготовчому етапі навесні 2014 року серед експертів почалися 

розмови стосовно проведення реформ в силовому блоці, метою яких було 
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викорінення корупції та беззаконня з судової та правоохоронної систем. 

Для проведення якісних реформ владою прийнято рішення використати 

успішний досвід закордонних партнерів. Саме з цією метою Кабінет 

Міністрів України призначив Еку Згуладзе першим заступником міністра 

внутрішніх справ, що зіграло значну роль в створенні і розвитку 

української поліції Згуладзе була заступником міністра внутрішніх справ 

Грузії з 2005 до 2012 року в часи президента М. Саакашвілі.[2] 

Нині патрульна поліція функціонує у всіх містах України.  

Робота патрульних стала публічною, що істотно підвищило рівень 

довіри до поліції, а з іншого боку, через недостатню підготовку часто 

траплялись прикрі ситуації. Правоохоронці неодноразово самі ставали 

винуватцями аварій із трагічними наслідками.[3] 

Презумпція правоти поліцейського, яка передбачена проектом 

закону про національну поліцію, не порушує прав і свобод громадян. 
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INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT AS THE BASIS 

FOR MODERNIZATION OF UKRAINIAN ECONOMY 

Vesperis S., Ph.D., Assoc. Prof., Prokopets O., Ph.D., Assoc. Prof. 

Konotop Institute of Sumy State University 

Innovative development in the modern economy is seen as the main 

goal of government economic policy. The principles of innovative 

development, mechanisms and methods of their implementation should 

form a set of conditions. There are economic, social, technological, 

organizational, administrative and other starting conditions to transform the 

Ukrainian economy into a well-functioning economic complex that 

promotes Ukraine's position up in the list of the world's technological 

leaders [5] . 

Within this process, we should identify some direction. Firstly, we 

have to ensure the owners of real capital need form demand on innovation 
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in order to stimulate supply. It is supposed to be based on progressive, 

innovative manner. Secondly, we need to change innovation supply and 

enrich it with such feature as qualitative transformation in order to achieve 

adequacy of renewed supply and demand. Thirdly, it is necessary to ensure 

the practical implementation of approaches that inherent the innovation 

economy. In this case it is characterized as is highly competitive and it is 

able to maintain this competitiveness in the long term and would be 

structured balanced and strategical stabile.  

Innovative development of economic complex of Ukraine is 

determined by multidimensional tasks. The problems required to be solved 

due to rapid development of the industrial sector, the services sector 

(including commercial and social components), financial sector, economic 

security, ecological balance, technological development etc. It is important 

to emphasize, tangible results in mentioned tasks are depend on successful 

explore of modern information technologies and formation of an 

information society that meets the multifaceted national interests. Both the 

current economic situation in Ukraine, and solving the problem of the rise 

the portion of innovative products are characterized by increasing 

complexity of cooperation between producers and consumers of goods and 

services, along with other factors due to the sweeping growth of 

information, when the information flow depends on the production and 

consumption of goods and services. It should be noted, that the information 

and telecommunication system has separated into an special trade which 

exercise market instruments and recourses for regulation economic 

transactions. 

The significance of modern informational processes has actualized 

the issue of formation of postindustrial economy type - information 

economy where relationships become crucial for the creation, processing, 

storage, transmission, distribution and use of information. Ukrainian 

scientists Panchenko O. and Banchuk M. mention that "... in societies that 

go towards an information development...situation not just changes, it 

changes at a rate that is constantly being increased. ... If modern production 

is in charge of money, the determining factors are supply and demand. The 

information economy justifies the assertion that the determinative factor for 

control and regulation of economic is information" [3, p.25]. In 1988, 

former US Secretary to the Treasury William M. Blumenthal wrote: "The 

information begins to be treated as the key to modern economic activities - 

a basic resource that now has the same value, which in the past had capital, 

land and labor" [4] . 

It should be noted, that information flows become critical for not 

only the state, the government and business elites, but for average citizens 
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who more involved in informational exchange also. We can observe 

transformation of information advantages into economic and social ones, 

and the information becomes the basis for identifying patterns that stipulate 

for functioning market economy [1]. 

Ukraine actively improves data access as the component of 

economic and social processes. According to the updated policy of import 

substitution, issue of development of domestic production, especially it 

arouse about equipment for information and communication technologies. 

Moreover, issue of the day is adaptation of ICT to tasks of industrial 

intensification. Information technology should be perceived not only as 

consumer goods, but also as the link between the factors that determine the 

course of the new innovative industrialization. 

Despite development information society that had been highlighted 

by researchers since the early 90's, criticism has recently aroused because of 

excessive "fixation" on the information. Data has been regarded as an 

isolated independent value, divorced from the real economy. In today's 

world as a manufacturer and consumers are increasingly immersed in 

information flows that permeate the education system, work and leisure 

time. Thus we can investigate the situations where a graduate of the 

prestigious university has mastered techniques of information retrieval, but 

not capable to analyze, organize and use data for industrial purpose. 

Often overlooked is the fact that the specific information resource is 

found only in relation to other economic resources. In this case, information 

plays a role only as an additional resources towards the traditional factors of 

production. 

The information itself within economic activity has no value, but we 

must meet two conditions: First, the information carried in the production of 

goods and services only in conjunction with other factors of production 

(labor, land, capital, entrepreneurial ability). Second, the information not 

able completely replace staff, it can only complement the skills of human 

resources [3]. 

Today in Ukraine, which is steadily moving toward information 

society, importance of the implementation of these two conditions has 

increased. Information circulates freely, but Ukrainian manufacturers are 

unable to overcome the effects of deindustrialization that occurred at the 

end of the last century. On the one hand, the achievements of information 

technologies are intensively covering manufacturing processes, but does not 

automatically lead to innovative economic development, including the 

development of human capital through science and education. Therefore, 

we are in large measure cut off from the goals and objectives of economic 

growth and are unable to overcome past few years recession. 
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Advanced information technology, considered from the perspective 

of innovation development of Ukrainian economy put forward a serious 

problem. It is necessary to link increased levels of information accessibility 

with innovation, turn benefits of the information society to the direction of 

innovation and as a result, to achieve appropriate synergies [1]. 

In 2005, Ukraine has set up mechanisms of industrial policy that can 

provide innovative economy. This year, the term "innovation policy" was 

taken by the government as a landmark development but not only as the 

subject for discussion. 

The main goal of scientific and technical policy of Ukraine for the 

past 10 years was creating the infrastructure for the commercialization of 

ideas generated earlier in the academic sector. Indeed, the problem of weak 

commercialization of scientific research is key for understanding the 

barriers that prevent innovative development of Ukraine. Unfortunately, on 

the one hand, we have no properly link between fundamental and applied 

science, and manufacturing sectors on the other. [2] 

Thus, we can make conclusion, companies that promote information 

technology, begin to spend more money for research and development that 

highlight the tendency of utilizing scientific advances in innovative process 

instead of import samples of cutting-edge products. Indeed, the rising 

research and development costs reflects the very innovative vector of 

information technology. 

Since science is the basis for innovation, innovative development of 

national economy is gained by improving the scientific and technical 

activities. It is important connection between research and actual 

production, which can provide the foundation for national economy. By the 

highest standards, the impact of national research, which should prevail 

over imported foreign technology, reflects the effectiveness of efforts 

toward innovative economic modernization. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ»  В 

УМОВАХ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ 

 

Гирман Д.А., учениця 

 

Конотопська міська гімназія 

 

Проблема надійності та стабільності банківської системи була і 

залишається однієї з фундаментальних проблем економічної науки. За 

віки її розвитку напрацьовано багато методів попередження та 

боротьби з банківськими кризами. Але світ плинний. Умови ведення 

банківського бізнесу постійно змінюються, ризики зростають. Дане 

дослідження присвячене особливостям банківської кризи 2014-2015 

років в Україні, методом боротьби з нею НБУ та успішному 

протистоянню негативним її наслідкам банком «Креді Агріколь 

Україна». 

Розв’язанню проблеми підвищення успішності банків та 

системи в цілому, обумовили вибір теми та її актуальність. 

Мета даної роботи – дослідження взаємозв’язку банківської 

системи і реального сектору економіки, виявленню причин 

банківських криз, їх наслідків, вивчення успішного досвіду банку 

«Креді Агріколь» та розробка рекомендацій щодо попередження та 

подолання криз.  

Відповідно до мети поставлені такі завдання: 

1. Опрацювати теоретичні основи банків і банківської 

системи, та її взаємодії з реальним сектором. 

2. Виявити причини банківських криз. 

3. Дослідити сучасний стан, тенденції та проблеми сектора. 

4. Проаналізувати світовий досвід виходу з кризи та 

застосування його до України. 

5. Розглянути діяльність «Креді Агріколь» та розробити 

рекомендації до зниження ризиків у веденні бізнесу. 

http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2013/
http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2013/
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При виконанні роботи були використані наступні методи: 

групування та графічні методи, порівняльний при аналізі антикризових 

заходів в різних країнах, дедуктивний при розгляді діяльності «Креді 

Агріколь». 

В наслідок виконаної роботи отримані наступні результати: 

В сучасній економіці велике значення відіграють банки, які 

акумулюють грошові кошти, надають кредити та здійснюють інші 

фінансові операції.  

За відсутності Банківського кодексу, банківська діяльність 

регулюється загальними та спеціальними законами, регулятивними 

правилами та роз’ясненнями. 

Тривалий час банки надавали перевагу кредитуванні торгівлі та 

споживчих потреб населення. 

Нестача інвестицій у реальну економіку призвела до її занепаду.  

Макроекономічна нестабільність та тіньова економіка – головні 

причини кризи. 

Експортоорієнтована економічна модель посилює залежність 

від коньюктури світового ринку. 

Світова економіка не відновившись від кризи 2008-2009 років 

утримує ціни на сировину на низькому рівні. 

Намагаючись зробити падіння гривні повільним НБУ піднімає 

облікову ставку, збільшує норми резервування, рефінансує банки, 

проводе валютні аукціони, вимагає докапіталізацію банків. 

Банки не взмозі повернути надані кредити втрачають 

ліквідність, НБУ вводить зовнішне управління. 

У 2016 році ситуація покращилась, курс гривні стабілізувався, 

інфляція уповільнилась, почав зростати ВВП. 

Прямими, непрямими , операційними та структурними 

методами НБУ майже виправила ситуацію в банківській системі. 

На фоні продовження кризових явищ у банківській системі, 

окремі банки стабільно працюють. Одним з таких є «Креді Агріколь». 

Він є складовою частиною Credit Agricole Group – найбільшого банку 

Франції та одного з старіших та найнадійніших банків Європи. Основа 

«Креді Агріколь»- це співпраця з ТНК, підприємствами АПК, малим та 

середнім бізнесом. Програма 2015 року «Горизонт-2018» передбачає 

інвестиції в мережу, цифрову трансформацію ІТ інфраструктуру. Але 

особлива увага приділяється ризик-контролю та культурі комплаєнс. У 

2015 році залучено понад 400 нових юридичних осіб, що забезпечило 

банку 570 млн. гривень прибутків на фоні мільярдних збитків 

банківської системи України в цілому. 
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Рекомендації до обмеження наслідків банківських криз: 

• Якщо банківської кризи уникнути неможливо, треба 

до неї готуватися розробивши чіткий план дій. 

• Діяти треба негайно, не зволікаючи. 

• НБУ повинен постійно і жорстко контролювати 

діяльність банків. 

• Держава повинна створити умови інвестування 

реальної економіки. 

• Пріоритетно стимулювати  розвиток внутрішнього 

ринку. 

 

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 [2]. 

Відновлювальна енергетика – енергетична галузь, що 

спеціалізується на отриманні та використанні  енергії  з відновлюваних 

джерел енергії. До відновлюваних 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 [1]. 

Відновлювальні джерела енергії мають низку переваг для 

довкілля: вони невичерпні; не порушують екологічного балансу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/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/Теплова_енергія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Людство
https://uk.wikipedia.org/wiki/Горючі_корисні_копалини
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сталий_розвиток
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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 – 

Nike, Google, Apple, Microsoft, Facebook. Сьогодні 81 світова 

корпорація офіційно підтримала цей розвиток. Вони ставлять за мету 

перехід на забезпечення електроенергією винятково з 

відновлювальних джерел в усіх своїх сектора [3]. 

За останні 20 років в тій чи іншій формі «зелені» тарифи 

запровадили в себе понад 45 країн. В Європі першою була Німеччина 

(1991 рік), за нею – Швейцарія (1992) та Італія (1993). Україна 

вступила в «зелений» клуб у 2008 році. 

Ідея «зеленої» енергетики почала втрачати прихильників в ЄС. 

Пояснення вкрай банальне – гроші. Німеччина, далеко не 

найсонячніша країна в світі, стала світовим лідером у сонячної 

генерації. Однак слідом за першим захопленням прийшло і перше 

розчарування, тому що енергія з відновлювальних джерел 

передбачувано виявилася дуже дорогою.  

Мета «зеленої економіки» – ріст українського ВВП та 

збільшення доходів громадян за рахунок посилення екологічної 

складової та зменшення собівартості виробництва продукції. 

Перехід до державно-приватного партнерства через «зелену 

економіку» є шляхом до подальшого економічного зростання та 

суспільного розвитку з мінімальним ризиком руйнівної діяльності на 

навколишнє природне середовище, формування позитивного іміджу в 

міжнародній спільноті. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНЗИТНОГО ТА ТРАНСПОРТНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ 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 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 
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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 2017 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. 
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БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ 

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

Конотопська ЗОШ № 3 

 

Безвізовий режим – це режим між державами, при якому 

громадянам цих держав не вимагається отримання візи для в’їзду на їх 

територію. Прикладами договорів про безвізовий режим між країнами є 

Договір про вільну асоціацію та Шенгенська угода [2]. 

Шенгенська угода  – договір «Про скасування паспортного митного 

контролю між країнами Євросоюзу», первинно підписаний 14 

червня  1985 року. Угода набула чинності 26 березня 1995 року. 

Україна також уклала угоди про безвізовий режим з низкою країн, 

у тому числі – з деякими невизнаними або частково невизнаними 

територіями. Україна також має безвізовий транзит із Великобританією, 

Китаєм, Південною Кореєю та Сингапуром. 

Після підписання Угоди про асоціацію з ЄС, Україна намагається 

також увійти до Шенгенської зони та отримати безвізовий режим майже з 

усіма країнами ЄС. Однак це не означає недотримання певних правил. 

Так, першою вимогою для безвізової поїздки до ЄС є наявність 

біометричного паспорта. Також українцям важливо пам’ятати про те, що 

вони не зможуть перебувати на території Шенгену  більше як 90 днів 

протягом півроку. Крім того, безвізовий режим не дає права на 

працевлаштування в країнах ЄС. [1;2]. 

Це не дивно, що Україна намагається ввійти до Шенгену, але 

першопричиною є те, що була ратифікована  Угода про асоціацію з ЄС. 

Вступ України до Євросоюзу проходив довго й подолав чимало перешкод.  

21 листопада 2013 р. уряд України призупинив процес підготовки до 

укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Але, незважаючи на 

все, 21 березня у Брюсселі відбулася церемонія підписання політичної 

частини, а 27 червня  новообраний  Президент України  Петро 

Порошенко у Брюсселі підписав економічну частину угоди. 

Європейський Союз та Україна послідовно працюють задля 

полегшення між людських контактів, зокрема шляхом лібералізації 

візового режиму [4]. 

Майже одночасно з Україною, безвізовий режим повинна була 

отримувати Грузія, тому ЄС мала намір об'єднати їх пакети про прийняття 

безвізового режиму. Єдиною різницею між прийняттям безвізу для Грузії 

та для України був початок процедури. Європарламент прийняв рішення 

щодо надання  Україні безвізового режиму 6 квітня 2017 року. За 

https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1985
https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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лібералізацію режиму проголосували 521 з 750 депутатів, у той час як для 

Грузії 27 лютого остаточно затвердили пакет. Через низку причин ЄС 

постійно відкладав питання про безвізовий режим для України. Такими 

причинами були невідповідність окремих безвізових законів (зокрема 

закону про електронне декларування чиновників) вимогам Євросоюзу, а 

також нестабільне питання безпеки. 
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РОЛЬ ПАРТИСИПАТИВНОГО ФІНАНСУВАННЯ                У 

ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

КОНОТОПСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

Хаярова К.С., учениця, Олех А.П., учитель 

 

Конотопська ЗОШ № 3 

 

Важливою умовою ефективного соціально-економічного 

розвитку територіальних громад є їх стабільне фінансове забезпечення. 

Бюджетна децентралізація дала новий поштовх для соціально-

економічного розвитку, але і в цих умовах місцеві бюджети не мають 

достатньо коштів для здійснення необхідних витрат на утримання 
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житлово-комунального господарства, будівництво доріг та житла. 

Дуже важливою є проблема формування бюджетів та пошук джерел 

для їх наповнення.  

Бюджет міста Конотоп у 2016 році був дефіцитним (доходи – 

408,51 млн. грн., видатки – 412,47 млн. грн.), тому досить актуальним є 

пошук можливостей для економічного зростання через використання 

механізмів партисипативного фінансування. Територіальні громади 

зацікавлені в інвестиційній привабливості свого населеного пункту, 

розробляючи програми залучення інвестицій у розвиток міста чи села.  

Хронічний дефіцит фінансових ресурсів, що відчувають 

громади, спонукає до пошуку додаткових коштів, необхідних для 

місцевого розвитку. У світі територіальні громади для фінансування 

потреб використовують не тільки кошти місцевих бюджетів, але й інші 

джерела. Найбільш розповсюдженими є місцеві (муніципальні) 

позики; кредити міжнародних фінансово-кредитних установ; 

міжнародна гранти міжнародних донорських організацій; 

корпоративне спонсорство; фонд розвитку громад; партисипативне 

фінансування [1]. 

Конотопська громада з 2016 року перейшла до формування 

партисипативного бюджету. 23 липня 2016 року започатковано 

громадські слухання у мікрорайонах «Порт» та «Сім вітрів», де мерія 

роз’яснила зібранню суть нововведень. Учасники пілотного проекту 

отримали можливість розподілити самостійно по 100 тис. грн. 

бюджетних коштів для задоволення потреб у благоустрої 

мікрорайонів. Умовами участі в партисипативному бюджеті є 

співфінансування на рівні 5%, тобто 5% від суми витрат покладаються 

на самих громадян, решта – 95% фінансуються з міського бюджету. Як 

наслідок, введення бюджету участі привело до осучаснення вулиці 

Успенсько-Троїцька, утеплення ряду будинків, ремонту під’їзних доріг 

до спальних мікрорайонів тощо [2].  

У 2017 році партисипативне фінансування запроваджується вже 

по всьому місту, оскільки пілотний проект виявився успішним. 

Головна цінність цієї моделі фінансування у синергетичному ефекті – 

всі учасники отримують результат, який кожен окремо не зміг би 

досягти.  

Одним з пріоритетних завдань міської влади є соціально-

економічний розвиток міста на основі створення сприятливого 

середовища для залучення інвестиційних ресурсів та підтримки 

комфортних умов життєдіяльності громади. Для цього у 2016 р. 

мерією була розроблена Програма інвестиційного розвитку         м. 

Конотоп  на  період  до  2020 року [3]. Її реалізація дозволить більш 
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ефективно стимулювати інноваційну та інвестиційну діяльність на 

регіональному рівні, фінансувати соціальну сферу, сприятиме 

загальному економічному відродженню регіонів.  

Як наслідок, у 2016 р. в економіку міста, за рахунок різних 

джерел фінансування вкладено 184,8 млн. грн. капітальних інвестицій. 

За даним показником та обсягом освоєння капітальних інвестицій на 1 

особу (2023,7 грн.) місто Конотоп займає ІІ місце серед міст області (І 

місце – обласний центр).  
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БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 

 

Бакуліна Д.О., студентка 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

У даній роботі ми розглянемо таку важливу тему - безробіття , 

та на мій погляд, найефективніші методи його зменшення. 

Безробіття – це соціально-економічне явище, за якого частина 

працездатного населення не може знайти роботу, стає відносно 

надлишковою, поповнюючи резервну армію праці.  Рівень безробіття 

визначається, як відношення кількості офіційно зареєстрованих 

повністю безробітних до кількості працездатного населення. 

 Одне з головних негативних наслідків безробіття – неробочий 

стан працездатних громадян і, відповідно, недовипуск продукції. 

Якщо економіка не в змозі задовольнити потреби в робочих 

місцях для всіх, хто хоче і може працювати, хто шукає роботу і 

готовий приступити до неї, то втрачається потенційна можливість 

виробництва товарів і послуг. Отже, безробіття заважає суспільству 

розвиватися і рухатися вперед з урахуванням своїх потенційних 
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можливостей. У кінцевому підсумку це розглядається як зниження 

темпів економічного зростання, відставання обсягів збільшення 

валового національного продукту. 

 На сьогоднішній день в Україні йде масове скорочення на 

підприємствах. За даними Держслужби центру зайнятості, на одну 

робочу вакансію претендують 13 осіб, а в деяких областях ця цифра 

дійшла до 100 осіб. Найбільш проблемними по безробіттю 

залишаються Луганська область, Донецька, Полтавська, Запорізька та 

Черкаська. Ще більше вражає рівень безробіття серед молоді, де 

молоді люди у віці до 25 років не можуть влаштуватися на роботу, від 

цього починають пити і вживати наркотики. Цієї самої безробіттям 

влада вбиває українську націю, де старші класи плануються бути 

платними, медицина також буде платна, безробіття зростає, 

працевлаштуватися не реально. 

Для збалансування  двох кривих (великої кількості вільних 

трудових ресурсів і їх зайнятості ) потрібні нові робочі місця, більш 

іноваційніші види робіт. Адже в даний момент,ми бачимо, що в 

Україна виробництво залишається, а безробіття зростає. 

Зайнятість – це сукупність економічних, правових, соціальних, 

національних та інших відносин, пов’язаних із забезпеченням 

працездатного населення робочими місцями та його участю в 

суспільно корисній діяльності. 

Для забезпечення зайнятості населення  необхідно : 

- здійснення аграрних реформ для більш ефективнішого 

використання земельних ресурсів; 

-укладання міждержавних договорів по досягненню науково-

технічного прогресу; 

-удосконалити питання видачі та захисту патентів; 

-створити сприятливий інвестиційний клімат у державі- 

залучення інвестицій дасть змогу не лише створювати додаткові 

робочі місця на існуючих підприємствах, а й розвивати 

підприємництво та фермерство як головний із шляхів розв’язання 

існуючої проблеми; 

-збільшити фінансування заходів щодо надання ефективної 

підтримки пошуку робочих місць безробітним; 

-стимулювати підприємців до навчання, перекваліфікації й 

подальшого працевлаштування додаткової робочої сили, залучення 

приватного (як вітчизняного, так і іноземного) капіталу в райони зі 

стійким рівнем безробіття; 

- створення умов для зростання само зайнятості; 
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-зниження податків для підприємств, за умови збереження 

робочих місць(для компенсування витрат на прийом нових 

працівників); 

Отже , запровадження запропонованих заходів значно 

покращить ситуацію зайнятості на національному ринку праці, що 

сприятиме покращенню як економічного, так і соціального рівня 

розвитку суспільства. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ – КРОК  

В ЄВРОПУ 

Волкова Н.О., студентка, Пелюта Л.М., студентка 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

Метою бюджетного обліку є накопичення даних про доходи, 

видатки, кредитування за вирахуванням погашення і фінансування 

бюджетів, а також підсумування результатів виконання бюджетів. 

Бюджетні установи належать до некомерційних організацій, для яких 

одержання прибутку не є їх основною метою. Заклади охорони 

здоров’я поряд із державними асигнуваннями розвивають інші 

джерела фінансових надходжень, серед яких - страхові благодійні 

http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2006/rp/ean/ean_u/brnpr_rik_u.htm
http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2006/rp/ean/ean_u/brnpr_rik_u.htm
http://intkonf.org/ivaschenko-n-yu-aktualni-problemi-bezrobittya-v-ukrayini/
http://intkonf.org/ivaschenko-n-yu-aktualni-problemi-bezrobittya-v-ukrayini/
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платежі, надходження від лікарняних кас, надання платних послуг, 

компенсаторні оплати, а також використовують дозволені 

госпрозрахункові механізми. Крім того, в загальній структурі 

фінансування охорони здоров’я широко розвивається приватний 

сектор надання медичних послуг. 

Необхідність зростання достовірності та якості інформації щодо 

обліку в питаннях дохідної і видаткової частини кошторису, чистих 

бюджетних ресурсів, а також цілісного відображення показників 

стосовно видатків і доходів установи у звітності і створення умов для 

здійснення їх аналізу є головною метою внесення змін до контролю і 

обліку у державних закладах. 

Порядок обліку видатків і доходів в бюджетній установі 

повинен бути чітко зазначено і врегульований у нормативних 

документах, які стосуються бухгалтерського обліку. Однією з таких 

базових частин організування обліку видатків і доходів являється 

облікова політика лікарні. 

Доречно визначити і розглянути основні шляхи вдосконалення 

контролю за видатками і доходами державних установ за двома 

напрямками: по-перше, внутрішній контроль – проведення заходів 

щодо знаходження та попередження помилок, а також їх виправлення, 

які пов’язані з видатками і доходами державної установи, по-друге, 

зовнішній контроль – здійснення відповідними контролюючими 

органами держаного аудиту та ревізій. З метою запобігання 

виникнення ексцесів в обліку, які виникають у процесі діяльності 

установи, та уникнення санкцій і штрафів, які виникають у результаті 

здійснених ревізій, потрібно облаштувати внутрішній контроль 

організацій шляхом введення посади внутрішнього контролера. 

Зважаючи на те, що Конотопська ЦРЛ в своєму штаті має значну 

кількість людей, введення відділу внутрішнього контролю по причині 

такої кількості осіб є раціональним. Тому, ми пропонуємо ввести дві 

нові вакансії – помічник контролера та внутрішній контролер. Ці 

вакансії забезпечать, по-перше, виконання функцій стосовно реалізації 

та перевірки руху грошових ресурсів, по-друге, забезпечення 

безперервного нагляду за діяльністю установи в цілому та окремо за 

діяльністю бухгалтерської служби: наявність необхідних реквізитів, 

правильність заповнення документів, правдивість розрахунків для 

уникнення помилок і зловживань, запобігання їх у майбутньому.  

Згідно з чинним законодавством всі підприємства, незалежно 

від організаційно правової форми, повинні вести бухгалтерський облік. 

Всі суб'єкти господарської діяльності повинні формувати податкову а 

також,  фінансову звітність. Облік повинен вестися відповідно до 
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чинного законодавства України, тобто бути актуальним і 

оновлюватися, з внесенням змін до законодавчої бази. Програми 1С 

Підприємство допомагають вирішити цю проблему. 

Залежно від виду діяльності, галузі, розміру і структури бізнесу 

завдання управління і обліку на підприємствах можуть суттєво 

відрізнятися. Система програм "1 С" дозволяє побудувати 

індивідуальну інформаційну систему підприємства, що враховує всі ці 

особливості. Впровадження і супровід прикладних рішень можуть 

виконати партнери "1 С". 

Програмний продукт «1С: Зарплата і Управління Персоналом 

8.3» призначений для комплексної автоматизації розрахунку зарплати, 

кадрового обліку та управління на підприємствах. Програма 

застосовується в кадрових службах, бухгалтерії і підрозділах, що 

займаються організацією роботи персоналу. 1С: ЗУП 8 розроблена з 

урахуванням вимог законодавства і міжнародного практичного досвіду 

управління персоналом. 

Корпорація Парус аналог 1С. Парус-Підприємство 7 проста і 

зручна, але в той же час потужна повнофункціональна система, 

призначена для використання на підприємствах різної галузевої 

спрямованості. Система поставляється повністю готовою до 

експлуатації. Вибір засобу розробки цього програмного продукту 

(Visual FoxPro), обумовлений прагненням надати клієнтові доступний 

програмний продукт, який не вимагає додаткових СУБД і разом з тим 

має потужний функціонал, високу швидкість і безліч можливостей. 

Набір модулів може варіюватися в залежності від потреб 

клієнта. Використання модулів Системи допоможе у вирішенні 

облікових та управлінських завдань широкому колу фахівців, а саме: 

бухгалтерам і аудиторам, фахівцям з логістики та постачання, 

товарознавцям, фахівцям з розрахунку заробітної плати та управління 

персоналом, менеджерам по роботі з клієнтами та продажу в різних 

сферах діяльності, фахівцям з маркетингу та зв’язків з громадськістю, 

обслуговуючому персоналу ресторанного та готельного бізнесу, 

лікарням та ін. 
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ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ (НА 

ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ МІСТА КОНОТОПА) 

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

Конотопська ЗОШ № 3 

На межі двох тисячоліть спостерігається підвищення інтересу 

до наукових і прикладних аспектів відповідальності загалом і 

соціальної відповідальності зокрема, як і до багатьох споріднених, 

близьких за природою, суспільних норм і явищ. Формування та 

розвиток цього інституту є реакцією на виникнення гострих 

економічних, екологічних, соціальних, соціокультурних та інших 

проблем сучасності. 

Єдиного й авторитетного визначення поняття соціальної 

відповідальності бізнесу немає. Однак у більшості посібників 

пояснюють, що дана дефініція – це відповідальне ставлення будь-

якої компанії до свого продукту або послуги до споживачів, 

працівників, партнерів; активна соціальна позиція компанії, що 

полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному 

діалозі  із суспільством, участі у вирішенні найгостріших соціальних 

проблем. 

Як зазначають фахівці ООН, країнам СНД притаманні такі 

особливості:  ініціаторами інтеграції СВБ до економік 

пострадянських країн та організаторами суспільного діалогу з цього 

приводу виступають міжнародні організації й транснаціональні 

корпорації;  влада країн неохоче бере на себе керівну роль у 

процесі впровадження СВБ; на урядовому рівні ведеться 
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обговорення питань СВБ, позитивних та негативних аспектів 

проблеми; бізнесові кола мають побоювання, що активна діяльність 

влади по регулюванню СВБ може призвести до жорстких 

законодавчих вимог, примусового впровадження міжнародних 

стандартів, збільшення соціального навантаження та іншого; наявна 

нестача інформації та публікацій національною мовою з 

проблематики СВБ [1]. 

Найбільшими підприємствами Конотопа є наразі 

Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон», Конотопський завод 

«Мотордеталь», Конотопський вагоноремонтний завод, ТОВ 

«Вітчизна» та інші.  

Розглянемо соціальну відповідальність бізнесу на прикладі 

конотопських підприємств. Лідером промислового розвитку є 

Державне підприємство «Конотопський авіаремонтний завод 

«Авіакон», що входить до складу ДК «Укроборонпром».  

ДП «Авіакон» притаманний високий рівень відповідальності 

перед працівниками. ДП «Авіакон» є незмінним учасником усіх 

міських та обласних заходів культурного рівня. На заводі діє 

художня самодіяльність, місцевий вокально-інструментальний 

ансамбль неодноразово брав участь у святкових концертах. Дані 

факти свідчать як  про авторитет підприємства на міському, 

обласному та Всеукраїнському рівні, так і про високу корпоративну 

соціальну відповідальність. На міжнародному рівні підприємство 

підтримує зв’язки з фірмами понад 40 країн [2]. 

Ще одним з лідерів у напрямку соціальної відповідальності 

бізнесу є ТОВ «Вітчизна». Свідченням високого рівня соціальної 

відповідальності бізнесу для підприємства є внесок у зменшення 

безробіття для Конотопщини. Так, тут працює понад 500 осіб, які 

забезпечені повним соціальним пакетом. Компанія інвестує кошти 

не лише у власний розвиток, а й у інфраструктуру району, побудову 

доріг, освітлення сільських вулиць. Значною є допомога воїнам 

АТО, підтримка різних соціальних проектів. І такі акції 

неодноразові, а систематичні. Це зайвий раз підкреслює високий 

рейтинг популярності вказаних підприємств, небайдужість 

керівництва до існуючих проблем на регіональному та 

національному рівнях. Подібна діяльність ДП «Авіакон», ТОВ 

«Вітчизна» та низки інших підприємств є прикладом для 

наслідування всіх інших компаній, підприємців, населення [3]. 
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ПОДАТКОВИЙ БОРГ В УКРАЇНІ: МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ ТА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Мицай В.О., студентка 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

Податкова заборгованість в Україні в окремі роки досягала двох 

третин доходів зведеного бюджету. Останнім часом вона дещо 

скоротилася, наблизившись до значення 1/8 усіх надходжень 

скарбниці. Однак навіть за таких обсягів податкова заборгованість 

являє собою загрозу національній безпеці, створюючи умови для 

наступного недофінансування важливих загальносуспільних потреб. 

Останнє є одним із чинників розвитку деформацій ринку у 

масштабах країни та послаблення національних позицій у більш пізніх 

даних (2015 року) показує, що після списання боргів, причиною яких 

багато в чому стала державна податкова політика, лише 1,3 % 

податкового боргу (232,3 млн грн) створено платниками-банкрутами. 

Щодо інших не було порушено провадження у справі про 

банкрутство, тобто за умови ефективного фінансового менеджменту 

вони могли б погасити свої зобов’язання перед державою. 

Однією з проблем, що постають перед Україною як 

незалежною, соціально орієнтованою державою, яка бере активну 

участь у процесі інтеграції до світового простору, є значні обсяги 

податкового боргу. Проблема наявності податкового боргу є 

загальнодержавною, оскільки недонадходження доходів до бюджету в 

запланованих обсягах з причини накопичення новоствореного 

податкового боргу безпосередньо впливає на формування та 

стабільність фінансової системи держави та на фінансування 

державних програм соціально-економічного розвитку.  
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Уряди країн світу здійснили цілу низку антикризових програм, 

щоб послабити вплив світової кризи на свої економіки. В Україні 

спроби подолати наслідки фінансової кризи не дали необхідного 

ефекту Незважаючи на розробку і реалізацію окремих заходів 

економіко-правового, організаційного, соціального та іншого 

характеру, а також прийняття законодавчих актів, що встановлюють 

повноваження податкових органів, обсяги податкового боргу в Україні 

залишаються значними.  

Можна помилково вважати суб’єктом податкових дій лише 

платника, оскільки від його дій залежить наявність цього явища: 

проте, так само як податки відображають взаємини між платником та 

державою, так і борг зі сплати податків є результатом взаємин цих 

двох суб’єктів. У контексті суб’єктів ми маємо говорити про 

управління податковим боргом, яке вони здійснюють . Визначення 

поняття “управління податковим боргом” надає О. Тимченко як 

сукупність прийомів та способів впливу на платіжну поведінку 

боржників, спрямованих на погашення ними податкового боргу з 

метою його мінімізації. Особливістю об’єкта управління є те, що 

платники-боржники функціонують відокремлено один від одного. 

Відтак, управлінські дії мають бути спрямовані на кожного боржника 

окремо. Управління податковим боргом як несплаченої в 

установлений термін узгодженої суми податкового зобов’язання, 

здійснюється через підсистеми засобів впливу на платника для 

забезпечення погашення ним податкового боргу самостійно та заходів 

примусового стягнення. 

 

АЛЬТЕРНАТИВНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА 

«КОНОТОП-2020» 

 

Спєваков В. 

Розвиток міст і сіл є важливою складовою розвитку України. 

Наше місто потребує, крім зупинення процесів занепаду, мати, 

нарешті, розвиток. Розвиток в кожній країні світу завжди базується на 

СТРАТЕГІЯХ. В Україні є міста, що розвиваються планово і 

комплексно. У нашій Сумській області це є місто Тростянець, що має 

економічний, соціальний, культурний успіх. У нашому місті Конотопі 

є Наміри міської влади (Розпорядження міського Голови від 30.06.2016 

року №221-ОД) організувати розробку Стратегії розвитку 
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міста.  Пропоную альтернативний технологічний підхід  до Стратегії 

розвитку  «Конотоп-2020» 

Громадська  міська  стратегія розвитку «Конотоп – 2020» 

Змістовий план-проект 

І. Вступ. Обгрунтування ідеї стратегії розвитку. 

ІІ. Соціалітет.  Суспільство.  Громада. 

А. Стартові умови соціального розвитку. 

Б.  Стратегічні соціальні пріоритети: 

1. Розвиток громадської активності, 

2. Суспільна мотивація, 

3. Соціальні стимули, 

4. Забезпечення соціальних гарантій, 

5.Забезпечення екологічної безпеки, 

6. Здоровий спосіб життя, 

7. Медицина профілактична і традиційна, 

8. Деполітизація і департизація стратегії розвитку. 

ІІІ. Економіка. Промисловість. Підприємництво. 

А. Стартові умови економічного розвитку. Комплексний аналіз. 

Б. Недоліки і проблеми, як необхідно базові: 

1. Зовнішні проблеми – державні і міжнародні, вплив через депутатів. 

2. Міські управлінські проблеми – необхідність ліквідування (без 

коштів!). 

3. Загальноміські проблеми – база (часткова) для формування стратегії. 

В. Ключові завдання економічного розвитку: 

1. Новаційні напрями розвитку пром.підприємств всіх форм власності 

(ВФВ) 

2. Маркетингоий  міський об*єднаний центр – пошук ринків збуту, 

3. Об*єднання зусиль заводів і фабрик в нарощенні обсягів 

виробництва, 

4. Робота міської влади за «Угодами про співпрацю» з підприємствами 

ВФВ, 

5. Систематичне цілєспрямоване навчання управліньських кадрів, 

6. Оцифрування відповідальності кожного чиновника-управлінця, 

7. Опанування технології управління за «Комплексною системою», 

8. Екологізація економіки. Робота за програмою «Місто без відходів», 

9. Відродження виробництва в необхідних для надійного 

бюджетування  міста обсягах -  на великих підприємствах всіх форм 

власності (ВФВ), 

10. Створення і робота виробничих підприємств в малому і середн. 

бізнесі, 

11. Виробництво високотехнологічної продукції як пріоритет, 
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12. Діверсифікація виробництва. Товари і послуги для ширвжитку. 

Обладнання для енергозбереження. 

13. Переробка відх. пластмас. Робота за Програмою екологізації 

економіки, 

14. Відновлення будіндустрії. Програма житлового і промисл. 

будівництва. 

15. Відкриття і робота цеху (заводу) переробки побутових відходів. 

ІV. Управліньська робота міської влади в умовах економічної 

самостійності. 

1.Конкретизація функцій посад. осіб за Закон. України «Про місцеве 

с/вряд». 

2.Технологізація виконавчої праці міської влади 

3.Наукова організація роботи управлінців за «Комплексною 

системою» 

4.Розвиток електрон. урядування – концепція, проект, бізнес-план, 

упровадження. 

5.Створення матриці новацій в економіці. 

 

Реєстр проблем Громади міста Конотоп станом на 24 березня 2016 

року (Проблематика міста). 

Зовнішні проблеми: 

1) Розгром держсектору економіки.  

2) Шкідливі для народу «реформи». 

3) Корупція в вищих ешелонах влади. 

4) Кредитна голка МВФ. Борги ростуть. 

Внутрішні проблеми апарату: 

1) Відсутність системності в роботі. 

2) Дефіцит часу для найважливих справ. 

3) Відсутність системного аналізу роботи підприємств. 

4) Відсутність персональної відповідальності.   

5) Посадові інструкції аморфні, хаотичні, непідконтрольні. 

6) Відсутні звіти кожного чиновника перед громадою. 

7) Відсутні Угоди з містостворюючими підприємствами. 

8) Зайнятість заступників сторонніми справами. 

9) Недогруз заступників за посадовими обов*язками.       

10) «Перегруз» міського Голови – працює за себе і за інших. 

11) Кваліфікація кадрів вищої ланки не профільна. 

12) Відсутнє системне навчання кадрів. Планів самоосвіти немає. 

13).Положення Закону України «Про місцеве самоврядування» не 

доведені до виконавців. Закон не є першочерговим на столі у кожного 

виконавця. 
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14).Відсутні стратегічні плани на 5-10 років. 

15).Антикризові тактичні форми роботи влади з підприємствами не 

працюють. 

Міські проблеми Конотопа: 

1) Масове безробіття. 

2) Зубожіння населення. 

3) Падіння обсягів виробництва на крупних підприємствах. 

4) Незупинна втрата робочих місць на заводах. 

5) Кваліфіковані молоді кадри покидають місто. 

6) Захищеність бюджетників низька – нище порогу убозтва. 

7) Відсутні Програми будівництва житла і пром. об*єктів в місті. 

8) Немає системи в роботі з побутовими і промисловими відходами. 

9) Екологічне становище в місті не є першочерговою проблемою. 

10) Дорожне покриття вулиць незадовільне. Тротуари майже відсутні. 

11) Зростання злочинності як наслідок безробіття і зубожіння. 

Міські проблеми - зовнішні, апаратні, внутрішні – не є 

вичерпними в даному реєстрі. Їх можна і необхідно осмислити, 

кваліфікувати, розставити в пріоритетах. На основі даної 

проблематики має буде створено рішення по кожній – в якості 

системних програмно-цільових заходів.  Також мають бути створені 

превентивні заходи з метою недопущення створення нових проблем. 

Місту потрібно мати високі цілі, вивчати і застосовувати досвід 

європейських країн. Досягнення високої мети – в руках молодої 

амбітної влади.  Конотоп має бути промисловим, науковим, 

культурним центром області і України. 

Мета влади і Громади - повна зайнятість працею населення, 

заробітна плата не нижче мінімума, соціальний захист: 

1. Комплексна система управління містом в 

умовах кризи. Формулювання і формування.  Технологічна схема 

функціонування  ( ФФФ). 

2. Досвід муніцип. управління в Україні, Швеції, Швейцарії та інш. 

3. Політика тотальної зайнятості з перспективою розвитку. 

4. Концепція відродження промисловості міста (три ФФФ).  

5. Стратегії нарощування обсягів пром. виробництва на заводах. 

6. Бізнес-проекти: наукомісткі, енергозаощаджуючі, будівельні, 

екологічні, агропромислові, безпеки праці і життя та інші. 

7.Економічне обґрунтування політики реформування управління 

містом. 

8. Навчання апарату управління містом та керівників підприємств. 

9. Ідеологія і політика відродження і розвитку промисловості міста. 
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10. Концепція відродження НВО «Червоний металіст». Обговорення, 

доопрацювання, прийняття. Стратегії напрямків розвитку. 

11. «Положення про міський Комітет Відродження і 

Розвитку Конотопа». Формування, формулювання, функціонування. ( 

три ФФФ.) 

12. Аудит підприємств міста, де впали обсяги виробництва, скорочена 

чисельність працюючих, не забезпечена заробітна плата всім 

працівникам не нижче мінімальної, не здатних до нарощування обсягів 

виробництва. 

13. Повернення боргів підприємств Пенсійному фонду, неправомірно 

списаних рішеннями судів. 

14. Виконання функцій міської влади в ефективному управлінні 

економікою міста, вирішенні соціальних питань громадян. 

Робота над Стратегією розвитку міста не може бути виконана 

тільки у владних кабінетах. Куда і як рухатись, має вирішувати вся 

Громада міста. В перших рядах цієї важливої справи мають бути 

депутати всіх рівнів, керівники підприємств, Почесні громадяни міста, 

всі громадські, партійні і непартійні організації. У вирішенні 

соціальних та економічних питань і проблем нужденними є, в першу 

чергу, студенти, молодь і всі працездатні громадяни. Робота, Зарплата, 

Захист – мають бути у Стратегії головними. 
 

ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА 

ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ  

Шевченко Л.С., учениця, Олех А.П., учитель 

Конотопська ЗОШ № 3 

Соціально-економічні перетворення, що відбуваються сьогодні 

в Україні постійно вимагають пошуку та запровадження нових методів 

і механізмів, спрямованих на поліпшення економічної ситуації країни 

в цілому. Одним з напрямків реформування економіки в Україні, 

забезпечення зайнятості населення, активізації підприємництва й 

зовнішньоекономічного співробітництва є залучення інвестицій за 

допомогою вільних економічних зон. Проте ухвалення рішення про 

доцільність створення нових ВЕЗ у регіонах повинні будуватися на 

розробці техніко-економічного обґрунтування. Необхідно довести, що 

витрати на створення спеціалізованих зон будуть перекриті 

прибутками від її діяльності, що буде досягнутий позитивний                   
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соціально-економічний ефект для держави, території розміщення, 

суб'єктів зони й населення [1]. 

            Зараз у світі, функціонує по різним даним, від 400 до 

2000 вільних економічних зон. Уперше ВЕЗ були створені в США по 

акту 1934 р. у вигляді зон зовнішньої торгівлі. Їх метою була 

активізація зовнішньоторговельної діяльності завдяки використанню 

ефективних механізмів зниження митних витрат.  
       В Україні створено 11 вільних економічних зон і ряд різних 

за масштабом територій пріоритетного розвитку в 9 регіонах. Зокрема 

є спеціальні зони зовнішньоторговельного,  торгівельно-виробничого, 

туристично-рекреаційного,  науково-технічного спрямування [2]. 
       Офшорні зони, які обслуговують міжнародні фінансові 

операції, дають господарюючим агентам, що їх використовують 

наступні переваги: податкові пільги, значну свободу, практичну 

відсутність валютного контролю, можливість проведення операцій з 

резидентами у любій іноземній валюті, списання затрат на місці, 

анонімність, таємниця фінансових операцій [3]. 
       У вересні 2012 р. Верховна Рада прийняла три урядові 

законопроекти, щодо стимулювання інвестиційної діяльності та 

особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують 

інвестиційні проекти в пріоритетних галузях економіки [4]. 

       Зовнішнє інвестування фактично означає приплив 

додаткових коштів, ввезення в Україну сучасної техніки, виробничих 

програм, технології, систем управляння персоналом і виробництвом, 

формування позитивного іміджу країни у світі [5]. 

      У світлі реформи правоохоронних органів, що нині 

відбувається, пропонується створення підрозділу муніципальної 

поліції ВЕЗ, адже ці зони створюють певні можливості для різного 

роду економічних злочинів і зловживань. 
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АНАЛІЗ ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

 

Шапошниченко А.А., Лосицька К., студентки, 

Зубко К.Ю., к.е.н., ст. викладач 

 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Питання розвитку податкової політики на сьогодні відносяться 

до найактуальніших в економічному та соціальному житті України. Це 

зумовлено новими явищами в економіці України, її спрямування на 

євроінтеграцію, де управління господарчими процесами вимагає 

активного використання інструментів фінансового механізму, які 

включають податки. Податкова політика України має бути спрямована 

на розширення бази оподаткування, запровадження системи 

економічних заходів з метою детінізації української економіки та 

легалізації доходів юридичних та фізичних осіб. 

Податки — дуже складна фінансова категорія, яка здійснює 

вплив на всі економічні явища та процеси. Це обов'язковий елемент 

економічної системи будь-якої держави незалежно від моделі 

економічного розвитку та політичних сил при владі. Відсутність 

податків паралізує фінансову систему держави в цілому, робить її 

недієздатною і, в кінцевому підсумку, позбавленою будь-якого сенсу 

[2]. 

Відповідно до Податкового кодексу України, податок – це   

обов'язковий,   безумовний   платіж    до відповідного   бюджету,   що   

справляється  з  платників  податку відповідно до цього Кодексу [3]. 

До основних елементів податку належать: 

1) суб'єкт податку — учасник процесу справляння податку 

(платник, держава, державні органи); 
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2) об'єкт оподаткування — явище, предмет чи процес, 

внаслідок наявності яких сплачується податок; 

3) предмет оподаткування — різновид предметів 

матеріального світу, з якими законодавство позв'язує виникнення 

податкового обов'язку; 

4) ставка податку — законодавчо встановлений розмір податку 

або збору, виходячи з об'єкта або одиниці оподаткування [2]. 

Податки класифікують за такими ознаками: за 

економічним змістом об'єкта оподаткування, за формою 

оподаткування, за рівнем державних структур, що впроваджують 

податки, за способом встановлення податкових зобов'язань, за 

повнотою прав використання податкових надходжень (рис. 1) [1]. 

Групи платників єдиного податку – 2017 року. 

Всього 4 групи платників. 

1 група ЄП: тільки фізичні особи, які не використовують 

працю найманих осіб; річний ліміт доходу – дo 300000 гривень; ставка 

з 2017 року – до 10% розміру прожиткового мінімуму, тобто 160,00 

грн. Було по 2016 рік дo 10% мінімальної зарплати (тoбто до 

137,80грн. в 2016 році; в 2015 році – дo 121,80грн).  

2 група ЄП: тільки фізичні особи; кількість найманих 

працівників не більше 10 осіб; річний ліміт доходу – дo 1500000 

гривень; ставка – дo 20% мінімальної зарплати (тoбто в 2017 році – до 

640 грн., 275,60грн. в 2016 році; в 2015 році – дo 243,60грн). 

3 група ЄП: юридичні та фізичні особи, що відповідають 

вимогам: річний ліміт доходу – дo 5 000 000 гривень; ставка – 3% 

(платники ПДВ) тa 5% (НЕплатники ПДВ) вiд обороту (в 2015 році 

було 2% та 4% відповідно, тa ліміт доходу 20 млн.грн); ліміту 

кількості наймaних працівників немає. 

До четвертої групи з 2015 року віднесли колишніх платників 

фіксованого сільськогосподарського податку. На цю групу не 

поширюються обмеження в частині об'ємів доходу або кількості 

найнятих працівників, як це передбачено для платників 1 і 2 груп [6]. 

Проведемо аналіз даних про кількість платників єдиного 

податку в Сумській області станом на 17 березня 2017 року.  

Кількість зареєстрованих платників єдиного податку станом на 1 

березня 2017 року становить 24913, що на 1330 платників більше, ніж 

на відповідну дату минулого року.  

Так, І група складає 5232 платників, що на 501 платник 

більше, ніж в аналогічному періоді минулого року;  

ІІ група – 13526 платників, що на 153 платників більше, ніж в 

аналогічному періоді минулого року;  
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Рис.1 – Класифікація податків 

 

ІІІ група (3 %) – 211 платників, що на 5 більше, ніж в 

аналогічному періоді минулого року;  

ІV група (5 %) – 5944 платників, що на 671 платників більше, 

ніж в аналогічному періоді минулого року.  

Кількість зареєстрованих фізичних осіб - платників ПДВ 

становить 432, що на 27 платників більше, ніж в аналогічному періоді 

минулого року.  

Сума сплаченого єдиного податку до місцевих бюджетів 

протягом січня –лютого 2017 року також збільшилася на 75%. 

Спрощенці сплатили 110,8 млн. грн, приріст складає 47,5 млн. гривень 

[4]. 

Висновок: у нашій роботі ми розглянули фінансову категорію 

«податки»; їх класифікацію; ознайомились з групами платників 
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єдиного податку; дослідили зміни в податковій системі та навели 

статистичний аналіз даних по Сумській області станом на 17 березня 

2017 року.  

Проаналізувавши статистику ми бачимо позитивний приріст 

платників єдиного податку по кожній групі. Але, якщо звернути увагу 

на дані в період з 1.04.16 по 1.01.17, то можемо побачити таку 

тенденцію зростання, а саме: 

• 1.04.16 – 21 232 платника; 

• 1.07.16 – 21 436 платників (кількість платників збільшилась на 

204 особи); 

• 1.10.16 – 21 633 платника (кількість платників збільшилась на 

197 осіб); 

• 1.01.17 – 21 790 платників (кількість платників збільшилась на 

157 осіб). 

Отже, спостерігаємо тенденцію до сповільнення приросту 

кількості юридичних осіб, у зв’язку з внесенням змін до податкової 

системи України. 
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ДЕЯКІ ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ 

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

1 ННІ ФЕМ ім. О. Балацького, СумДУ 

2 Конотопський інститут СумДУ  

Медична галузь в нашій державі застаріла в порівнянні з 

іншими країнами. Тож не дивно, що зі взяттям курсу на 

децентралізацію одним із ключових завдань було обрано реалізацію 

медичної реформи.  

Згідно даних Міністерства охорони здоров’я України на 

сьогоднішній день майже всі лікарні в нашій державі є 

малопотужними та недостатньо завантаженими, а кількість лікарняних 

ліжок на душу населення значно перевищує реально необхідну 

кількість.  

Медична реформа має на меті, як покращення якості медичних 

послуг, так і оптимізацію медичної галузі, включаючи зміни щодо 

фінансування охорони здоров’я. Шляхом її  реалізації в Україні 

являється створення госпітальних округів, що дозволить 

функціонально об’єднувати лікарні. 

Обласні державні адміністрації нададуть свої пропозиції щодо 

формування госпітальних округів на їх територіях, а також їх склад. 

Проте остаточне рішення про формування залишиться за урядом. 

Відповідно до критеріїв встановлених урядом, кожний 

госпітальний округ повинен мати хоча б одну лікарню інтенсивного 

лікування, якщо лікарня відповідає другому рівню, то чисельність 

населення, якому надаються медичні послуги, не може бути нижчою за 

200 тис. чол., час на доїзди не може перевищувати 60 хв.  

Саме заклад, що відповідатиме поставленим вимогам і, буде 

отримувати фінансування з державного бюджету. Проте такі критерії 

та ще деякі аспекти медичної реформи викликають досить серйозні 

питання, відповіді на які ми спробуємо дати нижче. 

1. Що буде з малопотужними лікарнями? 

Перш за все, слід зрозуміти, що будь-яка лікарня, що не зможе 

отримати статус лікарні інтенсивного лікування автоматично 

потрапить в дану категорію.  

Тоді в органів місцевої влади буде два шляхи для вирішення 

даної проблеми: 1) така лікарня припинить своє існування, а більшість 

медичних працівників поповнить ряди безробітних; 2) місцева громада 
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самостійно буде утримувати таку лікарню, що дасть можливість якщо 

не повністю, то хоча б частково зберегти заклад. 

Якщо громада обирає перший шлях, то вона заключає договір 

на надання медичних послуг на території з лікарнею, яка має 

відповідний статус та відповідає урядовим критеріям. Тоді, як 

обравши другий шлях, громада може зберегти заклад через 

переформатування його статусу чи скорочення працівників, але вона 

може зіткнутись з проблемою дефіциту бюджету. 

2. Автономія медичних закладів та принцип «гроші йдуть за 

пацієнтом». 

Відповідно до запропонованої реформи всім медичним закладам 

буде надано можливість переформатуватись з бюджетних установ у 

некомерційні підприємства. За задумкою авторів реформи це дасть 

можливість лікувальним установам самостійно здійснювати фінансову 

і кадрову роботу, вибудовувати свою структуру та ін. 

Даний підхід змусить головних лікарів більш раціонально 

використовувати наявні в них ресурси, а зекономлені кошти в кінці 

року залишатимуться в установі.  

Також, це спричинює виникнення нового принципу 

фінансування медичних закладів «гроші йдуть за пацієнтом». 

Відповідно до нього кожний пацієнт може самостійно обрати лікаря та 

заключити з ним контракт.  

Для пацієнта це означає, що він може обрати самостійно лікаря 

з яким він хоче працювати. У разі якщо спеціаліст, який необхідний 

людині, відсутній в місцевій лікарні, то пацієнт, як і його гроші, підуть 

в ту установу в якій такий лікар наявний.  

Зі сторони лікаря це означає, що відтепер його заробітна плата 

буде повністю залежати від того зі скількома пацієнтами він заключив 

контракт, скількох хворих він прийняв та якості наданих ним послуг. 

Контроль за рухом коштів буде здійснювати Національна 

закупівельна агенція, яка набуде статусу головного розпорядника 

бюджетних призначень, виходячи з укладених договорів щодо  

надання медичних послуг. 

3. Що включатиме гарантований пакет медичних послуг 

фінансування яких здійснюватиме держава? 

Ще невідомо, які саме послуги сто відсотків ввійдуть в так 

званий гарантований пакет. Проте, виходячи з планів реформаторів, 

перелік таких послуг буде визначатись щорічно Кабінетом Міністрів, 

враховуючи зміни в бюджеті. Послуги, які не ввійдуть до даного 

пакету пацієнт має оплатити самостійно. 
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Беззаперечно реформа медичної галузі сьогодні необхідна як 

ніколи раніше й уряд розпочав роботу в даному напрямку. Проте, та 

реформа, яка запропонована й вже розпочинає свою діяльність, 

насправді, направлена не на оптимізацію надання медичних послуг, а 

на зменшення фінансового тягаря на державу та перекладання 

відповідальності на місцеву владу. В результаті її втілення більшість 

медичних закладів, особливо в невеликих містах закриватимуться, їх 

мешканці на перших етапах проходитимуть через всі кола 

бюрократичного аду, а більшість медичних працівників (особливо 

вузькоспеціалізовані) поповнять ряди безробітних. 

 

ЗАСОБИ ПОЛІПШЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ 

 

Сухонос М.В., студентка, Самусь Г.І., к.е.н., викладач 

Конотопський інститут СумДУ 

У сучасному розвинутому світі кожне підприємство прагне 

досягти успіху у своїй діяльності. Саме мотивація праці є однією із 

його складових. Цій темі присвячено чимало наукових праць, набутий 

багаторічний досвід в практиці нашої країни та за кордоном. Проте, й 

сьогодні ця проблема залишається не менш актуальною [1]. 

Проблема поліпшення мотивації праці та управління людськими 

ресурсами були предметом досліджень науковців трудового напрямку 

економічної думки. На початку XX століття виникла школа «наукової 

організації праці», даним питанням займалися такі науковці, як 

Ф. Тейлор, його учень Г. Гант, С. Струмилін, проблематику 

економічних відносин трудових ресурсів підіймали В. Мікловда, М. 

Пітюлич, М. Бойко та інші [2]. 

Проблема пошуку ефективних мотиваційних інструментів 

набула особливої актуальності щодо персоналу українських 

промислових підприємств. Системи мотивації та стимулювання праці 

в промисловості являють собою практично застарілу систему, де в 

основі використовується лише матеріальний принцип стимулювання, 

який у свою чергу є недосконалим. В Україні трудовий напрямок 

економічної думки і зокрема матеріального стимулювання 

розкривається кількома науковими центрами, серед яких найвідоміші: 

Інститут економіки ПАН України; НДІ інститут праці та зайнятості 

населення Міністерства праці та соціальної політики і НАН України; 

Інститут регіональних досліджень НАН України (м. Львів) [3]. 
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У теперішній час, при переході до ринкових відносин, основним 

мотивуючим чинником працівників є бажання мати гарантовану 

заробітну плату. При цьому ні інтенсивність, ні якість праці не 

враховуються, переважає бажання мати спокійну роботу з невеликим, 

але гарантованим заробітком, ніж інтенсивну роботу з високою 

оплатою [3].  

Стимулювання як спосіб управління передбачає необхідність 

врахування інтересів особистості, трудового колективу, ступеня 

їхнього задоволення, тому що саме потреби є найважливішим 

чинником поведінки соціальних систем.  

Методи вдосконалення процесу стимулювання праці 

об’єднуються в п'ять відносно самостійних напрямків: матеріальне 

стимулювання, поліпшення якості робочої сили, вдосконалення 

організації праці, залучення персоналу в процес управління і не 

грошове стимулювання. 

Для удосконалення системи матеріального стимулювання 

необхідно всі заходи спрямувати на раціоналізацію співвідношення 

між основною і додатковою заробітною платами із врахуванням 

специфіки галузі та зарубіжного досвіду; використання бонусних 

програм; застосування принципу відповідності винагороди 

професіоналізму і результативності управлінця. Комплексне 

використання методів стимулювання персоналу дозволить створити 

умови для переходу на більш високий рівень трудових відносин та 

підвищити продуктивність праці на промислових підприємствах. 

Отже, засобами поліпшення мотивації праці є: обрання системи 

мотивації праці, розроблення методичного й нормативного 

забезпечення з урахуванням специфіки персоналу, вдосконалення 

організаційної структури управління колективом і формування в ньому 

підрозділів, які взаємодіють між собою, класифікація роботи, аналіз 

чисельного складу персоналу підрозділів; створення інформаційного і 

технічного забезпечення системи оплати праці. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА 

СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ  

 

Петрова Т.О., студентка 

 

КНТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» 

 

Постановка проблеми. Управління охороною праці є 

актуальною проблемою, що зумовлено безпосередньою пов᾽язаністю 

життя людини з працею, а також тими факторами ризику, що 

виникають у ході здійснення трудових обов᾽язків.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Учені О. Грішнова, 

М. Грищук, Є. Желібо, В. Зацарний, Д. Зеркалов, І. Пістун, О. 

Полукаров, К. Ткачук, Р. Сабарно, Л.Тімошина та ін. зробили значний 

внесок у дослідження проблем удосконалення системи охорони праці 

[див., до прикл.: 1; 2].  

 Виклад основного матеріалу. В Україні система охорони 

праці заснована на детально розробленій законодавчій базі [3]. 

Управління охороною праці – це підготовка, ухвалення й реалізація 

рішень щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-

гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на 

забезпечення безпеки, збереження здоров’я й працездатності людини в 

процесі роботи [1, с. 49]. Для вирішення проблем потрібний системний 

підхід створення ефективної системи управління охороною праці на 

підприємстві [2, с. 142–144]. 

 Управління охороною праці на підприємстві здійснює 

керівник (власник), для цього розробляється «Положення про систему 

управління охороною праці на підприємстві». Навчання з охорони 

праці – складова частина системи охорони праці, що дозволяє 

запобігати безлічі негативних випадків на підприємстві. Якщо 

нештатна ситуація все ж сталася, слід обов'язково провести її 

розслідування. 

 Висновки. Правильний підхід до управління охороною праці 

на підприємстві, грамотне використання різних нематеріальних 

способів стимулювання працівників дають останнім почуття 

стабільності й зацікавленості керівництва в співробітниках. Керівник 

підприємства повинен дотримуватися усіх приписів та вимог 

законодавства про охорону праці й нести відповідальність за їх 

порушення. Для того, щоб забезпечити безпечну працю на робочих 

місцях, необхідні кваліфіковані кадри і відповідальне ставлення до 
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реалізації конституційних прав працівників з боку роботодавців і 

керівників.  
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ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ 

ОСВІТОЮ 

 

Примак І.М., викладач 

ДВНЗ «Київський коледж транспортної інфраструктури» 

 

Актуальність проблеми державного управління неперервною 

освітою в Україні полягає у необхідності пошуків, розробки й 

впровадження ефективної системи державного управління, яка 

забезпечить освітню галузь оптимальними умовами функціонування, 

створить системний механізм її саморегуляції на 

загальнонаціональному, регіональному, місцевому рівнях, у 

навчальних закладах різних типів і наукових установах. 

До окремих теоретичних і практичних аспектів державного 

управління освітою звертаються Ю.М. Алексєєв, В.Т. Александров, 

М.М. Дарманський, Н.М. Дем’яненко, Г.А. Дмитренко, Г.В. 

Єльникова, О.І. Зайченко, Л.М. Карамушка, В.Г. Кремень, С.В. 

Крисюк, В.І.Луговий, Т. Лукіна, В.К. Майборода, С.В. Майборода, І.А. 

Медведєв, Н.Р. Нижник, В.С. Пікельна, Н.Г. Протасова та ін. 

Неперервна освіта, вважає український вчений В.Т. 

Александров, – загальнодержавний, ієрархічно-нормативно-правовий, 

послідовний і сумісний процес виховання інтелектуально зрілих, 

освічених людей, фахівців усіх необхідних спеціальностей для 
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забезпечення ефективного функціонування та розвитку держави у всіх 

її напрямах і тенденціях, на базі родинної, дошкільної, 

загальноосвітньої (шкільної), позашкільної, професійно-технічної, 

вищої і післядипломної освіти, системи підвищення кваліфікації та 

самоосвіти, відповідно до державної доктрини якості неперервної 

освіти [1, с. 7]. 

У рівнево-видовому аспекті освітня система включає 

дошкільну, загальну середню, позашкільну, професійно-технічну, 

вищу, післядипломну освіту, аспірантуру, докторантуру, самоосвіту. 

Таким чином забезпечується неперервність освіти в Україні. 

Система неперервної освіти в Україні характеризується 

розгалуженістю мережі та значним контингентом вихованців, учнів, 

студентів та слухачів. Але за типами навчальних закладів система є 

нерівномірною. За даними проведеного аналізу мережі та контингенту 

закладів освіти більше 50 відсотків закладів неперервної освіти та 

контингентів складає загальна середня освіта. 

Для сучасного стану системи управління освітою характерний 

процес децентралізації, а також перехід від державного до державно-

громадського управління освітою. 

Зміст державно-громадського управління складає діяльність 

його суб'єктів з інтеграції трьох напрямів роботи: 

- демократизації,  відкритості і прозорості діяльності органів 

державної влади й управління освітою; 

- розвитку самоврядних об’єднань учасників освітнього процесу 

(професійних асоціацій педагогів, органів учнівського й батьківського 

самоврядування всіх рівнів); 

-.створення та організації діяльності громадських органів 

управління освітою, які покликані реалізувати загальні освітні потреби 

педагогів, учнів та їхніх батьків [4]. 

Державно–громадське управління освітою не є новим, на 

сьогодні воно знайшло відображення у законодавчих актах, але 

потребує нового подальшого розвитку, дієвості, більшої динамічності, 

нових підходів.  

Таким чином, для створення дієвого і комплексного державно-

громадського управління освітою необхідно: створити на усіх 

регіональних рівнях відповідну громадську структуру, основним 

завданням якої є незалежна оцінка функціонування освітньої системи, 

ведення діалогу з державними структурами для збалансування 

інтересів громадськості та органів управління освітою, зокрема і 

загальною середньою; розширення заохочення до участі громади в 

управлінні освітою; переглянути співробітництво навчальних закладів 
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і громадських організацій; сприяти заохоченню учасників освітнього 

процесу до проведення волонтерських акцій; підвищити роль 

місцевого самоврядування в управлінні освітою, проведення конкурсу 

соціальних освітніх проектів. 

На сьогодні в країні здійснюється адміністративно-

територіальна реформа і утворення об’єднаних територіальних громад, 

серед завдань яких є створення системи управління освітою. Органи 

місцевого самоврядування мають стати більш самодостатніми, вони  

мають значно більше правових повноважень для ефективного 

керування мережею навчальних закладів та поліпшення їх діяльності. 

Проте виникають проблеми: їхня інституційна слабкість та відсутність 

відповідних механізмів.  

Отже, проблеми освіти  варто вирішувати в комплексі, 

мобілізувавши не тільки освітянські сили, а й сили всього суспільства.  
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АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 

 

Спаська Л.С., студентка, Самусь Г.І., к.е.н., викладач 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Важливим індикатором негараздів у економіці є інфляція, яка 

характеризується загальним підвищенням цін та зниженням 
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купівельної спроможності грошей. Вона виникає не стихійно, а 

внаслідок перевищення випуску грошей над виробництвом товарів та 

ін. Оскільки інфляція призводить до тяжких соціально-економічних 

наслідків та деформації інструментів макроекономічного регулювання 

антиінфляційна політика в наш час набуває все більшої актуальності. 

Антиінфляційна політика є предметом наукових інтересів таких 

економістів як: Богиня Д., Волинський Т., Ковальчук Т.,  Лукінов І,. 

Савчук М. та ін. 

Антиінфляційна політика – це сукупність ефективних заходів, 

спрямованих на реальну стабілізацію рівня споживчих цін. Вона  має 

спрямовуватись на досягнення таких основних цілей як розвиток 

ринкового механізму, оскільки саме ринок здатний найбільш 

ефективно і швидко відновлювати порушений з розвитком 

інфляційних процесів баланс між грошовою і товарною масою; 

проведення глибоко продуманої політики грошового регулювання, 

здійснюваного, насамперед, центральним банком країни і спрямованої 

на забезпечення оптимальної зміни грошової маси. 

Серед основних причин інфляції в Україні на сьогодні 

виділяють: агфляцію – стрімке зростання цін на продовольство 

(зернові, м'ясо, молоко, овочі та фрукти); інфляційні очікування – на 

тлі інфляційних очікувань багато товаровиробників необґрунтовано 

підвищують ціни, високі інфляційні очікування зазвичай виникають 

унаслідок частої зміни влади в країні, недовіри населення до політиків 

і центрального банку; брак доступних і високодохідних інвестиційних 

інструментів [1]. 

Аналіз інфляційних процесів за останні роки свідчить про 

позитивну динаміку досліджуваного явища. Зокрема, слід відмітити 

падіння темпів зростання інфляції. Експерти стверджують, що 

зростання інфляції за минулорічний період склало 12%. На 

майбутній рік аналітики прогнозують інфляційне зростання в 

5%. Зауважимо, що дана цифра також визнана офіційною, а от чи, 

насправді, вона відповідає реальності? За прогнозами інфляція за 

травень 2017 року в Україні піднесеться приблизно на 1%. Даній 

ситуації є своє пояснення – на початку травня, як правило, 

спостерігається підвищення тарифів на комунальні послуги, 

відповідно, дане зростання і підвищить показники інфляції. Більш 

того, саме в травні очікується сезонне подорожчання певного виду 

продуктів, наприклад, овочів [2]. 

Звичайно, точний індекс інфляції в травні 2017 року в 

Україні передбачити неможливо. Ситуація в державі може 

змінитися в лічені години. Але експерти запевняють, що українцям 
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цілком можна сподіватися на покращання зовнішньоекономічної 

ситуації. Відповідним чином може змінитися і життєзабезпечення 

самих українців. Зростання інфляції все одно в державі покаже свої 

межі, а ось якими вони будуть в реальності покаже час. Але, важливо 

зазначити, що дуже рідко офіційні дані збігаються з реальними 

показниками, як правило, останні залишаються дещо завищеними [2]. 

Нині відбувається зниження вартості деяких товарів, а також послуг. 

Але це не є позитивним моментом, адже відбувається подібна ситуація 

із-за того, що у населення  просто немає коштів, щоб повноцінно 

оплачувати власні потреби. Більш того, у певного відсотка населення 

України вже не вистачає фінансів щоб купувати товари найпершої 

необхідності (якісний і повноцінний пакет продуктів), а також 

оплачувати різні послуги (комунальні платежі). 

 Отже, для подолання інфляції й формування ефективної 

політики стабілізації національної валюти вироблено цілий ряд 

методів серед них найбільш поширеними є: нуліфікація, ревалоризація 

і реставрація, девальвація, дефляція. Тому для подолання інфляції у 

вітчизняній економіці має бути ефективна антиінфляційна політика, 

реальна стабілізація і зміцнення на  засадах національної грошової 

одиниці. Ця політика має здійснюватись у напрямі забезпечення 

фінансової стабілізації. Саме фінансово-грошова стабілізація – це 

єдино можлива основа виведення національної економіки з кризи, 

якісної перебудови її та поліпшення життя населення. 
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РОЗВИТОК БДЖІЛЬНИЦТВА НА ТЕРИТОРІЇ 

КОНОТОПЩИНИ 

Алєксєєва Ю.М., учитель 

 

Конотопська ЗОШ № 9 

 

Бджільництво має стратегічне значення для економіки України 

та є серед головних статей експорту з 2014 року. Мед виробляється 

переважно на приватних пасіках, здебільшого бджолярами-

любителями, які прагнуть задовольнити свої потреби і отримати 
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прибуток. Вивчення даного питання є досить актуальним для 

Конотопщини, адже воно не досліджувалося протягом останніх 

десятиліть. 

Адміністративний поділ України неодноразово змінювався, 

тому Конотопщина у даному дослідженні розглядається не лише як 

територія, обмежована сучасними адміністративними межами. Так, з 

18 ст. до 1925 року існував Конотопський повіт у складі спочатку 

Малоросійської, а потім Чернігівської губернії. З 1925 по 1930 рік був 

Конотопський округ. Спочатку слід все ж таки згадати про особливості 

бджолярства у  Конотопському повіті. Саме тут народився і жив Петро 

Прокопович, видатний пасічник. У Державному архіві Чернігівської 

області міститься інформація стосовно Конотопського повіту, а саме: 

реалізовувалось близько 1500 відер меду (тобто був завод 

медоваріння), у Батурині на фабриці виготовляли найкращі у Росії 

воскові свічки, а в селі Пальчики знаходилось єдине на той час в 

імперії училище бджільництва Прокоповича[1]. Деякі бджолярі 

називають медоносною рослиною тютюн. У Конотопському повіті 

спеціалізувалися на його вирощуванні. У документі за 1897 рік є дані, 

що із 1812385 осіб Чернігівської губернії, зайнятих сільським 

господарством, 3204 особи  займалися бджільництвом.  

Щодо сучасного часу, то багато даних відсутні або 

необ’єктивні. Одна з причин - відсутність організацій, які б вели 

точний облік. Найперше збором інформації займаються місцеві органи 

влади: Конотопська райдержадміністрація, Управління 

Держпродспоживслужби в Конотопському районі та Головне 

Управління статистики у Конотопському районі. 

Кількість бджолосімей у сільськогосподарських підприємствах 

відчутно скоротилася: з 3596 у 1988 р. до 212 у 2016р. Якщо раніше 

кожне сільськогосподарське підприємство тримало пасіку, то станом 

на січень 2017 року пасіку мають лише два підприємства. Одна з 

причин  спаду – бажання фермерів мати максимальні прибутки із 

мінімальними витратами. Також відбулась зміна структури посівних 

площ на користь більш рентабельних культур.  Якщо раніше гречки 

сіяли від 3 до 4 тис. га, то у 2016р. лише 1,7 тис. га. Посіви 

багаторічних трав теж зменшились: із 10,1 тис. га у 1998р. до 2,1 тис. 

га у 2016р. А ось соняшника сіють більше -  понад 17 тис. га[2].  

У приватному секторі відбулося зростання кількості 

бджолосімей: із хобі бджільництво переросло у бізнес. Найбільше 

бджолосімей знаходиться на території Попівської та 

Великосамбірської сільрад (312 та 310 відповідно), загальна кількість 

бджолосімей у приватному секторі Конотопщини – 2233. Це лише 
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1,9% від загальної кількості бджолосімей приватного сектора 

Сумщини. Але можна з упевненістю сказати, що реальні дані 

відрізняються від офіційних як мінімум удвічі, тобто кількість 

бджолосімей наближається до 4000 тисяч. Із 157 пасік у 2016 році було 

паспортизовано лише 4. Це свідчить про існування значних проблем в 

даній галузі. Щодо продуктивності пасік на сільськогосподарських 

підприємствах, то у 2011 році вона становила – 13,6 кг із бджолосім’ї, 

у 2012 році – 14,3 кг, у 2013 році – лише 6,3 кг. Тобто продуктивність 

за останні роки дуже знизилась.  

У місті Конотоп є спеціалізований магазин «Бджільництво» від 

ВАТ «Сумибджолопром», у якому можна придбати весь необхідний 

реманент для пасіки, маток, продукцію бджільництва, засоби боротьби 

із хворобами бджіл, обміняти віск на вощину.  Було встановлено, що за 

сезон звертається близько тисячі бджолярів.     

Аналіз зібраних даних дозволяє зробити висновки, що 

Конотопщина має потенціал для розвитку бджільництва, постійно 

ведеться облік відповідними структурами, але існує досить багато 

проблем, які подолати можна лише спільними зусиллями бджолярів, 

сільгоспвиробників і держави.  

 

Література: 

1. Чернігівській губернії – 210 років. Збірник документів і 

матеріалів / Відп. ред. Р.Б. Воробей; упорядники Р.Б. Воробей, І.І. 

Гаврись, І.М. Рябчук. – Чернігів: Десна Поліграф, 2012. – 384 с. : 16 с. 

ил. 

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua  

 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ 

ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ 

 

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

Конотопський інститут СумДУ 

Глобальна концепція людського розвитку історично й логічно 

виникла на базі теорії людського капіталу й стала одним з найкращих 

досягнень людської цивілізації. На відміну від теорії людського 

капіталу, яка доводить економічну доцільність удосконалення людини 

саме як чинника виробництва, концепція людського розвитку виходить 
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з первинної самоцінності розвитку людини, з того, що виробництво 

існує заради розвитку людей, а не люди — заради розвитку 

виробництва. 

Людський розвиток є найважливішим чинником реформування 

держави і суспільства, що прагнуть включитися у світові потоки 

сучасних технологічних, інфраструктурних, інституціональних, 

соціально-гуманітарних і інших перетворень. 

Ураховуючи, що мета людського розвитку полягає в розширенні 

можливостей, свобод кожного і забезпеченні належної якості життя 

для всіх людей, він повинен охоплювати не лише викорінення бідності 

та всіх форм економічної та соціальної ізоляції, а й передбачати 

розвиток демократії із широкою участю громадян, а також 

підтримувати соціальну й політичну стабільність[3]. 

Нині Україна дуже відстає від більшості європейських країн за 

рівнем багатьох показників економічного розвитку.  

Перетворення України на державу з демократичною системою, 

громадянським суспільством і соціально-орієнтованою ринковою 

економікою вимагає, щоб влада на всіх рівнях (особливо на місцевому) 

визнала, що людський розвиток є як кінцевою, так і ключовою метою. 

Таким чином, видатки на освіту, охорону здоров’я та соціальний 

захист слід розглядати не просто як «витрачання» бюджетних коштів, 

а й як соціальні інвестиції (особливо у поєднанні з необхідними 

реформами), які могли б суттєво і тривало вплинути на розвиток 

України. Більше того, увагу слід зосередити не стільки на регулярному 

наданні допомоги нужденним, скільки на заохоченні їх особистого 

розвитку, посиленню їх ролі в суспільстві та розширенню їх 

можливостей щодо вибору свого майбутнього, водночас дбаючи, щоб 

вони брали на себе відповідальність як за свій вибір, так і за його 

реалізацію. Люди стають епіцентром людського прогресу, тому що 

людський розвиток є не лише ключовою метою, а й найбільшим 

важливим детермінантом і чинником соціального й економічного 

розвитку[1]. 

Рішенням Президії НАН України та колегії Державної служби 

статистики України 13.06.2012 № 123-м було затверджено нову 

Методику вимірювання регіонального людського розвитку. До 

розрахунку регіонального індексу людського розвитку включено 33 

показники, об’єднані у 6 блоків відповідно до основних аспектів 

людського розвитку: 

 Відтворення населення; 

 Соціальне становище; 

 Комфортне життя; 
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 Добробут; 

 Гідна праця; 

 Освіта. 

Процедура розрахунку інтегрального індексу регіонального 

людського розвитку складається з п’яти етапів: 

1) нормування показників; 

2) калібрація показників; 

3) визначення ваг показників у блоках; 

4) розрахунок індексу по кожному блоку показників; 

5) розрахунок інтегрального індексу регіонального людського 

розвитку[2]. 

Розрахунки індексу людського розвитку дозволяють побудувати 

єдину шкалу, на якій у ранжованому порядку розміщуються всі 

регіони України. Конкретне значення інтегрального індексу (або 

індексів, що характеризують окремі аспекти людського розвитку) не 

мають економічної інтерпретації – важливим є лише місце, яке 

належить кожному конкретному регіону на єдиній для України шкалі. 

Особливу увагу хочеться приділити місцю Сумської області серед 

регіонів нашої держави. 

Проаналізуємо інтегральну оцінку регіонального людського 

розвитку регіонів України з 2004 року за даними служби статистики: 

протягом 2004-2009 років лідерство зберігалося за Львівською, 

Закарпатською, Харківською областями та АР Крим, найнижчі 

показники були в Херсонській та Кіровоградській областях. Сумська 

область також не займає лідерських позицій, вона знаходиться на 16-

22 місці, в 2009 році подібні показники мають Чернігівська та 

Житомирська області. Протягом  наступних 5 років (2010-2014 рр)  

ситуація кардинально не змінюється. Найвищі показники 

спостерігаються в Харківській, Закарпатській, Львівській областях, 

також швидке зростання відбувається в Чернівецькій області, яка 

виходить в лідируючі позиції.  На останніх місцях рейтингу 

знаходяться Житомирська, Херсонська і Кіровоградська області. Наш 

регіон займає 17-22 місце. З 2010 року Сумська область знизилась на 5 

позицій, що не може не засмучувати нас, як жителів цього регіону. 

Зараз нашими найближчими сусідами є Хмельницька та Херсонська 

області. 

Якщо аналізувати блоки, з яких складається інтегральний 

регіональний індекс людського розвитку за даними 2014 року, то по 

блоку 1 «Відтворення населення» лідерство має Київська область, на 

останньому місці знаходиться Кіровоградська, наш регіон має 12-ту 

позицію з 22 наявних. Аналізуючи блок 2 «Соціальне середовище» на 
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1-му місці спостерігаємо Тернопільську область, а на останньому – 

Кіровоградську, Сумська область займає 14-ту сходинку. В 3-му блоці 

«Комфортне життя» першість за Закарпатською областю, аутсайдером 

блоку стала, як не прикро, Сумська область. За даними 4-го блоку 

«Добробут» найкращі показники у Запорізькій області, найгірші у 

Рівненській, Сумський регіон знаходиться на 11 місці. Згідно з 5 

блоком «Гідна праця» лідирує Закарпатська область, на останній 

позиції Тернопільська, Сумська ж займає 16-ту сходинку. В 6-му блоці 

«Освіта» на 1-му місці знаходиться Харківська область, на останньому 

– Івано-Франківський регіон, Сумська область має 9 місце[4].  

Проаналізувавши всі блоки, можна зауважити, що найкращий 

загальний показник інтегрального регіонального індексу людського 

розвитку виявився у Харківській області, найгірший - у 

Кіровоградській,  Сумська область знаходиться на 19 місці з 22 

можливих. Ця сходинка залишає бажати кращого. Найбільшу увагу 

потрібно звернути на комфортність життя та гідну працю для 

населення. Відносно високим є показник освіти в нашій області.  

Підвищення рівня життя населення в регіоні безпосередньо 

пов’язано з рівнем економічного розвитку, тому прямий шлях до 

запобігання бідності і безробіттю це активне сприяння розвитку 

економічного потенціалу області через підтримання місцевого 

виробництва, орієнтацію на розвиток імпортозаміщуючих виробництв, 

сприяння інноваційному розвитку, приватній ініціативі, 

підприємництву. При цьому не слід залишати поза увагою заходи, що 

спрямовані безпосередньо на боротьбу з бідністю і соціальним 

відторгненням і передбачають роботу з відповідними вразливими 

групами населення – сім’ями з дітьми, малозабезпеченими тощо.  
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

1 Решетняк Я.В., студент, 2 Білоус І.В., к.е.н., доцент 

1 ННІ ФЕМ ім. О. Балацького, СумДУ 

2 Конотопський інститут СумДУ  

Місцеве самоврядування відіграє одну з ключових ролей в 

соціально-економічному житті населення. Три роки тому, в Україні 

була розроблена і знаходиться в стані впровадження концепція 

реформи місцевого самоврядування, метою якої є децентралізація 

влади в усіх сферах соціально-економічного життя. Для подальшого 

прийняття важливих законодавчих актів  були використані перші 

економічні результати реформи, які обумовлюють актуальність даної 

теми. 

Децентралізація направлена на розвиток територій які утворять 

об’єднанні територіальні громади (ОТГ). А отже, слід розуміти, що 

один із головних напрямків реформи є формування спроможних 

територіальних одиниць у вигляді об’єднаних громад.  

Так, станом на 01.01.2017, в Україні існує 366 повноцінних ОТГ, 

які по своєму статусу відповідають містам обласного значення та 

мають можливість здійснювати прямі міжбюджетні відносини [1].  

Економічний розвиток ОТГ не можливий без впровадження 

фінансової децентралізації, яка дасть змогу наповнити місцеві 

бюджети фінансовими ресурсами для забезпечення соціально-

економічних гарантій населення. 

Основу фінансової децентралізації було закладено в змінах до 

Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу, що набрали 

чинності з 1 січня 2015 року. 

Значно було розширено джерела формування бюджету, 

передано частину доходів на місцевий рівень, а також запровадження 

оновленого акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів (нафтопродуктів, тютюнових 

та алкогольних виробів) та розширення бази оподаткування. Відбулися 

зміни й в розділі офіційних трансфертів з Державного бюджету. 
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Місцеві бюджети отримали самостійність, як в наповненні дохідної 

частини (через отримання розширених субвенції медичного та 

освітнього напрямків) так і в видатковій частині.  

Дані зміни призвели в 2015 р. до зростання на 42,1% 

надходжень до загального фонду місцевих бюджетів в порівнянні з 

2014 р., що перевищило навіть очікування експертів Мінфіну [2]. 

Даний період характеризується значним збільшенням інвестиційних 

ресурсів наявних в місцевих бюджетів. Про це свідчить той факт, що 

обсяги капітальних видатків за даний період зросли на 18,6 млрд. грн. 

[2]. 

Якщо розглядати подальші находження до дохідної частини 

місцевих бюджетів то зростання не зупинилось й у 2016 р. Так власні 

доходи громад зросли на 49,3% [2]. 

Все це дає можливість говорити про те що на сьогодні реформа 

децентралізації втілюється в повному обсязі, а отже формується основа 

для подальшого її втілення в життя. 

Позитивним моментом є те, що ресурсна база місцевих 

бюджетів перших ОТГ, за період 2015-2016 рр., зросла в 7 разів [3]. 

Так, наприклад, в 2016 р. це відбулось за рахунок зростання ПДФО на 

47%, єдиного податку на 58%, плати за землю на 61% та оновленого 

акцизного податку на 52%. [4]. 

Власні ресурси перших 159 ОТГ зросли в 3 рази, а доходи на 

одного жителя в ОТГ зросли на 1645 грн. у період з 2015 по 2016 р. [3]. 

Але попри всі позитивні показники децентралізація має також і 

певні проблеми. 

Основною з них, на нашу думку та на думку експертів, що 

займаються дослідженням процесу децентралізації, представників 

органів місцевої влади, є несвоєчасне прийняття законодавчих актів. 

Також велика кількість взаємопов’язаних реформ значно відстає по 

темпам прийняття законодавчої бази в порівнянні з реформою 

децентралізації.  

Виходячи із зазначеного вище можна стверджувати, що перші 

кроки децентралізації були зроблені в правильному напрямку. Проте 

слід враховувати, що для отримання комплексної якісної оцінки 

даного процесу слід враховувати і зміни в видатковій частині місцевих 

бюджетів. Тож такий аналіз ляже в основу наших подальших 

досліджень. 
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Конотопський інститут СумДУ 

В Україні на часі здійснюються реформи системи місцевого 

самоврядування відповідно до європейських стандартів. В сучасних 

умовах - в умовах обмеженості економічних ресурсів, все більше 

загострюється конкурентна боротьба між містами за державні і 

приватні інвестиції, а також туристичні потоки, що особливо 

актуально в умовах євроінтеграції України.  

З огляду на це місцева еліта малих і середніх міст нашої країни 

починає усвідомлювати важливість позиціонування своїх територій, 

створення їх унікального бренду та виведення з інформаційного 

небуття. Активна презентація можливостей і потенціалу українських 

міст сприятиме встановленню партнерських відносин із 

європейськими містами, реалізації міжнародних проектів, залученню 

інвестицій, формуванню бізнес-середовища, туристичної 

привабливості територій, збільшенню чисельності населення міст. Але 

для цього потрібно, щоб про місто та його потенційні переваги 

дізналося якомога більше людей, і не тільки в Україні, а й за кордоном. 

Європейські міста відчули потребу в брендингу на початку 80-х 

рр. минулого століття, здебільшого під тиском економічної 

конкуренції «азіатських тигрів». Багатьом містам, особливо 

http://decentralization.gov.ua/infographics/item/id/37
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4913
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4013
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/MinReg_FEB-2017-mini_(1).pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/MinReg_FEB-2017-mini_(1).pdf
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промисловим, довелося в буквальному значенні винаходити для себе 

нову маркетингову стратегію, щоб підтримати життєздатність і 

зберегти робочі місця. І нині в Європі справжній бум тематичних міст. 

Це міста Моцарта й Шекспіра, ван Гога й Андерсена. Міста театральні, 

гірськолижні, торговельні, книжкові, ботанічні, винні, сирні, кавові, 

музичні, ігрові тощо [1]. 

Незважаючи на те, що для України брендинг міст є досить 

новим напрямкам розвитку маркетингу, першими успіхами вже 

можуть похвалитися такі міста як Київ, Львів, Чернігів, Харків, 

Вінниця, Кіровоград, Одеса та інші. Так, прикладами вдалих рішень в 

сфері брендингу території в Україні можна вважати: найколоритніший 

ярмарок в Україні - Національний Сорочинський ярмарок, що 

проводиться в селі Великі Сорочинці на Полтавщині з XIX століття; 

міста Миргород та Трускавець, що випускають мінеральні води - 

Миргородську і Трускавецьку; місто Артемівськ з усім відомим 

заводом ігристих вин «Artemovsk Winery», село Петриківка, де 

зародилася унікальна техніка розпису різноманітних виробів (посуду, 

тканин і інших сувенірів), що стала відомою як петриківський розпис і 

т. д. У той же час для більшості регіонів України брендинг є 

нововведенням [6]. 

 В той же час для більшості регіонів України застосування 

маркетингових інструментів створення сприятливого образу міста в 

очах цільових груп громадськості є нововведенням, яке вимагає 

детального вивчення і адаптації передового досвіду в галузі брендингу 

міст до українських реалій. 

У широкому сенсі слова, під брендом міста розуміється міська 

ідентичність, системно виражена в яскравих і привабливих ідеях, 

символах, цінностях, образах і та, що знайшла максимально повне і 

адекватне відображення в іміджі міста [3, с. 41; 4, с. 11].  

На практиці брендом міста можуть стати унікальні 

природнокліматичні та географічні умови, будь-які події, різноманітні 

пам'ятки, особистості, символи, міфи і легенди, релігійні символи або 

навіть оригінальна продукція, вироблена в регіоні, за умови, що вони 

викликають позитивні емоції та асоціації. Щоб вибрані об'єкти стали 

основою для формування бренду, необхідна цілеспрямована робота по 

створенню і розвитку бренду, для того, щоб зробити його унікальним, 

привабливим, легко впізнаваним і найголовніше - 

конкурентоспроможним серед подібних брендів.  

Така робота зі створення, управління і розвитку бренду міста 

називається брендингом міста. В цілому, під брендингом міста можна 

розуміти стратегію підвищення конкурентоспроможності міста, 



61 

 

спрямовану на завоювання зовнішніх ринків, залучення інвесторів, 

туристів, нових мешканців і кваліфікованих мігрантів [7, с. 9]. Метою 

брендингу міста є налагоджений процес управління сприйняттям 

цільової аудиторії бренду міста - його зміна від поточного до 

бажаного, а також подолання дефіциту матеріальних і нематеріальних 

ресурсів в місті. Основною цільовою аудиторією бренду міста можна 

вважати постійних і потенційних жителів міста, зовнішніх і 

внутрішніх інвесторів і підприємців, а також різноманітних туристів. 

Успішність бренду багато в чому залежить не тільки від вдалої 

ідеї і креативних рішень, а й від грамотного управління проектом 

бренду міста. 

Варто відзначити, що дуже важливо, щоб брендинг міста 

проводився в тісному взаємозв'язку з соціально-економічної стратегії 

розвитку міста, з обов'язковою участю органів регіонального 

управління. Міжнародний досвід показує, що вдало знайдена ідея для 

бренду міста і грамотна реалізація основних етапів брендингу може 

істотно пожвавити економіку міста і території. Крім того, що 

комплексна реалізація продуманої стратегії брендингу покликана 

зробити місто привабливим для зовнішніх інвесторів і внутрішніх 

підприємців, робота зі створення сприятливого іміджу міста з часом 

позначиться на туристичних потоках. Світові центри туризму, такі як 

Лондон, Рим, Париж, Амстердам, Нью-Йорк, щорічно отримують 

доходи в мільярди доларів тільки за рахунок туристичних потоків [5]. 

Світова практика свідчить, що туристичний імідж країни потрібно 

цілеспрямовано створювати, і брендинг міст може послужити одним з 

дієвих інструментів формування сприятливого туристичного іміджу 

України. 

Залучення і утримання цінних громадян, забезпечення їх 

довгострокової прихильності до міста можливо лише в разі 

цілеспрямованої роботи регіональних органів влади щодо поліпшення 

якості життя і повсякденного досвіду, пов'язаного з наявністю 

доступного житла, транспортним обслуговуванням, доступною 

якісною медициною, високим рівнем освіти, наявністю магазинів, 

розважальних центрів тощо. [2, с. 12]. 

Таким чином, можна зазначити, що бренд міста – це додатковий 

ресурс у вигляді соціальної стабільності, інвестицій, туризму, нових 

робочих місць тощо. Це гарантований капітал, що вкладений у 

майбутнє міста і його соціуму. Це спільна інтелектуальна власність 

громади, яка у знаменитих брендів може в сотні разів перевищувати 

вартість реальних активів міста. Проте брендинг міста зможе досягти 

своїх цілей тільки в сукупності з цілеспрямованою і системною 



62 

 

роботою зі створення міської та регіональної інфраструктури 

сучасного класу, що буде задовольняти існуючим вимогам цільових 

груп бренду міста. 
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РОЛЬ І МІСЦЕ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Назаренко Я.В., студентка, Весперіс С.З., к.е.н., доцент 

Конотопський інститут СумДУ 

На тлі глобальної економічної нестабільності, бізнесового 

середовища, що динамічно змінюється, перманентних фінансових криз 

проблема банкрутства набуває для структуроутворюючих і базових 
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підприємств української промисловості особливу значимість з огляду 

на те, що останні мають стратегічні пріоритети в розвитку економіки 

країни, забезпечуючи сталий розвиток і стратегічну стабільність 

підприємств машинобудування. На сьогоднішній день, за даними 

Держкомстата, збитковими можна назвати майже 20% від загальної 

кількості великих і середніх промислових підприємств. 

З іншого боку, Україна відноситься до країн з досить високим 

рівнем ризику за найбільш значущими фінансовими ризиками. 

Тенденції розвитку промислового виробництва тісно пов'язані зі 

зміною ризикової ситуації, зменшенням впливу зовнішніх і внутрішніх 

факторів. При цьому недооцінка менеджментом промислових 

підприємств впливу ризиків, несвоєчасна оцінка рівня і характеру їх 

розвитку є важливими причинами неефективного управління, що 

ставить підприємство під загрозу банкрутства [1]. 

Таким чином, стан зовнішнього і внутрішнього середовища, а 

саме: зростання глобальної конкуренції, погіршення інвестиційного 

середовища, посилення екологічних вимог, високий рівень зносу 

основних виробничих фондів, слабка система ризик-менеджменту 

створюють реальну загрозу подальшого розвитку підприємств. 

Зниження невизначеності і непевного характеру функціонування 

бізнесу неможливо без дослідження особливостей і розробки системи 

страхування ризику банкрутства. 

З огляду на важкі загальноекономічні умови на сучасному етапі 

розвитку, які викликані наслідками негативного впливу світової 

фінансової кризи, значна частина вітчизняних підприємств мають 

серйозні проблеми, в тому числі з платоспроможністю; деякі з них 

стоять на межі банкрутства, а значна кількість вже збанкрутувала. 

Кризові ситуації на промислових підприємствах найчастіше 

викликані відсутністю інформації: чим менше інформації про стан 

навколишнього середовища має компанія, тим більше ймовірним є 

вплив зовнішніх умов кризи на його комерційну діяльність. Ці ситуації 

загострили необхідність запобігання проблемам і відкрили потенціал 

для використання в максимально можливій мірі [3].  

Ситуація вкрай ускладнена тим, що реформи, що проводяться в 

поточний період в українській економіці, відбуваються на тлі 

глобалізації економічних процесів, інтеграції національної економіки у 

світову господарську систему - вимагають більш зваженого підходу у 

використанні світового досвіду антикризового управління на всіх 

рівнях управління національної економіки. 

Криза, яка спіткала господарюючі суб'єкти промислового 

комплексу, має різні масштаби, глибину і конфігурацію вираження в 
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залежності від сфери діяльності, ресурсної забезпеченості, 

технологічної оснащеності тощо.  

Вирішення завдання щодо попередження стагнації на 

промислових підприємствах через створення адекватного 

інструментарію антикризового управління вельми актуально і вимагає 

розробки індивідуальних стратегій, що дозволяють підвищити 

ефективність не тільки конкретних підприємств, а й галузі в цілому 

[2]. 

Криза - це один з можливих (але не обов'язкових у кожен 

момент часу) результатів функціонування соціально-економічної 

системи, які, з одного боку, підтримують її динамічне функціонування, 

а з іншого боку, сприяють її розвитку. 

Здійснюючи свою діяльність, кожне підприємство з моменту 

його утворення до виходу з ринку проходить чотирьохетапний 

життєвий цикл, кожному етапу відповідають різні типи криз: 

- криза становлення виникає на етапі створення підприємства; 

- криза розвитку проявляється на етапі беззбиткової діяльності і 

зростання активності підприємства, виникає в результаті 

неконтрольованих зовнішніх причин (конкуренція, невиконання 

зобов'язань тощо); 

- криза зрілості характерна в ситуації досягнення підприємством 

максимального обсягу виробництва і збуту продукції, отримання 

максимального прибутку і відсутністю дій з боку керівництва в області 

подальшого розвитку; 

- криза згасання виникає на етапі, коли підприємство починає 

зазнавати збитків, потрапляє в залежність від кредиторів і охоплює всі 

підсистеми підприємства [4]. 

Якість управління підприємством багато в чому зумовлено 

можливістю своєчасної ідентифікації кризи, її симптомів і 

характеристик. 

Тому для прийняття ефективних господарських рішень в умовах 

кризи необхідно досліджувати останню за наступними критеріями: 

масштаб, проблематика, причини, можливі наслідки, фази прояву. 

На нашу думку, на кожній з перерахованих стадій є 

«ризиковий» потенціал, а стан підприємства диктує керівництву 

необхідність дії для кожної з чотирьох фаз. Об'єктивну необхідність 

набуває дослідження кризових явищ на рівні підприємства і їх аналіз з 

позиції ефективності управління ними. 
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ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ 

Шапошниченко А.А., студентка, Весперіс С.З., к.е.н., доцент 

Конотопський інститут СумДУ 

Внутрішня торгівля характеризує рівень соціально-

економічного розвитку країни. Будучи ланкою, що пов'язує товарну 

пропозицію і платоспроможний попит населення, торгівля виступає 

одним з основних джерел податкових надходжень до бюджету. 

Розвиток конкурентного середовища в сфері обігу сприяє збільшенню 

підприємницької активності господарюючих суб'єктів, збільшуючи 

тим самим інвестиційну привабливість галузей, що входять до її 

складу - це особливо важливо в зв'язку з виходом України до 

європейського простору. 

Питанням, пов'язаним із становленням і розвитком торгівлі на 

сучасному етапі, в наукових роботах приділяється значна увага. 

Наукові аспекти організації торгівлі, з точки зору формування 

конкурентних переваг, висвітлені в працях А.А.Мазаракі, Ф.Г. 

Панкратова, Т.К. Серегіної, Б.А. Соловйова та ін. 

Торгівля є підприємницькою діяльністю з купівлі-продажу 

товарів і надання послуг покупцям. З точки зору галузевої класифікації 

розрізняють оптову і роздрібну торгівлю. Основною класифікаційною 

ознакою є характер подальшого використання товарів. Так, оптова 

торгівля являє собою мережу різних (і по важливості справ, і за 

обсягами діяльності, і за чисельністю зайнятих і т.д.) структур, які 

здійснюють комерційне посередництво між виробниками 

(постачальниками) товарів і роздрібною торгівлею, громадським 
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харчуванням та іншими оптовими організаціями . Природно, що при 

цьому організації оптової торгівлі надають складські, комерційні 

маркетингові послуги та інші 5. 

Навпаки, під роздрібною торгівлею розуміється той вид 

торговельної діяльності, який пов'язаний з придбанням і продажем 

товарів для подальшого використання їх в особистих, сімейних, 

домашніх і інших цілях, не пов'язаних із здійсненням підприємницької 

діяльності 5. 

Наведені вище визначення, крім усього іншого, мають на увазі 

ряд необхідних і достатніх умов, виконання яких забезпечить успішне 

функціонування організації торгівлі в досить жорсткому ринковому 

середовищі. Такими умовами, на нашу думку, в першу чергу є 

конкурентоспроможність, конкурентні переваги, ефективність 

господарської діяльності. 

В ринкових умовах конкурентоспроможність торгових 

організацій, реалізація ними конкурентних переваг означає залучення 

все більшої кількості споживачів, поява нових можливостей розвитку 

бізнесу. Конкурентні відносини, що виникають між учасниками ринку, 

є основоположними в сучасній світовій та вітчизняній системі 

господарювання, оскільки досить чітко простежується тенденція 

посилення конкуренції на товарних ринках між усіма її учасниками 

4. 

Конкурентоспроможність як економічна категорія складна і 

багатогранна, в науковій літературі існує безліч трактувань її сутності, 

з багатьма з яких можна погодитися. При цьому, на нашу думку, 

завжди слід пам'ятати ту обставину, що конкурентоспроможність 

товару є одним з елементів, що формує конкурентоспроможність 

організації в цілому 2. 

Конкурентоспроможність організації (в тому числі, 

торговельної) потрібно розглядати як динамічну категорію не тільки 

щодо конкурентів, а й щодо зміни її частки на конкретному 

(галузевому, регіональному, товарному) ринку. Крім того, 

конкурентоспроможність організації роздрібної торгівлі необхідно 

розглядати як об'єкт управління, оскільки поняття 

«конкурентоспроможність» передбачає дії з боку менеджменту, в 

першу чергу, щодо виявлення конкурентних переваг, а потім щодо 

здійсненню можливості їх реалізації. 

Розглянемо чинники, що впливають на формування 

конкурентоспроможності в торгівлі. Аналіз сучасних теоретичних 

джерел довів, що існує значна кількість варіантів класифікацій 

факторів, які в тій чи іншій мірі визначають конкурентоспроможність. 
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Основним є традиційний їх розподіл на зовнішні (які не залежать від 

діяльності організації торгівлі) та внутрішні (залежні) фактори 1. 

Одна з властивостей конкурентоспроможності - це її 

динамічність. Динамічність конкурентоспроможності проявляється в 

постійному нарощуванні переваг порівняно з конкурентами, що 

призводить до постійного розширення набору можливих факторів, які 

впливають на формування конкурентоспроможності в торгівлі. 

Для отримання об'єктивного уявлення про 

конкурентоспроможність в торгівлі розглянемо чинники 

конкурентоспроможності як систему зовнішнього впливу і 

внутрішнього середовища організації. 

Зовнішнє середовище формування конкурентоспроможності в 

торгівлі складають 7: 

1. Демографічні чинники - визначають кількість споживачів, їх 

вікові особливості, рівень освіти, кількість економічно активного 

населення тощо. Необхідно також враховувати динаміку змін даного 

фактора. 

2. Правові фактори, що впливають за допомогою нормативно-

правових актів, а також законів, що регулюють торговельну діяльність. 

3. Соціокультурні фактори - визначають кількість 

платоспроможного населення, національні та культурні традиції 

населення, рівень життя населення, ступінь стійкості контингенту 

обслуговуваних споживачів. 

4. Економічні чинники - враховують ступінь розвитку 

інфраструктури ринку регіону, в якому веде діяльність торгівельне 

підприємство, специфіку економічного розвитку регіону тощо. 

5. Конкурентні чинники - припускають визначення кількості і 

щільності розміщення конкурентів на ринку, а також оцінку 

потенційної сили конкурентів підприємства та стратегію їх розвитку. 

6. Екологічні фактори (природно-кліматичні) - враховують 

безпечну взаємодію торгових підприємств з навколишнім природним 

середовищем, особливості кліматичних умов конкретного регіону. 

До внутрішніх факторів, що впливають на 

конкурентоспроможність в торгівлі, можна віднести 8: 

1. Управлінські фактори - являють собою сформовану 

організаційну структуру підприємства, є одними з основних чинників 

формування конкурентних переваг, забезпечуючи цілісність 

економічної системи, оскільки наявні конкурентні переваги 

організацій вимагають постійного їх вдосконалення щодо конкурентів, 

тобто певних дій з боку керівництва організації торгівлі. 
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2. Фінансові чинники - характеризують співвідношення наявних 

у організації власних і позикових коштів для закупівлі та реалізації 

товарів, інвестиційний потенціал торгової організації, стан ділової 

активності, ліквідності, фінансової стійкості, платоспроможності 

організації в цілому тощо. 

3. Економічні чинники різноманітні за своїм складом і 

розкривають особливості ведення комерційної діяльності в організації: 

асортиментна структура і її стійкість, цінова політика, кадровий 

потенціал організації, швидкість обігу товарів, логістична складова 

організації, ритмічність товаропостачання, товарообіг організації, 

розвиток матеріально-технічної бази організації, відносини з 

партнерами і т.д. 

4. Якість торгового обслуговування і надання супутніх 

торговому процесу послуг. Споживачам надається комплекс 

різноманітних послуг, що передбачає більш повне задоволення 

купівельного попиту. Даний фактор значно впливає на формування 

іміджу організації торгівлі. В основі іміджу знаходиться існуючий 

стиль внутрішніх, зовнішніх ділових і міжособистісних відносин. 

5. Міжнародна діяльність торгової організації - передбачає 

орієнтир на експансію на закордонні ринки (наприклад, країн СНД і 

ближнього зарубіжжя). 

6. Інформаційні ресурси організації розкривають ступінь 

використання продуктів науково-технічного прогресу в діяльності 

організацій - в першу чергу це інформаційні системи. 

Таким чином, можна зауважити, що функціонування організації 

торгівлі здійснюється в умовах складної взаємодії комплексу чинників, 

тому методологічною проблемою стає побудова розгорнутої системи 

показників, що характеризують реальні конкурентні переваги 

організації. 
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ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ 

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Зибла М.Ю., студентка, Власенко Д.О., к.е.н., доцент, зав.каф. 

Конотопський інститут СумДУ 

Фінансовий  стан  автотранспортного  підприємства (АТП),  

його  стійкість і стабільність залежить від результатів його 

виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Стійкий фінансовий 

стан є підсумком грамотного, умілого управління всім комплексом 

факторів, які визначають результати господарської діяльності 

підприємства. Стійке фінансове становище впливає на виконання 

виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними 

ресурсами. Тому фінансова діяльність, як складова частина 

господарської діяльності, повинна бути спрямована на забезпечення 

планомірного надходження і витрат грошових ресурсів, виконання 

розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій 

власного і позикового капіталу й найбільш ефективне його 

використання [1,2]. 

Головна  мета фінансової  діяльності  зводиться до  одного  

стратегічного завдання - збільшення активів підприємства. Для 
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цього воно повинне постійно підтримувати  платоспроможність  і  

рентабельність,  а  також  оптимальну структуру активу та пасиву 

балансу. 

Фінансовий  стан  АТП  характеризується  системою  

показників, що відображають  наявність,  розміщення  та  

використання  фінансових  ресурсів  організації.  Розрахунки  та  

аналіз  показників  фінансового  стану проводиться по даним 

балансу підприємства. 

Оцінка вартості  майна  АТП  включає  вивчення  структури 

майна, його зміни й передбачає виявлення джерел формування майна 

організації. Аналіз структури майна організації здійснюється на 

основі інформації, що міститься в активі балансу організації. 

Поряд  з  аналізом  структури  активів, для  оцінки  

фінансового  стану  необхідний  аналіз  структури  пасивів, тобто  

джерел  власних і позикових коштів, вкладених у майно. 

Співвідношення цих джерел визначає перспективи організації [3]. 

Розрахунковий  аналіз відносних  показників  фінансової 

стійкості  або  фінансових  коефіцієнтів являє собою  оцінку  складу  

й структури джерел коштів організації і їх використання. 

Результатом такого аналізу повинна стати оцінка незалежності 

організації від зовнішніх кредиторів. Чим вище частка позикових 

коштів у загальній величині джерел, тем вище фінансовий ризик для 

контрагентів у роботі з таким АТП, тим більше хитливе його 

фінансове становище. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО 

РИНКУ В УКРАЇНІ 

 

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

Конотопський інститут СумДУ 

Найважливіша  частина економіки будь–якої країни, в тому 

числі і України – фондовий ринок. Він є складовою економічних 

відносин з приводу випуску розміщення, продажу–купівлі цінних 

паперів. Фондовий ринок сприяє переходу капіталу з однієї галузі в 

іншу, а також являє собою джерело одержання прибутку  

Вивченню проблем фондового ринку України приділили значну 

увагу: О. Барановський, М. Денисенко, А. Калина, М. Карлін та ін. 

Головною метою фондового ринку є забезпечення реалістичних 

умов для проведення операцій із цінними паперами. 

Фондовий ринок являє собою складну структуру, де 

перетинаються інтереси його учасників. Протягом останніх років, 

вітчизняний фондовий ринок розвивався паралельно до світових 

ринків цінних паперів; підтвердженням цього є основний індикатор 

фондових ринків - індекс, який дає можливість оцінити загальну 

ситуацію на фондовому ринку.  

Вітчизняні фондові індекси, як і більшість провідних фондових 

індексів світу завершили 2014 рік помірним зростанням. Серед 

досліджуваних індексів найбільшого зростання набув індекс NASDAQ 

Composite з початку року його значення зросло на 14,31 %. Суттєво 

збільшились американські індекси S&P 500 (+12,39 %), Dow Jones 30 

Industrials (+8,40 %), індекс Nikkei225 (Японія) зріс на 7,12 %. 

Європейські індекси також зазнали зростання, проте дещо 

помірнішого, DAX (Німеччина) – (+4,31 %), CAC40 (Франція)  – (+1,08 

%). Поряд з цим, вітчизняні індекс ПФТС та індекс UX (Українська  

Біржа) зросли з початку року на 28,75 % та 13,54 % відповідно. 

Порівняно із країнами з розвиненою ринковою економікою 

рівень потужності розвитку фондових бірж України, показником якого 

є співвідношення частки капіталізації лістингових компаній до ВВП 

країни, дещо низький і на кінець 2012 року становив лише 19,7 % 

сукупного ВВП країни, у той час найбільш розвинений акціонерний 

капітал у Великобританії – 122,2 %, США – 114,9 % [1]. 

За одинадцять місяців 2016 року обсяг торгів на організованій 

частині національного фондового ринку скоротився до аналогічного 
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періоду попереднього року вдвічі – до 258,2 млрд грн (близько 10,8 

млрд доларів США). При цьому більшість операцій традиційно 

проводилося з державними облігаціями – 87%, або 225,4 млрд грн; на 

другому місці – корпоративні облігації – 4,4%, або 11,4 млрд грн. І 

тільки на п’ятому місці після депозитних сертифікатів НБУ і 

деривативів за обсягом торгів перебувають акції зі скромними 2,1% від 

усіх укладених контрактів[2]. 

На основі проведеного аналізу стану фондового ринку України 

виділимо його проблеми: низький рівень капіталізації, ліквідності та 

волантильності ринку (незначний показник frее-float акцій українських 

компаній);  висока фрагментарність біржової та депозитарної 

структури, відсутність досконалого механізму взаємодії бірж з 

депозитарною системою та єдиних стандартів проведення розрахунків 

і клірингу [3]. Ці проблеми призупиняють розвиток економіки та 

фондового ринку України, обмежують можливості професійних 

учасників. 

Напрямами модернізації фондового ринку є: зростання 

ліквідності і прозорості фондового ринку за допомогою збільшення 

пропозиції фінансових інструментів шляхом запровадження нових 

боргових інструментів, перш за все біржових та інфраструктурних 

облігацій, інноваційних структурованих продуктів, продуктів 

фінансового інжинірингу, зокрема, біржових валютних деривативів та 

ф’ючерсного контракту на ціну золота; подальше вдосконалення 

інфраструктури ринку та забезпечення її надійного та ефективного 

функціонування; створення відповідної законодавчої бази з метою 

забезпечення організаційно–правових засад формування та 

функціонування фондового ринку[4]. 

 Таким чином, у процесі дослідження було з’ясовано, що ринки 

мають достатній потенціал розвитку, але на даний час він не може 

бути реалізований повністю через вплив багатьох негативних 

чинників. Для вирішення виявлених проблем розвитку необхідно 

вжити наступних заходів : удосконалення законодавчої бази; розвиток 

біржової інфраструктури; розширення участі в торгах і гармонізація 

його структури; вдосконалення інструментарію й нарощення 

капіталізації ринку в цілому. 
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СКЛЯНА ТАРА – ПОЄДНАННЯ  МИНУЛОЇ ТА МАЙБУТНЬОЇ  

УПАКОВКИ 

Сірик Т.А., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

Проблема ефективного поводження з твердими побутовими 

відходами в Україні є однією з найгостріших питань сьогодення. Скло 

входить в склад побутових відходів, хоча і займає невеликий відсоток 

від інших відходів, але правильне повторне використання скла дасть 

нам змогу зекономити енергію на виготовлення нового виробу і 

зменшить об’єм сміттєвих звалищ [3]. 

Об‘єктом дослідження є скляна тара. Метою роботи  є аналіз 

якостей, недоліків та переваг  сучасної скляної тари, та її вплив на 

ситуацію, що склалася в Україні в сфері використання відходів 

упаковки продукції харчових підприємств. 

Скляна тара займає досить велику частку від загального об‘єму 

продукції, що виготовляють скляні заводи. Це відбувається тому, що 

скляна тара використовується для фасування, зберігання та 

транспортування різноманітних рідких пастоподібних та твердих 

продуктів. 

Використання скляної тари має як переваги так і недоліки. 

Переваги застосування скляної тари: 

 хімічна нейтральність, яка забезпечує збереження харчових 

продуктів без суттєвих змін; 

 прозорість, що особливо цінне для деяких харчових 

продуктів, хоча вимагає додаткового захисту від дії світла; 

 міцність та стійкість до навантажень, що забезпечує 

розливання, закупорювання і вакуумування; 

 стійкість до внутрішнього тиску, що дає змогу випускати 

газовані напої; 

 стійкість до нагрівання. Скло витримує температуру до 500 

°С, хоча різка зміна температури не повинна бути надвеликою та 

швидкою.  
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Серед недоліків скла можна виділити крихкість, велику питому 

вагу та обмежений опір різким температурним змінам. 

Існує ряд технологій, які направлені на поліпшення стандартних 

властивостей скла. У наші дні скло значно легше і міцніше, ніж у 

минулому [2]. 

Повторне використання скляної тари - це процес перетворення 

відходів скла в корисну продукцію. Скло є єдиним матеріалом, який 

можна переробляти незліченну кількість разів. Властивості 

отриманого матеріалу ті ж, що і у скла, отриманого при першому 

плавленні природної сировини. В якості упаковки повторно 

використана скляна тара витримує 40-50 циклів. Найефективнішим з 

погляду захисту навколишнього середовища буде використання скла, 

як тари повторного використання, у такому разі будуть усунені і ті 

чинники впливу на навколишнє середовище, які пов'язані з 

переплавленням скла [4]. 

Останні кілька десятиліть відбувається "велика битва" на ринках 

пакування між скляною та полімерною упаковкою. Такі напої, як пиво 

та газована вода, що традиційно фасувались тільки в скляні пляшки, 

зараз широко фасуються в пляшки з ПЕТ, ПЕН та в упаковку з різних 

комбінованих матеріалів. Ця революція охопила і Україну. І хоча 

скляна упаковка широко застосовується, загальне виробництво 

скляних пляшок та банок в Україні значно зменшилось і тільки в 

останні роки відбувається незначний його ріст[1]. 

Сьогодні споживачі надають перевагу екологічно чистим 

продуктам. За цим критерієм скло перевершує інші види упаковки, 

оскільки підходить для переробки та повторного використання, краще 

зберігає якість продукції. 
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КРАУДФАНДІНГ ЯК ФОРМА СУЧАСНОГО НАРОДНОГО 

ІНВЕСТУВАННЯ 

Євдокименко М.В., студентка, Щербина О.В., ст. викладач 

Конотопський інститут СумДУ 

Підприємці-початківці завжди стикаються проблемою 

стартового капіталу. Банківські кредити є досить дорогим, а головне — 

ризикованим варіантом для тих людей, які ще не мають досвіду 

ведення підприємницької діяльності і які обов'язково ще наб'ють 

шишки в процесі [1]. Тому метою даного дослідження є ознайомлення 

з особливостями  краудфандінгу як  альтернативної форми 

інвестування. 

Краудфандінг (з англ. «crowd»  натовп, маса, юрба; «funding» 

– фінансування) – це залучення коштів для фінансування проекту від 

великої кількості охочих. Краудфандінг – це колективна співпраця 

людей, які добровільно об'єднують свої грошові кошти або інші 

ресурси, щоб підтримати зусилля інших людей або організацій [2]. 

Збирачі коштів називаються реципієнтами, а ті, хто перераховують 

кошти, – донорами.  

Основне місце організації краудфандінгу – Інтернет. Для 

цього використовуються як соціальні мережі та інші популярні веб-

ресурси, так і спеціалізовані сайти, названі майданчиками 

крауфандінгу [2]. 

Найтиповіші цілі краудфандінгу: операції й лікування; 

благодійна допомога окремим людям або групам; волонтерська 

допомога; фінансова підтримка спортсменів, музикантів, діячів 

культури та мистецтва; фінансування політичних компаній і проектів; 

благоустрій територій; фінансування стартапів, залучення інвестицій у 

бізнес. Останній варіант називається краудінвестингом, оскільки 

передбачає вкладення коштів з метою отримати прибуток. 

Реципієнт зобов’язаний чітко обґрунтувати суму збору та 

оголосити її до здійснення проекту. Під час надходження коштів 

повинен вестися чіткій облік та бути організоване звітування перед 

донорами про напрями і суми витрачених коштів з демонстрацією 

підтверджуючих документів [2]. 

На відміну від традиційного інвестування, кожен донор-

інвестор особисто переймається ідеєю проекту, вірить в неї, і тому 

готовий вкладати кошти (часто безоплатно,). 

Основні види краудфандінгу:  
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 Reward crowdfunding — це найбільш поширений і популярний тип 

краудфандингу. Його особливістю є винагорода всіх інвесторів 

після реалізації ідеї подарунком (наприклад, самим винаходом, яке 

вдалося реалізувати за рахунок зібраних коштів); 

 Equity crowdfunding — в основі покладено продаж невеликого 

відсотка створюваного бізнесу або пропонування частки в 

компанії в рамках довгострокових інвестицій; 

 Debt crowdfunding — це прохання коштів в обмін на частку в 

майбутньому бізнесі або на гарантію повернення інвестицій. 

Сьогодні обороти краудфандінгу в світі обчислюються 

десятками мільярдів доларів на рік. І це досить приблизно. Адже 

отримати точний результат у цій сфері досить складно [1].  

Проте варто звернути увагу на те, що під краудфандінг часто 

маскують класичні фінансові піраміди. Щоб не стати учасником такої 

шахрайської піраміди, перед вкладанням коштів слід ознайомитися з 

документами та діловою репутацією реципієнта [1].  

Безпечніше працювати через авторитетні майданчики 

краудфандінгу і сліпо не довіряти оголошенням у соціальних мережах 

чи на сумнівних сайтах. Також завжди  слід дотримуватися головного 

принципу приватного інвестування: вкладати у будь-який проект 

можна стільки, скільки не шкода втратити. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕФОРМУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

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

Конотопський інститут СумДУ 

Заробітна плата є основним засобом існування більшої частки 

економічно активного населення. Про незадовільний стан державного 

регулювання цієї сфери свідчить поширення бідності серед 
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працюючого населення, низька вартість робочої сили працівників 

бюджетної сфери тощо. 

Сутність заробітної плати можна розглянути  з двох боків. З 

одного боку, як елемент витрат роботодавця, а з іншого боку, як 

основний засіб для існування працюючого населення. 

Середня заробітна плата в Україні на початок 2015 року 

становила 3455 грн., а на кінець року становила 5230 грн., тобто вона 

зросла на 1775 грн. Якщо розглядати окремі регіони країни, 

наприклад, Сумську область, то середня заробітна плата на початок 

року становила 2841 грн., а на кінець року 4217 грн., їх різниця складає 

1376 грн. У Харківській області, порівняно з Сумською, ця різниця 

складає 1632 грн. У Чернігівській області порівняно із Сумською 

різниця середньої заробітної плати не суттєва: становила 1284 грн. 

На початок 2016 року середня заробітна плата в Україні 

становила 4362 грн., на кінець року 6475 грн., що в різниці складає 

2113 грн. Розглянемо деякі окремі області України. У Сумській 

області, у січні місяці середня заробітна плата була 3455 грн., що 

зменшилась від заробітної плати на кінець попереднього року на суму 

762 грн., у грудні місяці ЗП становила 5129 грн., їх різниця порівняно з 

початком року дорівнює 1674 грн. У Чернігівській області середня 

заробітна плата на початок року становила 3365 грн., що на 559 грн. 

менше ніж у грудні попереднього року, а на кінець 2016 року заробітна 

плата становила 4804 грн., що на 1439 грн. більша ніж на початок 

цього ж року. Якщо говорити про Харківську область, то середня 

заробітна плата становила 3797 грн., що на 856 грн. менше ніж на 

кінець 2015 року., а на кінець 2016 року становила 5499 грн., що на 

1702 грн. більша за суму початку поточного року. 

Згідно змін в Законі  «Про оплату праці» в Україні з 1 січня 2017 

року мінімальна заробітна плата зросла і становить 3200 грн., що 

певним чином впливає на загальну суму оплати праці в Україні. 

Середня заробітна плата в Україні у січні 2017 року складає 6008 грн., 

що на 467 грн. менше ніж у грудні 2016 року, а у лютому місяці 2017 

року дорівнює 6209 грн., що на 201 грн. більша за суму в 

попередньому місяці. У Сумській області різниця між середньої 

заробітною платою у січні і лютому місяцях значно менша, вона 

становить 8 грн. (у січні 5097 грн., а у лютому 5105 грн.), а в 

порівнянні початку 2017 і кінця 2016 років від’ємна різниця становить 

32 грн. У Чернігівській області середня заробітна плата у січні місяці 

дорівнює 4758 грн., що на 97 грн. вища за суму у наступному місяці, а 

у порівнянні з кінцем попереднього року на 46 грн. менша. У 

Харківській області заробітна плата у січні місяці дорівнює 5263 грн., 



78 

 

у лютому 5504 грн., їх різниця 241 грн., а від’ємна різниця січня 2017 

року з груднем 2016 року дорівнює 236 грн.[3] 

Отже, можна зробити висновок, що середня заробітна плата в 

Україні вища за мінімальну заробітну плату в 2017 році та становить 

3200 грн.. У січні 2017 року в жодному регіоні України не була 

зафіксована середня заробітна плата нижча 4600 грн., в деяких 

регіонах навіть перевищує 6000 грн. А в лютому місяці ці цифри ще 

більші і з кожним місяцем невпинно ростуть. 

Таким чином, реформування оплати праці позитивно вплинуло 

на рівень життя населення, соціальні стандарти та державу вцілому. 

 

 

Література: 

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1801-19. 

3. Закон України «Про оплату праці» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ФУТБОЛУ В МІСТІ КОНОТОП 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ХХ СТОЛІТТІ 

Вегера А.А., заступник директора з виховної роботи 

Гружчанський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. – ДНЗ» 

 Постановка проблеми. Вивчення спортивного руху минулих 

років відкриває перспективи подальших досліджень розвитку футболу 

як суспільного явища та найпопулярнішої складової фізичної 

культури.  Актуальність дослідження полягає в можливості 

введення в науковий обіг не досліджених раніше історичних фактів 

розвитку фізичної культури на Сумщині. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історія розвитку 

футболу в місті Конотоп Сумської області висвітлена побіжно в ряді 

досліджень (А. Кудренка [1], В. Сапожнікова та ін.). Системною 

працею, що присвячена історії спорту в Конотопі в ХХ ст., є книга В. 

М. Маринченка, В. Б. Сидоренка та В. В. Сидоренка  [2]. Однак 

розвиток футболу в місті Конотоп у ХХ ст. не був предметом окремого 

дослідження. 

 Виклад основного матеріалу. 1900-1914 рр. – це період 

зародження футболу в Конотопі, коли він прийшов на зміну 

національним іграм минулого [3]. Зокрема, в Технічному залізничному 

училищі почали створювати футбольні команди.  Адміністрація 

закладу виділила кошти на закупівлю м’ячів (перший м’яч придбаний 

у 1913 р.) [4]. 1922 р. на станції Конотоп створено  Робітничий 

спортивний клуб залізничників (далі – РСКЗ), де була сформована 

футбольна команда. Тренування  проводились у церковному саду в 

районі вулиці Зеленчак, а ігри – на базарній площі в місті. Команда 

вдало виступала на першості Московсько-Київської залізниці (далі – 

МКЗ). Поступово футбольні команди були організовані на інших 

підприємствах та в установах міста [5]. 

 Футбольна, як і вся спортивна інфраструктура, будувалася 

силами спортсменів-ентузіастів: стадіони «Локомотив» (1928-1932 

рр.), «Сокіл» (Порт, 1932 р.), «Спартак» (нині «Юність») (1936 р.). 

Почали організовуватись першості міста та Чернігівської області. 1936 

р. чемпіоном міста став «Локомотив». Із ним конкурували «Спартак» 

та «Красная звезда» [2]. «Локомотив» виграв 1947 р. першу повоєнну 

обласну першість та першість МКЗ [7]. Команда «Звезда» ІV 

залізничної бригади в 1949–1951 рр. була переможцем усіх обласних 

футбольних змагань, виграла чемпіонат Київського військового 
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округу, першість УРСР у  ІІ групі (248 команд). «Це була перша 

напівпрофесійна команда в місті» [2]. Конотопський «Локомотив» 

перемагав у першостях області 1952 р. та МКЗ 1950, 1953, 1955, 1956 

рр. [2]. Але з кінця 1950 р. почала домінувати команда КЕМЗ 

«Шахтар», посилена запрошеними гравцями. У 1960, 1963, 1968 рр. 

«Авангард» став чемпіоном області [2]. 1948-1952 рр. збудований 

стадіон «Локомотив» [2].  У 1957 р. започатковано зимові першості 

міста з футболу [7].          

 Переможцями обласних змагань «Шкіряний м’яч»  стали  

команди Конотопа середнього шкільного віку (1966-1968 рр.), 

старшого віку (1967-1968 рр.). У 1976 р. запрацювало відділення 

футболу в міський ДСШ відділу народної освіти,  що стало 

фундаментом успіху конотопських команд («Локомотив», «Шахтар», 

«Рефрижератор», «Мотор») у різнорівневих турнірах. Набув  

популярності міні-футбол. Наприкінці 90-х р. в ДСШ з’явилося навіть 

жіноче відділення, вихованки якого були відомі на Всеукраїнському 

рівні. 1993-1997 рр. в місті існував професійний футбольний клуб 

«Слов’янець», що виступав у першості України в групі В [8].  

 Висновки. Визначені та досліджені етапи розвитку футболу в 

місті Конотоп: зародження (1900-1914), становлення (1920-1941), 

розвиток (1945-1970), поява нових видів (1970-2000) – міні-футбол, 

жіночий футбол.  

 

  Література: 

 1.Кудренко А.І. Фізична культура і спорт на Сумщині (1939-1989 рр.) / 

А.І. Кудренко, В.Ю. Сапожніков. – Суми: МК і ПП «Мрія», 1992. – 186 

с.  

2.Маринченко В.М. Конотоп спортивний : 1900-1975 рр. / Маринченко 

В.М., Сидоренко В.Б., Сидоренко В.В. - Ліра-К, 2016. - 184 с.  

3.Национальные игры // Черниговское слово. – 30.05.1913.   

4. Матеріали музею Політехнічного технікуму КІСумДУ. 

5.Експозиція Конотопського музею імені О. М. Лазаревського. 

6. «Локомотив» – чемпіон області з футболу // Радянський прапор. – 

Конотоп, 08.08.1947.    

7.Футбол на снігу // Рядянський прапор. – Конотоп, 15.03.1957. 

8.Спогади спортивного функціонера та тренера Андрейка В.П. 
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З МОРОКУ ЗАБУТТЯ АБО РЕПРЕСОВАНІ (РЕАБІЛІТОВАНІ) 

НАШІ ЗЕМЛЯКИ З ПРИСЕЙМІВ’Я 

Акічев Ш.М., науковий співробітник 

Конотопський краєзнавчий музей 

Світлій пам’яті  

наших земляків,  

жертв політичних репресій  

присвячуємо. 

 

Цього року відзначаємо – 80 річчя великих сталінських репресій 

1937-1938 рр. жертвами якого були мешканці Конотопщини. Події 

Лютневої революції 1917 в Росії та жовтневий більшовицький 

переворот 1917 у Петрограді привели до влади партію більшовиків. 

Внаслідок поразки Визвольних змагань під час громадянської війни в 

Україні встановився радянський комуністичний лад з репресіями і 

знищенням невдоволених у концтаборах і в’язницях. Репресії 

торкнулися всіх національностей та прошарків населення. Політичні 

переслідування тривали до середини 1980-х. Реабілітація жертв 

сталінізму почалася у 1953. Проходила вона непослідовно. 17 квітня 

1991 прийнятий Закон УРСР «Про реабілітацію жертв політичних 

репресій на Україні» активізував процес реабілітації громадян. 

Президія ВР України у 1992 р. вирішила розпочати випуск науково-

документальної серії книг репресованих (реабілітованих) в Україні.  

За ініціативою нашого земляка голови Всеукраїнської спілки 

краєзнавців академіка П.Т. Тронька почалось створення і випуск 

Всеукраїнської науково-документальної серії книг «Реабілітовані 

історією» у 27 томах. Кожна область України провела роботу по збору 

та друку матеріалів книг по незаконно репресованих. До Головної 

редакційної колегії видання «Реабілітовані історією» увійшли наш 

земляк академік НАНУ, президент Національної академії педагогічних 

наук України, почесний громадянин Конотопського району В.Г. 

Кремень, академік НАНУ, директор Інституту Історії України Смолій 

В.А., член-кореспондент НАНУ, О.П. Реєнт та інші відомі науковці 

України.  

Видання «Реабілітовані історією. Сумська область» складається 

з трьох книг, які присвячені містам і районам області і увічнює пам'ять 

необґрунтовано репресованих громадян. Воно містить матеріал, про 

трагічну долю жителів області - жертв політичних переслідувань. 
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Планувалось подати відомості про 20 тисяч репресованих мешканців 

Сумської області. Було видано лише три книги по Сумщині. За браком 

коштів обласна влада не змогла видати інші книги. Багато уродженців 

Конотопщини було репресовано у м. Києві та інших містах України та 

СРСР.  

У 2005 р. накладом у 3000 примірників було видано у м. Суми 

книгу «Реабілітовані історією. Сумська область. У трьох книгах. Книга 

перша. Суми ВВП «Мрія – 1» ТОВ 2005. Вона має 752 с. які 

включають: історичну довідку про область; передмову від обласної 

редколегії видання; вступну частину; розділ «Мовою документів»; 

біографічні нариси та довідки; додатки – з інформаційно-довідковими 

матеріалами, кількісними відомостями про репресованих 

(реабілітованих) громадян, переліком скорочень, іменним та 

географічним покажчиками. Включені матеріали та біографічні 

довідки по містах Суми, Глухів, Конотоп та по Білопільському, 

Буринському, Великописарівському, Глухівському, Конотопському 

районах. В матеріалах по м. Конотоп і Конотопському району є 

біографічні нариси про І.І. Радченка, П.В. Рубана, О.О. Соколовського, 

В.Я. Баска, І.С. Савича (Лукяненка). Наш земляк, письменник І.П. 

Корнющенко написав нарис про О.О. Соколовського – «Ратоборець 

правди». 

З відомостей про репресованих (реабілітованих) вміщених у 

першій книзі: було репресовано по Конотопу – 881 особа, по 

Конотопському району – 861 особа; з них за національністю по м. 

Конотоп – 623 українців, по району – 821 українець; Розстріляно: з м. 

Конотоп -199 осіб, з району – 187 осіб. Книга містить відомості про 

боротьбу влади з селянами, робітниками, військовими, інтелігенцією, 

діячами науки і культури та церквою. З книгами «Реабілітовані 

історією. Сумська область» можна ознайомитися у бібліотеках та 

мережі Інтернет. Видання є цінним історичним джерелом для 

викладачів і вчителів, студентів і учнів, краєзнавців, та всіх, кого 

цікавить історія рідного краю. Пропонуємо ознайомитися зі списком 

репресованих (реабілітованих) мешканців Присеймівської сільради. 

Список неповний, тому що не всі рідні репресованих зверталися у 

відповідні органи з проханням про перегляд справ засуджених. 

 Сподіваємося, що це допоможе встановити історичну 

справедливість згідно цих людей та членів їх родин і відкрити ще одну 

сторінку історії сіл краю.  

1. Безпалий Іван Зіновійович, 1901 р.н., с. Алтинівка  

Кролевецького району, проживав у с. Чорноплатове, українець, освіта 

початкова, селянин-одноосібник. Арешт 13.02.1930, звинувачення за 
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ст.ст. 54-8, 54-10 КК УРСР, у крадіжці та бандитизмі. Особливою 

нарадою при колегії ДПУ УРСР 22.07.1930 справа закрита. (ДА УСБУ 

в СО, спр. №9552). [2, 650]. 

2. Бурковський Євген Іванович, 1890 р.н., с. Озаричі 

Конотопського району, проживав у м. Конотоп, українець, освіта 

середня, священик. Арештований 11.10.1929. Особливою нарадою при 

колегії ОДПУ 13.01.1930 за ст. 58-10 КК РРФСР висланий на 3 роки у 

Північний край. Реабілітований 16.11.1989 прокуратурою області. 

(ДАСО, ф.Р-7641, оп. 1, спр. 792). [2, 570]. 

3. Бурмак Євстафій Несторович, 1882 р.н., с. Мельня 

Конотопського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна 

Кононівна, діти – Костянтин, Володимир, Олексій, Надія, Віра, Марія, 

Шляховий майстер 10-ї дистанції залізниці ст. Конотоп. Арештований 

09.06. 1938 за проведення диверсійної роботи, збір шпигунських 

відомостей на користь Японії. 26.09.1938 засуджений за статтями 54-6, 

54-9 до ВМП. Реабілітований 08.04. 1957 р. (ф.Р-7641, оп. 1, спр. 459) 

[1, 101].  

4. Вовкула Андрій Гнатович, 1877 р.н., с. Алтинівка  

Кролевецького району, проживав у с. Чорноплатове, українець, освіта 

початкова, селянин – одноосібник. Арешт 19.12.1937. Трійкою при 

управлінні НКВС по Чернігівській області 26.12.1937 за антирадянську 

агітацію проти колгоспного ладу та розповсюдження провокаційних 

чуток застосована ВМП. Розстріляний 30.12.1937 у м. Чернігів. 

Реабілітований 31.10.1988 обласним судом. (ДАСО, ф.Р-7641, оп. 4, 

спр. 522). [2, 655]. 

5. Вовкула Пилип Андрійович, 1900 р.н., с. Чорноплатове, 

українець, освіта початкова, селянин-одноосібник. Арешт 19.12.1937. 

Трійкою при управлінні НКВС по Чернігівській області 26.12.1937 за 

антирадянську агітацію, розповсюдження провокаційних чуток та різкі 

висловлювання пораженських настроїв застосована ВМП. 

Розстріляний 2.01.1938 у м. Чернігів. Реабілітований 31.10.1988 

обласним судом. (ДАСО, ф.Р-7641, оп. 4, спр. 522). [2, 656]. 

6. Грибач Данило Петрович, 1889 р.н., с. Озаричі 

Конотопського району, проживав у м. Конотоп, українець, освіта 

початкова, слюсар паровозного депо. Арешт 3.08.1940. Лінійним 

судом Московсько-Київської залізниці 5.02.1941 за ст. 54-10 ч.1 КК 

УРСР засуджений на 10 років ВТТ. Реабілітований 28.04.1992 

прокуратурою області. (ДА УСБУ в СО, спр. П-12137). [2, 578]. 

7. Губенко Андрій Кіндратович, 1905 р.н., с. Мельня, 

проживав у с. Чорноплатове, українець, освіта початкова, селянин-

одноосібник. Арешт 10.05. 1932. Особливою нарадою при колегії ДПУ 
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УРСР 25.10.1932 за ст. 54-11 КК УРСР висланий на 3 роки у Північний 

край. Реабілітований 6.12.1989 прокуратурою області. (ДАСО, ф.Р-

7641, оп. 3, спр. 352). [2, 661]. 

8. Денисенко Ганна Іванівна, 1872 р.н., с. Глини 

Сувалківського воєводства (Польща), проживала у с. Чорноплатове, 

німкеня, неписьменна, без визначених занять. Арешт 10.03.1944. 

Особливою нарадою при НКВС СРСР 7.10.1944 за ст. 54-1 «а» КК 

УРСР вислана на 5 років у Сузунський район Новосибірської області. 

Реабілітована 15.11.1989 прокуратурою області. (ДАСО, ф.Р-7641, оп. 

6, спр. 403). [2, 663]. 

9. Карась Микита Сергійович, 1898 р.н., с. Чорноплатове, 

українець, освіта початкова, колгоспник. Арешт 25.11. 1937, 

звинувачення за ст. 54-10 ч.1 КК УРСР. Прокурором Конотопського 

району 8.02. 1938 справа закрита. Арешт 16.03.1938, звинувачення у 

контрреволюційній пропаганді і агітації. Конотопським РВ НКВС 

7.05.1938 справа закрита. (ДА УСБУ в СО. спр.спр. П-2430, П-2487). 

[2, 671]. 

10. Кича Іван Микитович, 1894 р.н., с. Озаричі, українець, 

освіта початкова, селянин – одноосібник. Арешт 16.10.1930. 

Особливою нарадою при колегії ДПУ УРСР 23.11.1930 за ст. 54-10 КК 

УРСР висланий на 3 роки у Північний край. Реабілітований 6.12.1989 

прокуратурою області. (ДАСО, ф.Р-7641, оп. 1, спр. 720). [2, 672]. 

11. Куземко Іван Іванович, 1906 р.н., с. Чорноплатове 

Конотопського району, проживав у м. Конотоп, українець, освіта 

початкова, коваль КПВРЗ. Арешт 20.12.1937. Трійкою при управлінні 

НКВС по Чернігівській області 26.12.1937 за антирадянську агітацію 

та розповсюдження провокаційних чуток застосована ВМП. 

Розстріляний 30.12.1937 у м. Чернігів. Реабілітований 19.05.1989 

прокуратурою області. (ДАСО, ф.Р-7641, оп. 4, спр. 899). [2, 590]. 

12. Кушніренко Петро Кирилович, 1901 р.н., с. Мельня, 

проживав у с. Чорноплатове, українець, освіта початкова, без 

визначених занять. Арешт 19.12.1937. Трійкою при управлінні НКВС 

по Чернігівській області 26.12.1937 за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР 

застосована ВМП. Розстріляний 30.12.1937 у м. Чернігові. 

Реабілітований 26.05.1989 прокуратурою області. (ДАСО, ф.Р-7641, 

оп. 4, спр. 859). [2, 678]. 

13. Кушніренко Феодосій Григорович, 1896 р.н., с. Мельня 

Конотопського району Сумської області, українець, освіта середня. 

Проживав у с. Мельня, селянин. Заарештований 02.1.1920 як соціально 

небезпечний елемент. За постановою Чернігівського губ ревтрибуналу 
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від 20.03.1920 справу припинено. Реабілітований 30.12.1998. (ДАЧО. – 

ф. Р.-4609. – оп. 1. – спр. 1062). [4, 658].  

14. Логвинець Андрій Сидорович, 1898 р.н., с. Чорноплатове, 

українець, освіта початкова, ремонтний робітник 29 околодку 

Московсько-Київської залізниці. Арешт 13.02.1930. Звинувачення за 

ст.ст. 54-8, 54-10, у бандитизмі та крадіжці чужого майна. Особливою 

нарадою при колегії ДПУ УРСР 22.07.1930 справа закрита. (ДА УСБУ 

в СО, спр. № 9552). [2, 678]. 

15. Малявко Павло Іванович, 1912 р.н., с. Чорноплатове 

Конотопського району, українець, освіта початкова, селянин-

одноосібник. Судовою трійкою ДПУ в 1931 позбавлений волі на 3 

роки. Реабілітований 10.06.1994 прокуратурою області. Житель м. 

Конотопа. (Архів міської комісії з питань реабілітованих). [2, 602]. 

16. Михалко Михайло Григорович, 1901 р.н., с. Чорноплатове, 

українець, освіта початкова, селянин-одноосібник. Арешт 13.02.1930, 

звинувачення за ст.ст. 54-8, 54-10 КК УРСР та у крадіжці чужого 

майна і бандитизмі. Особливою нарадою при колегії ДПУ УРСР 

22.07.1930 справа закрита. (ДА УСБУ в СО, справа №9552). [2, 684]. 

17. Радчик Василь Захарович, 1896 р.н., с. Озаричі, українець, 

освіта початкова, кондуктор залізничної станції Конотоп. Арешт 

12.10.1948, звинувачення за ст. 54-1 «а» КК УРСР. Управлінням МДБ 

по Сумській області 28.07.1949 справа закрита. (ДА УСБУ в СО, спр. 

П–3513). [2, 695]. 

18. Самоха Іван Михайлович, 1887 р.н., с. Чорноплатове, 

українець, освіта початкова, селянин – одноосібник. Арешт 11.04.1931. 

Звинувачення за ст. 54-10 КК УРСР. Уповноваженим ДПУ УРСР по 

Конотопському району 6.05.1931 справа закрита. (ДА УСБУ в СО, спр. 

П-881). [2, 699]. 

19. Скосар Йосип Юхимович, 1897 р.н., с. Мар’янівка, 

українець, освіта початкова, колгоспник. Арешт 21.08.1937. 

Особливою нарадою при НКВС СРСР 4.12.1937 за ст.ст. 54-6, 54-11 

КК УРСР ув’язнений на 10 років у ВТТ. Реабілітований 25.07.1961 

військовим трибуналом Київського ВО. (ДАСО, ф.Р-7641, оп. 2, спр. 

472). [2, 701]. 

20. Сніжко Михайло Петрович, 1867 р.н., с. Присеймів’я, 

українець, неписьменний, селянин – одноосібник. Арешт 6.08. 1936. 

Чернігівським обласним судом 8 січня 1937 за ст. 54-10 ч.1 КК УРСР 

засуджений до позбавлення волі на 3 роки. Верховним судом УРСР 

10.03.1937 справа направлена на новий розгляд. Київським обласним 

судом 14.05.1937 за цією ж статтею засуджений на 2 роки. 
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Реабілітований 10.09.1992 Генеральною прокуратурою України. (ДА 

УСБУ в СО. спр. П-1275).  

[2, 702]. 

21. Солодушко Андрій Тихонович, 1906 р.н., с. Чорноплатове 

Конотопського району, проживав у м. Конотоп, українець, освіта 

початкова, кочегар паровозного депо. Арешт 27.11.1937. Трійкою при 

управлінні НКВС по Тульській області 7.12.1937 за контрреволюційну 

агітацію ув’язнений на 8 років у ВТТ. Реабілітований 29.12.1960 

обласним судом. (ДАСО, ф.Р-7641, оп. 6, спр. 379). [2, 623]. 

22. Солодушко Кузьма Тихонович, 1915 р.н., с. Чорноплатове, 

українець, освіта початкова. Робітник будівельного цеху КПВРЗ (м. 

Конотоп). Арешт 27.11.1937. Трійкою при управлінні НКВС по 

Тульській області 7.12.1937 за антирадянську контрреволюційну 

агітацію ув’язнений на 8 років у ВТТ. Реабілітований 19.07.1989 

прокуратурою області. (ДАСО, ф.Р-7641, оп. 5, спр. 166). [2, 702]. 

23. Титенко Павло Тимофійович, 1908 р.н., с. Мельня 

Конотопського району, проживав у с. Любитове, українець, освіта 

початкова, колгоспник. Арешт 9.12.1937. Трійкою при управлінні 

НКВС по Чернігівській області 10.12.1937 за ст. 54-10 КК УРСР 

застосована ВМП. Розстріляний 16.12.1937 у м. Чернігів. 

Реабілітований 22.05.1989 прокуратурою Сумської області. (ДАСО, ф. 

Р-7641, оп. 4, спр. 674). [3, 254]. 

24. Хайлук  Гавриїл Улянович, 1924 р.н., с. Мельня 

Конотопського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ольга 

Лаврентіївна. Колгоспник. Арештований 07.12.1950 за те, що травні 

1942 був вивезений до Німеччини (м. Бонн) на різні роботи. В березні 

1945 р. був звільнений англо-американським військами і утримувався 

в Боннському таборі для радянських громадян, які повертались в 

СРСР. Там був завербований в якості агента американського розвід 

органу для проведення в СРСР а/р агітації на користь Америки. 24.03. 

1951 засуджений за ст.ст. 54-1 «а», 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. 

Реабілітований 15.10.1957 р. (ф.Р-7641, оп. 1, спр. 430) [1, 134]. 

25. Федченко Василь Павлович, 1883 р.н., с. Озаричі. 

Проживав у с. Вирівка, українець, освіта середня, начальник 

залізничного роз’їзду. Арешт 16.10.1930. Особливою нарадою при 

колегії ДПУ УРСР 26.11.1930 за ст. 54-10 КК УРСР висланий на 3 роки 

у Північний край. Реабілітований 30.11.1989 прокуратурою області. 

(ДАСО, ф.Р-7641, оп. 2, спр. 865). [2, 708]. 

26. Федченко Григорій Семенович, 1901 р.н., с. Чорноплатове, 

українець, освіта початкова, селянин – одноосібник. Арешт 30.03.1932. 
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Звинувачений за ст. 54-10 КК УРСР. Прокурором Конотопської 

дільниці 8.07.1932 справа закрита. (ДА УСБУ в СО, спр.П-5924). [2, 

708,709]. 

27. Якут Іван Якович, 1910 р.н., с. Озаричі, українець, освіта 

початкова, колгоспник. Арешт 16.07.1947. Військовим трибуналом 

військ НКВС Сумської області 2.11.1947 за ст. 54-8 КК УРСР 

засуджений на 10 років ВТТ. Військовим трибуналом військ НКВС 

Українського округу 24.01.1948 справа направлена на новий розгляд. 

Військовим трибуналом військ МВС Сумської області 18.02.1948 за ст. 

54-8 засуджений до позбавлення волі на 25 років. Реабілітований 

26.12.1997 прокуратурою області. (ДА УСБУ в СО, спр. №1717). [2, 

717]. 

 

Література: 

1.Книга Пам’яті Сумської області: в 3 т. – т. І. Забуттю не підлягає: 

анотований покажчик /Суми: Видавництво «Ярославна», 2007. 

2.Реабілітовані історією: Сумська область: у двадцяти семи томах: у 

трьох книгах: книга перша. Суми, 2005.  

3. Реабілітовані історією: Сумська область: у двадцяти семи томах: у 

трьох книгах: книга друга. Суми, 2013.  

4. Реабілітовані історією. Чернігівська область. Книга 5, Чернігів, 

2014.  

Примітки: ДАСО – Державний архів Сумської області. ДАЧО – 

Державний архів Чернігівської області. ДА УСБУ в СО – Державний 

архів Управління Служби Безпеки України в Сумській області. НКВС 

– Народний комісаріат внутрішніх справ. ДПУ – Державне політичне 

управління. МДБ – Міністерство державної безпеки. КК УРСР – 

Кримінальний кодекс УРСР. ВТТ – виправно-трудовий табір, ВМП – 

вища міра покарання.  

 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ 

 ГРОМАД КОНОТОПА 

Коноваленко В.О., учень 

Конотопська ЗОШ № 10 

Дослідженням релігійного життя Сумщини в 90-ті роки ХХ 

століття займався Олександр Миколайович Сотник історик та 

письменник, який видав дві книги нарисів з історії релігійних конфесій 

та громад Сумської області [1]. Основну увагу в своїх працях автор 
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приділив місту Суми [2]. Стосовно міста Конотоп аналогічну роботу 

ніхто з дослідників та науковців не проводив, хоча сьогодні Конотоп є 

багатоконфесійним містом. На території Конотопської міської ради 

офіційно функціонує 12 конфесій, які представляють 29 релігійних 

громад. За різноманітністю конфесій, кількістю громад, чисельністю в 

них прихожан християнські громади міста (православні, католики та 

протестанти) є такими, що лідирують.  

Найбільше конфесійне різноманіття становлять протестантські 

релігійні громади Конотопа: 5 конфесій, 7 громад. Іудейські громади 

Конотопа представлені трьома гілками іудаїзму: ортодоксальні іудеї, 

громади прогресивного та месіанського іудаїзму. У 2001 році в 

Конотопі зареєстровано релігійну громаду Чистої Релігії (Сахаджа-

Йога).  

За територіально-конфесійною ознакою місто можна 

розділити на п’ять мікрорайонів, які сформувалися під впливом 

сукупності факторів: природно – географічного, історико-

географічного та соціально-географічного. 

1. Центральний мікрорайон міста та історичне ядро Конотопа. 

На території мікрорайону традиційно представлені православні та 

іудейські релігійні громади.  

2. У мікрорайоні Загребелля сформувалася лише одна 

домінуюча релігійна громада - православна громада Московського 

Патріархату. 

3. Селище Підлипне. Аналогічно до Загребелля у Підлипному 

також домінує лише одна православна громада але вже Київського 

Патріархату. 

4. Залізничний мікрорайон. Конфесійна структура 

залізничного мікрорайону кардинально відрізняється від інших 

мікрорайонів міста, тут сконцентровані всі офіційно зареєстровані 

релігійні осередки протестантів Конотопа і вони ж посідають провідне 

місце за своєю чисельністю серед релігійних громади мікрорайону.  

5. Мікрорайон новозабудов міста. У мікрорайоні 

зареєстровано лише три релігійні громади й представлені вони трьома 

різними конфесіями: православні, католики та новітні релігійні 

громади.  
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ТОПОНІМІКА КОНОТОПА ТА КОНОТОПЩИНИ: ОЙКОНІМИ 

ТА ГІДРОНІМИ 

Приходько Д.С., учениця, Олех А.П., учитель 

Конотопська ЗОШ № 3  

Топоніміка – розділ ономастики, що вивчає географічні назви 

(топоніми), їх походження, смислове значення, розвиток, сучасний 

стан, написання та вимову. Основними різновидами топоніміки є 

хороніми, ойконіми, гідроніми,  дрімоніми, ороніми, дромоніми, 

геоніми та інші.  

Топооснова і топоформант – це смисловий компонент 

топоніму та словоутворюючий елемент, дві складові будь-якої 

словотвірної моделі географічної назви.   

Урбаноніми – це назви внутрішньоміських об’єктів. У них 

відбилася історія міста. Наприклад, район Зеленчак нагадує про те, що 

багато років тому теренами цієї частини міста протікала річка з такою 

ж назвою, а назва  частини міста Сім Вітрів зумовлена характерним 

плануванням розбудови житлового кварталу. Іншим районом міста є 

Куба. Цю назву він міг отримати внаслідок того, що тут проживали 

люди, які проходили службу в країні Кубі й поверталися. Але більш 

правдоподібною є версія, що ця  назва характеризує віддаленість 

району від центру міста, як і відповідна країна була далекою для 

Радянського Союзу [1].  

Далі слід зупинитися на двох ойконімах, характерних для 

міста, назви яких запозичені з Китаю та Ізраїлю. Мова піде про готель 

«Шанхай» та будинок «Палестина». 

Рішення одного із місцевих бізнесменів назвати один із готелів 

Конотопа «Шанхаєм» може викликати посмішку, адже відомо, що 

після російсько-японської війни у багатьох місцях різні брудні, з 

нашвидкоруч побудованими бараками, поселення, малопридатні для 

нормального життя, почали називати Шанхаями. 

За словами мешканця міста Голубкова Юрія Яковлевича 

(1965), єврея за походженням, у роки Другої світової війни 

конотопчани евакуювалися до Ізраїлю (до 1947р. - Палестина), а після 

її закінчення поверталися на терени міста, де вже не мали домівки, 

тому їм надали прихисток в окремому будинку з маленькими 

комунальними квартирами. Так, ця будівля, «наповнена» євреями, 

отримала символічну назву «Палестина». 

Первісно всі власні назви виникали стихійно. Можна 

стверджувати, що в ранній період історії людства їх назви походили: 
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від зовнішніх характерних ознак вулиці (Мостова, Завальна, 

Дрижчовська); від її географічного розташування в населеному пункті 

(Нижня, Висока, Подвальна, Садова) тощо. З іншого боку, 

найменування може відбуватись і вольовим шляхом. Такий спосіб 

надання власних назв починає превалювати з посиленням ролі 

держави в житті людини й громади, коли імена стають об’єктами 

юридичного регламентування і підпадають під ретельний державний 

контроль. Характерною ознакою власних назв, наданих 

адміністративним шляхом, є наявність у їхньому змісті ідеологічного 

навантаження (спочатку вулиці Блюхера, Чапаєва, братів Радченків, 

тепер – Олександра Музичка, братів Лузанів) [2].  

Ойконіми (села і селища) Конотопщини ми класифікували за 

походженням, наприклад: антропонімічні назви (с. Андріївське,  с. 

Анютине, с. Бережне, с. Мар'янівка,    с. Михайло-Ганнівка та інші); 

походження назви яких зумовлені особливостями рельєфу (села Броди, 

Грузьке, Рівчаки) тощо.  

Окремої класифікації потребують гідроніми Конотопщини. 

Наприклад, річки Куколка і Єзуч несуть у своїй основі імена давніх 

кельтських язичницьких божеств Езуса і Кукула, а озера за 

походженням можна поділити на ті, що утворені від назв тварин та 

рослин і т. д. 

За способом словотвору розрізняють суфіксальне, 

префіксальне, префіксально-суфіксальне словотворення і складання 

основ. Найбільшу групу складають ойконіми, утворені за допомогою 

суфіксів (-н-  (Бережне, Вільне); -ик-,      -инк-, -ка-, -ечк- (Совинка, 

Дубинка); -ськ-, -цьк, -зьк- (Грузьке, Козацьке)). Для гідронімів  досить 

поширений суфікс -к(а)-: наприклад річка Куколка (Кукілка, Лялечка). 

Інші гідроніми, такі як Сейм, Ромен, Єзуч, утворені безафіксним 

словотворенням [3]. 
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ЕРГОНІМІКОН МІСТА КОНОТОП 

Лебідь Ю., учениця, Онищенко Ю.В., учитель 

Конотопська ЗОШ № 10 

Щодня ми з вами проходимо, проїжджаємо чималі відстані й 

навіть не задумуємось над тим звичним, що нас оточує. Дивлячись у 

вікно громадського транспорту помічаємо величезну кількість 

яскравих найменувань, які спонукають нас звернути на них увагу. Але 

чи замислюємось ми над тим що собою являють ці назви і чому вони 

виникають? Із зростанням новоутворених спілок людей з’являється 

проблема вибору їхніх назв. Власні назви ділових об’єднань, у тому 

числі союзи, організації, заклади, корпорації, підприємства, 

товариства, гуртки, становлять окрему тематичну групу українських 

онімів, на позначення якої вживають термін «ергонім». 

Аналіз наукової літератури дав змогу сформулювати таке 

визначення ергонімів: ергоніми - це найменування державних, 

громадських і суспільно - політичних установ, організацій, 

промислових підприємств державної й приватної форм власності, 

зокрема заводів, фабрик, виробничих фірм тощо. 

У дослідженні використовуємо поняття «ергоніми» як назви 

магазинів та кафе. Навіщо нам потрібні ергоніми? Яка їхня роль? 

Ергоніми реалізують такі функції: 

• атрактивну - привертання уваги споживачів; 

• інформативну - передача інформації про тип установи, 

фірми тощо; 

• сугестивну (вплив на підсвідомість); 

• емотивну (впливу на емоційну сферу споживачів у 

рекламних цілях); 

• оцінну (встановлення позитивного ставлення до 

об’єкта найменування); 

• естетичну (апеляція до почуттів прекрасного, 

корисного, престижного); 

• культурно-проективну (проекція на культуру, 

прецедентні феномени, стереотипи культури); 

• ідентифікаційну (ототожнення установи з ім’ям 

або прізвищем власників або з іншими установами власника); 

• криптофорну (шифрування задля створення загадковості, 

викликання цікавості - Т. Романова називає такі ергоніми шифровками 

або ребусами, а Н. Голєв - індексами). 
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       Для дослідження мотивації ергонімів м. Конотоп 

використовуємо авторську концепцію мотивації О.Селіванової, яка 

пропонує досліджувати первинне походження найменувань закладів, а 

також власне розуміння назви власників установ, організацій тощо. 

Все це ми намагалися дослідити та систематизувати у нашій роботі, 

аналізуючи ергоніми рідного міста[1].  Залежно від статусу обраного 

мотиватором фрагмента ми виокремили пропозиційний, асоціативно-

метафоричний  і змішаний типи мотивації. 

Пропозиційна мотивація характеризується вибором 

мотиваторів як мисленнєвих аналогів ситуації, що характеризуються 

відносною об’єктивністю, внутрішньою несуперечливістю й 

позначаються мовними одиницями у прямих значеннях. Мотиватором 

багатьох ергонімів міста є власне позначення об’єкта продажу: 

«Конотопм’ясо», «Конфетка», «Рибацькі снасті», «Вишуканий одяг», 

«Ритуальні послуги», «Аудіо-відео», «Avon» тощо. Доволі поширеними 

є мотиватори суб’єкта виробництва - роль суб’єкта виконує власник 

магазину чи кафе: «Галина», «Валентина» , «Наталка», «Роман і 

Наталка», «Тетяна», «Світлана» тощо. 

У пропозиційно-мотивованих ергонімах представлені різні 

компоненти предикатно-аргументних структур: дестинатив як 

компонент призначення товару: «Будмаркет», «Бджоляр», 

«Чистюля» тощо; компонент рівня якості: 

«Де Люкс», «Еко-маркет», «Медсервіс», «Імідж-люкс» тощо; 

комітатив як компонент суміжності з об’єктом продажу «Алло», 

«Київстар»,«Life» тощо. 

Асоціативно-термінальна мотивація, на відміну від 

пропозиційної, за загальним механізмом є метафоричною [2]. 
Метафоризація є найпродуктивнішим креативним засобом 

збагачення мови, виявом мовної економії, семіотичною 

закономірністю, що виявляється у використанні знаків однієї 

концептуальної сфери на позначення іншої, схожої з нею в якомусь 

відношенні або асоційованої з нею. Метафора заперечує належність 

об’єкта до того класу, у який він насправді включений, і стверджує 

його входження до категорії, до якої він не може бути віднесений 

раціонально. Так, сюди відносимо: Магазин «Салют» (продуктовий 

магазин), магазин «Лал» (магазин канцтоварів) тощо. 

Поєднання в ономасіологічній структурі мотиваторів різного 

статусу в структурі знань про позначене представляє змішаний тип 

мотивації: «Зоосвіт» (де перша частина вказує на об’єкт продажу, а 

друга - на позначення величини магазину), магазин «Гостинний» 

(назва вказує на люб’язність, гостинність прийомів у магазині, а також 
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на масштабність та простір) тощо. За частотністю вживання найбільш 

поширеними є ергоніми на позначення об’єктів продажу (13), 

антропонімічні ергоніми (10), мережі магазинів (9), на позначення 

рослинного та тваринного світу (8), на позначення атмосфери (6); 

продуктів харчування (6); час, епоха (4); казкові, літературні та 

міфологічні назви(4); згадки про дитинство (3), топоніми (3); 

назви, які вказують на розташування (3); слухові рецептори (2); 

поза класифікацією (12). 

Ергоніми міста Конотоп надзвичайно різноманітні за своєю 

будовою. 

Можемо стверджувати, що для міста Конотоп характерна 

багатошарова ергономічна палітра, що мотивується пропозиційно, 

асоціативно-метафорично змішано. 
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ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА НА ТЕРИТОРІЇ КОНОТОПЩИНИ 

Лушня І.О., учениця, Михайлик О.О., учитель 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

Дана тема, в якій висвітлені події Другої світової війни, що 

відбувалися на території  Конотопського району, привертають увагу 

дослідників, які займаються історією рідного краю. Ці події не лише 

визначили тривалу економічну та політичну кризу на Конотопщині під 

час війни та нацистського окупаційного режиму, але й значною мірою 

вплинули на внутрішні і зовнішньо - політичні процеси в Сумській 

області в 1941 – 1943рр. 

Наступ гітлерівської Німеччини, фактично можна вважати 

точкою відліку процесу переорієнтації політичних сил в Сумській 

області. Найбільше від цих подій постраждало незахищене населення 

Конотопського району, яке було непідготовлене до розгортання 
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воєнних дій і не мало змоги захиститися від ворога: ні соціально, ні 

економічно, ні фізично, ні психологічно. 

Розглянути приховані сторінки історії тих важких для 

населення подій, які змусили людей йти на рішучі вчинки, виявляти 

свою мужність, героїзм, патріотизм та незламність перед ворогом. 

Сільське господарство фактично було зруйноване і зведене до 

примітивних форм існування (широке використання ручної праці, 

волів і корів як тяглової сили тощо). У колгоспах, радгоспах  та 

господарствах селян і робітників відібрано безліч корів, свиней, овець 

і кіз, домашньої птиці, зруйновано багато колгоспних будівель. 

Відступаючи, гітлерівці знищували те, що залишилось. 

Повністю знищена легка, харчова, будівельна промисловість, 

підприємства, які не були евакуйовані. На території району підірвано 

7 залізничних вузлів і станцій, 2 депо, 6 мостів, 235 км залізничних 

колій. Фашисти зруйнували 211 приміщень навчальних, культурно – 

освітніх та медичних установ і закладів, пограбували бібліотеки, 

лабораторії, музеї [3, с. 108]. 

Фашисти зруйнували приміщення навчальних, культурно – 

освітніх та медичних установ і закладів, пограбували бібліотеки, музеї. 

 Для населення району таке зухвале ставлення фашистів 

породило нестерпний гнів та ненависть. 

 Віроломний напад фашистських агресорів викликав гнів і 

глибоке обурення трудящих. У селах відбувалися багатолюдні 

мітинги, учасники яких висловлювали рішучість стати на захист 

Батьківщини, самовідданою працею забезпечити міцний тил і 

створити всі необхідні умови для перемоги над ворогом. До 

військоматів, партійних і комсомольських комітетів почали надходити 

заяви від людей різного віку з проханням послати їх на фронт. 

Особливу ініціативу виявила молодь. Уже в перші дні війни від юнаків 

і дівчат району надійшло 543 заяви [2, с. 124]. 

 На початку Другої світової війни, у 1941 році, тисячі жителів 

міста та району пішли на фронт. Йшли сім’ями. 

 У вересні 1941 року на території Конотопського району 

розгорнулись бойові дії. Уродженці міста та району мужньо боролися 

із ворогом на фронтах Другої світової війни. Запеклі бої відбувалися в 

с. Камінь, с. Хижки, де загинуло дуже багато солдатів Червоної Армії.  

 В окупації район перебував з 18 вересня 1941 року до 11 

вересня 1943 року.  

Отже, саме партизани, їх підпільна діяльність відіграли важливу 

роль під час визволення рідного краю від нацистсько – окупаційного 
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режиму. Населення міста та району рішуче йшло до перемоги і не 

здавалося. 

Не маючи досвіду партизанської та підпільної роботи, на 

початку було багато  недоліків і помилок в організації цього руху. 

Зараз це по різному оцінюється. Історія руху опору є однією з 

найбільш сфальсифікованих тем Другої світової війни. Дається 

позитивна і негативна оцінка дій партизан та підпільників. 

При звільненні Конотопа відзначилась велика кількість 

радянських воїнів. В тяжких боях міцніла дружба братніх народів 

нашої Батьківщини, прикладів цьому багато. 

Майже два роки тривала окупація міста фашистськими 

варварами. Встановлення «нового порядку» загарбники почали з того, 

що із зрадників Батьківщини організували поліцію, закрили школи, 

лікарні, клуби, проводили обшуки та арешти місцевих жителів. Понад  

1100 жителів міста та району було відправлено на рабську працю в 

Німеччину, де вони терпіли неймовірні знущання. Але найбільшим 

злочином вчиненим фашистським недолюдками, був розстріл на 

околиці міста більше 30 тисяч військовополонених та мирних жителів 

[1, с. 17-18]. 

А скільки горя довелося сьорбнути людям, які пережили тягар 

окупації, де також на багатьох чатували не лише наруга, а й смерть. 

Навіть після завершення цієї найжорстокішої бійні ХХ століття ще 

гинули дітлахи в повоєнних полях від залишених тут снарядів та мін. 

Великої шкоди завдали місту фашистські окупанти під час 

свого відступу. Вони зруйнували 15 цехів КПВРЗ, вокзал, пошту, 

Будинок Рад, телеграф, механізований цегельний завод, багато цехів 

заводу «Червоний металіст», м’ясокомбінат, млин завод, міську 

електростанцію тощо. Збитки, нанесені місту, обчислювались в 153.7 

млн. карб [4, с. 89].  

Саме зусиллями народної маси були відбудовані підприємства 

та покращення економічного становища  району. Пошани 

заслуговують люди, які своєю працею та плідними зусиллями не 

дозволили занапастити економічну стабільність довоєнних років. 

Український народ низько схиляє голови перед ратними 

подвигами жінок – воїнів. Їх імена золотими літерами викарбувані на 

Меморіалах Слави рідних сіл, на пам’ятниках за місцем поховання. І 

ми гордимося своїми відважними землячками і пам’ятаємо їх 

поіменно. 

Про Другу світову війну написано дуже багато, знято сотні 

документальних і художніх фільмів, але значно глибше люди 

переймаються трагедією війни, коли вона висвітлена через реалії 
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вашої малої батьківщини, через долі людей вашого рідного села. 

Бентежать пам'ять знайомі імена, прізвища, хвилюють близькі вашому 

серцю назви сільських кутків, полів, лісів, урочищ, які ви сходили, як 

казав поет, малими босими ногами. Зворушливі, щирі розповіді 

безпосередніх учасників тих подій, у яких відображено основну 

хроніку лихоліття. Саме тому, доцільно займатися  історикам 

дослідженням  воєнних подій під час Другої світової війни на 

батьківщині, в своїй області, районі, містечку чи селищі, щоб 

пам’ятати наших героїв і відтворювати сторінки тих подій, які ніхто й 

ніколи не забуде.    
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КОНКУРЕНЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНИХ КОЛЕКТИВІВ У 

КОНОТОПІ В ХХ СТ. ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ В МІСТІ 

 

Сидоренко В.В., учень 

Конотопська міська гімназія 

Постановка проблеми. Вивчення спортивного руху минулих 

років відкриває перспективи подальших досліджень розвитку 

фізкультури як суспільного явища. Актуальність дослідження 

полягає в можливості введення в науковий обіг не досліджених раніше 

історичних фактів розвитку  Сумщини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історія розвитку 

фізичної культури в місті Конотоп Сумської області представлена в 

ряді досліджень (А. Бобильова,  А. Кудренка, В. Сапожнікова [1], В. 

Маринченка, В. Сидоренка) [2]. Однак розвиток конкуренції між 
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фізкультурними колективами в Конотопі в ХХ ст. не був предметом 

окремого дослідження. 

 Виклад основного матеріалу.  До 1920 р. в Конотопі існувало 

спортивне товариство (далі СТ) «Сокіл», яке об’єднувало молодь 

заможних та привілейованих класів.  1922 р. створюється Робітничий 

спортивний клуб залізничників, [2], де займалася робітнича молодь, 

юнаки навчальних  закладів. 1928 р. введений у дію Клуб 

залізничників (згодом – Будинок культури) зі спортзалом, у 1928–1932 

рр. стадіон «Локомотив», що склало єдиний комплекс [3]. 1930 р. при 

Паровозоваго-норемонтному заводі (КПВРЗ) створено СТ 

«Локомотив». Організація Всесоюзних СТ «Спартак» (1935р.) та 

«Локомотив» (1936 р.) пожвавила міське спортивне життя [4]. 

Незабаром у Конотопі налічувалось близько 10 СТ: «Локомотив», 

«Спартак», «Родина», «Красная Звезда» та ін. Проводились міські 

змагання, збірні команди Конотопа брали участь в обласних та 

Всеукраїнських змаганнях [2]. У 1950 р. в місті діяли 12 СТ, які 

об’єднували 60 підприємств, організацій: «Локомотив», «Спартак», 

«Трудові резерви», «Шахтар», «Іскра» та ін. Працювали 3 стадіони, 5 

спортзалів та 52 майданчики. Культивувалося 14 видів спорту [5, 

06.08.1950]. 

1950 р. СТ «Локомотив» було лідером із фізичної культури: 

1400 спортсменів, 25 первинних фізкультурних колективи, 249 осіб 

отримали й підвищили спортивні розряди, 580 склали норми ГПО. 

Волейболістки «Локомотива» були чемпіонками області та 

Московсько-Київської залізниці 1947–1949 рр., «Звезда» – переможець 

усіх обласних футбольних змагань 1949–1951 рр. [1]. 1949 р. на базі 

КЕМЗ організоване СТ «Шахтар». Заводські команди почали 

конкурувати з кращими командами області [5, 18.09.49]. Упродовж 

1950-х рр. КПВРЗ – лідер зі спортивної роботи (входив до 

«Локомотива»). На міській спартакіаді 1958 р. І місце зайняв КПВРЗ, 

починаючи з 1959 р. 5 років на спортивній арені домінував КЕМЗ. 

1959 р.  «Шахтар» у ході реорганізації увійшов до СТ «Авангард» [2].   

Лідерами в області були колективи СТ «Авангард» (КЕМЗ), 

«Спартак» («Рембаза», Медучилище), «Трудові резерви» (ГПТУ-4, 

КІПТ), команди СТ «Локомотив» брали участь у спортивних заходах 

Південно-Західної залізниці та Всеукраїнських змаганнях 

залізничників. 1968 р. Президія ради обласних спортивних товариств і 

організацій третій рік поспіль присудила І місце в області й перехідний 

Червоний Прапор фізкультурникам Конотопа за успіхи в розвитку 

фізичної культури і спорту в місті [5, 13.08.1966]. З’являлися нові 

гравці, команди (наприклад, Конотопського заводу поршнів та ін.). 
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Міські змагання були напруженими й принциповими. Конотопці 

традиційно брали участь в обласних та республіканських першостях. У 

1970 р. тільки міський комітет із фізкультури і спорту провів 109 

змагань. До кінця століття темпи зростання як СТ, так і окремих 

клубів, знизилися. Але на спортивну арену міста вийшли фізкультурні 

колективи заводів «Мотордеталь», «Арматурного» та 

«М’ясокомбінату» («Рефрежератор»). 

Отже, конкуренція фізкультурних колективів міста, 

представлена на різнорівневих змаганнях, сприяла потужному 

системному розвитку фізичної культури в Конотопі в ХХ ст., 

культивуванню різних видів спорту. 
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ГЕРОЇЧНИЙ ШЛЯХ ВОЇНА-ЗЕМЛЯКА ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО 

СОЮЗУ КОЖЕДУБА ІВАНА МИКИТОВИЧА 

 

Юрко Д.О., студент, Бадьор В.М., ст. викладач 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Сумщина наша мала Батьківщина. Вона має героїчну історію. 

Тема, яка досліджується стосуеться життя наших земляків, тих хто 

вершив цю героїчну історію, чиї імена вписані в Книгу Пам’яті за 

мужність та героїзм проявлені в другій світовій війні, отримав 

найвищу нагороду- звання героя Радянського Союзу [1]. 

Іван Кожедуб - великий українець. І найбільший ас союзників 

Кожедуб - один із трьох тричі Героїв СРСР. На фронт його відправили 

з гауптвахти. Коли оформляли документи, Іван сказав начальнику 

училища: "Ви про мене ще почуєте!". У відповідь почув: "Іди, німці з 

тебе стружку знімуть" [2]. 

У 1940 році Кожедуб був призваний в Червону Армію і 

незабаром визначений на навчання в Чугуївське військове авіаційне 
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училище. Як один з кращих курсантів, після закінчення курсу в 1941 

році Іван був залишений в училищі на посаді інструктора [2]. 

У кожного льотчика - аса свій, властивий тільки йому одному, 

почерк у небі. Був він і у Івана Кожедуба - людини, в характері якого 

гармонійно поєднувалися мужність, відвага і виняткове 

холоднокровність. Він умів точно і швидко зважити обстановку, 

миттєво знайти в ситуації, що склалася єдино вірний хід. Машиною 

володів віртуозно, міг керувати із закритими очима [3]. 

Іван Микитович Кожедуб на фоні Ла-5ФН (бортовий № 14) З 

травня 1944 року воював на Ла-5ФН, побудованому на кошти 

колгоспника Сталінградської області В. В. Конєва. Через кілька днів 

збив на ньому Ju 87. Протягом 6 наступних днів збив ще 7 літаків. 

Наприкінці червня він передав свій Ла-5ФНК. А. Євстигнєєву (згодом 

двічі Герою Радянського Союзу), а самого Кожедуба тоді направили у 

навчальний полк для перепідготовки на винищувач Ла-7 [4]. 

Бронзовий бюст Кожедуба встановлений на батьківщині 

льотчика, у селі Ображіївка. 

Вулиця на Південному-Сході Москви (Росія) — вулиця 

Маршала Кожедуба. 

Про Кожедуба знятий документальний фільм «Таємниці 

століття. Дві війни Івана Кожедуба». 

Дитинство Івана описане в книзі для дітей Валерія і Наталі 

Лапікури: «Про Григорія Сковороду, Жана Анрі Фабра, Петра 

Котляревського, Івана Кожедуба, Михайла Остроградського» [5]. 

Іван Микитович Кожедуб – людина,  в характері якої 

гармонійно поєднувались мужність, відвага і  чесність. Досягнувши в 

своєму житті такого високого становища, він залишався простим і 

прівітним чоловіком, немало допомагав своїм односельцям у 

вирішенні всіляких складних життєвих питань. 
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СТАНОВЛЕННЯ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ В РЕСПУБЛІЦІ 

ТРИНІДАД І ТАБАГО 

 

Кузьмін Д.В., к.ю.н., ст. викладач 

Конотопський інститут СумДУ 

Розвиток правових систем невеликих за територіальним 

розміром острівних держав є цікавим для вивчення сучасною 

правовою наукою. Розвиток правової традиції в подібних регіонах 

проходив зазвичай за одним з двох найпоширеніших  сценаріїв. По-

першому сценарію - це шлях інтеграції правових елементів з 

метрополії до колонії, характерний для більшості острівних країн 

постколоніального періоду. По-другому сценарію місцеві норми права, 

які були сформовані протягом століть відігравали для місцевого 

населення значну роль в їхньому світогляді. Що й змусило пізніше 

правлячі кола таких країн вже в XX – XXI ст. під час активного 

процесу національного законотворення спиратися на місцеву правову 

традицію, мінімально запозичуючи правові елементи з іноземних 

правових систем. 

Поява в басейні Карибського моря Іспанії та її активна 

колонізаційна політика дала поштовх до активного перенесення 

європейських інститутів до нововідкритих та приєднаних територій. 

Іспанська культура, світогляд і право лягли в основу ментальності 

більшості населення сучасних країн Іберо-Америки тим самим 

вплинувши і на розвиток місцевого судоустрою регіону. В цій череді 

країн басейну Карибського моря особливо цікаве становище займає 

Республіка Тринідад і Тобаго. Не дивлячись на те, що першочергово 

цю територію колонізували іспанці, вплив на розвиток сучасної 

судової системи Тринідад і Тобаго вони не здійснили не зважаючи на 

територіальну близькість іспаномовних країн. 

Територія острова Тринідад була приєднана до іспанської 

корони в 1532 році. Джерел пов’язаних з історією судочинства періоду 

іспанського володарювання на Тринідаді не вдалося віднайти, але 

враховуючи незначну кількість населення, що проживала на острові є 

мало імовірна наявність постійно діючого суду навіть першої інстанції. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%A2
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Лише з 1783 року коли розпочався активний процес переселення 

французьких католицьких плантаторів та іммігрантів з острова Гаїті 

виникає потреба в необхідності розгляду справ в судовому порядку. 

Поява на острові великої кількості мігрантів призвела до активізації 

конфліктних ситуацій, що приводило до збільшення кількості 

майнових та господарських спорів.  

На території Тобаго іншого великого острову регіону, 

населення майже не було і ця територія була майже не освоєною. В 

зв’язку з чим Тобаго постійно переходив під контроль різних 

європейських колоніальних держав, а в 1704 році взагалі був 

проголошений нейтральною територією і лише в 1763 році острів 

перейшов під контроль Великої Британії.  

В 1797 році англійці під керівництвом головнокомандувача в 

Вест-Індії сера Ральфа Аберкромбі розпочинають активну фазу 

бойових дій проти володарювання Іспанії в регіоні. Військові Великої 

Британії висаджуються на острів Тринідад і вже в лютому 1797 року 

на цій території призначають першого губернатора Тринідаду сера 

Томаса Піктона, тим самим започаткувавши на острові роботу 

англійської адміністрації.  

В 1802 році Іспанія при підписанні Ам'єнського мирного 

договору передала Тринідад на користь Великій Британії. Право на 

володіння Табого англійською короною остаточно було підтверджено 

при підписанні Парижського договору 1814 року. Таким чином Велика 

Британія змогла встановити контроль над двома великими островами 

регіону. 

Саме з моменту переходу під владу Великій Британії на 

території острова поступово починає інкорпорується система 

заснована на загальному англійському праві, яке було запозичене з 

метрополії. Норми законодавства Великої Британії використовувалися 

з урахуванням вже звичних для місцевих жителів норм права Іспанії.  

Починаючи з 1822 року на території Тринідад і Тобаго за 

погодженням з верховною королівською владою місцева адміністрація 

проводе серію реформ, які вплинули на становлення судової гілки 

влади регіону. Починаючи з 1822 року приймається рішення про 

заснування суду першої інстанції цивільної юрисдикції. Для його 

роботи затверджуються Правила від 28 лютого 1823 року. Починаючи 

з 1831 року головуючий суддя в суді першої інстанції цивільної 

юрисдикції стає верховним суддею, а суд здобув статус Верховного 

суду. На підставі Постанови № 11 від 1844 року запозичується з 

англійського права судова практика розгляду судових справ за 

вчинення тяжких кримінальних злочинів судом присяжних. 
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Англійська адміністрація розуміючи необхідність приведення 

місцевого законодавства до загально англійських норм  права 

остаточно в 1848 році на підставі Указу № 4 відміняє правові норми 

Іспанії на острові Тринідад [1] ,а на території Табаго з 1889 року. 

Друга половина XIX ст. відзначилася прийняттям цілого ряду 

процесуальних законів. В 1848 році Постановою № 9 був прийнятий 

Закон «Про регулювання режиму судочинства з кримінальних справ». 

На підставі Постанови № 28 від 1879 р. вводиться в дію Суддівська 

постанова 1879 року.  

В 1962 році Тринідад і Тобаго стає незалежною державою, 

шляхом проголошення Акту незалежності від 31 серпня 1962 р. На 

підставі якого передбачалося збереження вже сформованої правової 

системи у тому числі і дотримання порядку ведення судової практики 

основаної на англійському праві, але після проголошення Акту 

незалежності на території Тринідад і Тобаго новоприйняті закони 

Великої Британії вже не мали юридичної сили [2]. 

 Хвиля кризових явищ пов’язаних з активним страйковим 

рухом найманих робітників, що прокотилися країною з 1960 по 1964 

рр. поставили перед урядом країни завдання по вдосконаленню 

трудового законодавства. Цей процес вплинув і на реформування 

судової гілки влади. Для послаблення страйкового руху Урядом 

Тринідаду і Тобаго на підставі Закону «Про промислову стабілізацію» 

в 1965 році вводиться принцип обов’язкового арбітражу між 

найманими робітниками та роботодавцями шляхом створення 

Промислового Суду [3].  

Починаючи з 31 липня 1972 року було відмінено не 

популярний Закон «Про промислову стабілізацію» та набрав силу 

Закон «Про трудові відносини», на підставі якого до сьогоднішнього 

часу діє Промисловий Суд Республіки Тринідад і Тобаго. До 

компетенції даної судової інстанції входе розгляд справ з торгових 

спорів, реєстрування колективних договорів, виступає арбітром у 

справах між профспілками, робітниками і роботодавцями, розглядає 

справи про правопорушення в рамках Закону «Про трудові відносини» 

та розглядає справи на підставі Закону «Про охорону материнства» та 

Закону «Про безпеку і гігієну праці» [4]. 

На підставі Закону «Про державну службу» функціонує 

Спеціальний Трибунал, який розглядає судові справи, що виникають 

на державній службі, в пенітенціарній системі, в пожежній і 

поліцейській службі та співробітників Центрального банку. Рішення 

Спеціального Трибуналу є остаточними і обов’язковими для 

виконання. 
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На сучасному етапі судова гілка влади Республіки Тринідад і 

Тобаго представлена ієрархічною системою, яка включає в себе 

Верховний Суд, суди магістратур та суди з сімейних справ. Як і в 

більшості демократичних країн світу судова влада країни є 

незалежною від інших гілок влади. Головними завданнями для судової 

системи Республіки Тринідад і Тобаго є робота в напрямку вирішення 

конфліктів, що виникають в суспільстві, дотримання принципів дії 

Закону в межах своєї компетенції, захисту громадян та покаранню 

злочинців [5].  

Вищою судовою апеляційною інстанцією країни є Судовий 

комітет Тайної ради в Лондоні, до якого можна апелювати після 

розгляду справ в Верховному суді Республіки Тринідад і Тобаго. До 

складу Верховного суду країни входять Апеляційний суд та Високий 

суд Республіки Тринідад і Тобаго. В судовій ієрархії Республіки 

Тринідад і Тобаго Апеляційний суд є вищестоящим судом, до якого 

надходять на перегляд судові апеляційні справи з Промислового суду 

та Високого суду, до якого в свою чергу подають апеляції з судів 

магістратур. Суди в магістратурах розділені на цивільні та кримінальні 

суди першої інстанції.  

Згідно ст. 102 Конституції 1976 року Республіки Тринідад і 

Тобаго Верховний суддя є головним суддею судової системи 

республіки та призначається на цю посаду Президентом Республіки 

Тринідад і Тобаго за погодженням з прем’єр-міністром країни та 

лідером опозиції. Всі судді Республіки Тринідад і Тобаго окрім 

верховного судді призначаються на посаду Указом Президента згідно 

ст. 104 Конституції і зобов’язані при виконанні своїх посадових 

обов’язків дотримуватися рекомендацій Комісії по судовим і правовим 

питанням [6].  

В основі судової система Республіки Тринідад і Тобаго лежить 

законодавство запозичене з англосаксонської правової сім’ї, в якій 

основними джерелами права є судовий прецедент. В правовому полі 

Республіки Тринідад і Тобаго в XXI ст. одними з основних джерел 

права є судовий прецедент, Закони та Конституція держави. 

Особливістю правової системи республіки є те, що рішення тільки 

Верховного суду набувають статусу прецеденту. Судові рішення 

нижчестоящих судів в ієрархічній судовій системі держави не 

являються прецедентом. 
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ВІД ЧОРНИЛ ДО «ЧОРНИЛЬНИХ ДУШ»… 

(З ІСТОРІЇ ЗАСОБІВ ДЛЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ) 

 

Леміш Н.О., к.і.н., доцент, зав. кафедри 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Протягом тисячоліть людство випробувало різні засоби для 

фіксації та передачі інформації як на відстані, так і в часі: від твердих 

(крейда, вугілля, свинець) до рідких (чорнила, туш, фарби тощо). З 

появою писемності з’явилися й засоби, за допомогою яких 
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створювалась рукописна інформація – матеріали для письма, тобто 

засоби письма, а відтак і засоби для документування інформації.  

Чорнила виникли майже одночасно на двох кінцях 

цивілізованого світу – Китаї та у Давньому Єгипті. 

Ще в давні часи китайці влучно підмітили, що засоби для 

письма – це «чотири скарби кабінету вченого» («веньфан сибао»), 

серед яких основними є папір, чорнило, чорнильниця та кисть 

(пензель, перо тощо). У III тисячолітті до н.е. китайці почали 

виготовляти рідкі лаки, а потім чорнило з чорного розчинного у воді 

каменю. Склад лаків залишається невідомим й донині. Найбільш 

вірогідно, що цей продукт одержували із соку лакового дерева – 

сумах1.  

У Давньому Єгипті існування чорнил простежується з 3400 р. до 

н.е. Уведення чорнил пов’язане з появою папірусу як матеріалу для 

письма. Для того, щоб чорнило на папірусі не розпливалося,  його 

поверхню просочували клеєм. У Єгипті була особлива жертовна 

посада священнокнижника, який ходив у ритуальних процесіях з 

чорнильним приладдям та пером з очерету в руках. Також була не 

менш відомою та почесною посада писаря. Він завжди носив з собою 

дерев'яний пенал з двома чашечками для чорної і червоної фарби та 

приладдя для письма. Найдавніше письмове приладдя (йому майже 50 

століть!), яким користувався придворний писар в Давньому Єгипті, 

зберігається у Каїрському історичному музеї. Приладдя складається з 

ручки, зробленої у вигляді шпички, чорнильниці, а також пісочної 

подушечки, що замінювала промокальний папір.  

Майже весь текст писали чорною фарбою. Червону фарбу 

використовували для позначення пунктуації й виділення окремих 

смислових фраз, початкових літер та дати. Цей звичай запозичили 

грецькі та римські писарі, і звідси походить термін «рубрика», від 

латинського «рубер» – червоний, а також вираз «с красной строки». 

 Такий же звичай існував і в наших предків. Рецепт 

найдавнішого чорнила не зберігся, але відомо, що єгиптяни свої 

папіруси писали сумішшю сажі та олії. Також використовували попіл 

від спалювання коренів папірусу, яку з'єднували з розчином камеді – 

клейкого густого соку акації чи вишні. Для виготовлення чорного 

чорнила в Стародавньому Єгипті використовувалися сажа й липка 

кров”яна сироватка, а при змішуванні кров'яної сироватки з крейдою 

                                                           
1 Сумах – лаконосна рослина сім’ї анакордієвих (сумахових). Дерево 

досягає 20 м. заввишки. При надрізування виділяє отруйну локоносну 

смолу, що є сировиною для виготовлення лаку. 
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виходили червоні чорнила. Аналогічним складом користувалися давні 

китайці. 

У Стародавньому Римі чорнило виготовляли з плодових 

кісточок, виноградної лози, м'якої деревини, сажі, деревного та 

кісткового вугілля тощо. Стародавні римляни отримували чорне 

чорнило також шляхом спалювання деревної смоли в спеціально 

облаштованих для цього печах. Рецепт римських чорнила повідомляє 

історик Пліній, він же рекомендує для міцності додавати в чорнило 

винний оцет.  

З пурпуру та кіноварі робили червоне «придворне чорнило», 

якими писалися тільки державні документи. Не менш коштовним було 

чорнило, виготовлене із застосуванням золота й срібла. У бібліотеці 

Упсальского університету в Швеції зберігається «Срібна Біблія», якій 

понад півтори тисячі років. Вона написана срібними чорнилом на 

червоному пергаменті. 

Найдавнішим чорнилом у Давній Русі є сажа з камеддю 

(вишневим клеєм), розведена на звичайній воді. Таку суміш називали 

«копченим чорнилом». У ХV столітті з’являється «варене чорнило». У 

цьому ж столітті писці виготовляли чорнило «из доброго кваса и 

кислых щей, на ржавом железе настоянных». 

У Європі чорнило з'явилися значно пізніше. Чорне чорнило 

зазвичай виготовляли із сажі, розведеної на олії.  

В Україні за часів козаччини з великою повагою ставилися як до 

писарів так і до предметів, пов’язаних з процесом документування. 

Чорнильницю писаря відносили до козацьких клейнодів поряд з 

духовою трубою,  бойовими гарматами та палицями. Чорнильниця 

(або похідний каламар), як символ влади військового писаря, мала 

вигляд продовгуватого футляра для пер із спеціальним відділенням 

для чорнильниці або посудини із звуженим горлечком і вушками для 

підв’язування до пояса. Чорнильницю писар під час ради тримав за 

поясом, а перо застромлював за праве вухо. 

Козаки виготовляли різнокольорові чорнила. Найпоширеніше 

чорнило за часів козаччині в Україні виготовляли з бузини, ягоди якої 

розминали, змішували з водою, кип’ятили. Зелену фарбу одержували з 

листя бузини чи польового хвощу, синю – із стебел плавуна 

пуповидного, пурпурову – з ягід крушини крихкої, коричневу – з її 

кори. Але козаки не лише писали чорнилом, але й лікували ним. Так, 

найкращим засобом від бешихи (рожі) було чорнило, виготовлене з 

дубових горішків (галів) та чорниці. Бузинове чорнило пили, додавши 

столову ложку меду при застуді і нежиті. Ним же виводили лишаї та 
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інші захворювання шкіри. Отже, достеменно відомо з козацьких 

джерел, що писарі того часу писали якісним природним чорнилом, яке 

дуже часто виконувало подвійну функцію. 

Документальні згадки про історію чорнил за часів Російської 

імперії залишив В.М. Щепкін у своїй праці «Учебник русской 

палеографи»  (1918 р.). Наведемо їх мовою оригіналу: 

 Із появою бюрократичного апарату в управлінні 

Російською імперією з’являється відомий і донині фразеологізм – 

«чорнильна душа». Так іронічно починають називати переважно з ХІХ 

ст.  обмежених у своїй діяльності бюрократів, канцеляристів, які 

виконують свої обов’язки формально, на шкоду справі: «Не таючись, 

скажу тобі: чорнильна душа була в мене. Опріч казенщини — там 

губернських та сенатських відомостей — і в руки нічого не хотілось 

узяти» (М. Коцюбинський). 

  Отже, історія чорнила зберігає багато цікавого. І не випадково, 

за словами Дж. Байрона, «достатньо однієї краплини чорнил, щоб 

збудити думки мільйонів людей». 

 

ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВОГО КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ 

ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» 

 

Євтушенко О.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

 У контексті національного і культурного відродження 

української держави надзвичайно актуальною є проблема вивчення 

історії рідного краю та залучення учнівської молоді до пізнання 

історико-культурної спадщини свого народу. Саме зі знання рідного 

краю, історії свого міста, села, вулиці, домівки, місця, де людина 

народилася і зросла, де пройшло її дитинство і починаються такі 

високі поняття як «Вітчизна» і «національна гідність». Любов до 

рідного краю, повага до вікових народних традицій і є невичерпним 

джерелом духовності, високої моральності, національної свідомості. А 

щоб по-справжньому любити рідний край, необхідно вивчати його 

історію, мову, культуру. І тому в контексті сучасної соціокультурної 

ситуації пріоритетними стали історія та інші суспільствознавчі 
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дисципліни, котрі покликані допомогти молоді стати компетентними, 

активними, відповідальними громадянами нашої держави.  

Проблема використання краєзнавчого матеріалу у процесі 

вивчення дисципліни «Історія України» є актуальною, необхідною й 

невід’ємною складовою навчально-виховного процесу у вузі, оскільки 

сприяє пробудженню у студентів інтерес до предмету, підвищенню їх 

пізнавальної активності, розширенню кругозору, формуванню навичок 

самостійної роботи, креативності у відборі, оформленні й подачі 

інформації іншим.  

До проблеми використання краєзнавчих матеріалів у навчально-

виховному процесі в різні часи зверталися видатні педагоги О. 

Духнович, К. Ушинський, С. Русова,                А. Макаренко, В. 

Сухомлинський. У період становлення системи шкільного 

краєзнавства (20-ті роки ХХ століття) питання змісту, засобів, форм і 

методів вивчення рідного краю розробляли відомі методисти-

краєзнавці К. Дубняк,         Д. Зайцев, Л. Лазаріс,                  Л. 

Миловидов, П. Мостовий, О. Музиченко та ін. Методичні аспекти 

структурування краєзнавчого змісту курсу історії закладені у працях 

А. Баркова, В. Грабовецького,          Н. Мілонова, А. Разгона, М. 

Стельмаховича. Методичні підходи до відбору та використання 

краєзнавчих матеріалів у навчанні історії розроблені М. Лисенком,                

І. Борисовим, А. Вагіним, А. Даринським, Т. Матюшиним,  І. Прусом, 

П. Івановим. На сучасному етапі над проблемою методики 

використання краєзнавчих матеріалів на уроках історії України 

працюють науковці і викладачі  К. Алтабаєва, М. Варшавська, Я. 

Треф’як, М. Ходос, М. Шеремет та ін. На жаль, сьогодні в методиці 

вищої школи цьому питанню приділяється недостатньо уваги як в 

теоретичному, так і практичному аспектах.  

Як правило, викладачі користуються прийомом  включення 

місцевого матеріалу у власну розповідь: викладач сам повідомляє 

відібрані ним факти місцевої історії, використовуючи їх з метою 

конкретизації та ілюстрації краєзнавчим матеріалом основних питань 

лекції (конкретні факти безпосередньо розкривають загальні явища, 

події і процеси історії). Але це - найпростіший, найекономніший, і 

менш ефективний спосіб (учні не є активними учасниками процесу). А 

завдання вчителя сьогодні полягає не лише в тому, щоб передати 

учневі свої знання, а навчити його вчитися, здобувати знання; 

виховувати особистість. Особистість з високими життєвими 

цінностями, яка б завжди змогла відрізнити гарне від поганого, 

розпізнати фальш, діяти тільки згідно з совістю, особистість, яка б 

була гідним громадянином суспільства. Адже, вивчаючи події, 
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історичні постаті, учні бачать як певні риси характеру, ставлення до 

оточуючих, рішення деяких політичних діячів впливали на цілий хід 

історії, коли особисті інтереси ставилися понад усе і приводили до 

загибелі великої кількості людей. Вважаю, що вчитель історії повинен 

не тільки познайомити своїх учнів з розвитком країн у різні часи, а і 

навчити їх не повторювати помилки наших пращурів.  

Краєзнавчий матеріал є важливою складовою системи знань з 

вітчизняної історії, ефективний засіб конкретизації загальноісторичних 

подій і засіб активізації пізнавальної діяльності студентів. І якісне 

подання місцевого краєзнавчого матеріалу є не лише невід’ємною 

складовою, а й запорукою результативності процесу вивчення 

дисципліни «Історія України». 

Використовуючи місцевий краєзнавчий матеріал на уроках 

історії, пріоритетними є наступні завдання: 

- зробити кожний урок змістовним та цікавим 

для всіх учнів; 

- домагатися творчого глибокого засвоєння кожним учнем 

історичних знань; 

- формувати в учнях уміння бачити неповторні події та явища 

історичної дійсності як безперервність минулого – сучасного – 

майбутнього; 

- створювати можливості осмислювати людські взаємостосунки 

для збагачення і розвитку кожним учнем особистої системи духовних, 

моральних цінностей та переконань для визначення свого місця у 

житті країни; 

- розвивати в учнях здатність мислити творчо, аргументовано 

захищати власну точку зору, критично ставитися до джерел 

інформації. 

Одним із шляхів розв’язання цих завдань є організація 

спілкування учнів на уроках історії за допомогою впровадження 

дискусійних методів навчання.  Оскільки інтерактивне навчання — 

передусім діалогове  (у ході здійснюється взаємодія: учитель - учні, 

учні – учні), то воно (навчання) найбільш підходить для розкриття 

саме дискусійних питань історії. Дискусія на уроках історії дозволяє: 

- узагальнювати, повторювати, засвоювати навчальний 

матеріал; 

- розширити фактичну базу знань учнів з історії; 

- розвивати творчі здібності учнів, 

пізнавальний інтерес, абстрактне, логічне мислення; 

- формувати комунікативні навички нового типу (учень — 

учень — вчитель); 
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- встановлювати міжпредметні зв'язки та формувати оціночну 

сферу особистості; 

- як різновид міжособистісного спілкування (а саме ця 

діяльність є психологічно провідною у старших підлітків) значно 

підвищити бажання учнів взяти участь у роботі; 

- підвищити емоційний фон уроку (часто саме сильні позитивні 

емоції допомагають учневі запам'ятовувати більшу частину 

навчального матеріалу); 

- набути важливих риторичних навичок та вмінь (ведення 

діалогу, вислуховування опонента, здатність до аргументації та її 

критичного осмислення). 

 Найпоширеніші види дискусійних методів, які пропонується 

використовувати на уроках історії: «мозкова атака», метод  «прес», 

метод «займи позицію», дебати, круглий стіл. 

Круглий стіл 

Круглий стіл – вид дискусії, під час якої відбувається бесіда 

невеликої групи (не більше 5 учнів), які на рівних обговорюють 

визначене питання, спілкуються як один з одним, так і з рештою учнів 

класу, що складають аудиторію круглого столу. 

Метод "прес" 

Щоб переконувати інших людей, висловлена думка має бути 

аргументованою. Аргументи або докази, в свою чергу, мають бути 

зрозумілі слухачам, науково перевірені, статистично підтверджені 

тощо. Метод висловлювань має назву "Прес". Це означає, що в разі 

його застосування ваше вміння переконувати стане значно 

результативнішим. Із застосування цього методу варто починати 

роботу з навчання учнів дискутувати. Він дає можливість навчитися 

формулювати й висловлювати власну думку з дискусійного питання 

аргументовано, в стислій формі, а також впливати на думку 

співрозмовників. 

       Метод має такі структурні етапи: 

1. Позиція 

Висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка 

зору. Почніть так: "Я вважаю, що..." 

2. Обґрунтування 

Поясніть, чому ви так вважаєте, на чому ґрунтуються ваші 

докази. Почніть зі слів: "Оскільки..." 

3. Приклад 

Наведіть факти, дані, інформацію, що аргументують, 

доводять, підсилюють вашу позицію, демонструють вашу правоту. 

4. Висновки 
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Узагальніть свою думку, зробіть висновок, ще раз 

переконливо й чітко висловіть власну позицію. Почніть так: 

"Отже я вважаю..." 

 

Метод «Займи позицію». 

       Ця технологія корисна на початку роботи з дискусійними 

питаннями та проблемами. Її доцільно застосовувати на початку уроку 

для демонстрації розмаїття поглядів на проблему, що вивчається, або 

після опанування учнями певної інформації з проблеми та 

усвідомлення ними протилежних позицій щодо її розв'язання. 

Організація роботи: 

1. Розміщую на дошці правила дискусій (в кожній групі вони 

доповнюються, приймаються після обговорення, студенти їх 

дотримуються під час проведення дискусій): 

2. Пропоную студентам дискусійне питання і прошу їх 

визначити власну позицію стосовно нього. 

3. Розміщую плакати в протилежних кінцях кімнати. На одному 

пишу "За", на іншому "Проти". Можна також запропонувати три 

позиції; "За", "Проти", "Не знаю, немає конкретної позиції". 

4. Називаю тему і пропоную студентам висловити свою думку 

стосовно неї; після оголошення теми підійти (проголосувати) до того 

плакату ("Так", "Ні", "Не знаю"), що відповідає їхній позиції. 

5. Пропоную підготуватися до обґрунтування своєї позиції, 

користуючись методом "Прес". 

6. Звертаю увагу студентів, що вони повинні уважно вислухати 

позицію та аргументи всіх учасників дискусії. 

7. Пояснюю, що якщо після обговорення дискусійного питання 

вони змінили точку зору, то можна перейти до іншого плакату і 

пояснити причину свого переходу, а також назвати найпереконливішу 

ідею чи аргумент протилежної сторони. 

8. Під час перебігу дискусії уважно слухаю студентів, стежу за 

ходом дискусії, за настроєм, не даю відхилятися від теми. 

9. Намагаюся не перетворювати обговорення на гарячу 

суперечку, але й не гашу вияву емоцій. Ставлю конкретні запитання, 

щоб активізувати обговорення, й абстрактні, щоб остудити запал. 

10. Змінюю формулювання обговорюваних проблем, якщо 

дискусія вщухає. 

11. Залишаю час для підсумкової частини й пропоную 

студентам самостійно підбити підсумки. 

 

Дебати 
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Це різновид дискусії, який використовується для обговорення 

тем, стосовно яких існують протилежні погляди вчених. Мета такої 

дискусії – навчити студентів висловлювати власне ставлення до подій і 

таким чином переконати інших у правильності своєї думки, 

виключаючи відверті напади на інших учасників дебатів, тому увага 

акцентується на створенні дружньої товариської атмосфери дискусії.  

Дебати відбуваються за такою схемою: 

1. Розподіл студентів на команди, групи (кількість груп 

залежить від кількості точок зору).  

2. Оголошення теми дебатів та визначення регламенту їх 

проведення.  

3. Підготовка груп, розподіл ролей та часу. На цьому етапі 

члени груп можуть ставити один одному питання, коментувати 

виступи іншої сторони, використовувати візуальні засоби і т. ін. 

Представники груп заздалегідь визначають послідовність виступів.  

4. Безпосередньо дебати. 

5.Підбиття підсумків: таємним голосуванням визначається 

більшість прихильників тієї чи іншої точки зору. 

       Є декілька видів  дискусії: спонтанна дискусія, що виникає в 

ході спільного вирішення проблеми всіма студентами чи групою 

студентів (це буває тоді, коли проблема їм дуже близька) і  заздалегідь 

запланована дискусія (для цьогостудентів попередньо ознайомлюють з 

предметом суперечки. Вони опрацьовують відповідну літературу). 

Поділяють дискусії і за кількістю  учасників. Коли в дискусії беруть 

участь два учні, то це дискусія-діалог. Є групові дискусії, де задіяні 

групи, і є масова дискусія, в якій залучені всі учні. 

       Необхідним елементом будь-якої дискусії є план. Його 

можна запропонувати учасникам заздалегідь, напередодні дискусії, 

щоб вони могли попрацювати з літературою, довідниками, періодикою 

тощо. 

       При плануванні дискусії необхідно: 

1. Розрахувати час, необхідний для проведення дискусії. 

2. Передбачити узгодженість проведення дискусії з іншими 

видами роботи. 

3. Створити оптимальні умови для пересування студентів з 

метою обговорення ними проблеми. 

4. Подбати про створення умов для тих студентів, які будуть 

стежити за перебігом дискусії. 

5. Підготувати матеріали, необхідні для роботи та наочного 

подання дискусії. 
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6. Роздати письмові інструкції щодо способу виконання 

завдання. 

7. Врахувати вміння студентів працювати в групі. 

       Важливим елементом технології навчання в дискусії є 

вступна частина, бо саме в ній створюється емоційний та 

інтелектуальний настрій подальшої дискусії. Важливо пам'ятати 

упродовж усієї роботи груп під час дискусії про: мету, від якої не слід 

відхилятися; час, якого потрібно дотримуватися; підсумки, які треба 

підвести, аби сама дискусія не втратила сенсу. 

 Італійський педагог М. Монтессорі зауважувала: «Єдиний, хто 

розуміє дитину,— інша дитина». Певною мірою дискусія через 

сприйняття думок особистості іншими особистостями дає можливість 

самому студентові перевірити правильність та переконливість своїх 

поглядів. І, як би не розвивалась дискусія, які б ідеї не 

висловлювалися, вчитель,на мою думку, має чудову нагоду 

перевірити, що ж насправді засвоїли його учні. 

 Важливе навчально-виховне значення у вивченні вітчизняної 

історії належить позанавчальній діяльності студентів, зорієнтованій на 

поглиблене вивчення історії рідного краю, а саме: 

- Значний ефект мають екскурсії до місцевих музейних закладів, 

зустрічі-діалоги з місцевими краєзнавцями, художниками, народними 

умільцями, колекціонерами, представниками військово-історичних 

громадських організацій тощо. Неординарні особистості, цікаві 

розповіді, фотодокументи, наочність музейної експозиції підвищують 

цікавість, посилюють сприйняття, факти і події краще 

запам’ятовуються студентами, дають змогу відчути дотик історії. 

Туристично-краєзнавчі експедиції, які значно активізують 

зацікавленість студентів у вивченні історії свого краю, міста, села, 

родини. Особливе місце займає вивчення героїчних і трагічних 

сторінок з історії рідного краю, ця робота проводиться в тісному 

поєднанні з вивченням всієї історії України.  

       Коли студенти залучаються до роботи з краєзнавчим 

матеріалом, досягається ще одна важлива мета – прилучення їх до 

пошукової, дослідницької роботи. Особливого сенсу вона набуває, 

коли студенти проводять власне опитування, спілкуються з 

очевидцями подій, знайомляться з родоводом своєї сім’ї, аналізують, 

ілюструють матеріал фотодокументами, готують мультимедійні 

презентації і виступають або перед студентською аудиторією з 

науково-пошуковим дослідженням на семінарському занятті, або 

перед більш фаховою аудиторією – на науковій конференції.  
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 Видатний історик ХІХ ст. В. Й. Ключевський влучно зазначив: 

«Історія – це ліхтар у майбутнє, який світить нам із минулого». 

Конотоп… Маленька точка на карті України, розташована у Східній 

частині Сумської області на перехресті залізничних магістралей, які 

ведуть до Москви, Києва, Мінська, Воронежа, Харкова.  У путівниках 

– один із сучасних промислових центрів України з провідними 

галузями машинобудування і металообробки. А для нас: тих, хто тут 

народився, живе і працює – це неповторна, оповита легендами і 

таємницями, оспівана у віршах і піснях, славетна батьківська земля.  

Наше рідне місто має багатовікову цікаву історію, але й «білих 

плям» в історії Конотопа ще вистачає. Тож і «відкритих» питань, і тем 

для дослідження, і роботи вистачає. 
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЛАКУНА»: ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ 

Зуєнко Т.М., ст. викладач 

Конотопський інститут СумДУ 

При зіставленні лексики декількох мов можна виявити 

прогалини, білі плями в семантиці однієї з мов. Ці прогалини 

називаються лексичними лакунами і з’являються в результаті 

відсутності еквівалента у вигляді слова слову іншої мови. Тільки з 

допомогою порівняння та за допомогою контрастивного дослідження 

можна виявити лакуни. Всі лакуни можна компенсувати вільними і 

тимчасовими словосполученнями [1, с. 35].  В останні десятиліття 

теорія лакунарності активно розвивається, але вітчизняних досліджень  

в даному аспекті поки що небагато. У науковій літературі можна 

знайти різноманітні поняття, терміни, що фіксують розбіжність у 

мовах та  культурах в цілому: від суто наукових та точних 

(безеквівалентна  лексика, випадкові лакуни, етноейдема), до менш 

чітких — темні місця. У зарубіжній літературі відомі спроби фіксації 

розбіжностей у мовах і культурах за допомогою терміна “gar” 

(пропуск). У вітчизняній науці найбільший інтерес представляють 

спроби опису таких розбіжностей за допомогою поняття  «лакуна».  

Національно-специфічні елементи в лексичних та інших 

системах мов і культурах  в останні десятиліття описуються 

зарубіжними та вітчизняними дослідниками в різних аспектах за 

допомогою найрізноманітніших термінів: лакуни (Ж.П. Віне і Ж. 

Дарбельне, В. Л. Муравйов), пробіл, лакуна (К. Хейл), антіслова, 

прогалини, лакуни, або білі плями на семантичній карті мови (Ю.С. 

Степанов), безеквіваленти (І. А. Стернин), задирки, які задираються 

в  процесі  міжкультурної   комунікації  

(Г.Д. Гачев), слова, що не мають аналогів у порівнянних  мовами.  

Поширення поняття «лакуна» на зіставлення як мов, так і інших 

аспектів культури, представляється доцільним і методично 

виправданим. З одного боку, таке розширення поняття «лакуна» 

грунтується на положенні про тісний зв’язок мови і культури, з іншого 

— виявлення поряд з мовними лінгвокультурологічних 

та культурологічних  лакун сприяє встановленню деяких конкретних 

форм кореляції мови і культури. Лакуни в самому загальному їх 

розумінні фіксують те, що є в одній локальній культурі і чого немає в 

іншій.  
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У дослідженні С.Г. Тер-Мінасової, яка займається проблемами 

міжкультурної комунікації, знаходимо цікаве зауваження: «Одне і 

те саме поняття, один і той самий шматочок реальності має різні 

форми мовного вираження у різних мовах — більш повні або менш 

повні. Слова різних мов, що позначають одне і те ж поняття, можуть 

відрізнятися семантичною ємністю, можуть покривати різні шматочки 

реальності. 

Шматочки мозаїки, що представляє картину світу, можуть 

відрізнятися розмірами в різних мовах в залежності від обсягу 

понятійного матеріалу, отриманого в результаті відображення в мозку 

людини навколишнього  світу. Способи та форми відображення, так 

само як і формування понять, обумовлені, у свою чергу, специфікою 

соціокультурних та природних особливостей життя даного мовного 

колективу. Розбіжності в мовному мисленні проявляються у відчутті 

надмірності або недостатності форм висловлення одного й того ж 

поняття, у порівнянні з рідною мовою» [4, с. 44]. 

У рамках одного з підходів до теорії лакун 

розглядається існування лакун з точки зору лінгвістичних  та 

культурологічних універсалій. Деякі феномени культури / мови, 

володіючи статусом універсальності, можуть при цьому не бути 

наданими обов'язково у всіх локальних культурах. Іншими словами, 

для деяких культур такі феномени виявляються лакунізованими. Але 

один той факт, що деяка ознака мови / культури є відсутня в іншій 

мові / культурі, не може бути свідченням її неуніверсальності. І.І. 

Мещанінов вважав, що з відсутності даної ознаки в одній мові не 

можна робити висновок про відсутність її взагалі. В іншому випадку 

можна звести всі мовні ознаки до нуля.  

У рамках іншого підходу поняття «лакуна» інтерпретується 

в термінах інваріанта та варіанта деякого вербального і невербального 

у поведінці, притаманного тій чи іншій локальній культурі. Під 

інваріантом розуміється вся сукупність вербального і невербального у 

поведінці homo sapiens, яке, реалізуючись в певному 

лінгвокультурному варіанті, має деякі відмінності і збіги у порівнянні 

з іншим лінгвокультурним варіантом поведінки.  

Отже, лакуна, – це поняття, що фіксує національно-культурну 

специфіку зіставлення мов і культур. Лакуни сигналізують про 

специфіку лінгвокультурної спільності з різних сторін: вони 

характеризують специфіку реалій, процесів, станів, 

що суперечать візуальному досвіду носія тієї чи іншої мови, 

культури  [3, с. 35]. 
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МУЗИКОТЕРАПІЯ ЯК ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ В 

СУСПІЛЬСТВІ 

Косенко Г.В., учениця, Ганжа В.Б., учитель 

Конотопська міська гімназія 

Метою даної роботи є  вивчення історії музичної терапії та 

визначення механізмів музично-терапевтичних впливів на людину. 

Об'єктом дослідження виступає музика, як мистецтво звуків. 

Предмет дослідження -  музичні переживання та музична терапія. 

Завдання: вивчити історії світової музичної терапії; розглянути музику 

як енерго-інформаційний елемент навколишнього середовища; 

дослідити позитивні й негативні емоції в музиці; вивчити сучасні 

музикотерапії; розробити власний проект. 

➢ Музика - вид мистецтва, який відображає дійсність у 

звукових художніх образах, що активно впливає на психіку людини. 

➢ Звуки оточують нас всюди, найчастіше ми не можемо 

їх обирати - шум проїжджаючих машин, чиясь мова або нав'язлива 

музика в маршрутці. 

➢ Музична терапія вперше згадується у культурі 

стародавньої Греції. 

➢ У творах греків ми знаходимо безліч свідчень того, як 

музика впливає на психічний стан людини. 

➢ У середні віки лікування музичною терапією вийшло з 

моди, проте в 1621 році англійський мислитель Роберт Бертон 

випустив книгу «Анатомія меланхолії», де висловив думку, що музика 

може бути дуже корисною при лікуванні різних нервових розладів. 

➢ Музика близько пов'язана з медициною. Існує навіть 

спеціальна назва, напрямок в сучасній медицині - орнітотерапія. 
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➢ Сучасні центри Орнітотерапії :  у Голандії, у 

Австралії, у Нідерландах. 

В Україні подібних центрів поки що немає, однак існують приватні 

клініки, де вже практикують орнітотерапію. 

➢ У ході роботи над темою ми будемо проводити ряд 

спостережень і досліджень, учасниками яких стануть члени нашої 

родини, однокласники, учні молодших класів та ми самі, тобто наші 

особисті відчуття й враження. 

 

➢ Використовуючи роботу вчених, медиків-фахівців, 

психологів та експертів, життєві факти, ми прийшли до цікавих 

висновків. 

➢ Підсумком нашої роботи буде власний проект - 

рекомендації в формі буклету «Як і коли краще слухати музику?». 

Частину цих рекомендацій ми можемо надати вже сьогодні: 

• На кухні :  Краще їсти в тиші; 

• У спальні : Послухайте перед сном джаз або фолк; 

• На роботі: Учені встановили, що ненав'язлива тиха музика 

підвищує працездатність у середньому на 10%; 

• У спортзалі:  Під час занять спортом теж не обійтися без 

музики; 

• У машині:  Під час водіння фахівці радять злегка збавити звук; 

➢ Ми продовжуємо працювати над нашою темою, 

сподіваємося, що висновки й результати будуть актуальними й 

корисними. 

 

МУЗИКА ДЗВОНІВ ЯК ОСОБЛИВЕ ЯВИЩЕ В 

ХРИСТИЯНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 

Салогуб О.О., учениця, Ганжа В.Б., учитель 

Конотопська міська гімназія 

Для православних храмів  

дзвін –це голос, це благовіст. 

 Церковний дзвін – це душа храму 

(Єпископ Філіп Новіков). 

Мета роботи: вивчення історії дзвонової справи та дослідження 

відродження впливу церковного дзвона на формування духовної 

культури людини. 
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Об'єкт: християнська культура та християнське мистецтво. 

Предмет: Музика дзвона як особливе явище в музиці християнської 

культури. 

Завдання дослідження: вивчити історію народження дзвонів; 

дослідити роль церковних дзвонів в християнській культурі; 

відстежити відродження впливу церковного дзвона на формування 

духовної культури людини; на місцевому матеріалі дослідити роль 

церковного дзвона в житті мешканців міста  Конотоп; розробити 

власний проект: посібник для початківців «Як читати церковний 

дзвін». 

❖ Дзвони - одна з необхідних складових православного храму. 

❖ Значення слова «дзвін» по словнику Ожегова: відлитий з 

мідного сплаву, порожнистий конус з язиком, видає гучний дзвін. 

❖ Ряд дослідників вважає, що батьківщина дзвонів – Китай. 

❖ Дзвони надавали життю кожного міста й села чіткий, звучний 

ритм, проголошували час спати, час молитвам та час життєвій 

метушні, час працювати й час відпочивати, час веселощів і час 

скорботи. 

❖ Дзвони підкореного міста були бажаним трофеєм для 

переможця. Їх зривали з дзвіниць, їх переплавляли на гармати й 

монети. Не було більшої кари для опального міста, яке втратило 

незалежність, - позбавлення дзвона або заборона на дзвін. 

❖ Порівнюючи ранні слов’янські дзвони із західними, необхідно 

підкреслити, що дзвонили в них і тут і там однаково — розгойдуючи. 

❖ До музики дзвону, як до багатого музичного матеріалу, 

зверталися багато композиторів: Глінка й Мусоргський, Чайковський і 

Бородін, Римський-Корсаков і Скрябін. В операх можна відшукати всі 

види дзвону — від стандартних сигналів до зразків церковного 

мистецтва. 

❖ У перші післяреволюційні роки нова влада повела 

безкомпромісну боротьбу з релігією. Закривалися й руйнувалися 

храми, а в діючих заборонявся дзвін. 

❖ Відлига середини 50-х років повернула широке громадське 

визнання іконопису, церковному співу, храмовому зодчеству — усім 

тим давнім видам мистецтва, про які раніше говорили приглушено 

через їх зв’язок з релігією.  

❖ Центром відродження дзвонової музики на Україні 

залишалася Києво-Печерська лавра. Сьогодні на території храму 

працюють найкращі майстри дзвонової справи. 
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❖ Електронний дзвонар – це електронний блок, який керує 

приводами, підключеними до дзвону. Це дозволяє імітувати всі рухи 

рук і ніг дзвонаря. 

❖ Зростає кількість храмів у місті Конотоп. . Храмова 

архітектура розвивається у відповідності з релігійними канонами й 

місцевими традиціями. Музика дзвонів новозбудованого храму -це 

символ нового життя й нової надії. 

❖ Цілюща сила церковного дзвону відома з найдавніших часів. 

Отже, необхідно слухати музику церковного дзвону. 

 

КОНОТОПСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ОДНА ІЗ 

СТОРІНОК ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕМИСТЕЦТВА 

Сулімова Є.М., учениця, Ганжа В.Б., учитель, Платонов О.І. 

Конотопська міська гімназія 

 

Мета роботи: Відстежити історію створення й розвитку 

Конотопського телебачення 

Завдання дослідження:  

1.Вивчити історію народження телебачення як мистецтво й засіб 

комунікації хх століття. 

2.Визначити роль Конотопського телебачення в історії українського 

телемистецтва. 

3.Дати аналіз діяльності дитячої студії «Кон-Такт». 

4.Визначити творчий вклад керівника студії «Кон-Такт» О. Платонова 

в розвиток дитячого телебачення 

5.Представити власний проект – авторську програму. 

❖ Телебачення є одним з чудових винаходів XXстоліття. 

❖ Телебачення (грец.-далеко й лат. video-бачу) –загальний 

термін,що охоплює всі аспекти технології та практичної 

діяльності,пов’язаних з передачею зображень із звуковим супроводом 
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на далекі відстані.З одного боку-це екранне мистецтво,а з іншого-засіб 

масової комунікації. 

❖ Публічне телебачення в Західній Європі найперше з'явилося в 

Англії в 1936 році. З 1 жовтня 1939 року Московський радіотехнічний 

вузол почав регулярні телепередачі, які приймали аматори на 

саморобних приймачах у Ленінграді, Києві, Одесі, Смоленську, 

Томську та інших містах. Розквіт телебачення СРСР випав на 50-ті 

роки. 

❖ Історія телебачення України розпочалася в 1925 р. У 1939 р. 

першу телепередачу здійснено в Києві.У 1965 р. вперше вийшла в ефір 

загальноукраїнська (загальнореспубліканська) телепрограма; У 1969 р. 

в Україні з'явилося кольорове телебачення. 

❖ До 1938 року в Конотопі працювало до 10 телевізійних 

установок механічного телебачення, побудованих як окремими 

радіоаматорами, так і колективами радіогуртків міста. Датою 

народження конотопського міського телебачення можна вважати 

травень 1960 року. 

❖ Першопроходці конотопського телебачення: Ольга Бонічук, 

Андрій Панченко, Вікторія Платова, Наталія Яременко, Руслан 

Горовий. 

❖ У 2007 році в Конотопі за ініціативи місцевої влади й завдяки 

допомозі благодійного фонду «Світанок» відкривається комунальний 

заклад «Конотопська дитяча телерадіоорганізація «Кон-такт». 

❖ О.Платонов - кумир та зразок наслідування для дітей. Його 

культурно-просвітницькі програми: «Під музику Вівальді»-про митців 

Конотопа, «Майстри і шедеври»- про відомі твори мистецтва та «Коли 

були ми молоді»-про старі пісні та ретро. 
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❖ Зірками телестудії «Кон-Такт» можна точно назвати 

талановитих дикторів та журналістів, таких як: Євгеній Панченко, 

Варя Фугаль, Євгенія Деняк, Денис Хукаленко, Олександра Беспала, 

Каріна Прилепко, Діма Тимошенко, Ірина Пішіхонова та Єлизавета 

Сергієнко. 

❖ Телестудія «Ми+Кон-Такт» стала рідною домівкою для 

талановитої журналістки нашого міста - Катерини Радченко,яка 

допомогла стати їй упевненою, зібраною, бойовою. 

Катерина продовжує працювати на телестудії,вона допомагає в 

розробці різних проектів,а також веде цікаві телевізійні передачі. 

❖ Підсумком нашої роботи став власний проект-авторська 

програма в дитячій кіностудії «Кон-Такт»(У світі мистецтва). 

 

РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

КОСТЮМУ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНО- 

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ 

П’ятниця А.А., учениця, Сівер Н.М., учитель 

Конотопська ЗОШ № 10 

Кожне нове покоління людей живе і розвивається у певному 

національному середовищі, життя якого залежить від особливостей 

державного устрою країни. Дитина від народження перебуває під 

впливом як соціально-економічних умов, так і національної специфіки: 

побутового життя, культури, народних звичаїв, традицій. Вона 

переймає від дорослих багатство рідної мови, відчуття прихильності та 

симпатії до духовності свого народу, поступово призвичаюється до 

усталених морально-правових норм. Усе це веде до появи у неї 

особливих рис національної психології – ментальності, які стають 

підґрунтям для виховання громадянина-патріота 

Мета дослідження: дослідити регіональні особливості елементів 

українського національного костюму    

Завдання дослідження:  
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- вивчити регіональні особливості традиційного 

українського костюму; 

- проаналізувати основні елементи українського костюму; 

- визначити основні елементи українського костюму для 

Поліського регіону;  

- дослідити вплив основних елементів традиційного 

українського на формування патріотизму у підростаючого покоління. 

Об’єкт дослідження: традиційний український національний 

костюм. 

 Предмет дослідження:  процес формування патріотизму дітей 

та молоді через елементи традиційного українського костюму.  

Методи дослідження: У процесі роботи використовувались 

такі методи як вивчення та узагальнення літератури. Також 

застосовувалися наступні допоміжні методи: аналіз, порівняння, 

класифікація, систематизація. 

Наукова новизна роботи: систематизовано інформацію про 

формування патріотизму через  елементи традиційного українського 

костюму 

 

ІСТОРІЯ ТА ПЕРПЕКТИВИ РОЗВИТКУ        

ВИТИНАНКАРСТВА В УКРАЇНІ 

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

Конотопська ЗОШ № 3  

Витинанка - вид 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. 

Розрізняють рослинний, геометричний, пташиний, 

людиноподібний, тваринний види орнаменту та сучасну витинанку. 

Уже назва кожного із вказаних видів орнаменту характеризує 

особливості їх змісту.  

Дослідники виділяють наступні техніки виготовлення 

витинанок: штемпельки, вирізування ножем, витинання ножицями. 
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Перші витинанки з'явилися у VІІ-ХІІ столітті в Китаї, на 

батьківщині паперу. Напередодні свята весни китайські жінки 

наклеювали на вікна традиційні паперові візерунки. 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.  

Витинанки як вид декоративно-прикладного мистецтва за 

функціональними особливостями поділяються на роди й типологічні 

групи. 

Витинанки для оздоблення стін бувають таких груп: фігурки, 

розети, дерева, стрічки, іграшки, фіранки і витинанки-шпалери.  

У сучасному світовому суспільстві набуває актуальності не 

тільки питання збереження національних особливостей кожного 

народу, але і їхній розвиток. Більшого дослідження потребує 

витинанка, яка має широкі тенденції розвитку і використання в 

сучасному світі [3]. 

Фінансування  та  популяризація  з   боку   держави,    дійсно,    

гарантуватиме розвиток  і розквіт  чарівної культури витинанки.   

Література: 

1. Антонович Є. А., Захарчук-Чугай Р. В., Станкевич М. Є. 

Декоративно-прикладне мистецтво [Текст] / Є. А. Антонович, Р. В. 

Захарчук-Чугай,  М. Є. Станкевич. – Львів, 1992. – 227 с. 
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3. Тихонюк О. В. Традиції української народної витинанки у творчості 

сучасних майстрів [Текст] / О. В. Тихонюк [Електронний ресурс]. – 
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ВІДРОДЖЕННЯ ФРЕСКОВОГО РОСПИСУ  

У ХРАМАХ УКРАЇНИ 

Федченко Д.І., учень 

Конотопська міська гімназія 

Актуальність дослідження: з кожним днем храми, як вогнище  

духовної культури, привертають до себе увагу все більшої кількості 

людей. Фрескові розписи, як і ікони в іконостасі, давно стали «Біблією 

для неписемних». 

Оформлення інтер'єру храмів часто обмежується старими 

іконами, а фрескові розписи стін використовуються нечасто. Старі 

технології забуті, нові повільно запроваджуються на сучасному етапі. 

Мета дослідження: дослідити відродження монументально–

фрескового живопису храмових споруд на території України. 

Об'єкт дослідження: монументальний живопис. 

Новизна полягає в дослідженні храмового розпису 

на Конотопщині. 

Монументальний живопис — різновид монументального 

мистецтва. У наших храмах широке розповсюдження отримали 

фрески. 

Фреска, аффреско— живопис по сирій штукатурці. 

Спочатку давньоруські живописці дотримувалися технік 

виконання фресок, винайдених у Візантії. З часом розписи 

виконувалися вже повністю яєчною темперою, яка з XVIII століття  

замінена на олійну фарбу, що не використовувалася для стінного 

розпису. 

• Техніка а секко - це живопис по сухій штукатурці фарбами, у яких 

використовуються різні сполучні речовини (яйце - для темперного 

живопису; масло; клей; вапняна вода). 
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• Найстаріші фрески, що дивом збереглися, знаходяться в найстаріших 

кам'яних храмах, що збереглися до нашлго часу. Це Спасо-

Преображенський храм у місті Чернігові та храм Святої Софії в Києві. 

• Шедевром фрескового розпису вважають роботи професійних 

художників у Володимирському кафедральному соборі міста Києва. 

• Для розписів Свято-Володимирського собору археолог і професор 

мистецтвознавства Адріан Прахов запросив у 1885 році Віктора 

Васнецова, а згодом і Михайла Нестерова, Павла Сведомського, 

Вільгельма Котарбінського та інших художників. 

• Основним завданням програми, розробленої А. В. Праховим для 

внутрішнього оздоблення Володимирського собору, було осмислення 

релігійної історії, духовної культури Русі, її включеності через 

Візантію у Всесвітню історію та культуру. 

• Велике враження в соборі справляє образ Богоматері, колосальна 

фігура Богородиці з Христосом-немовлям на руках. З глибин вівтарної 

абсиди Богоматір несе до присутніх Христа-Немовляти. На руках 

Богоматері – «ренесановське» Немовля - загальноприйнятий образ 

утілення Божественної Краси й Гармонії. 

• Одне з поставлених завдань – вивчення фрескового розпису в храмах 

міста Конотопа. До революції 1917 року на території міста було багато 

церков. Проте не всі вони збереглися до нашого часу. 

Із уцілілих ми можемо називати тільки дві: у районі Воронцова 

– Вознесенський кафедральний собор, та в районі Загребелля дерев'яна 

церква Святого Миколая. 

За останні роки з'явилося два нових храми: храм усіх Святих 

(район селища КВРЗ) та Храм Успіння Пресвятої Богородиці (на 

історичному місці захисту  Конотопа  в Конотопській битві 1659 р.) 

Сучасна церковне життя України, що переживає очевидний 

підйом, ставить перед монументальним мистецтвом нові проблеми. 

Однією з них є реставраційна робота в пам'ятках архітектури, які 

зберегли фрагменти історичного оздоблення. 

У даний час монументальні храмові розписи на Україні можуть 

бути виконані в стилі XI–XII ст., у традиціях балканської фрески 

епохи Палеологівського Ренессансу, а також у стилі Рубльова-Діонісія. 
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Ці три варіанти стилю храмового живопису є найбільш популярними й 

часто використовуваними сьогодні. 

Більшість настоятелів храмів і монастирів хотіли б бачити в 

сучасних храмових будівлях найбільш «правильні», «нейтральні», такі 

що не викликають ніяких питань і сумнівів, розписи іконописної 

«класики», які відповідають високому еталону монументального 

живопису. Художник сам обирає стиль і, не віддаляючись від 

канонічних рішень, використовує мистецтво імпровізації. 

У ході дослідницько пошукової роботи ми зустрілися та 

подружилися з Горбуновою Оленою Анатоліївною. Художник за 

освітою, вона ніколи не відмовляється від запрошення розписувати 

інтер'єри храмів, церков у Конотопі та Конотопському районі. 

Працюючи над темою, ми відвідуємо храми, вивчаємо сучасне 

оформлення інтер'єру, шукаємо розписи, зустрічаємося й розмовляємо 

зі священослужителями. 

Підсумком нашої роботи будуть ескізи за темами «Нового 

Завіту», а наша пропозиція в оформленні інтер'єру храму. 
 

РОЛЬ ОПЕРАТОРСЬКОЇ РОБОТИ В МИСТЕЦТВІ 

КІНЕМАТОГРАФІЇ 

Ярцев І.П.. учень, Ганжа В.Б., учитель 

Конотопська міська гімназія 

 XX століття – час становлення нових видів мистецтв, що є 

результатом не тільки розвитку попередніх, історія котрих налічує 

тисячоліття, а й науково-технічної революції. Фотографія та 

кінематограф – перші в ряду цих мистецтв. 

Об’єкт нашого дослідження –  кіно як вид мистецтва XX-XXI 

ст. 

Предмет – професія оператора в кіноіндустрії. 

Мета роботи: вивчити та довести особливу роль оператора у 

створенні кінофільмів.  

Завдання наукового дослідження: дати характеристику 

кінематографії як мистецтва XX-XXI ст.; аналіз професій у 

кіноіндустрії; визначити особливу роль кінооператорів; дослідити 

діяльність українських операторів та визначити їх роль у розвитку 

сучасного кіномистецтва; розробити власний проект – кінофільм. 



131 

 

У створенні фільму беруть участь сценарист, режисер, 

художники, композитор актори, оператор. Головним, як і в театрі, є 

режисер. Проте часто роль оператора недооцінюється. 

Операторська група – це колектив фахівців, що входить до 

складу знімальної групи під час виробництва кінофільму й забезпечує 

безперебійну і якісну зйомку зображення. 

Оператор-постановник, або головний оператор, – це керівник 

операторської групи та групи освітлювачів. 

В Україні сильна школа операторського мистецтва. В арсеналі 

нагород українського оператора Сергія Михальчука - приз 

«Найкращому оператору», отриманий у 2002 році на Міжнародному 

кінофестивалі в Сан-Себастьяні. 2015 року інший український 

оператор Артем Рижиков отримав нагороду «Творче визнання» 

Міжнародної асоціації документального кіно за кращу операторську 

роботу. 

Найкращими операторами української кіноіндустрії є Радомир 

Борисович Василевский, Василь Тимофійович Трушковський, Вадим 

Герасимович Іллєнко, Соломон Михайлович Гольбрих. 

Професія кінооператора – чоловіча. Адже йому доводиться мати 

справу з важкою технікою та іншим обладнанням. 

Робота кінооператора перебуває ніби на перетині мистецтва й 

техніки. Оператор повинен добре володіти технікою, знати її новинки і 

використовувати їх у своїй роботі. 

Засновник української компанії «Фільмотехнік» і оператор 

Анатолій Кокуш уперше в історії України став володарем відразу двох 

«Оскарів». Обладнання «Фільмотехника» використовувалось у таких 

фільмах, як: «Титанік», «Війна світів», «Код да Вінчі», «Люди Ікс 3», 

«Гаррі Поттер 5», «Трансформери», й у багатьох інших.  

Працюючи над темою, ми вивчили функціональні обов’язки 

оператора, щоб визначити його роль у народженні фільму. Ми 

намагалися довести, що без роботи оператора фільму бути не може. 

Отже, оператор бере участь у визначенні місць зйомок, 

затвердженні ескізів декорацій та костюмів, виборі акторів на ролі. Він 

може підкреслити особливості акторської зовнішності, які 

надзвичайно важливі для даної ролі, і приховати непотрібні. Завдяки 

професіоналізму він у змозі навіть «зіграти» за актора. 

Ті, хто вирішив присвятити себе роботі кінооператора, повинні 

спочатку спробувати себе у фотографії та аматорському кіно. 

Крім природженого таланту й високого рівня загальної 

культури, уміння витримувати фізичні навантаження й нервове 

напруження, обов'язковим для оператора є почуття колективізму.  
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Робота операторів документальних фільмів займає особливе 

місце в професії кіно. 

Кінооператори хронікально-документального фільму знімали не 

вигадані історії, розіграні акторами в спеціально побудованих 

декораціях, а живе, реальне життя. 

Історія кіно пам’ятає такі факти, коли саме операторські 

знахідки роблять фільм кращим, створюючи шедеври кіномистецтва. 

Наприклад, фільм «Летять журавлі», режисера М.К. Калатозова. 

Завдяки новим методам зйомки рухомою камерою   оператора С.П 

Урусевського, глядач, побачивши картину, назавжди запам’ятає 

найбільш яскраві епізоди. 

Підсумком нашої роботи стане власний проект – аматорський 

кінофільм про життя підлітків. 

 

РЕЖИСЕРСЬКІ НОВАЦІЇ ФІЛЬМУ О. УЕЛЛСА 

«ГРОМАДЯНИН КЕЙН» 

Образова Т.І., студентка, Барбара Н.В., к.ф.н., доцент, декан 

Конотопський інститут СумДУ 

Постановка проблеми. Джордж Орсон Уеллс – режисер, 

актор, продюсер, сценарист ХХ ст., який створив приголомшливі 

зразки західного кіномистецтва [1]. У фільмі-дебюті О. Уеллса 

«Громадянин Кейн» (1941 р.) «виражене його надзвичайно особисте, 

відкрите й шляхетне бачення світу» [2, с. 41]. Режисерські новації 

цього фільму визначили вектори розвитку кіномистецтва на 

десятиліття вперед [3]. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослідженнях як 

вітчизняних, так і зарубіжних учених стрічка «Громадянин Кейн», в 

якій Орсон Уеллс знявся в головній ролі Чарльза Кейна, визнається 

однією з найкращих за весь період існування кіно [див. до прикл., 1–6]. 

«Зйомка і монтаж вражаючі, а для 1941 р. це стало справжнім 

проривом» [4]. У науковому обігу бракує досліджень, які б 

узагальнювали режисерські особливості дебютного фільму О. Уеллса. 

 Виклад основного матеріалу. Серед інноваційних прийомів 

найбільш помітною є чорно-біла зйомка з глибоким фокусом. Із 

перших кадрів камера, ковзаючи в нічній напівтемряві, повільно 

фокусується на високій огорожі з ініціалом «К». За нею «Ксанаду» – 

маєток одного з найбагатших у світі чоловіків. Камера обходить 

простір: гондоли погойдуються у власному озері, екзотичні тварини у 

звіринці, акуратні газони – усе спить в тумані. Посередині штучна 
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гора, на вершині якої і розташований палац. У палаці людина 

промовляє фразу «Рожевий бутон» і помирає, випускає з рук кулю, яка 

розбивається на дрібні уламки. Візуально фільм – шедевр світла й тіні, 

різкого контрасту, завдяки чому «майстерно передаються складні 

настрої зневіри й рідкі моменти радості, у міру того як камера й 

репортер шукають сенс життя цієї людини» [5, с. 31]. 

 Протягом стрічки глядач збирає пазл із репортером, що вивчає 

життя Кейна, і шукає відсутню частину. Герой фільму знаходить її 

занадто пізно. Рожевий бутон, символ щасливого дитинства, 

справжніх почуттів, щирості й надій, він втратив і так і не зміг купити 

[4]. Хроніка життя Кейна складена з комбінації драматичних епізодів і 

новин – зрізів життя, що складають клаптеву ковдру біографії. Фільм 

настільки щільно скомпонований, що не можна викинути жодної зі 

сцен. У фіналі образ Кейна «розмножений» у числених дзеркалах 

палацу. Його «я» губиться в спорудженому ним самим задзеркаллі. 

У кінці картини репортери збираються в маєтку Кейна і йдуть 

через склад, який розчищають від нескінченних рядів меблів і шухляд. 

Кадр зверху висвічує різноманітну колекцію іграшок, малюнків і 

статуеток. Повільно оглядає камера гори власності Кейна і, нарешті, 

підходить до печі, в яку робітники шпурляють усе, що їм здається 

сміттям [2, с. 43]. Один із них піднімає санчата – ті самі, на яких Кейн 

катався хлопчиськом – і кидає у вогонь. Камера зосереджується на 

санчатах, глядач бачить напис: «Рожевий бутон» – за мить до того, як 

вогонь пожирає букви. Потім камера виходить на вулицю, бачимо 

палац, високу трубу, з якої клубами йде в нічне небо загублена 

юність Кейна. Камера відходить від будівлі, завершуючи фільм 

кадрами залізної огорожі.  

 Висновки. Особливий режисерський стиль О. Уеллса 

відзначається багаторівневими нелінійними формами оповіді, 

використанням інноваційного освітлення та світлотіні, унікальних 

кутів камери, запозичених прийомів німого кіно, глибоких фокусних і 

швидких кадрів, розмитих зображень, що будять уяву.   
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Постановка проблеми. За версією «Entertainment Weekly» 2012 

р. фільм О. Уеллса «Громадянин Кейн» посів ІІ місце в списку 

«Найбільших фільмів усіх часів» [1]. У такий спосіб крізь десятиліття 

режисер, продюсер доводить, що його твір – про вічні питання 

людства, адже стосується проблем духовності. Значною мірою 

актуалізація проблематики досягається завдяки міфологізації образів 

та часу в стрічці.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню творчості 

О. Уеллса присвячено чимало наукових розвідок дослідників різних 

історичних періодів та культур, зокрема, А. Базена, Л. Брюховецької, 

В. Давидова, Д. Маста, Б. Едера, С. Кудрявцева, Л. Лемешевої, 

І. Муського, О. Плахова, Д. Робінсона, Д. Розенбаума, Ж. Садуля, Р. 

Скляра, Г. Толанда, та ін. (див., до прикл. [2–4]). Однак питання 

міфологізації часу й образів дійових осіб не були предметом окремого 

дослідження. 

Виклад основного матеріалу. 24-річний режисер, актор, О. 

Уеллс 1941 р. на основі сучасного для нього реального матеріалу – 

життя медіамагната У. Херста – створив міфологічну особистість Ч. 

Кейна, яка одночасно й утілює американську мрію (self-made man), і 

представляє її руйнування. Спочатку Кейн присвячує життя ідеї 

служби суспільству через надання новин, але еволюціонує в людину, 

яка використовує величезні гроші й владу для задоволення потреб 

власного его. Дія фільму, побудована на принципі флешбеку, 

розгортається на тлі розслідування репортера, який отримав завдання 

з᾽ясувати історію передсмертної фрази Кейна: «Бутон троянди».  

Палац, багатство, слава, вплив Кейна – усе виявилося 

непотрібним, безглуздим. Трояндовий бутон – символ заперечення 
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містичного сенсу зовнішнього визнання. У фільмі доволі філософських 

смислів і метафор – наприклад, нескінченне відображення Кейна в 

дзеркалах, що ставить під сумнів реальність і єдність особистості. 

Скляна кулька з зимовим пейзажем всередині, що випадає з рук 

старого, свідчить про недоступність приватного буття Кейна. Стрічка, 

спираючись на стереотипи сприйняття світу, типові цінності, пояснює 

таємницю буття реальних людей. У «рожевому бутоні» немає нічого 

надприродного, і в цьому, на наш погляд, і міститься смислова глибінь 

фільму: таємниці немає, варто жити, не зраджуючи собі.  

Дослідники вважають, що час у фільмі близький до концепції 

художнього часу М. Пруста [4]. Слова «бутон троянди», сказані 

Кейном, стають відправною точкою в розвитку сюжету, як у Пруста 

печиво «Мадлен» викликає спогади про минуле. Емпіричний час ніби 

розчиняється в суб᾽єктивному. Але мета О. Уеллса – «зупинити час, 

попередньо повернувши його назад, вимкнути з часової системи й 

зробити придатним для спостереження» [2]. Палац «Ксанаду», де 

зібрані предмети мистецтва, є прагненням героя втекти в минуле 

заради створення міфологічного світу, де законсервовані часи. Але це 

«нереальний час, непотрібний час, немов склад забутих речей, які 

залишаться марними після смерті» [3].  

Висновки. Фільм залишає простір для міркувань сучасному 

глядачеві, адже є що спроектувати на себе й навколишній світ. 

Непізнаваність образу Кейна закладена на рівні оповіді, побудованої в 

естетиці принципової розбіжності хронологічної послідовності подій і 

композиційного порядку складових частин. Виклад сюжету не 

відповідає «часу оповідача», відбувається за логікою внутрішнього 

монологу.  
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