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КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ
СПОСОБІВ ОПТИМИЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ

Васильєв В.І., к.т.н., Дрофа В.О., викладачі
Конотопський інститут Сумського державного університету

Керування системою вважається оптимальним,  якщо забезпечує в
неї монотонний перехідний процес з мінімальним часом. При
природних обмеженнях фазових координат що зв'язані похідною
залежністю монотонність перехідних процесів може бути забезпечена
почерговим досягненням обмежень кожною з фазових координат [1]..
Оптимальні по швидкодії системи, підвищують продуктивність
процесів, енергетичну ефективність, довговічність устаткування.
Також важливим критерієм якості систем є завадостійкість,
ефективність роботи при відхиленні параметрів від розрахункових.

Комп’ютерні дослідження
існуючих способів допо-
могли розробити удоскона-
лений спосіб керування
системою зі складною дина-
мікою у функції її частотних
властивостей [2]. Блок-
схема алгоритму його
роботи представлена на рис.
1. Оптимальні по швидкодії
перехідні процеси в системі
формуються законом керу-
вання, що враховує динаміч-
ні параметри керуючого
впливу і частотні параметри
системи. Закон представляє
суму трьох функцій-коорди-
нат, пов’язаних похідною
залежністю: самої функції
впливу, її першої і другої
похідної. Функції-коорди-
нати обмежені й жорстко

зв'язані між собою. Вплив на їх основі ефективно запобігає умовам

Рис. 1. Блок-схема алгоритму способу.
1K f(α)= , 2 K f(ω,α)= – коефіцієнти.
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марного перерозподілу енергії між реактивними елементами в
системі.

З метою оцінки якісних показників способів керування при
відхиленні параметрів частоти від розрахункових проведено
комп’ютерне моделювання динамічних характеристик при
використанні трьох способів демпфірування коливань в пружної
системі. Результати моделювання представлені на рис. 2.

Рис. 2. Порівняння якісних показників динаміки процесу при
використанні способів впливу: лінійного (а), двоступінчастого (б),
багатокоординатного (в), при відхиленні частотних параметрів на
± 20%. Позначені: frT, F – період коливань, вплив

Проведене дослідження показало високу ефективність
розробленого способу з багатокоординатним керуванням при
відхиленні частоти від розрахункової параметрів до ± 50%.

1. Васильев В.И. Оптимизация управления сложной
электромеханической системой с распределенными параметрами /
В.И. Васильев // Адаптивнi системи автоматичного управлiння. –
2013. – 1(22). с.95-101.

2. Васильєв В.І. Дослідження способів оптимального керування
динамічними системами / В.І. Васильєв, Є.В. Васильєв // Міжнародна
науково-технічна конференція "РТПСАС-2014". Київ, 11 – 16 березня
2014 р: матеріали конференції— Київ: 2014. — С. 51-53.
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СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ
РОЗПІЗНАВАННЯ МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Мазепа О.М., студент
Конотопський інститут Сумського державного університету

Незважаючи на те, що медична інформатика налічує порівняно
молодий вік, інформаційні комп’ютерні технології вже встигли
укорінитися в усіх її сферах.  Але інтелектуальні технології ще не в
повному обсязі використовуються в цій галузі, що обмежує
прогресивний розвиток інформаційного потенціалу.

Викладені вище міркування визначили актуальність такого
напрямку досліджень як, розробка засобів інформаційної технології
аналізу та синтезу здатних навчатися (самонавчатися) КСД за прямим
інформаційно екстремальним методом [1], який ґрунтується
безпосередньо  на оцінці інформаційної спроможності системи і
дозволяє в рамках об’єктно - орієнтованої методології проектування
здійснювати класифікаційний аналіз даних умов за умов
невизначеності.

Нехай дано навчальну матрицю njNiMmy j
mi ,1;,1;,1||;|| )( ===

де M, N, n – кількість класів розпізнавання, ознак розпізнавання,
випробувань (реалізацій образів) відповідно.

Відомий вектор просторово – часових параметрів функціонування
СППР:

>=< Xgggg ,...,,...,1 x  з відомими обмеженнями 0),...,,...,1( £XgggR xx

на кожний параметр.
Треба на етапі навчання побудувати деяким оптимальним способом

розбиття класів розпізнавання в просторі ознак, за умови, що критерій
функціональної ефективності навчання системи приймає максимальні
значення :

EmE
d}{

* max= , де Em  - КФЕ навчання СППР розпізнавати

реалізації класу o
mX .

При цьому умови розбиття простору ознак на класи мають вигляд :
1. ]0[)( 0||0 ¹®Î" m

M
m XRX

2. )()( ||0|| M
l

M
k RXiRX Î"Î" ]0[ 00 =Ç®¹ lklk XXXX , Mmlk ,1,, =
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3. WÍÈÎ 0||0
m

M
m XRX ,  де – простір ознак розпізнавання.

На етапі екзамену, тобто на етапі безпосереднього прийняття
рішення, треба визначити належність реалізацій образу, що
розпізнається, одному із класів із сформованого на етапі навчання
алфавіту.

Таким чином, необхідно розробити процедуру ітераційної
оптимізації параметрів навчання спрямовану на побудову в
радіальному базисі оптимальних контейнерів класів розпізнання, які
забезпечують максимальну асимптотичну вірогідність класифікатора
в режимі екзамену.

Розробити та програмно реалізувати алгоритм навчання СППР для
розпізнавання морфологічних зображень тканин онкопатологій,
отриманих методом біопсії.

Як вхідні данні використовувались зображення тканин пацієнтів,
одержані за методом біопсії при діагностуванні пацієнтів на
онколагічні захворювання

Вхідний математичний опис сформовано на основі сканованих
морфологічних зображень тканин, що характеризують певні ракові
захворювання.  Алфавіт класів розпізнавання складеється з трьох
зображень, що характеризують онкозахворювання. В табл. 2.1 подано
структуру вхідного математичного опису.

Таблиця 2.1
Вхідний математичний опис

№ Класу Позначення Назва Зображення

1 X 1
0 Філоідна фіброаденома

2 X 2
0 Протоковий рак

3 X 3
0 Дольковий рак



СЕКЦІЯ  Математика, інформатика та захист інформації

15

Кожен клас складається з 100 реалізацій по 100 ознак в кожній. Для
класів розпізнавання формується навчальна матриця яскравості
{ }K]J,Y[I, , де IMAX,=I 1 – змінна кількості ознак розпізнавання,

JMAX,=J 1 – змінна кількості реалізацій, KMAX,=K 1 – змінна
кількості класів розпізнавання.

Для реалізації алгоритмів навчання та екзамену було використано
алгоритмічну мову Delphi 7. Програмну реалізацію виконано у вигляді
багатовкладкового інтерфейсу, кожна з котрих відображає етапи
нвчання СППР. При моделювання навчання СППР було використано
принципи ООП, в якості полів використано параметри
функціонування СППР, а методів - етапи навчання СППР, реалізація
котрих регламентується алгоритмом навчання.

Процес навчання проводився за ентропійною мірою Кульбака та
Шеннона. На рисунку 1 зображені графіки залежності КФЕ від радіуса
контейнера для кожного класу відповідно.

а) б)

 в)
Рисунок 1 – Графіки залежності КФЕ від радіуса контейнера класу:

а) для класу 0
1X , б) для класу 0

2X , в) для класу 0
3X

Оскільки при навчанні СППР за базовим алгоритмом робочих
областей не було отримано. Проведемо оптимізацію системи
контрольних допусків (СКД) на ознаки розпізнавання (ОР) за
паралельним алгоритмом.
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В процесі оптимізації параметрів функціонування СППР [2]
розглянуто усереднене значення КФЕ для класів однорівневого
вирішального правила.

В рамках фізичного моделювання розглянуто зазначений вище
алфавіт класів розпізнавання та побудовано лінійний класифікатор.

Отримано результати навчання при синтезі лінійного вирішального
правила та використанні паралельного алгоритму оптимізації СКД на
ОР.  На рис.  2  показано динаміку оптимізації СКД на ОР за
паралельним алгоритмом.

Рисунок 2 – Динаміка оптимізації СКД на ОР за паралельним
алгоритмом

При цьому максимальне усереднене значення КФЕ за паралельним
алгоритмом mE *  = 1.103 при Δ = 22.

В результаті проведеного алгоритму було отримано оптимальні в
рамках інформаційного КФЕ бінарні навчальні матриці, показані на
рис 3.

а) б) в)
Рисунок 3 – Бінарні навчальні матриці класів розпізнавання

а) для класу oX 1 ; б) для класу oX 2 ; в) для класу oX 3
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Після оптимізації СКД на ОР отримали такі результати за
паралельним алгоритмом (див.рис.4).

а) б)

в)
Рисунок 4 – Графіки залежності КФЕ від радіуса контейнера класу

після паралельної оптимізації:  а) для класу 0
1X , б) для класу 0

2X , в)

для класу 0
3X

Аналіз рисунків свідчить про наявність робочих областей для всіх
класів розпізнавання. При цьому максимальне значення КФЕ

дорівнює: для класу 0
1X : 1E =1.09992; для класу 0

2X : 2E =0.98129;

для класу 0
3X : 3E = 1.22840.

1. В роботі створено математичну модель та алгоритм навчання
СППР за інформаційно-екстремальною інтелектуальною технологією.

2. В процесі проектування використано парадигму ООП, що
дозволяє гнучко модифікувати програмний код при зміні алгоритму
навчання.

3. Введення в контур навчання СППР алгоритму паралельної
оптимізації дозволило підвищити значення узагальненого критерію
функціональної ефективності, що є оцінкою достовірності
правильного функціонування системи на етапі екзамену.
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1. Довбиш А.С. Основи проектування інтелектуальних систем:
Навчальний посібник / А.С.  Довбиш.  – Суми: Видавництво СумДУ.  –
2009. – 171 с.

2. Довбиш А.С. Оптимізація параметрів плану навчання системи
розпізнавання магнітокардіограм / А.С. Довбиш, С.С. Мартиненко. –
Харків: Біоніка інтелекта, 2010. – №3(74) – С.129-132.

Керівник: Дрофа В.О., викладач

БАГАТОДІАПАЗОННИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАС-КОД

Щербак А.С., студент
Шосткинський інститут Сумського державного університету

При випробуваннях пристроїв піроавтоматики є необхідність
вимірювання часу ефективної дії пірозаряду і подальшого зберігання і
обробки статистики випробувань.

У вимірюваннях параметрів процесів широко використовуються
перетворювачі типу час–амплітуда–час Т–А–Т.

Відомі схеми перетворювача типу час-амплітуда-час (Т  -  А – Т) із
різнополярними джерелами струму[1], стабільність перетвореного
інтервалу в яких визначається стабільністю цих джерел. Схема такого
перетворювача наведена на рис. 1 [2].

Рисунок 1 - Структурна схема перетворювача Т – А - Т із
різнополярними джерелами струму.

Тригер Тг виробляє імпульс тривалістю t,  що дорівнює
вимірюваному інтервалу часу між вхідними імпульсами Старт і
Стоп. За час t конденсатор заряджається джерелом струму І1. Після
закінчення імпульсу конденсатор розряджається до початкового рівня
струмом І1 за час Т0. Напруга на конденсаторі С відстежується

ОВ 1
S Тг

Кл 1

І1VDCтарт

Cтоп
І2

C

К



СЕКЦІЯ  Математика, інформатика та захист інформації

19

компаратором К. Величина перетворюваного інтервалу Т0
визначається виразом

1

12
0 I

IItT -
×= .

З цього виразу випливає, що стабільність перетвореного інтервалу
Т0 визначається стабільністю різнополярних джерел струму I1 та I2 і не
залежить від значення ємності конденсатора С.

У разі відсутності імпульсу Стоп одновібратор ОВ повертає схему
в початковий стан після закінчення часу, що дорівнює максимальній
величині вимірюваного інтервалу. Якщо перетворювач має декілька
діапазонів вимірювання, одновібратор повинен переналагоджуватися
для роботи на необхідному діапазоні.

Пропонується спосіб перетворення часового інтервалу, при якому
відбувається заряд однополярним струмами. Схема, що пояснює такий
спосіб, наведена на рис. 2.

Рисунок 2 - Структурна схема перетворювача Т – А - Т  із
однополярними джерелами струму.

У початковому стані ключ Кл1 увімкнений, а ключ Кл2
розімкнений. Таким чином, напруга на конденсаторі С близька до
нуля. Після приходу імпульсу Старт ключ Кл1 розмикається, а ключ

1
S Тг1

Кл1

Cтарт

Cтоп
C

КS Тг2
Кл2

U
R2 R2R1 R4

R3
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Кл2 замикається. Конденсатор починає заряджатися через резистори

R1 і R2 з постійною часу C
RR
RRt ×

+
×

=
21

21
1 .

Імпульс Стоп розмикає ключ Кл2, і заряд конденсатора триває, але
вже з постійною часу t2= R2 × C.

Коли напруга на конденсаторі досягає величини порогу, що

дорівнює
43

3

RR
RUU п +

= ,

компаратор К видає імпульс,  який повертає схему в початковий
стан.

Перетворюваний інтервал Т0 визначається виразом
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тобто він пропорційний величині вимірюваного інтервалу. У вираз
входять тільки значення резисторів R1, R2, R3, R4 і конденсатора С. Це
говорить про те, що стабільність перетворення пропонованої схеми не
залежить від таких величин, як живлячі напруги і рівні спрацювання
компараторів, які є основними причинами нестабільності роботи
перетворювачів з різнополярними джерелами струму.

Проблема випадку, коли є тільки імпульс Старт, вирішується
автоматично. Для роботи перетворювача на декількох діапазонах не
потрібен додатковий одновібратор.

Природним чином вирішується і проблема швидкого скидання
схеми в початковий стан логічним додаванням зовнішнього сигналу
скидання з імпульсом компаратора К. Все це суттєво покращує роботу
пристрою в умовах великих навантажень.

1.  Мелик-Шахназаров А.  М . ,  Маркатун М .  Г . Цифровые
измерительные системы корреляционного типа. М.: Энергоатомиздат,
1985. - 128 с.

2.  Динкевич В.  В. ,  Кузьмин Ю .  И .  / / Измерительная техника.
1982. № 4, с. 54.

3. Данилевич В.В., Чернявский А.Ф. Временные измерения в
физическом эксперименте. М.: Энергоатомизд, 1984. 104 с.
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4.  Титце У.,  Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. М.: Мир,
1982. - 512 c.

Керівник: Мараховський В.І., ст. викладач

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ТА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОВІТРЮВАННЯМ ОФІСНИХ

ПРИМІЩЕНЬ

Голобородько Є. Г., студент
Конотопський інститут Сумського державного університету

Метою  роботи  є:   розробка алгоритму та математичних моделей
системи управління теплопостачання для офісних приміщень.

Для  реалізації  цієї  мети  був  виконаний  аналіз  існуючих
алгоритмів автоматизованих систем теплопостачання. Розроблений
алгоритм та математична  модель автоматизованої системи
теплопостачання.

Найбільш характерною технологічною системою теплопостачання
є технологічна система. Вона дає можливість підігрівати теплоносій в
залежності від температури зовнішнього середовища.

На основі аналізу алгоритмів автоматизованих систем
теплопостачання розроблений словесний алгоритм моєї системи.

На основі цього алгоритму розроблена абстрактна та структурна
математична модель.

Користуючись структурною математичною моделлю та таблицями
переходів, виходів автомата Мура розроблені канонічні рівняння
роботи системи управління теплопостачання офісних приміщень.

Аналіз та мінімізація роботи канонічних рівнянь показали що їх
структура така що їх реалізацію найкраще буде виконати на
програмованих логічних матрицях  серії К556РТ1. Данні рівняння
запрограмовані у базисі цієї ПЛМ.  На основі програмованої логічної
матриці  серії К556РТ1 розроблена функціональна схема системи.

                     Керівник: Шинкаренко О.Г., ст. викладач
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ІНТЕРАКТИВНИЙ ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА

Лоос І.Г., Сучко Ю.І., студенти
Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ

В наш час сучасних технологій та стрімкого розвитку наук різних
напрямів значне місце посідають комп’ютерні технології та Інтернет.
Вони значно полегшують наше життя в усіх сферах, починаючи з
повсякденної праці людини та закінчуючи звичайним вечором за грою
або спілкуванням с далекими друзями. Зараз вкрай складно знайти
будь-яке місце праці де зовсім не використовується комп’ютери або
подібна до нього техніка, така яка планшет або мобільний телефон.

Темою нашої сьогоднішньої доповіді буде розроблена нами
програма яка дає змогу менеджерам або торговим представникам
якоїсь фірми, корпорації та серіям магазинів значно покращити якість
праці їхніх представників, які мають самі в першу чергу скласти гарне
про себе враження, адже перше враження це запорука успіху в будь-
якій справі.

Дана програма може встановлюватись на любий портативний
пристрій з підтримкою ОС Android,  яка стала дуже популярною та
домінуючою на ринку мобільних телефонів та інших портативних
пристроїв. Програма працює дуже швидко при обміні даними з
сервером завдяки прямим запитам до нього та отримуємо лише
необхідну для вас інформацію, що спрощує працю. Вона не робить
складних розрахунків які загружають пристрій та економить інтернет
трафік користувача навіть при активному використанні.

Так як дана програма являється програмою-клієнтом і нею може
користуватися водночас декілька менеджерів чи торгових
представників, телефонний додаток захищений паролем, що дозволяє
користувач виконує в програмі захищенні від збоїв,  таких як якщо
користувач видалив не своє замовлення або оформив замовлення не на
своє ім’я,  таке неможливо так як при вході виконується
автоідентифікація та отримання UID за яким виконується вся
подальша робота, так же використовуються асинхронні запити, що
дозволяє уникнути помилок.

Сам сервер захищений за принципом логін/пароль, управління
можливе тільки після автоідентифікації. Запити проходять три
ступеня захисту, захищене і випадкове видалення записів, перехід по
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записах та їх редагування змінною очікування, тобто поки не буде
виконана перша дія,  друга не почнеться,  що в свою чергу забезпечую
цілісність даних. В майбутньому планується встановити шаблони на
серверне API, що практично повністю виключить можливість взлому.

Метою створення стала програма  «Інтерактивний помічник
менеджера» тому що вона буде дуже корисною у використані, адже
телефон має кожна людина в сучасному світі,  тому менеджеру буде
дуже зручно мати такого «карманого помічника»  який не займає
багато місця, має великий функціонал та являється гарним
показником надійності та безпеки всієї інформації яку користувач
буде записувати до свого пристрою, а зберігатися на сервері.

Керівник: Бараболіков В.М., викладач

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
MACH-3 CNC ФИРМЫ ArtSoft USA ПРИ УПРАВЛЕНИИ

ОБРАБАТЫВАЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Маслов В.А, студент
Конотопского института СумГУ

Mach3 - это пакет программного обеспечения, который работает на
ПК и превращает его в станцию управления оборудованием.

Для работы Mach3 нужно иметь ПК, на котором установлена
операционная система Windows 2000, Windows XP или 32-битная
Windows Vista. Платы электропривода двигателей осей оборудования
должны принимать сигналы шага и сигналы направления (step и dir),
выдаваемые программой Mach3. Так обычно работают все шаговые
двигатели и современные сервосистемы постоянного и переменного
тока, оснащенные цифровыми энкодерами (датчиками положения).

Mach3 гибкая программа, созданная для управления
обрабатывающим оборудованием. Характеристики оборудования,
управляемых Mach3, следующие:

• Частичное ручное управление. Кнопка Аварийного останова
(EStop) обязательно должна присутствовать на любом оборудовании.

• Две или три оси, расположенные под прямым углом друг к другу
(обозначаемые как X, Y, и Z).
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• Инструмент, движущийся относительно заготовки. Начальные
положения осей фиксируются относительно заготовки.
Относительность движения заключается в том, что движется
инструмент  или перемещается стол и закрепленная на нем заготовка.

• До трех дополнительных осей. Они могут быть определены как
ротационные (т.е. их движение измеряется в градусах) или линейные.
Каждая из дополнительных линейных осей может быть подчинена оси
X,  Y,  или Z.  Они будут перемещаться вместе,  управляемые УП или
ручными переездами, но обращение к ним осуществляется по
отдельности.

• Выключатель или выключатели, соединенные в защитную цепь
оборудования.

• Зонд - щуп в держателе инструмента, позволяющий производить
оцифровку существующих деталей или моделей.

• Энкодеры, датчики положения со стеклянной шкалой, которые
могут показывать положение узлов оборудования.

Mach3 управляет сразу шестью осями, координируя их
одновременное движение с помощью линейной интерполяции, или
осуществляя круговую интерполяцию по двум осям (из X, Y и Z), в то
же время линейно интерполируя оставшиеся четыре с помощью угла,
охваченного круговой интерполяцией. Таким образом, при
необходимости инструмент может перемещаться по сужающейся
винтовой траектории. Подача на протяжении этих передвижений
поддерживается в соответствии со значением, указанным в
управляющей программе (УП), согласно ограничениям ускорения и
максимальной скорости осей.

Mach3 наблюдает за аварийными выключателями Estop и
контролирует использование выключателей Баз, защитного
оборудования и концевых выключателей. Mach3 сохраняет базу
данных параметров до 256 единиц различного инструмента.

Mach3 может работать как в формате dfx, cmx,  так и в G- кодах.
Система позволяет работать в режиме эмуляции,   что позволяет

развернуть ее для целей обучения в компьютерном классе учебного
заведения.

Руководители: Маслова Е.А, Шолопутов В.Д. преподаватели
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ТА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ДЛЯ

ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ.

Палагеєнко С.О., студент
Конотопський інститут Сумського державного університету

Здоров'я, працездатність, та і просто самопочуття людини в значній
мірі визначаються умовами мікроклімату і повітряного середовища в
житлових і суспільних приміщеннях, де він проводить значну частину
свого часу.

Якщо говорити  про фізіологічну дію на людину навколишнього
повітря,  то слід нагадати,  що людина в добу споживає близько 15 кг
повітря.

Сьогодні ми стаємо свідками зміни відношення людини до
будинку. Поступово приходить розуміння, що будинок – це складний
організм, що повинен розвиватися за певними законами, щоб
задовольняти зростаючі вимоги людини до комфорту, безпеки й
економічно обґрунтованої  функціональності.

Тому системи кондиціювання і вентиляції все більше обумовлюють
комфорт нашого життя. Актуальність цього явища і послужила
причиною написання даної роботи, метою якої є розробка системи
управління кондиціюванням і вентиляцією повітря офісних
приміщень, що дасть можливість забезпечити значно ліпші комфортні
умови життєдіяльності людини.

Виходячи із словесного алгоритму розроблена абстрактна і
структурна математична модель роботи системи. Виходячи із
структури математичної моделі роботи алгоритму, користуючись
таблицею переходів і виходів автомата Мура отримані канонічні
рівняння роботи схеми управління провітрюванням та
кондиціюванням офісних приміщень.

Аналіз та мінімізація роботи канонічних рівнянь показали що їх
структура така що їх реалізацію найкраще буде виконати на
програмованих логічних матрицях  серії К556РТ1. Данні рівняння
запрограмовані у базисі цієї ПЛМ схеми. На основі програмованої
логічної матриці  серії К556РТ1 розроблена функціональна схема
системи

Керівник: Матвієнко М.П., к.т.н., доцент
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ AППАРАТНО-
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА Lego Mindstorms NXT 2.0

Дмитренко М.М., студент
Конотопского института СумГУ

Lego Mindstorms NXT 2.0 это конструктор новейшего поколения.
Устройство состоит из электронных блоков и составных частей, с
помощью которых можно построить механизм и запрограммировать
его на выполнение определенных функций.

Конструктор Lego Mindstorms рекомендуется для тех, которые
выражают интерес к технологиям, необычным предметам и
электронным устройствам. Lego Mindstorms NXT 2.0 является
полноценным интеллектуальным роботом, все операции
осуществляются при помощи компьютерного контроллера NXT,
состоящего из двух микропроцессоров, 256 Кбайт памяти, портов
USB. Вывод необходимой информации происходит на ЖК-дисплей.
Конструктор обладает широкими функциональными возможностями и
может быть подключен к огромному количеству дополнительного
оборудования. При работе в удаленном режиме, управление
осуществляется через мобильный телефон по протоколу Bluetooth.

Для получения информации от окружающей среды в роботе NXT
Mindstorms 2.0 используются данные, получаемые от встроенных
датчиков. При необходимости объезда препятствий и перемещения
грузов в режиме робота-погрузчика, в Mindstorms NXT 2.0
предусмотрен сенсорный датчик прикосновений и ультразвуковой
сканер, определяющий расстояние до ближайшей поверхности и
рассчитывающий дальнейшие маневры робота. Также присутствует
датчик изменения освещения, состоящий из фотоэлемента и
устройства, позволяющего различать цвета. Реагирование на
окружающие звуки необходимого уровня громкости происходит с
помощью встроенного микрофона. Достаточно негромкого хлопка,
чтобы Mindstorms NXT 2.0 выполнил предусмотренные команды.

Lego Mindstorms NXT 2.0 приводится в движение тремя силовыми
 установками, которые имеют встроенные датчики угла поворота. С

их помощью микропроцессор контролирует текущее состояние робота
и возможность высокоточного выполнения запрограммированных
команд.
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В комплект Lego Mindstorms NXT 2.0 входят детали, позволяющие
создать большое количество моделей уникальных механизмов. Также
имеется специализированное программное обеспечение для
компьютера, дающее возможность полноценного управления этими
механизмами. С помощью аудиовизуальных редакторов можно
передать устройству Lego Mindstorms NXT 2.0 любые
поддерживаемые звуки и изображения

 Программный блок NXT - интеллектуальный, управляемый
компьютером элемент конструктора LEGO, позволяющий
MINDSTORMS ожить и выполнять различные действия. Текстовые
сообщения на дисплее NXT отображаются на английском языке.

В комплект Lego Mindstorms входят сервомоторы, позволяющие
устройству двигаться и совершать какие-либо манипуляции. В
сервомоторе имеется встроенный датчик вращения, что дает
возможность устройству lego mindstorms двигаться точно в заданном
направлении. Этот датчик измеряет обороты мотора в градусах
(точность +/- 1°). Скорость вращения привода зависит от условной
мощности, подающейся на сервомотор. Мощность варьируется от -100
до 100. Отрицательные значения движут привод в противоположном
направлении. В данном случае под «мощностью» понимается
формируемый NXT Brick ШИМ-сигнал, таким образом «мощность»
зависит от скважности ШИМ.

Процессорный модуль имеет входы для подключения различных
датчиков. В базовой комплектации применены датчики касания,
датчик цвета, ультразвуковой датчик.

С применением ПО NXT Education   процессорный модуль можно
применить для целей измерения и управления  с использованием
языков программирования Си, Фитон,  LabView при обучении
студентов основам прикладного программирования и управления
технологическими объектами.

Руководители: Маслова Е.А, Шолопутов В.Д. преподаватели
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ТОПОЛОГІЧНІ ІНДЕКСИ В ХІМІЇ

Шкіра А.М., старший викладач
Шосткинський інститут СумДУ

Вивчення зв'язку властивостей речовин з їх будовою -  одна з
основних задач хімії.

Ідея про те, що порядок з'єднання атомів має ключове значення для
властивостей речовини, виявилася дуже плідною. На ній ґрунтується
уявлення молекул за допомогою графів, в яких атоми грають роль
вершин, а хімічні зв'язки між ними - ребер, що з'єднують вершини.

Графи - це математичні об'єкти, тому їх можна характеризувати за
допомогою чисел. Звідси з'явилася ідея виражати будову молекул
числами, які пов'язані зі структурою молекулярних графів. Ці числа в
хімії називають «топологічними індексами». Розрахувавши будь-який
топологічний індекс для великої кількості молекул, можна встановити
зв'язок між його значеннями і властивостями речовин, і потім
використовувати цей зв'язок для передбачення властивостей нових,
ще не синтезованих речовин.

Способи розрахунку топологічних індексів можуть бути
найрізноманітнішими, але всі вони повинні задовольняти цілком
природним вимогам:

-  кожної молекулі відповідає свій, індивідуальний індекс;
-  близькі за властивостями молекули мають схожі індекси.
Ключовим для побудови багатьох індексів служить поняття

«матриці відстаней»  D.  Так називають матрицю,  елементи якої
показують число ребер, які поділяють відповідні вершини
молекулярного графа.

Побудуємо цю матрицю для трьох ізомерних вуглеводнів складу
C5H12. Для цього зобразимо їх молекулярні графи і перенумеруємо
вершини (у довільному порядку):
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 Повні матриці відстаней для наведених графів мають вигляд:
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Перший топологічний індекс, що відображає структуру
молекулярного графа (G), був запропонований в 1947 р. Вінером. Він
визначається як сума елементів головної діагоналі матриці відстаней
та напівсума її інших елементів:
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Інший тип індексів заснований не на відстанях між вершинами, а
на кількості найближчих сусідів для кожної вершини. Наприклад,
індекс Рандіча, який визначається наступним чином:

всем
ребрам

1( )
i j

G
v v

c = å

Застосовуються топологічні індекси для класифікації органічних
сполук і створенням органічних баз даних. Для цього потрібні будуть
складні топологічні індекси.

ДЕЯКІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ З
ПАРАМЕТРАМИ

Олексенко О.М., учениця
Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10

При вивченні деяких фізичних процесів, геометричних
закономірностей чи функціональних залежностей доволі часто
зустрічаємось з необхідністю знаходження розв’язку рівнянь, що крім
основних містять також додаткові змінні – так звані параметри. У
зв’язку тим,  що вивчення рівнянь з параметрами не являє собою
окрему складову шкільного курсу математики, розв’язування задач з
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параметрами викликає великі труднощі серед учнів. Дійсно,
дослідження виразів з параметрами часто представляє собою значно
складнішу проблему, ніж просто відшукання розв’язків того чи іншого
класу рівнянь або нерівностей [2].  Проте це не повинно створювати
думку про недоцільність розгляду такого роду задач. Враховуючи той
факт,  що рівняння (нерівності)  з параметрами все частіше
зустрічаються в олімпіадних задачах та завданнях зовнішнього
незалежного оцінювання, необхідно приділити якомога більше уваги
даному типу рівнянь (нерівностей) та методам їх розв’язування [1].

При розв’язуванні рівнянь (нерівностей, систем) з параметрами
часто досить ефективним методом є графічний. Проте даний метод є
менш популярним серед школярів, адже його застосування потребує
не лише вміння оперувати конкретним алгоритмом, а й вміти
поєднувати геометричне тлумачення декількох методів одночасно.

Приклад. Встановити при яких значеннях параметра  система

має єдиний розв'язок [3].
Розв’язання. Перетворимо систему до виду

та побудуємо графіки одержаних рівнянь (рис. 2.1).

Рис. 2.1
Очевидно, що кола, задані першим рівнянням, матимуть з прямими

 єдину спільну точку,  якщо цією спільною точкою буде
вершина прямого кута – точка ,  а центр кола –  точка ,
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буде розташований нижче цієї точки на відстані, яка дорівнює радіусу
кола .

Відповідь:
Розв’язування задач із параметрами потребує особливого підходу,

що вимагає від учня інтенсивної творчої праці. Уміння розв’язувати
нестандартні задачі свідчить про глибоке володіння математичним
апаратом, а це набагато важливіше, ніж «чисті знання», які нескладно
поповнити за допомогою довідників.

Вміння розв’язувати рівняння з параметрами не лише допомагає
спрогнозувати певний результат, що значно спрощує процес
розв’язання, а й розвиває логічне мислення.

1. Карпік В. В. Тестовий тренінг. Підготовка до зовнішнього
незалежного оцінювання. – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 94 с.

2. Лукаш О. В., Пресс Е. М. Розв’язуємо задачі з параметром. – Х.:
Вид. група «Основа», 2006. – 144 с. – (Б-ка журн. «Математика в
школах України»; Вип. 5(41))

3. Собкович Р.  І.,  Кульчинська Н.  В.  Деякі методи розв’язування
задач з параметрами. Посібник для вчителів. – Івано-Франківськ:
ОІППО, 2011. – 116 с.

Керівник: Коцюба Ю.С., учитель

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ТА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОВІТРЮВАННЯМ ТА

КОНДИЦІЮВАННЯ ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ

Кушниренко Д. М., студент
Конотопський інститут Сумського державного університету

Метою даної роботи є:  розробка алгоритму та математичних
моделей системи управління провітрюванням офісних приміщень з
озонуванням і зволоженням повітря. Виходячи з цих вимог  для
реалізації поставленої  мети  були вирішені наступні задачі реалізації
заданого алгоритму, словесне формування якого приведена на слайді:
- запуск і вимкнення системи в заданий час;
- блокування роботи витяжних вентиляторів разом із припливним;
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- підтримання температури витяжного повітря на заданому рівні на
протязі всього року;
- підтримання вологості припливного повітря на рівні не нижче за
заданий.
- контроль працездатності вентиляторів, засувок із видачею
аварійного сигналу у разі виявлення несправності;

Виходячи із словесного формулювання алгоритму розроблена
абстрактна та структурна математичні моделі роботи системи
управління провітрюванням офісних приміщень з застосуванням
зволоження і озонування повітря. На основі структурної математичної
моделі і таблиць переходів виходів розроблені канонічні рівняння
управління системою провітрювання офісних приміщень.

Мінімізація даних канонічних рівнянь показала, що для їх
реалізації можна застосувати програмуємі логічні матриці серії
К556РТ1.Дані рівняння системи управління провітрюванням офісних
приміщень  запрограмовані у базисі цієї ПЛМ схеми.

Керівник: Матвієнко М.П., к.т.н., доцент

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ЇХ
ВПРОВАДЖЕННЯ НА УРОКАХ У СТАРШІЙ ШКОЛІ

Борщ М.В., учениця
Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11

На сучасному етапі розвитку, суспільство вже неможливо уявити
без застосування математичного апарату. Сьогодні інтерес до
фінансової діяльності відчутно зріс, однак, культура фінансових
розрахунків ще не висока, це стало очевидним з анкетування.

Для розуміння  основ фінансової математики  достатньо мати
знання в обсязі математики старших класів середньої школи. Тому
дана робота адресована в першу чергу учням старших класів,
студентам перших – других курсів та націлена на ознайомлення з
математичними основами фінансів, їх застосування для розрахунків,
які вважаються звичайними для країн з високою фінансовою
культурою.

Мета роботи. Вивчити та систематизувати основні поняття
фінансової математики, розробити  комплекс задач на застосування
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фінансових розрахунків, провести апробацію запропонованих задач
фінансової математики.

Задачі дослідження.
1. Ознайомитися з науково-методичною літературою з предмету

дослідження.
2. З’ясувати теоретичні основи фінансової математики.
3. Систематизувати теоретичний матеріал з теорії відсотків та

способів їх нарахування у фінансовій математиці.
4. Згідно теоретичного матеріалу розробити комплекс прикладних

задач, які ілюструють застосування фінансових розрахунків та можуть
бути використані, як наповнення предметно-орієнтовного курсу.

5. Провести   педагогічний  експеримент.
6. Провести аналіз   рівня фінансової  грамотності учнів до і пісня

впровадження задач фінансового змісту  в шкільну програму.
Робота може бути використана вчителями математики та

студентами для проведення факультативних занять в старшій  школі,
викладачами вищих навчальних закладів для підготовки тематичного
наповнення навчальних дисциплін, з метою доповнення і розширення
кола задач з економічним змістом,  що дає можливість учням або
студентам ознайомитися з формами застосування шкільного курсу
математики  до розв’язування завдань прикладного характеру у сфері
фінансів, бізнесу та економіки.

Фінансова математика – розділ прикладної математики, який має
справу з математичними завданнями, що  пов’язані  з фінансовими
розрахунками. Математичні основи фінансової математики прості і
спираються на звичайний курс шкільної програми, де  потрібно
засвоїти такі теми, як геометрична прогресія, відсотки, логарифмічні
обчислення та рішення системи  рівнянь [1,с.16].

Задачі підвищеної складності  для учнів 5-го  є простими задачами
фінансової математики. Необхідно наголосити і на тому факті, що на
наступних етапах  навчання програмою з математики, що функціонує
в даний час, не передбачається повторне звернення до теми
«Відсотки»  в 10-11,  даний курс націлений на 5-9  класи.  Додаткова
робота з розвитку та вдосконалення навичок розв’язання задач на
відсотки має значимість не тільки для майбутніх абітурієнтів, які
можливо зустрінуться з такими завданнями на вступних іспитах до
вищих навчальних закладів, а й для всіх учнів. Адже сучасне життя
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неминуче змусить у своїй повсякденності вирішувати задачі на
відсотки.

Якщо звертатися до фінансової математики [2,с.24]. За вкладами і
кредитами на короткий термін, зазвичай до року, банки як правило,
нараховують простий відсоток за формулою звичайного, або
комерційного, відсотка, яку надає підручник 5 класу.

В умовах нестабільної економічної кон’юнктури процентні ставки
часто змінюються, тому вводять таке поняття як неперервні відсотки,
саме з якими ми можемо познайомитися лише  в підручниках
фінансової математики [3,с.72].

Перший розділ роботи містить систематизований виклад
теоретичного матеріалу одного із основних розділів фінансової
математики – фінансового числення. У ньому наведені основні
означення, формули, алгоритми фінансових розрахунків, якими
користуються безліч людей різних сфер виробництва та
обслуговування. Кожне теоретичне твердження ілюструється задачею
з поясненням ходу її розв’язання.

Другий розділ передбачає практичне розв’язання задач різного
типу та створення комплексу задач для учнів старшої школи при
більш детальному вивченні тем фінансової математики. Наведемо
приклад задач які були відпрацьовані в ІІ розділі.

Задача. За який термін в роках сума,  рівна 75 млн. � озв., досягне
200 млн. � озв.  при нарахуванні відсотків по складній ставці 15% раз
на рік.

Розв’язання.

Початкова сума –  P;  сума з приєднаними відсотками –S;   n-
кількість років; i – процентна ставка;

( ) 0178,7
15,1log

75200log
==n  (років)

Відповідь: 7,0178 років.
Знайомство з окремими розділами фінансової математики ведеться

як  у контексті з економічною теорією та математикою,  так і в
контексті з бурхливо розвиваючоюся практикою.

У роботі  ви знайдете не лише перелік технічних прийомів для
порівняння фінансових результатів, але й основи теорії відсотка,
дисконтування, реінвестування капіталу,  алгоритми оптимального

( )niPS += 1
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розрахунку відсотків по кредиту, спеціально розроблений комплекс
задач,  що розширить  курс  шкільної програми та збільшить
обізнаність учнів з даного питання.

У  роботі:
- розглянуто  задачі фінансової математики;
- систематизовано  теоретичний і практичний матеріал фінансової

сфери;
- порівняно  курс шкільної програми з викладеним  матеріалом в

посібниках фінансової математики;
- створений  комплекс прикладних задач;
- проведено  педагогічний  експеримент;
- проведений аналіз   рівня фінансової  грамотності учнів до і пісня

впровадження задач
Керівник: Тимощук Ю.О., учитель

1. Башарин Г.П. Начала финансовой математики / Г.П. Башарин –
М.: Инфра-М, 1996. – 158 с.

2. Кочович Є.В. Финансовая математика: Теория и практика
финансово-банковских расчетов /  Кочович Є.В.;  [Пер.  с серб./
Предисл. Е.М. Четыркина]. –  М.: Финансы и статистика, 1994. – 268
с.

3. Лукашин Ю.П. Финансовая математика: [Учбно-методический
комплекс]./ ЛукашинЮ.П. –  М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 200 с.

4. Медведев Г.А. Начальный курс финансовой математики:
[Учебное пособие]./  Медведев Г.А.  –   М.:  ТОО «Остожье»,  2000.  –
267с.

5. Четыркин Е.М.  Финансовая математика /  Четыркин Е.М.  –  М.:
Дело, – 5-е изд.,  2005. – 400 с.

6. Інформаційно-аналітична довідка про стан фінансової
математики в Україні та світі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу
: URL : http://ua-refefat.com/фінансова математика.

http://ua-refefat.com/���������
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ІНТЕГРУВАННЯ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ
СИСТЕМ РІВНЯНЬ З ТОЧКАМИ ПОВОРОТУ

Трофімчик Д.Д., студент,
Конотопський інститут Сумського державного університету

Багато задач механіки, гідро- та електродинаміки зводяться до
розв’язування систем диференціальних рівнянь з малим параметром.
Одним із ефективних методів розв’язування таких систем є
асимптотичні методи, що базуються на ідеї розкладу шуканого
розв’язку в ряд за степенями малого параметру.  В більшості випадків
такі ряди є розбіжними, але їх частинні суми  наближаються до точних
розв’язків при прямуванні до нуля малого параметра.

Методи асимптотичного інтегрування лінійних систем у випадках
стабільного спектру головної матриці системи розроблені. Якщо ж
кратність спектру порушується в окремих ізольованих точках (точках
повороту), то класичні методи не дають можливості побудови
неперервно диференційованого розв’язку.

Дана робота присвячена перенесенню методики інтегрування
скалярних диференціальних рівнянь другого порядку та систем
диференціальних рівнянь першого порядку на систему
диференціальних рівнянь другого порядку. При цьому алгоритм
побудови асимптотичних  розв’язків такий:

1. Ставимо задачу Коші  для неоднорідної системи  з кількома
точками повороту, а також  кількома резонансними  точками:

2. Будуємо формальні  розв’язки відповідної однорідної системи.
3. Доводимо, що  побудовані формальні розв’язки  при малих e є

лінійно незалежними на відрізку [ ].;0 T
4. Виконуємо «зшивання» розв’язків  однорідної системи.
5. Знаходимо формальний розв’язок  неоднорідної системи у

випадку точкового резонансу.
6. Розглядаємо випадок  довільної скінченної кількості точок

повороту.
Таким чином, буде  побудовано неперервно диференційований

розв’язок задачі Коші.
Керівники: Карпенко Ю.І., к.ф-м..н., доцент,

Маслова О.В., викладач
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ АГРАРНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ

Самусь Г.І., викладач
Конотопський інститут СумДУ

Трансформація аграрних відносин, що розпочалася в Україні із
здобуттям незалежності супроводжується екологічними і економічними
проблемами, які необхідно вирішувати негайно з метою досягнення
сталого розвитку.

Екологічні і економічні проблеми реформування аграрних відносин
досліджуються в працях Л.Я.Новаковського, Б.Й.Пасхавера,
В.М.Трегобчука, А.М.Третяка та інших вчених. Однак, дане питання не
втрачає актуальності і потребує подальшого дослідження.

До початку земельної реформи в Україні переважали колективні і
державні сільськогосподарські підприємства (колгоспи і радгоспи), які
займали 80% всього земельного фонду, 99%ріллі, із середнім розміром
площ 3995га серед колгоспів і 6122га серед радгоспів. На присадибні
ділянки громадян припадало лише 4,4% земельного фонду[1,с.30].

За роки незалежності значно скоротились середні розміри площ
сільськогосподарських землекористувань, але водночас збільшилась їх
кількість. Виникнення нових форм господарювання не покращили
ефективність сільськогосподарського землекористування. До цього часу
погіршується стан навколишнього середовища внаслідок
сільськогосподарських робіт, знижується родючість ґрунтів, що в
кінцевому випадку впливає на прибуток землекористувачів. Отже, для
вирішення проблем пов’язаних з трансформацією аграрного сектору
необхідно застосовувати дієвий механізм землекористування.

Механізм сільськогосподарського землекористування  повинен
включати екологічну і економічну складову розвитку [2,с.51]. Саме
використання різноманітних економічних і екологічних інструментів з
врахуванням конкретної ситуації є необхідним на сьогоднішній день. До
таких інструментів можна віднести податки, субсидії, гранти, премії,
штрафи, дотації та інше.

Не сприяє раціональному землекористуванню і застаріла
матеріально-технічна база аграрного сектору, фінансові проблеми
аграріїв, відсутність належної державної підтримки, діюча система
орендних відносин, а саме орендні договори укладаються як правило на
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термін до 5 років, що не сприяє веденню природоохоронної діяльності.
Не можливо не згадати про проблеми хімічного забруднення земель
отрутохімікатами. При цьому селяни витрачають значні кошти на їх
придбання, так як отрутохімікати імпортуються з інших країн.
Застосування отрутохімікатів в сільському господарстві не сприяє
вирощуванню екологічно чистих продуктів харчування, в яких є значна
потреба.

Отже, наявна складна ситуація, пов’язана з трансформаційними
перетвореннями аграрного сектору потребує швидкого розв’язання
нагальних проблем. Необхідно модернізувати матеріально-технічну базу
аграрного сектору, еколого-економічний механізм землекористування,
враховуючи його важливу роль в умовах ринкової економіки. До
оптимізаційних заходів можна віднести податкові пільги, пільгове
кредитування, матеріальне заохочення виробників екологічно чистої
продукції, проведення певних заходів по охороні ґрунтів. Гармонійна
взаємодія екологічної і економічної складової механізму може
забезпечити сталий розвиток.

1.Колісник Г. Еколого-економічна оцінка трансформації
сільськогосподарського землекористування/Г.Колісник//Землевпорядний
вісник. – 2013. –№1. – с.29-31.
2.Барвінський А. Еколого-економічні аспекти формування сталого
сільськогосподарського землекористування в ринкових умовах/А.
Барвінський // Землевпорядний вісник. – 2013. –№2. – с.50-53.

РИНОК ПРАЦІ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Білан Н.М., студентка
Конотопський інститут СумДУ

Трудові ресурси – це частина населення країни, яка володіє
здібностями й можливостями брати участь у процесі праці відповідно до
своїх вікових, фізичних даних, знань і практичного досвіду, професійної
підготовки.

Пріоритетне значення для раціонального формування й розподілу
трудових ресурсів, включаючи й регіональний рівень, має розроблення
системи балансів.
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Сукупна пропозиція, яка охоплює всю найману працю й сукупний
попит, як загальна потреба економіки в найманій робочій силі складають
сукупний ринок праці.

Чисельність трудових ресурсів Сумської області становить 519,6 тис.
чоловік (2012) рік[2]. За останні дванадцять років чисельність трудових
ресурсів щорічно зменшується. Це обумовлено не тільки загальним
скороченням населення, але й збільшенням чисельності безробітних та
іншими соціально-економічними факторами.

На ринку праці області намітилися негативні тенденції щодо
поступового зростання зайнятості населення та зниження безробіття.
Рівень зайнятості населення в середньому по області зменшився із
56%(2010)до 34,0%(2013).

Рівень безробіття в регіоні є одним із найвищих у країні й на 8,6%
більший,  ніж у середньому по Україні[1].  У 2012  році на обліку в
обласній службі зайнятості перебували 16,2  тис. незайнятих трудовою
діяльністю громадян.

Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням державної
служби зайнятості у січні–грудні 2012 року, становила 764,4 тис. осіб.
Зокрема завдяки наданню дотацій роботодавцям у січні-грудні 2012 року
роботу отримали 45,5 тис. безробітних громадян, а за рахунок виплати
допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької
діяльності започаткували власну справу 11,2 тис. безробітних.

 Важливу роль по скороченню безробіття відіграє професійне
навчання.  Усього протягом 2013 року  професійне навчання проходили
9694 безробітних громадян,  що в 1,7 раза  більше у порівнянні з
минулим роком.

Ринок праці Сумської області має ознаки трудодепресивності як у
промисловому, так і в аграрному секторах економіки, але відстежуються
ці ознаки не досить чітко. Першочергове значення має стабілізація
сільськогосподарського виробництва, забезпечення еквівалентного
товарообміну між містом і селом.

Однією зі стратегічних цілей соціально-економічного розвитку
області до 2015 року має стати створення умов для формування обсягів і
пропорцій зайнятості, характерних для соціально-орієнтованої ринкової
економіки.

Щоб зменшити кількість безробітних в області, необхідно підвищити
їх конкурентоспроможність на ринку робочої сили. Для цього потрібно
підвищити якість підготовки висококваліфікованих кадрів у професіях,
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які є актуальними на ринку праці. Необхідно запроваджувати  нові
прогресивні форми та види професійного навчання, які дозволили б
скоротити термін пошуку роботи, відновити продуктивну зайнятість
шукачів роботи. Навчальні заклади області мають звернути увагу на
навчання осіб, які хочуть отримати другу вищу освіту, якщо перша не
користується попитом на ринку робочої сили.

1. Робота,  кар’єра в Україні.  [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://hitjob.com.ua/news/2025.

2.  Щорічник Сумської області.  [Електронний ресурс]  –  Режим
доступу: http://www.sumy.ukrstat.gov.ua/data/100913_shor.pdf.

Керівник: Самусь Г. І., викладач

ЯК УКРАЇНІ ПОСІСТИ ДОСТОЙНЕ МІСЦЕ У СВІТОВОМУ
РЕТИНГУ КАВОВИХ КРАЇН?

Левченко А. С., учениця
Конотопська спеціалізована школа №3

Кава, без сумніву, дуже популярний напій в Україні. Датою появи
його в країні прийнято вважати 1665  рік,  час царювання Олексія
Михайловича, коли Україна була частиною Російської держави. Однак
широкого поширення кава набула в Україні завдяки Петру I. Імператор
пристрастився до цього божественного напою, будучи в Голландії [1].  З
цього часу споживання кави неухильно зростало.

Споживання кави відіграє дуже важливу роль у спілкуванні між
людьми. Ритуал приготування і пиття кави у багатьох народів є часткою
національної культури. При цьому чашка кави міцно асоціюється з
моментом спокою між напруженими частинами дня або з пробудженням
вранці, коли людина або залишається наодинці зі своїми думками, або
неспішно розмовляє з друзями чи рідними. Саме ці соціальні моменти
дали поштовх великій популярності кав'ярень.

За останні 10  років Україна стала світовим ринком кави,  який
розвивається найдинамічніше. За даними статистики середньорічне
споживання кави в Україні виросло на 23%  -  це світовий рекорд у
динаміці росту. Але все ж таки наша держава за рівнем споживання кави
відстає від багатьох країн світу [2].

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8F
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Для того, щоб Україна посіла достойне місце у рейтингу кавових
країн необхідні такі кроки:

1. Різко відмежуватися від економічного, політичного та соціально-
культурного впливу Росії з її чайними «традиціями».

2. В арабських країнах розповсюджений ритуал кавової церемонії,
який полягає в процесі приготування кави і кавопиття. Слід запозичити і
широко впроваджувати цей позитивний досвід інших країн світу. На
нашу думку, можлива українська національна інтерпретація у вигляді
м’яти, суцвіть липи тощо.

3. Широко практикувати ділові зустрічі, культурно-просвітницькі
заходи, лекції, семінари, конференції у кав’ярнях, де необхідним
атрибутом  акції буде філіжанка кави, подана кожному учаснику даного
заходу.

4. Міняти менталітет населення, перш за все, у сфері обслуговування.
До цього вдячні покупці в знак задоволення від роботи офіціанта чи
бармена щедро наділяли останніх так званими «чайовими». Слід
витісняти з лексикону словосполучення «на чай», замінивши його – «на
каву».

5. Проводити змагання серед кав’ярень і закладів громадського
харчування на краще приготування кави для відвідувачів. Результати
змагань слід висвітлювати у ЗМІ.

6. Пропонуємо також проводити конкурсу серед «кавоманів» регіону.
7. Стимулювати виробництво високоякісної кави без вмісту кофеїну.
8.  Розвіяти міф,  якому вірить певна частина населення,  що кава

шкодить здоров’ю і має лише негативні якості.
9. Впроваджувати нові технології виробництва кави.
10. Заснувати групу в соціальних мережах поціновувачів кави.
11. Популяризації кави може слугувати і усна народна творчість:,

прислів’я та приказки про продукт, афоризми, жарти, анекдоти, які
можна розміщувати в Інтернеті чи друкувати у періодичних виданнях.

12. На телебаченні заснувати цикл передач, присвячених культурі
споживання напою з запрошеннями спеціалістів, медиків, виробників
кави, продавців, експертів.

Керівник Олех А. П., учитель-методист
1.http://www.souzinform.com.ua/index.php?language=ukr&menu=article/c

offee
2.http://www.galca.ua/newsarchive/items/ukrajinci-stali-rekordsmenami-z-

spozhivannja-kavi.html

http://www.souzinform.com.ua/index.php?language=ukr&menu=article/coffee
http://www.souzinform.com.ua/index.php?language=ukr&menu=article/coffee
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ВЕЛИКІ ІНВЕСТОРИ МАЛЕНЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Макаровець Д.О., студент
Конотопський індустріально-педагогічний технікум

Набуття права на вільне пересування співпало в часі зі значними
структурними трансформаціями економіки, що супроводжувалися
зниженням рівня життя населення, зростанням безробіття, неповної
зайнятості. Перехід до ринкової економіки створив споживчий попит на
товари високої вартості: житло, автомобілі, побутову техніку тощо. Все
це стимулювало трудову міграцію за кордон, що наприкінці 1990-х рр.
перетворилася на масове явище та джерело доходів для багатьох сімей.
Наростанню її масштабів сприяло також те, що населення України
залучилося до міжнародних міграційних процесів у період їх глобальної
інтенсифікації. Попит на іноземну робочу силу швидко зростав і на Захід,
і на Схід від українських кордонів, передусім у ЄС та Росії.

За даними фірм-посередників із працевлаштування за кордоном,
обсяги послуг, наданих ними громадянам України, постійно зростають. У
1996 р. в іноземного роботодавця було працевлаштовано 11,8 тис.
громадян, а в 2008 р. – 80 тис., тобто майже у 7,5 разів більше.

У 2009 кризовому році кількість працевлаштованих зменшилася
незначно – 75,4 тис., проте вже у 2010 р. досягла докризового рівня – 80,4
тис. Осіб. Вже у 2011 році за кордоном було працевлаштовано- 84,5 тис.
осіб. Основною сферою зайнятості українців за кордоном є будівництво
(понад половину мігрантів). На другому місці – робота домашньої
прислуги (16,3 %), далі сільське господарство, торгівля, промисловість.

За даними обстеження Держкомстату 2008 р., 35,1 % заробітчан мали
дозвіл на проживання та роботу, 39,3 % – тимчасову реєстрацію, жодного
офіційного статусу перебування за кордоном не мали 25,6  % мігрантів.
Найбільше таких було в Польщі (56,2 %) та Італії (36,2 %), найменше – в
Іспанії, Чехії, Португалії та Росії.

За даними Світового банку, суми приватних грошових переказів в
Україну є доволі великими, причому впродовж 2000-х рр. вони швидко
зростали.  Це пов’язано не лише з наростанням трудової міграції,  а й зі
збільшенням частки переказів, що спрямовувалися офіційними каналами.
Цьому сприяло порушене у 2004 р. Антимонопольним комітетом
України провадження проти платіжної компанії Western Union, що
займала монопольне становище на ринку й отримувала за свої послуги
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невиправдано високу плату (за перекази з Чехії – 21 % від суми, Іспанії –
17 %, Португалії – 16,5 %, Росії – 15 %). У результаті компанія
погодилася зменшити тарифи на перекази з Росії в 2,5 разу, з Португалії,
Іспанії,  Італії,  Чехії,  Польщі,  Греції,  Ізраїлю,  Казахстану –  в 2–4 рази10.
Більшу доступність офіційних переказів забезпечили також прийняті у
2006 р.  законодавчі зміни,  згідно з якими право на операції з іноземною
валютою отримала українська пошта, відділення якої розташовані в усіх
регіонах країни, а вартість послуг цілком помірна. Трудова міграція
громадян України за кордон є на сьогодні наймасовішим і соціально
значущим міграційним потоком, що позначається на демографічній
ситуації, ринку праці, розвиткові економіки та соціальної сфери,
добробуті громадян, рівнях бідності та соціального розшарування,
сімейних відносинах і вихованні дітей, має численні психологічні,
світоглядні, культурні та інші наслідки. Породжені нею проблеми
потребують адекватних відповідей засобами міграційної, соціально-
економічної, зовнішньої політики, захисту прав людини. Внаслідок
новизни явища міжнародної трудової міграції для України, відсутності
досвіду з її регулювання,  державна політика в цій сфері не встигала за
динамікою процесу, розвивалася із помітним запізненням.  Разом з тим
сучасне розуміння  міжнародної міграції як потужного чинника розвитку
вимагає чіткого усвідомлення суспільством та владою її позитивного
потенціалу, необхідних політичних рішень і належної їх реалізації

Керівник: Бащук Л.В., викладач

РОЛЬ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ.

Опалько Ю.М.,студентка
Індустріально – педагогічного технікуму КІ Сум ДУ.

Метою даного дослідження є наукове обґрунтування впливу аграрної
політики держави на розвиток фермерських господарств . Ідея у тому,
щоб на основі розвитку фермерських господарств реалізувати переваги
природо ресурсного потенціалу України  у Світовому економічному
просторі та на цій основі сприяти соціально-економічному розвитку села.
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Фермерські господарства – основа ефективного функціонування
сільського господарства промислово розвинутих країн .  У США,
наприклад, 87% аграрних господарств  складають сімейні ферми.

Згідно з повідомленням,  на вказану дату у користуванні  фермери
мали 4,4 млн. га землі , зокрема 4,3 млн. га ріллі . В середньому на одне
господарство до 1квітня припадало 109 га сільгоспугідь.

Метою створення фермерського господарства є забезпечення
добробуту селянської сім’ї на основі трудової участі членів у виробничій
і комерційній діяльності та одержання доходу(прибутку). Його соціально
- економічне значення визначається участю у формуванні продовольчого
фонду країни шляхом реалізації продукції державі та на місцевому
ринку.

Правові, економічні  і соціальні основи створення  і діяльності
фермерських господарств регламентуються Законом України «Про
фермерське господарство»(2003р.).

Таким чином , сьогодні фермерство є однією з ефективних форм
господарювання на селі. На мою думку , сприяння  розвиткові
фермерства ; визначення основних напрямків його становлення;
підвищення ефективності діючого економічного  механізму
функціонування фермерських  господарств у ринкових  умовах;
розширення  їх розмірів на умовах оренди , кооперування та об’єднання
у спілки; вдосконалення механізмів кредитування , оподаткування ,
оплати праці та консультування повинні стати принциповими
положеннями сучасної аграрної політики держави.

Фермерське господарство має притаманні лише йому особливості :
поєднання в одній особі власника, керівника і працівника , завдяки чому
досягається прямий зв’язок працівника із засобами виробництва  та
абсолютна  самостійність фермера у вирішенні питань виробництва  й
реалізації продукції; він особисто управляє своїм господарством ,
здійснюючи інвестування власних і залучених коштів у бізнес; трудова
активність фермера  ґрунтується на власному  інтересі; організаційна
структура фермерського господарства найбільш повно використовує
специфіку сільського життя (локальність розташування населення ,
єдність побутової, виробничої та культурної сфер життєдіяльності).

Фермерським господарствам необхідно  активізувати роботу щодо
створення сервісних кооперативів, які надають механізовані послуги.
Всебічне консультативне обслуговування фермерів має здійснюватися
шляхом  надання їм консультацій  науковими установами ( про новітні
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технології, сорти, гібриди сільськогосподарських рослин і тварин,
породи худоби і птиці, засоби захисту рослин в тварин) на пільгових
умовах, а також створення науково – консультативних центрів при
обласних і районних Асоціаціях фермерів.

Для підвищення ефективності механізму кредитування фермерських
господарств доцільно вдосконалити чинне законодавство в напрямі
врахування інтересів фермерів і регіональних особливостей, запровадити
справжнє іпотечне кредитування під заставу землі, створити
максимально привабливі умови для вкладання кредитних ресурсів
комерційних банків у розвиток сфери АПК.

У цілому проведення дослідження сучасного стану  функціонування
фермерських господарств України , засвідчило назрілу потребу в
розробці та реалізації в Україні європейської програми розвитку
фермерських господарств, яка б врахувала регіональні особливості їх
діяльності.

Керівник: Короткевич В.М., викладач

1. Журнал «Економіка України» №12 с.61-67.
2. Статистичні матеріали Конотопської районної державної

адміністрації.
3. Інтернет – сайт Кабінету Міністрів України, Міністерства

аграрної політики і продовольства в Україні

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД КРИЗОВИХ

ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ

Пошукайло А.В.,студентка
Індустріально – педагогічного технікуму КІ Сум ДУ

Життя ще раз продемонструвало що запізнення з проведенням
радикальних реформ без підготовки суспільної свідомості, без розуміння
форм і методів їх реалізації,  без оволодіння людьми знанням шляхів і
способів їх проведення неминуче приведе до політично – економічної кризи
в Україні. У країні створювалась ситуація, коли нечесна праця,
недобросовісне підприємництво, а грабіж державних коштів для окремих
осіб став найкоротшим шляхом до успіху.
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Корумповані чиновники в центрі і на місяцях становлять загрозу всьому
суспільству. Сучасний стан економіки характеризують такі показники:

1.Продуктивність праці, тобто виробництво ВВП на одного працівники
складає 3028 грн. або 4007 дол.

2.Економічна модель формування ВВП має значне навантаження на
сировинну складову.

3.Частка зарплати у складі ВВП не перевищує 6,2%.
4.Стандарти харчування не відповідають нормам ЄС.
5.Прямі іноземні інвестиції складають біля 1199 доларів в розрахунку на

душу населення. Для порівняння в Чехії 4,5 тис.дол.
6.Частка інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої

продукції складає 4,1%.
7.Використання в управлінні так званого «ручного управління».
Метою моєї роботи є запропонування суспільству і владі здійснити

невідкладні заходи для подальшого реформування економіки в умовах
кризових економічних явищ.

Сьогодні ворогом номер один, який руйнує ціннісні  орієнтири
населення і спричиняє дезорієнтацію суспільства є корупція. Тому я
пропоную першим заходом підвищити ефективність державного
фінансового контролю. Другим невідкладним заходом в розв’язанні
існуючих проблем є здійснення гуманізації праці в Україні Під гуманізацією
праці розуміється форма практичного використання у виробничій сфері
гуманізму, який грунтується на принципах людської гідності, піклування
про благо людини, свободи її вибору і поведінки. Динамічність світових
економічних процесів, глобалізація, інтеграція, конкуренція, інновація –
ставить перед національною економікою у цілому нові цілі та завдання, які є
на порядок складнішими від тих що вирішувались у попередні роки.
Швидко формується новий тип економіки – економіка, що базується на
знаннях.

Перехід до інноваційного розвитку не тільки економіки, але всієї
системи суспільних перетворень є найактуальнішою проблемою
сьогодення. Водночас конкурентоспроможність країни ~ це її здатність
генерувати та швидко опановувати інновації. Невідкладним заходом
державного значення є вирішення питання щодо створення необхідних
умов для роботи в Україні молодих українських науковців. Удосконалення
господарського механізму на сучасному етапі потребує дотримання
постулатів еволюційної економічної теорії.
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Можна вітати рішення уряду про скорочення кількості податків 3 22 до
12.

Для сучасної і світової економіки характерним є стрімкий розвиток
транснаціональних корпоративних відносин.

Україна має значний досвід співпраці з ТНК.  Наприклад вже сьогодні
майже 40% підприємств харчової промисловості залучені ТНК до реалізації
їх проектів. Стовпом реформування економіки повинні стати економічні
реформи промисловості України як провідної галузі економіки. Рисами
такої моделі повинні стати:

· динамізм, інноваційність, конкурентоспроможність;
· високий рівень інтеграції науки, технології та виробництва;
· широке використання інформаційних технологій;
· високий рівень економічної безпеки.

Керівник:Короткевич В.М., викладач

1.Інтернет – сайт державного комітету статистики України.
2.Економічна статистика: Підручник. ред. Іванова Ю.М. - М:

ИНФРА-М, 2007р.,ст.55-61.
3. Журнал «Економіка України» №10 с.47-53

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Решетняк Я. В., студент
Конотопський інститут СумДУ

Сільські території завжди відігравали важливу роль в економіці
Сумської області. Інфраструктура села дає чітке зображення стану
територій і те наскільки привабливими вони є для інвесторів. Саме
розвиток сільських територій відіграє ключову роль у аграрному секторі
економіки. Зазначені чинники й визначили актуальність обраної теми.

Мета – визначити проблеми розвитку сільських територій області та
надати рекомендації щодо їх подолання.

Потенціал сільських територій є недооцінений. Останні роки
відбувається скорочення інвестицій в сільську місцевість. Цей фактор
призводить до такого явища, як вимирання села. Аналізуючи дане явище
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ми можемо виділити такі основні причини: демографічна криза;
відсутність роботи; незадовільний стан медичного обслуговування, або
його відсутність; закриття шкіл; відсутність місць культурного
проведення часу; високий рівень алкоголізму, наркоманії, криміналу.

Тож з чого почався занепад села?  Дане питання є основним у
розумінні проблеми села і саме відповідь на нього дасть чітке розуміння
як потрібно діяти для нормалізації інфраструктури.

Після розпаду Радянського Союзу сільські території зазнали
погіршення. Основною причиною було розформування колгоспів, що
призвело до вивільнення значної робочої сили. Нажаль, людям в ті часи
не було запропоновано альтернативної роботи. З цього моменту можна
почати вести відлік занепаду села.

З моменту незалежності держава підтримувала аграрний сектор, але
при цьому відкидала «село» як основну рушійну силу.

Зменшення інвестицій у село призвело до різкого погіршення
демографічної ситуації.

Так у 2011 році кількість новонароджених у сільській місцевості
становила 3300, а у 1990 році цей показник складав 5087 [1, 397]. Це
призводить до іншого негативно фактору – закриття шкіл. Так станом на
2012 рік  в області були діючими 581 школи,  з них з 395 шкіл з малою
кількістю учнів, з яких 382 знаходиться в сільській місцевості. Тобто, ці
382 школи є не рентабельними, а отже частину з них найближчим часом
закриють. Відсутність навчального закладу в селі означає, що молоді
люди,  прагнучи дати своїм дітям кращого будуть залишати таке село,  а
отже скорочуватиметься населення.

Хоча є показники які відображають позитивну динаміку. Смертність з
11116 у 1990 році скоротилася до 8260осіб у 2011[1, 397]. Але чи так все
гарно як здається на перший погляд? Звичайно ні. Основною причиною
скорочення даного показника є не покращення умов, а навпаки зростання
міграційного процесу, що спричинений браком робочих місць та
перспектив. Так у 2009 році кількість зайнятих у сільськогосподарській
сфері економіки становила 18556 осіб, а у 2011 уже зменшилась до
17509. Кількість сільськогосподарських підприємств скоротилася на 135
шт. у 2011 р. у порівнянні з 1990, коли їх кількість становила 484[1, 130].

Всі ці чинники є лише верхівкою айсбергу, який цілеспрямовано
винищує українське село. То що ж нам робити?

Виходячи з вище перелічених факторів можна виділити такі основні
напрямки покращення інфраструктури села, а отже і життя людей: по-
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перше, збільшення робочих місць; по-друге, заохочення молодих
фахівців, які виявили бажання працювати в сільській місцевості; по-
третє, збільшення кількості шкіл, культурно-розважальних закладів,
покращення медичного обслуговування, або якщо це неможливо то
підтримка уже існуючих у задовільному стані; по-четверте гарантування
селянам, які займаються фермерством соціального захисту; по-п’яте,
залучення інвесторів до аграрного сектору та розбудови села через
податкові пільги та канікули.

Отже, всі ці заходи є першочерговими та довготривалими, тож не слід
очікувати покращення відразу. При цьому необхідна підтримка держави
не тільки на папері,  а й через конкретні та рішучі дії.  Сумська область
має великий потенціал, тож головне правильно його використати.

1. Статистичний щорічник Сумської області за 2011  рік :  [за ред.
Л. І. Олехнович]. – Суми, 2012 р. – 675 с.

Керівник:Самусь Г. І., викладач

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ
МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ

Таперік О. А., учень
Конотопська спеціалізована школа №3

Актуальність дослідження полягає у нагальній потребі в навчально-
методичному забезпеченні діяльності регуляторних органів, зокрема у
запровадженні економічного регулювання, метою якого є встановлення
справедливих цін, стимулювання ефективності діяльності в галузі та
захист інтересів споживачів. Мета дослідження: пошук шляхів
економічного регулювання природних монополій.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що
висловлено і запропоновано інноваційні для українського середовища
методи стимулювального регулювання природних монополій.

Монополія – це тип побудови ринку, де продукцію пропонує один
продавець-монополіст, що дає йому можливість обмежувати
конкуренцію. Негативні наслідки монополії: встановлення монопольних
цін, створення штучного дефіциту; гальмування НТП і т.д. Але природна
монополія виникає із-за особливостей виробництва й обслуговування
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споживачів. Вона відбиває ситуацію, коли попит на товар найкраще
задовольняється невеликою кількістю підприємств. Причиною цього є
економія від масштабу – чим більше вироблено продукції,  тим менша її
вартість.  Прикладами є енергозабезпечення і зв'язок [2].  Основними
методами  оптимізації ринків, де присутні природні монополії являються:
«залишити все, як є»; «ідеальне» ціноутворення; конкуренція за право на
монопольну ліцензію; державне регулювання; державне підприємство.

Беручи участь у проекті Twinning, Україна прискорила процес
запровадження інновацій в сфері конкурентного законодавства. Першим
кроком у запровадженні стимулювального тарифоутворення у світі стала
система Price cap, розроблена у 80-х роках британським
антимонопольним комітетом. А вже у 90-х роках її удосконаленння
призвело до появи RAB-регулювання – системи довгострокового
регулювання тарифів монополій [1].

Нині українські компанії мають низьку інвестиційну привабливість,
недосконалість минулої системи тарифоутворення не дає фірмам
сильного поштовху до розвитку. Наприкінці 2012 року затверджено
методику розрахування тарифів для енергокомпаній [3]. Конкретизації у
визначенні параметра ефективності автором не виявлено, тому
запропоновано метод АСФ (аналіз середовища функціонування).

1. А. Губанов. «RAB-регулирование. Как это работает?».  –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.energyland.info/
analitic-show-40837

2. Мочерний С.В. Основи економічної теорії: Посібник для
студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр
«Академія», 2002 – 472 с.

3.  Перфілова О.Є. Проблеми та перспективи відродження
вітчизняної електроенергетики в контексті реалізації енергетичної
стратегії України на період до 2030 року

Керівник: Олех А. П., вчитель

http://www.energyland.info/


СЕКЦІЯ  Економіка та управління

51

ФІНАНСОВІ ПІРАМІДИ ЯК НАЙПОШИРЕНІШИЙ ВИД
НЕРЕГУЛЬОВАНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: ІСТОРІЯ І

ПРОТИДІЯ

Ющенко М. О., учень
Конотопської спеціалізованої школи №12

Актуальність роботи полягає у дослідженні механізму фінансових
пірамід та визначенні заходів протидії їх негативному впливу на
населення.

Метою дослідження є системно-концептуальне дослідження суті та
механізму діяльності фінансових пірамід. Об’єктом дослідження є
система соціально-економічних відносин, які виникали у ринковій
економіці внаслідок існування нерегульованих фінансових послуг,
зокрема діяльності фінансових пірамід. Предметом дослідження є
організаційно-економічні засади діяльності фінансових пірамід.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у комплексному
дослідженні розвитку фінансових пірамід та аналізу сутності й
закономірностей даного виду нерегульованих фінансових послуг в
умовах трансформаційної економіки.

Ринок фінансових послуг – сукупність економічних відносин, які
виникають між його учасниками при формуванні попиту і пропозиції на
послуги, пов’язані зі здійсненням операції із фінансовими активами.

Схема Понці – це тип фінансового шахрайства, що передбачає
виплату існуючим інвесторам фіктивних прибутків за рахунок коштів,
внесених новими інвесторами. Організатори схем Понці часто залучають
нових інвесторів, обіцяючи здійснення інвестицій, які принесуть великі
доходи з незначним ризиком чи його відсутністю.

Фінансова піраміда — це спосіб забезпечення доходу учасникам
структури за рахунок постійного залучення коштів. Дохід першим
учасникам піраміди виплачується за рахунок внесків наступних
учасників[1].

Головною відмінністю фінансової піраміди від MLM є наявність у
компанії мережевого маркетингу товару, що має споживчу цінність і
реальну ціну.

Перші пірамідальні структури у світі: «тюльпанна лихоманка» в
Голландії; Британська Компанія південних морів, очолювана Робертом
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Харлі; фінансова піраміда Джона Ло; банк Rente Vіagere Терези
Ембер[3].

В Україні за часів незалежності з пірамідальних фінансових структур
найпоширенішими були депозитні установи, що залучають гроші та
обіцяють високі процентні ставки, установи, які надають кредити,
обіцяючи навіть безпроцентні кредити, інтернет он-лайн брокери.
Найбільші фінансові піраміди в Україні: ТК «Меркурій», ЗАТ
«Український будинок Селенга», Недержавна пенсійна фундація
«Оберіг», МММ, «Еліта-центр», MMM-2011/12, NewPro, «Кінгз капітал».
З них лідером була МММ (засновник Сергій Мавроді,  3-5  млн.
потерпілих)[2].

Значним кроком до регулювання вітчизняних фінансових пірамід
стало те, що 19 листопада 2013 року Верховна Рада України прийняла за
основу законопроект №2700 «Про заборону фінансових пірамід в
Україні».

1. Вітка Ю. Нерегульовані фінансові послуги в Україні. -
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.finrep.kiev.ua/
download/eu_dir2008-48_consumer_credit_ua.pdf

2. Князєв С. М. Фінансова піраміда: поняття та криміналістичні
ознаки. Юридичний часопис НАВС. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.naiau.kiev.ua/chasopis/materials/16

3. Кротков А. П. Все великие аферы, мошенничества и финансовые
пирамиды: от Калиостро до Мавроди / Кротков А. П. – М., 2009.

Керівник : Олех А. П., вчитель

МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА

Чендакова О.О., студент
Індустріально-педагогічний технікум КІСумДУ

Актуальність моєї теми заключається в тому,  що менеджер є
невід’ємною частиною роботи будь-якого підприємства/установи/
організації, і за для успішного функціонування необхідно визначити і
розвивати основні його якості в сучасних суспільствах.

Основні етапи розвитку менеджменту зароджувалися ще з давніх
часів. Навіть у древніх суспільствах були потрібні особистості, які б

http://www.finrep.kiev.ua/ download/eu_dir2008-48_consumer_credit_ua.pdf
http://www.finrep.kiev.ua/ download/eu_dir2008-48_consumer_credit_ua.pdf
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координували та спрямовували діяльність груп. Менеджери за своїм
статусом поділяються на керівників і виконавців. Керівник наділений
повноваженнями приймати управлінські рішення. Виконавці повинні
забезпечувати перебіг процесу управління, брати участь у підготовці й
реалізації рішень. Менеджер – це керівник середньої ланки, організатор
роботи відділу, що має в підпорядкуванні персонал. Його категорії:
Персональний менеджер, Менеджер середньої ланки, Топ-менеджер,
Менеджер з персоналу, Менеджер по закупкам, по продажам, Менеджер
по рекламі, Менеджер проекту.

У результаті багатьох досліджень, проведених в середині 50-х
років, було складено певний перелік виявлених лідерських якостей,
серед яких особливо відзначались такі: гострий розум чи видатні
інтелектуальні здібності; вміння опановувати увагою інших і підкоряти
їх своїй волі; впевненість у собі; активність та енергійність; знання
справи.

Основними завданнями менеджера є: постановка цілей;
координація зусиль підлеглих; оцінка результатів їхньої роботи;
мотивування діяльності (через власний приклад, рішучість, впевненість,
вміння вести за собою тощо);  забезпечення групової енергії;
відстоювання інтересів групи за її межами;  визначення перспектив її
розвитку.

У функціональні обов’язки входить організація взаємодії людей ,
створення системи їх спільної роботи. Тут і мотивація дії людей,
спонукання їх до підвищення ефективності і якості індивідуальної та
колективної діяльності.

Основні задатки менеджера, як лідера: компетентність у
відповідній сфері; розуміння особливостей управлінської праці; загальна
ерудиція та широта поглядів; чіткі особисті цілі; потяг до набуття нових
знань; критичне сприйняття та осмислення дійсності; постійне
самовдосконалення; пошук нових форм роботи; планування своєї
роботи; творча натхненність та наставництво; довгострокове
передбачення; вміння чітко формулювати цілі та керувати колективом;
бути ініціативним та вирішувати оперативно проблеми,мати здатність
управляти собою; вміння делегувати повноваження тощо.

Чотири основні критичні точки для визначення якостей і задатків
лідерів: відповідальність; ставлення до людей; динамізм; особиста сила.

Керівник: Гланц Н.В., викладач
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АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ АУДИТУ КРЕДИТНИХ
ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМТВА

Науменко Т.О., студентка
Конотопський інститут СумДУ

Аудиторська перевірка фінансової інформації, що має ознаки
прогнозної, проводиться, як правило, у випадках, коли на її підставі
користувачі обґрунтовують рішення, що стосуються перспектив
діяльності емітента відповідної інформації. Серед користувачів
прогнозної фінансової інформації виокремлюються інвестори, які оці-
нюють перспективи реалізації проектів, що може супроводжуватися
отриманням певної винагороди власниками інвестиційних ресурсів.

Мета аудиту кредитних операцій — встановити дотримання
законодавства щодо використання та погашення кредиту банку,
правильність відображення кредитних операцій у бухгалтерському
обліку.

Для перевірки кредитних операцій аудитору потрібно запитати
підтвердження банків за всіма рахунками, кредитні договори та
додатки до них. За кредитним договором аудитор з’ясовує, які об’єкти
прокредитовані, умови отримання і погашення кредиту, ставки
відсотків за кредит, їх підвищення та зниження, розмір власних
оборотних коштів, спрямованих підприємством на формування
матеріальних запасів і виробничих витрат, зобов’язання щодо застави,
джерела погашення кредиту, строки, на які надається кредит, інші
умови кредитування та взаємовідносин підприємства з банком.

До прогнозів, які можуть бути досліджені аудитором у процесі
перевірки фінансової інформації, можна віднести:

- прогнозні значення величин елементів фінансової звітності
(активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат);

- прогнозні значення фінансових умов функціонування
підприємства (облікової ставки НБУ, кредитних і депозитних ставок
комерційних банків, ставок доходності цінних паперів, ставок
податків, зборів та інших обов’язкових платежів тощо);

- прогнозні значення, що характеризують нефінансові чинники
впливу на формування фінансової інформації (місткість ринків
ресурсів та збуту продукції, етап життєвого циклу продукції
підприємства, політичне середовище тощо).
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Застосування аналітичних процедур під час здійснення
аудиторських перевірок дає можливість підвищити ефективність і
якість аудиту кредитних операцій, знизити трудомісткість ауди-
торських процедур, зібрати більш повну інформацію про діяльність
підприємства загалом і його структурних підрозділів, а також виявити
рівень впливу факторів на відхилення фактичних даних виробничого
процесу від заданих параметрів.

Отже аналітичні процедури мають властивість доповнювати і
посилювати ефективність аудиторських тестів і документальних
перевірок. Застосовуючи аналітичні процедури можна виявити слабкі
сторони економічного суб’єкта, суперечності в інформаційних
джерелах,  натрапити на суттєві помилки,  зміст яких розкривається в
подальшому з допомогою інших аудиторських процедур або
спрогнозувати його фінансово-господарську діяльність у
майбутньому.

Керівник: Щербина О.В., ст. викладач

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Дерезюк О. О., студентка
Конотопський інститут Сум ДУ.

Сьогодні саме з малим підприємництвом держава пов’язує надію на
швидкі позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної
кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових
реформ.  Великою мірою роль малого підприємництва полягає у
вирішенні питання зайнятості, що проявляється, насамперед, у здатності
малого та середнього бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати
надлишкову робочу силу. Адже в той час, коли йде процес скорочення
робочих місць на великих підприємствах, малі фірми не тільки
зберігають, але й створюють нові робочі місця.

Динаміка загальних темпів приросту суб’єктів підприємництва країни
свідчить про те, що починаючи з 1991 року, цей сектор економіки
кількісно виріс майже у 13 разів.

Проте, незважаючи на стійку тенденцію до його зростання, абсолютні
значення темпів приросту в залежності від періодів є неоднозначними.
Так, найбільші темпи приросту загальної кількості суб’єктів
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підприємництва припадають на 1991 – 1996 роки і дорівнюють в
середньому  148% - 191% щорічно.  В період з 1996 по 2003 рік включно
показники зростання майже однакові: щорічно 114% - 117%. Починаючи
з 2004 року, Відбуваються стрибкоподібні зміни темпів приросту
суб’єктів підприємництва: з 5% до 9% (2004-2005р.р.) та від 3% у 2006
році до 11% у 2008. На початок 2008 року загальна кількість суб’єктів
підприємництва дорівнювала понад 2,6 млн. одиниць. Становлення і
розвиток малого підприємництва України (приватні підприємства,
господарські товариства) проходило досить швидко для малих
підприємств в 1991-1995 рр., фермерських господарств в 1991-1995 рр.,
громадян-підприємців у 1992-1995 рр., а кількість кооперативів за цей
період скоротилася. [1]

У 1996 р. нараховувалося 93 099 мале підприємство (з них у
промисловості 12753, сільському господарстві – 690, транспорті та
зв’язку – 1892, будівництві – 10316, торгівлі та громадському харчуванні
– 47273, інших галузях – 20167). Кількість діючих кооперативів
становила – 3170, а фермерських господарств – 35353.

У 2001 р. в Україні налічувалось близько 250 тис. малих підприємств,
але діючих тільки близько половини. Майже 1 млн. підприємців без
створення юридичної особи, 40 тис. фермерських господарств. Всього в
малому підприємництві зайнято близько 2,7 млн. чол., що становить 9%
працездатного населення країни, які виробляли 11% загального
виробництва продукції. [2]

У 2013 році за темпами зростання продуктивності праці малі
підприємства значно відставали від середніх та великих. Великі
підприємства збільшили рівень продуктивності на 9,3%, середні – на
4,1%,  а малі –  лише на 0,6%.  [3].  Як стверджують підприємці,
найхарактернішими факторами, які гальмують розвиток бізнесу є
організаційно-правові труднощі започаткування бізнесу, переважно
деклеративний характер державної підтримки бізнесу, територіальні
диспропорції, несприятлива податкова політика, доволі громіздка
система бухгалтерського обліку. Аналіз стану малого  підприємництва
показує, що сектор малого бізнесу в Україні перебуває на початковому
етапі розвитку і характеризується високим ступенем неефективності. За
теперішньої ситуації розвиток малого бізнесу в Україні повинен стати
вирішальним чинником для вдосконалення економічних механізмів: цей
напрямок потребує ефективної державної підтримки, яка повинна бути
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спрямована на створення позитивного економічного та правового
клімату.

Виходячи з вище наведеного, можна сказати, що розвиток економіки
малих та середніх підприємств в Україні має великі резерви і великі
перспективи, адже нема іншого способу становлення і зміцнення
держави, окрім розвитку ринкової економіки, яка ґрунтується насамперед
на приватному бізнесі, особистій ініціативі, що й дає кожному
можливість самореалізації і самоутвердження.

1.  Бойчук М.І.,  Харів П.С,   Хопчан М.І.  «Економіка підприємств».  -
Львів, 2004.

2. Рудник Р.В. Критерії виокремлення суб’єктів малого та середнього
підприємництва / Р.В.Рудник // Економіка АПК. – 2009. - №4, с.68-72.

3.Електронний ресурс: http://ukrstat.org/uk/norm_doc/norm_old/
487/487.htm

Керівник: Власенко Д. О., к.е.н, доцент

РОЗВИТОК ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ

Зюзькова Н.,студентка
Конотопського інституту Сум ДУ

Франчайзинг в Україні - це метод ведення бізнесу, при якому
франчайзер (компанія-власник бізнесу) надає франчайзі (фізичній або
юридичній особі) право продажу товару або послуг компанії,
використовуючи при цьому її бренд. Франчайзі отримує в
розпорядження готову покрокову бізнес-систему розвитку свого бізнесу
(франшизу), а також допомогу з боку франчайзера.[1]

В Україні Франчайзинг почав розвиватися наприкінці XX сторічча,
проте справжній бум почався у 2004  році.  З тих пір кількість
франчайзингових мереж щорічно збільшується в середньому на 30%. Як і
в багатьох інших країнах, найбільше франшиз представлено в роздрібній
торгівлі, на другому місці - громадське харчування, потім - сфера послуг
та виробництво.

Головною перешкодою на шляху франчайзингу в Україні є
недосконалість правового забезпечення реалізації механізму
франчайзингу.[5]

http://ukrstat.org/uk/norm_doc/norm_old/ 487/487.htm
http://ukrstat.org/uk/norm_doc/norm_old/ 487/487.htm


СЕКЦІЯ  Економіка та управління

58

 За даними Української асоціації франчайзингу в Україні  на сьогодні
налічується більше 190 франчайзингових компаній, що співробітничають
з більш ніж 2 тис. франчайзі.

Взагалі динаміку розвитку українського франчайзингу не можна
назвати високою,  адже існує ряд стримуючих факторів.  До таких слід
віднести:

-  нестабільність українського інвестиційного ринку, за якої
закордонні франчайзери, не маючи надійних гарантій, побоюються
розвивати свій бізнес на території нашої держави;

 - недобросовісне ставлення до угоди франчайзингу дрібних фірм
(франчайзі), тобто різного роду спроби зекономити на технології
виробництва, також гальмують застосування франчайзингу через ризик
зіпсованої репутації франчайзера;

-  недостатня законодавча закріпленість  франчайзингових відносин.
Спеціального закону щодо регулювання відносин франчайзингу в
Україні ще немає, він знаходиться на стадії розробки (на розгляд до
Верховної Ради було подано Проект Закону України "Про франчайзинг").

 -  висока вартість франшизи та брак стартового капіталу
унеможливлює цей спосіб здійснення підприємницької діяльності для
малих підприємств;

 - присутність у відносинах франчайзингу іноземного елементу, що
викликає проблеми  з’ясування правосуб’єктності іноземної сторони,
правового регулювання і захисту виключних прав промислової власності
та проблему відповідності українського законодавства міжнародним
нормам і угодам.[3, 4]

Для нашої держави франчайзинг є порівняно новим явищем, тоді як у
промислово розвинутих країнах він практикується століттями,
забезпечуючи потреби суспільства в різних послугах. Звичайно, тут слід
враховувати те, що стан ринкового середовища розвинутих країн суттєво
відрізняється від економіки України. Основними відмінностями є
наявність сталих ринкових відносин, дієвість й стабільність
законодавства, інформаційна відкритість, розвинута ринкова
інфраструктура, фінансова стабільність, офіційно мінімальна «тінізація»
економіки.[2]

Але, на нашу думку, для раціональнішого та ефективнішого
впровадження франчайзингу на вітчизняних підприємствах слід детально
та поглиблено вивчати досвід інших фірм, в тому числі іноземних, по
застосуванню франчайзингових відносин та враховувати особливості
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економіки України. Адже, франчайзинг являє собою одну з пріоритетних
форм організації бізнесу, вироблену світовою практикою, яка в комплексі
з іншими ринковими структурами здатна стимулювати розвиток малого
підприємництва в Україні.

1. Сайт Асоціації франчайзингу (України) [Електронний ресурс] -
Режим доступу: http://www.franchising.org.ua/ Назва з екрану

2. 1. Довгань В. Франчайзинг путь к расширению бизнеса.- М.:
Дело, 1991.

3. Опейда З. Франчайзинг чи комерційна концессія? // ЮР.ГАЗЕТА.
– 28 вересня 2006р. - №18 (27).

4. Стівен Спінеллімл.,  Роберт М.  Розенберг,  Сью Берлі
Франчайзинг. - М:. «Вільямс», 2009. - С. 384.

5. Франчайзинг в Україну [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://top-franchising.com.ua/docs/ - Назва з екрану.

Керівник: Власенко Д.О., к.е.н., доц..

ЯКІСТЬ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНІ
КАТЕГОРІЇ

Мельников Є.О., студент
Конотопський інститут СумДУ

У процесі конкурентної боротьби учасники переслідують цілі
максимізації прибутку за рахунок завоювання лояльності споживачів.
Однак способи й шляхи досягнення цієї загальної мети різні. Тому в
конкурентній боротьбі перемагає той,  хто раніше від інших домігся
певних конкурентних переваг і захопив стійкий сегмент ринку. Але
завоювання переваг — це тільки початок, набагато складніше втриматися
на ринку, зберігаючи і розвиваючи свої позиції.

Проблемам конкуренції присвячена велика кількість наукових
публікацій як вітчизняних [Балабанова Л.В., Решетнікова Т.П.,
Должанський І.З. та інші], так і закордонних науковців [Хайне П.,  Хайек
Ф.А., Юданов А.Ю., Азоєв Г.Л., Зав’ялов П.С., Фатхутдінов Р.А., Портер
М. та інші]. Причому практично кожна з них містить ті або інші
визначення. Таке розмаїття наукових робіт відображає об’єктивну
складність наукового дослідження.
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П.С. Зав¢ялов виділяє конкурентоспроможність продукції як
“сукупність якісних і вартісних (цінових) характеристик товару, що
забезпечує задоволення конкретної потреби споживача” [1, с.211].
Розглядається конкурентоспроможність продукції як певна сукупність її
властивостей, найважливішими характеристиками якої є технічний
рівень, якість, ціна.

А.Ю. Юданов визначає конкурентоспроможність продукції як
“ступінь привабливості даного продукту для споживача, який здійснює
реальну покупку” [9, с.49].

Р.А. Фатхутдінов розуміє під конкурентоспроможністю товару
“властивість, що характеризується ступенем задоволення ним конкретної
потреби порівняно з аналогічними товарами на даному ринку”. Але
разом з тим вважає, що “конкурентоспро-можність визначає
спроможність товару витримувати конкуренцію порівняно з
аналогічними товарами на даному ринку” [6, с.385].

Аналізуючи розглянуті визначення конкурентоспроможності товару,
можна зазначити, що конкурентоспроможність товару – сукупність
властивостей, що дозволяють задовольнити потреби конкретного
споживача на конкретному ринку.

Однією з основних проблем, що стоять сьогодні перед українськими
підприємствами, є їх успішна адаптація до умов ринкової економіки.
Рішення цієї проблеми – необхідна умова для їх виживання і подальшого
розвитку.

Сучасна ринкова економіка пред'являє принципово інші вимоги до
якості продукції,  що випускається.  В наш час виживає будь-яке
підприємство, його стійке становище на ринку товарів і послуг
визначаються рівнем конкурентоспроможності. У свою чергу
конкурентоспроможність пов'язана з двома показниками – рівнем ціни і
рівнем якості продукції. Причому другий чинник поступово виходить на
перше місце.  Продуктивність праці і економія всіх видів ресурсів
поступаються місцем якості продукції.

Концепція національної політики України в області якості продукції і
послуг абсолютно справедливо підкреслює, що головною задачею
вітчизняної економіки у XXI столітті є зростання конкуренто-
спроможності за рахунок зростання якості.

Якість – це філософська категорія. Вважається, що вона вперше була
проаналізована Аристотелем у ІІІ ст. до н.е. Він визначав якість як
“відмінність між предметами” та “диференціацію за ознакою “гарний-
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поганий” [4]. Існує філософське визначення якості, яке було дане Гегелем
у ХІХ столітті: “Якість в першу чергу тотожна з буттям певність так, що
щось перестає бути тим,  що воно є,  коли воно втрачає свою якість” [4].
Категорія якості відбиває важливу сторону об¢єктивної дійсності об¢єкту
– певність. Якість об¢єкту не зводиться до окремих його властивостей,  а
пов¢язано з об¢єктом, як цілим, охоплюючи його цілком і невіддільно від
нього; тому поняття якості зв¢язується з буттям предмета. За китайською
версією “ієрогліф, що позначає якість, складається з двох елементів –
“рівновага” і “гроші” (якість = рівновага + гроші). Отже,  якість тотожна
поняттю “висококласний, дорогий” [4].

За визначенням В.  Шухарта “якість має два аспекти –  об¢єктивні
фізичні характеристики та суб¢єктивний аспект: наскільки річ “гарна” [4].

К. Ісікава зазначав, що “якість – властивість, що реально задовольняє
споживачів”  [4].  Джуран Дж.М.  виділяв якість як “придатність для
використання (відповідність призначенню); суб¢єктивна сторона: якість є
ступінь задоволення споживача (для реалізації якості виробник повинен
дізнатись вимоги споживача і зробити свою продукцію такою, щоб вона
задовольняла цим вимогам)” [4]. Американський професор
Х.Д.Харрінгтон пише, що “якість – це задоволення очікувань споживача
за ціну, яку він може собі дозволити, коли у нього виникне потреба, а
висока якість – це перевищення очікувань споживача за більш низьку
ціну, ніж він припускає” [4].

Як бачимо, формулювання поняття якості є різноманітним. Проте для
спільної діяльності людей термінологію необхідно стандартизувати.

Виходячи з цього, можна визначити якість як сукупність технічних і
економічних властивостей, які відповідають конкретним потребам
споживачів.

Якість – це авторитет фірми, збільшення прибутку, зростання
процвітання,  тому робота по управлінню якістю фірми є найважливішим
видом діяльності для всього персоналу, від керівника до конкретного
виконавця.

Посилення конкуренції вимагає від керівників всіх рівнів
цілеспрямованого розв¢язку проблеми підвищення якості продукції і
процесів її проектування, виробництва і реалізації. Для досягнення цих
цілей широко використовуються ідеологія і положення міжнародних
стандартів серії ІSО 9000.
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Японський фахівець К. Ісікава стверджував, що аморально говорити
про підвищення ціни при підвищенні якості продукції, оскільки
підвищення якості пов'язано із стабілізацією виробництва, зменшенням
дефектності, зменшенням витрат, а отже, із зменшенням собівартості і
ціни [4]. К. Ісікава стверджував також, що про підвищення ціни можна
вести мову тільки тоді, коли споживач одержує продукцію принципово
нового технічного рівня. Але і в цьому випадку відразу необхідно
планувати подальше зниження собівартості за рахунок налагодження,
стабілізації і доведення виробничого процесу і впорядкування діяльності
в ланцюзі «постачальник — виробник — споживач». В цьому запорука
економічного успіху підприємства, розвитку промисловості і
спроможності країни.
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АМОРТИЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Наталич Ю.О., студентка,
Конотопський інститут СумДУ

Підвищення ефективності використання основних фондів на
підприємствах є важливою проблемою в нашій державі в сучасних
умовах розвитку економіки. В Україні розвиток ринкових відносин
підвищує рівень відповідальності суб'єктів господарювання за
результатами своєї діяльності. Тому актуальною проблемою є
визначення ефективності використання основних засобів виробництва з
урахуванням оцінки їх технічного стану, використання та виявлення
резервів їх підвищення, а також виявлення найбільш важливих чинників,
які впливають на зміну рівня використання основних фондів суб’єктами
господарювання.

Проблеми пошуку шляхів та методів підвищення ефективності
використання основних засобів на підприємстві підлягали розгляду в
наукових працях видатних вчених та науковців: О.А. Бондаренко, О.Л.
Кашенко, П.М. Макаренко, В.П. Москаленко, О.М. Поляков, М.
Герасимчук,  І.  Лукінов,   Б.  Кваснюк,   М.  Чумаченко,  А.  Чухно,  А.
Золотарьов, В. Клочко, Г. Одинцова, П. Орлов, М. Хохлов, І. Волик, І.
Швець, Булах Л. А. та інших.

Ефективність діяльності будь-якого підприємства залежить від певних
чинників. Останніми роками збільшилось значення речових факторів
виробництва – основних фондів. Проблемою є їхнє збереження,
переоснащення для подальшої роботи на підприємстві. Збільшення
обсягу виробництва відбувається завдяки ефективному використанню
основних фондів. Отже, проблема ефективності стає на перший план у
процесі вивчення і дослідження роботи підприємств. Від вирішення цієї
проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспро-
можність його продукції на ринку [6].

Підприємницька діяльність, яка здійснюється протягом тривалого
часу, потребує певного узагальнення, систематизації та аналізу її різних
напрямків, етапів, а також складових, що впливають на ефективність
господарювання. Як вже зазначалось, однією з важливих складових
ефективності виробничої діяльності є ступінь досконалості використання
основних фондів [2]. Тому вдосконалення управління основними
засобами, що безпосередньо впливає на підвищення ефективності
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використання основних фондів, є сьогодні важливою проблемою
практично для всіх підприємств нашої держави, в тому числі й
досліджуваного ТОВ “Мотордеталь-Конотоп”.

При цьому одним з основних завдань під час здійснення управління
основними засобами є забезпечення своєчасного та ефективного їх
відтворювання. Адже, основні засоби при тривалій експлуатації
втрачають свої як фізичні, так і моральні переваги, тобто зношуються та
старіють. Це призводить до зниження показників ефективності їх
використання, що, в свою чергу, погіршує загальний стан підприємства
та гальмує його розвиток [3].

Саме тому, проведення результативного процесу відтворювання
основних засобів дасть змогу частково підвищити показники
ефективності їх використання на ТОВ “Мотордеталь-Конотоп”.

Як відомо, однією з найвагоміших складових регулювання процесу
відтворення основних засобів на підприємстві, його фінансовим
підґрунтям є амортизаційна політика. На багатьох підприємствах
України сьогодні вона, на жаль, не виконує свого призначення. Це
позначається на зростанні зношуваності основних засобів, уповільненні
процесів впровадження досягнень НТП та скороченні обсягів власних
фінансових коштів підприємств. Така ситуація характерна і для ТОВ
“Мотордеталь-Конотоп”.

Оскільки кількісну та якісну характеристику амортизаційній політиці
надає обраний метод нарахування амортизації, при дослідженні
можливостей вдосконалення даної політики варто особливу увагу
приділити обґрунтуванню саме можливих варіантів вибору методу
нарахування амортизації.

ПКУ визначає такі методи нарахування амортизації основних засобів:
прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного
зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий [1].

Розрахувавши амортизацію обладнання різними методами, варто
відмітити суттєві відмінності як у швидкості та обсягах накопичення
амортизаційного фонду, так і в розподілі величини амортизаційних
відрахувань по рокам експлуатації цього обладнання. Інтерпретацію
останнього в графічний вигляд можна розглянути на графіку,
представленому на рис.1.
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Рис. 1. Величина амортизаційних відрахувань по роках експлуатації
об'єкта основних засобів (токарних верстатів з ЧПК) при використанні
різних методів нарахування

Як бачимо, при використанні методу прискореного зменшення
залишку та залишкового методу, спостерігаються найбільші
відрахування протягом перших років експлуатації об’єкта та їх
поступовий спад з кожним наступним роком. В свою чергу
прямолінійний метод та виробничий базуються на рівномірних обсягах
відрахувань протягом всього періоду роботи обладнання.

При розробці рішень щодо встановлення оптимального методу
нарахування амортизації на ТОВ “Мотордеталь-Конотоп”, крім цих
даних, що були виявлені під час проведеного дослідження варто
враховувати, що:

-амортизаційні відрахування, будучи нарахованими у складі
собівартості, складають для підприємства неоподаткований грошовий
потік. Збільшення частки амортизаційних відрахувань у складі витрат
призводить до зменшення бази оподаткування податком на прибуток.
Таким чином, податок на прибуток кожного звітного періоду
зменшується на 30% амортизаційних відрахувань;

-крім того, амортизаційні відрахування, не будучи грошовими
виплатами, разом із прибутком, що залишається після оподаткування,
утворюють грошові потоки підприємства. Згідно з теорією дисконту-
вання, грошові надходження ближчих інтервалів вартують більше, ніж
віддалені у часі грошові потоки, тому підприємству економічно
доцільніше приблизити чисті грошові надходження, змістивши тим
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самим збільшення бази оподаткування в часі. Цього можна досягнути за
рахунок застосування більш прискорених методів амортизації;

-  приведена величина амортизаційних відрахувань при вико-
ристанні методів прискореного зменшення залишкової вартості за час
амортизації основних засобів максимальна. Тобто, підприємство має в
своєму розпорядженні більшу величину засобів, які можуть бути
направлені на оновлення основних фондів. Саме тому, цей метод є
якнайкращим з погляду максимізації поточної вартості сумарних
грошових надходжень підприємства.

Отже, з урахуванням одержаних результатів розрахунків та
дослідження, керівництву підприємства ТОВ “Мотордеталь-Конотоп”
необхідно певним чином переглянути свою амортизаційну політику і
внести до неї деякі корективи, а саме:

- провести диверсифікацію методів амортизації в діяльності
підприємства;

- упровадити для виробничого устаткування метод прискореного
зменшення залишкової вартості;

- для необоротних активів загальногосподарського і
адміністративного призначення використовувати метод прямолінійного
списання частини, що амортизується;

- для персональної і комп'ютерної техніки, у зв'язку з високою
швидкістю її морального старіння застосовувати кумулятивний метод
амортизації.

Реалізація даних рекомендацій повинна справити значний вплив на
ефективність як амортизаційної політики ТОВ “Мотордеталь-Конотоп”,
так і ефективності використання основних засобів в цілому.

Отже, амортизаційна політика є однією з найвагоміших складових
регулювання процесу відтворення основних засобів на підприємстві,
його фінансовим підґрунтям. А подвійне значення амортизації, як
економічної категорії, яка відображає частину вартості основних засобів,
що переноситься на собівартість виробленої продукції та водночас
виступає джерелом власних фінансових коштів підприємства на їх
оновлення й розвиток, обумовило доцільність проведення аналізу
методів нарахування амортизації та вибір найефективнішого з них для
ТОВ “Мотордеталь-Конотоп”.
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ

Рощик С.В., студентка,
Конотопський інститут СумДУ

На сучасному етапі керівник є центральною фігурою, що впливає на
значення показників ефективності господарської діяльності даного
підприємства. Сучасний менеджмент пред'являє до управлінського
персоналу підвищені вимоги в області професійної компетентності,
організаторських спроможностей, діловитості, працездатності і
морально-етичних якостей. У ринкових умовах необхідний керівник
“підприємницького” типу, який володіє знаннями і навичками роботи в
конкурентних умовах господарювання, здатний сформувати портфель
замовлень, організувати виробництво, здійснити введення об‘єкту в
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експлуатацію й одержати плановий економічний прибуток. Тому
питання оцінки управлінського персоналу є досить актуальним.

Проблема оцінки управлінського персоналу на підприємстві та її
вплив на ефективність роботи персоналу в різних аспектах розглядалася
в наукових публікаціях Архипова Н.І., Базарова Т.Ю., Веснин В.Р.,
Воліна В.А., Дятлова В.А., Єрьоміна Б.Л., Ігнатьєва А.В., Кибанова А.Я.,
Коханова Е. Ф., Кузнєцова Ю.В., Маслова Є.В., Мескона М.Х., Одегова
Ю.Г., галявини І. Ю., Підлісний В.І., Самигіна С.І., Сульдіна Г.А.,
Столяренко Л.Д., Травіна В.В., Хедоурі Ф., та інших авторів.

На продуктивність управлінської праці великий вплив має насамперед
рівень її організації, ступінь застосування останніх досягнень науково-
технічного прогресу в управлінні виробництвом. Зміст управлінської
праці визначається комплексом процесів, здійснюваних в організаційній
системі при виконанні функцій управління.

Використовуючи відповідні методи і прийоми, керівники реалізують
певну функцію управління. При цьому ефективність реалізації даної
функції,  як і всього процесу управління,  багато в чому визначається і
рівнем організації управлінської праці.

Дослідження керівників і фахівців, проведене в ПАТ «Армапром,
дозволило виявити стан системи менеджменту управлінського апарату,
зокрема, по наступних питаннях: організація робочого часу, організація
робочих місць, планування особистої праці, результативність проведених
ділових нарад, раціональна робота з інформацією.  Найвищою ланкою
керівників-експертів, що приймали участь в опитуванні, виявилися:
керівний склад організації, заступники голів, головні інженери (24,4%);
головні фахівці (22,0%); начальники відділів і їхніх заступників (23,2%);
лінійні керівники (14,7%).

Дані проведеного дослідження показали, що організація праці
господарських керівників приховує в собі великі резерви, у тому числі
зв'язані з організацією робочих місць, устаткуванням службових
приміщень і якістю умов праці.

Результати проведеного дослідження дають підставу відзначити, що
творчо активний керівник – істотна реальна цінність того або іншого
функціонуючого підприємства, де працює або яким керує творча
особистість.

За результатами аналізу ефективності управлінської діяльності ПАТ
«Армапром» можна зробити висновки, що на підприємстві існують
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проблеми організації праці, використання робочого часу та врахування
всіх факторів мотивації підвищення ефективності управлінської праці.

З метою отримання керівництвом динамічної оцінки відповідності
управлінського персоналу займаємим посадам у ПАТ «Армапром»
пропонується здійснювати постійне оцінювання, що базується на системі
оцінки компетенцій.

1. Кибанов О.Я. Управление персоналом организации / - М.: Изд.
ИНФРА - М, 2003 - 638 с.

2. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посiбнік / М.I.
Мурашко. - К.: Знання, 2002. - 311 с.

3. Савченко В. Удосконалення та підвіщення ефектівності
професійного навчання кадрів на віробніцтві / В. Савченко / / Україна:
аспекти праці. - 2001. - № 7. - С.14-21.

4. Управлiння персоналом: Навч. посiбнік / О.В. Крушельницька;
Д.П. Мельничук. - К.: Кондор, 2003. - 296 с.

Керівник: Весперіс С.З., к.е.н., доц.

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ЇХ
ВПРОВАДЖЕННЯ НА УРОКАХ У СТАРШІЙ ШКОЛІ

Борщ М. В., учень
Конотопська загальноосвітня школа №11

На сучасному етапі розвитку, суспільство вже неможливо уявити без
застосування математичного апарату. Сьогодні інтерес до фінансової
діяльності відчутно зріс, однак, культура фінансових  розрахунків ще не
висока, це стало очевидним з анкетування.

Для розуміння  основ фінансової математики  достатньо мати знання в
обсязі математики старших класів середньої школи. Тому дана робота
адресована в першу чергу учням старших класів, студентам перших –
других курсів та націлена на ознайомлення з математичними основами
фінансів, їх застосування для розрахунків, які вважаються звичайними
для країн з високою фінансовою культурою.

Мета роботи. Вивчити та систематизувати основні поняття
фінансової математики, розробити  комплекс задач на застосування
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фінансових розрахунків, провести апробацію запропонованих задач
фінансової математики.

Задачі дослідження.
1. Ознайомитися з науково-методичною літературою з предмету

дослідження.
2. З’ясувати теоретичні основи фінансової математики.
3. Систематизувати теоретичний матеріал з теорії відсотків та

способів їх нарахування у фінансовій математиці.
4. Згідно теоретичного матеріалу розробити комплекс прикладних

задач, які ілюструють застосування фінансових розрахунків та можуть
бути використані, як наповнення предметно-орієнтовного курсу.

5. Провести   педагогічний  експеримент.
6. Провести аналіз   рівня фінансової  грамотності учнів до і пісня

впровадження задач фінансового змісту  в шкільну програму.
Робота може бути використана вчителями математики та студентами

для проведення факультативних занять в старшій  школі, викладачами
вищих навчальних закладів для підготовки тематичного наповнення
навчальних дисциплін, з метою доповнення і розширення кола задач з
економічним змістом, що дає можливість учням або студентам
ознайомитися з формами застосування шкільного курсу математики  до
розв’язування завдань прикладного характеру у сфері фінансів, бізнесу та
економіки.

Фінансова математика – розділ прикладної математики, який має
справу з математичними завданнями, що  пов’язані  з фінансовими
розрахунками. Математичні основи фінансової математики прості і
спираються на звичайний курс шкільної програми, де  потрібно засвоїти
такі теми, як геометрична прогресія, відсотки, логарифмічні обчислення
та рішення системи  рівнянь [1,с.16].

Задачі підвищеної складності  для учнів 5-го  є простими задачами
фінансової математики. Необхідно наголосити і на тому факті, що на
наступних етапах  навчання програмою з математики, що функціонує в
даний час, не передбачається повторне звернення до теми «Відсотки» в
10-11, даний курс націлений на 5-9 класи. Додаткова робота з розвитку та
вдосконалення навичок розв’язання задач на відсотки має значимість не
тільки для майбутніх абітурієнтів,  які можливо зустрінуться з такими
завданнями на вступних іспитах до вищих навчальних закладів, а й для
всіх учнів. Адже сучасне життя неминуче змусить у своїй повсякденності
вирішувати задачі на відсотки.



СЕКЦІЯ  Економіка та управління

71

Якщо звертатися до фінансової математики [2,с.24]. За вкладами і
кредитами на короткий термін, зазвичай до року, банки як правило,
нараховують простий відсоток за формулою звичайного, або
комерційного, відсотка, яку надає підручник 5 класу.

В умовах нестабільної економічної кон’юнктури процентні ставки
часто змінюються,  тому вводять таке поняття як неперервні відсотки,
саме з якими ми можемо познайомитися лише  в підручниках  фінансової
математики [3,с.72].

Перший розділ роботи містить систематизований виклад
теоретичного матеріалу одного із основних розділів фінансової
математики – фінансового числення. У ньому наведені основні
означення, формули, алгоритми фінансових розрахунків, якими
користуються безліч людей різних сфер виробництва та обслуговування.
Кожне теоретичне твердження ілюструється задачею з поясненням ходу
її розв’язання.

Другий розділ передбачає практичне розв’язання задач різного типу та
створення комплексу задач для учнів старшої школи при більш
детальному вивченні тем фінансової математики. Наведемо приклад
задач які були відпрацьовані в ІІ розділі.

Задача. За який термін в роках сума, рівна 75 млн. � озв., досягне 200
млн. � озв. при нарахуванні відсотків по складній ставці 15% раз на рік.

                   Розв’язання.

Початкова сума – P; сума з приєднаними відсотками –S;  n- кількість
років;

i – процентна ставка;
( ) 0178,7

15,1log
75200log

==n  (років)

Відповідь: 7,0178 років.
Знайомство з окремими розділами фінансової математики ведеться як

у контексті з економічною теорією та математикою, так і в контексті з
бурхливо розвиваючоюся практикою.

У роботі  ви знайдете не лише перелік технічних прийомів для
порівняння фінансових результатів, але й основи теорії відсотка,
дисконтування, реінвестування капіталу,  алгоритми оптимального
розрахунку відсотків по кредиту, спеціально розроблений комплекс

( )niPS += 1
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задач, що розширить  курс  шкільної програми та збільшить  обізнаність
учнів з даного питання.
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математики в Україні та світі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
URL : http://ua-refefat.com/фінансова математика

АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ МЕРЕЖЕВОГО МАРКЕТИНГУ У
СВІТІ ТА В УКРАЇНІ

Богачек Є. М.
Конотопська гімназія Конотопської міської ради Сумської області

Актуальність роботи викликана широким розмахом діяльності MLM
та неоднозначним ставленням до нього населення.

Дослідження функціонування MLM в основному торкалися
застосування політики маркетингу за кордоном і не передбачали їх
попередньої адаптації до умов транзитивної економіки України, не
вказували рецептів, які були б прийнятними для вітчизняного
середовища без урахування його специфіки та умов функціонування.

Метою дослідження є аналіз функціонування мережевого маркетингу
у світі та в Україні.

Об’єктом дослідження є система соціально-економічних відносин, які
виникають унаслідок функціонування мережевого маркетингу.

Предметом дослідження є теоретичні підходи до організаційно-
економічних засад розвитку MLM.

http://ua-refefat.com/���������
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні та
систематизації особливостей розвитку мережевого маркетингу. Набули
подальшого розвитку прогнози щодо перспектив розвитку MLM в
Україні.

Основною метою діяльності підприємства в умовах нестабільного
зовнішнього середовища є ефективне та раціональне використання свого
потенціалу, стабілізація існуючих та розробка нових переваг у
конкурентній боротьбі.

Механізм мережевого маркетингу побудований на спонсоруванні.
Мережевий маркетинг є дозволеним законом видом діяльності. Проте

його часто плутають із таким шахрайством як «піраміда». Остання є
нелегальною і забороненою в цивілізованих країнах.

Відмінність мережевого маркетингу й фінансової піраміди полягає в
тому, що «піраміда» не створюється для просування товарів або послуг,
мережевий маркетинг же ставить перед собою мету розповсюдження
продукції та інформаційне охоплення ринку.

Реальна перевага MLM-компаній – можливість працювати по
вільному графіку й  не залишати основного місця  роботи,  отримуючи
при цьому  додатковий прибуток, що забезпечує економічну
незалежність.

До однієї з головних переваг мережевої організації відносять її
самовідтворюваність. Плюси діяльності дистриб’ютора MLM-компанії:
можливість отримувати прибуток від реалізації продукції компанії,
незначний рівень початкових інвестицій, можливість вільного
планування робочого графіку на власний розсуд, навчання і розвиток
навичок проходить за рахунок компанії, тощо.

До недоліків дистриб’юторської діяльності  відносять невисоку
ймовірність підйому на вершину товарно-грошової піраміди і досягнення
високого та стабільного доходу в мережевому бізнесі.

Слабкі місця функціонування мереж пов’язані з некерованістю чи
недосконалістю певних процесів щодо руху ресурсів мережі.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх
використання учнями шкіл на уроках та заняттях гуртків економічного
спрямування, студентами при вивченні маркетингових дисциплін,
маркетологами та всіма тими, хто цікавиться економікою.

Керівник: Олех А.П., учитель
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПДВ, ПЕРСПЕКТИВИ, ЗАКОНОДАВЧЕ
ЗАКРІПЛЕННЯ ПОДАТКУ ТА ЙОГО МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА

Дука К.В., учениця
Конотопська спеціалізована школа №12

Дана робота присвячена дослідженню ПДВ – одного з найбільш
складних в обчисленні податків. Він має величезне фіскальне значення,
будучи значним джерелом поповнення доходів бюджету.  У той же час
ПДВ виконує регулюючу функцію шляхом впливу на механізм
ціноутворення. Значення ПДВ для вітчизняної економіки складно
переоцінити.

Досвід ринкового реформування  постсоціалістичних країн показав,
що соціальні перетворення дуже складні, неоднозначні, часто носять
суперечливий характер. У ході ринкових трансформацій змінювалась і
податкова система.  На основі досвіду передових європейських держав в
Україні було впроваджено і податок на додану вартість. Дані факти
зайвий раз вказують на актуальність дослідження.

Метою роботи є системно-концептуальне дослідження теоретико-
методологічних і практичних основ упровадження та вдосконалення
ПДВ.

Об’єктом дослідження є система соціально-економічних та
юридичних відносин, які виникають між суб’єктами оподаткування
доданої вартості.

Предметом дослідження  є загальні закономірності,  особливості та
суперечності процесу справляння податку на додану вартість.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному
дослідженні розвитку різних концепцій справляння ПДВ.

Сутність ПДВ у тому,  що він є частиною створеної вартості,  яку
стягують із покупців усіх видів товарів та послуг. За своїм правовим
характером та за економічною природою ПДВ є універсальним
непрямим податком на споживання, однією із форм універсального
акцизу [1]. Платники: юридичні та фізичні особи, які здійснюють від
свого імені виробничу або іншу підприємницьку діяльність на території
України залежно від форм власності.

ПДВ стягується щонайменше в 140 країнах світу.
Першим описав механізм дії ПДВ французький економіст Моріс Лоре

у 1954 році.
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В Україні податок на додану вартість був введений у дію 1 січня 1992
року "Законом Про податок на добавлену вартість" від 20.12.1991
року[1].

Згідно із Законом України"Про податок на додану вартість"
застосовуються дві ставки оподаткування:  17 % (від 1 січня 2014 року) і
0 %. Введення ПДВ було зумовлено необхідністю отримання додаткових
стабільних надходжень до державного бюджету для відновлення
економік після Другої світової війни. Зокрема, Римський договір про
створення Європейського Економічного Співтовариства 1957 р.
передбачав розробку і застосування низки заходів, спрямованих на
гармонізацію систем непрямого оподаткування країн-членів, а наявність
ПДВ у податковій системі стало обов'язковою умовою вступу до ЄЕС [2,
C. 85].

У більшості країн ЄС при оподаткуванні ПДВ використовуються
системи декількох ставок, диференційованих в залежності від видів
оподаткування товарів та послуг, а саме три або чотири диференційовані
ставки ПДВ: одна – базова, одна чи дві – зменшені й одна – нульова.

Якщо Україна в майбутньому планує вступити в ЄС, то основний
напрям політики в даному відношенні має полягати не в розробці
чергових пропозицій із введення нових податків, а в послідовному
вирішенні наявних проблем із ПДВ, до яких, зокрема, відносяться
проблеми відшкодування ПДВ при експорті продукції.

1. Василик О.Д. Податкова система  України : Навчальний посібник
. – К.:ВАТ  «Поліграф книга». – 2004. – 478 с.

2. Тимошенко В. А.Ефективність податкового адміністрування та
шляхи його  підвищення [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://www.rusnauka.com/23_SND_2008/Economics/26579.doc.htm

КРЕДИТ ЯК СТИМУЛЮЮЧИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ

Шерепа А.О., учень
Конотопська міська гімназія

Актуальність роботи викликана широким значенням кредитів як у
житті окремої людини, так і в значенні для економіки цілої країни.
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Дослідження кредитної системи розглядалися як з боку макро- та
мікроекономіки, тобто, як саме впливають кредити на економіку країни в
цілому, та як вони впливають на розвиток окремих суб’єктів економічних
відносин, так і з поглядів та ставлення до кредитування пересічних
громадян

Метою дослідження є встановити, як саме впливають кредити на
економіку в цілому.

Об’єктом дослідження є феномен кредиту в умовах ринкової
економіки.

Новизна полягає в тому, що кредит не розглядається лише як вид суто
економічних відносин, а враховується також психологічний фактор,
тобто те, як саме впливає кредит на свідомість людини і стає причиною
економічного зростання.

Механізм кредитування побудований на системі позик.
Пояснюється вигода в кредитуванні для НБУ, тобто, як саме  за

допомогою кредитів збагачується держава, наведено підтверджені
приклади збагачення держави за рахунок кредитування. Також
розглянуто вигоду для банків саме як учасників ринкових відносин за
допомогою системи кредитування.

Було розглянуто як і переваги, так і недоліки кредитування. Наведено
приклад прорахунків, коли система кредитування дала збій, що в
подальшому призвело до фінансової кризи 2008.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх
використання учнями шкіл на уроках та заняттях гуртків економічного
спрямування, студентами при вивченні економічних дисциплін, та всіма
тими, хто цікавиться економікою.

Керівник: Хричіков О.Ю., учитель

1С: ПІДПРИЄМСТВО 8.0 –МІЖНАРОДНА  ПРОГРАМА
ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ СЬОГОДЕННЯ

Прасол В., студент
Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ

1С: Підприємство 8 працює! Більш ніж 1 000 000 підприємств в СНД
усіх видів діяльності успішно використовують систему програм 1С:
Підприємство.
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Більш ніж 4 000 фірм- франчайзі «1С» здійснюють впровадження
налагодження і супроводження  програм «1С Підприємство 8» в країнах
СНД та Балтії у тому числі біля 500 в Україні

Близько 4000 учбових закладів проводять навчання студентів по
економічним та технічним спеціальностям з використанням програми
«1С» в тому числі біля 350  в Україні

Понад 900 центрів сертифікованого навчання в країнах СНД надають
послуги по професійній підготовці технічних спеціалістів і користувачів
для роботи з програмами «1С: Підприємство 8» в тому числі - біля 100 в
Україні.

Система програми 1С підприємство 8 призначена для рішення
широкого спектра задач автоматизації управління і обліку на сучасному
підприємстві.

На платформі 1С Підприємство 8 розроблені прикладні рішення
різних задач:

«1С Управління виробничим Підприємством 8 для України»,» 1С
управління торговим підприємством 8 для України» галузеві та
спеціальні рішення для промисловості, торгівля ,енергетики,
будівництва, транспорта, зв’язку страхових організацій, та
некомерційних організацій.

«1С: Бухгалтерія 8 для України,» «1С: Управління торгівлею 8 для
України,» «1С: Роздріб 8 для України».

«1С: Зарплата і Управління Персоналом 8 для України» призначені
для автоматизації обліка на підприємстві самого широкого круга  від
маленьких фірм то великих холдингів

"1С:Бухгалтерія 8” - міжнародна універсальна програма масового
призначення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку,
включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності.

Галузеві підсистеми 1С:  Управління будівельною організацією
Рішення "1С :Управління будівельною організацією для України"

створено, підтримується і розвивається на базі типової ERP- системи "lС
:Управління виробничим підприємством для України" з додаванням
функціонала, розробленого для будівельної галузі.

Прикладне рішення "1С: Підприємство 8 Управління торгівлею"
в комплексі вирішує завдання управлінського та оперативного обліку,
аналізу і планування; автоматизує торгові, фінансові та складські
операції; забезпечує сучасний рівень управління підприємством.

У рамках співпраці з вищими і середніми учбовими закладами фірма
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"1С" пропонує спеціальний продукт для використання в учбовому
процесі вищих і середніх учбових закладів України на платформі "1С
:Підприємство  8.

Облік зарплати і кадрів у конфігурації «ІС:Бухгалтерія 8.0»
Типова конфігурація «1С: Бухгалтерія 8.0 для України» містить

окрему та досить розгалужену систему обліку зарплати і кадрів
підприємства.

Вивчати 1С: підприємство 8 по справжньому в центрі
сертифікованого навчання (ЦСН)

Якісне навчання за стандартами "1С"
Єдині програми курсів і методичні матеріали, роззроблені фахівцями

"1С"
Керівник: Гланц Н.В., викладач

ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ В МЕХАНІЗМІ ГРОШОВОЇ
ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Безносько М., студент
Конотопський інститут СумДУ

Будь-який шлях стабілізування національної валюти пов’язаний із
золотовалютними резервами країни, які слід берегти. Золотовалютний
резерв –  запаси резервних активів,  які можуть використовуватися для
здійснення міжнародних розрахунків країни, виплат за борговими
зобов'язаннями як перед урядовими установами, так і комерційними та
фінансовими структурами інших держав та міжнародних фінансових
організацій. Структура офіційних золотовалютних резервів – це
сукупність підібраних у певній пропорції валютних активів,
використання яких дає змогу центральному банку забезпечувати
регулятивний вплив на валютні відносини й організацію
зовнішньоекономічної діяльності України.

Ст. 47 Закону України «Про Національний банк України» передбачає
структуру золотовалютного резерву, який складається з таких активів:
«монетарне золото; спеціальні права запозичення; резервна позиція в
МВФ; іноземна валюта у вигляді банкнот та монет або кошти на
рахунках за кордоном;  цінні папери (крім акцій),  що оплачуються в
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іноземній валюті; будь-які інші міжнародновизнані резервні активи за
умови забезпечення їх надійності та ліквідності»

Важливою складовою золотовалютних резервів є запаси іноземної
валюти, що перебувають, як правило, у безготівковій формі і
зберігаються на кореспондентських рахунках і короткострокових
депозитах у зарубіжних банках, а також у формі різних цінних паперів,
виражених у валюті, що обертаються на міжнародному фінансовому
ринку. До цих паперів належать, в основному, казначейські векселі та
урядові облігації як найбільш надійні види фондових інструментів. Певна
частка запасів іноземної валюти може зберігатися також у вигляді готівки
в касах центрального банку.

Основними валютами, що виконують роль резервних, виступають:
- долар США;
- євро;
- японська єна;
- англійський фунт стерлінгів;
- швейцарський франк

Характерні риси золотовалютних резервів України:
1) золотовалютні резерви повинні мати у своєму складі абсолютно

ліквідні активи, які Національний банк України може використати у
будь-який момент для реалізації тих чи інших цілей валютної політики;

2) золотовалютні резерви мають включати вимоги до нерезидентів і
частково утримуватися за кордоном (у банках-нерезидентах) з метою
реалізації можливості використання в разі виникнення валютно-
фінансових криз;

– золотовалютні резерви мають перебувати під повним контролем
Національного банку України.

Протягом травня-червня 2013 року обсяг скорочення золотовалютних
резервів сягнув 2 млрд. 056 млн. 200 тис.дол., сягнувши показників
шестирічної давності. Дане скорочення зумовлене значними витратами
Національного банку, які були спрямовані на утримання курсу
національної валюти та погашення зовнішнього боргу, також на
зменшення обсягів золотовалютного резерву значний вплив мають
скорочення надходжень капіталу в країну.

За даними МВФ , на 1 січня 2014 офіційні резервні активи України
становили 20415,7 млн. доларів США , при цьому монетарне золото
(включаючи золоті депозити і золото в свопи ) - всього лише 1640,2 млн.
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доларів (  8,03  %  від загального обсягу резервів)  .  Левову ж частку
міжнародних резервів України становлять активи в конвертованих
валютах (цінні папери , валюта і депозити) .

Основними завданнями Національного банку України у формуванні
оптимальної структури офіційних золотовалютних резервів за складом
валютних активів, включених до них, є:

– забезпечення відповідності структури золотовалютних резервів
спрямуванню платежів за зовнішньоекономічними операціями й
обслуговуванню зовнішнього боргу України;

– недопущення знецінення резервних активів унаслідок коливання
курсів різних іноземних валют, що входять до їх складу;

– забезпечення за можливістю прийнятного рівня дохідності вкладень,
розміщених у валютних активах, при мінімальному ризику

Отже, основна роль золотовалютного резерву - це забезпечення
внутрішньої та зовнішньої стабільності національної грошової одиниці
України – гривні, регулювання платіжного балансу України, проведення
валютних інтервенцій у межах монетарної політики Національного
банку. Крім того, враховуючи великий розмір зовнішнього боргу,
золотовалютні резерви є гарантією своєчасних розрахунків за цими
валютними боргами.

Керівник: Щербина О.В., ст. викладач

НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ:
ПРИЧИНИ ВИНЕКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДАЛАННЯ

Висоцький  М., студент
Конотопський інститут СумДУ

Неплатоспроможність фінансово-кредитних установ в Україні має
систематичний характер. Головними причинами неплатоспроможності
банків традиційно є погана якість активів, успадкованих від командної
економіки, і безперервна видача нових позик які не сплачують вчасно, а
також поганий менеджмент.

З метою запобігання банкрутства банків, на нашу думку, слід
вирішити наступні проблеми:

– низька якість банківських активів, включаючи значний обсяг і
питому вагу простроченої заборгованості. За даними Нацбанку, за
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перший квартал обсяг прострочених кредитів зріс на 55,18 %,
досягнувши 27,955 млрд. грн., або 4-5 % від обсягу кредитів, наданих на
споживчі цілі. За неофіційними оцінками, до проблемних можна віднести
майже 20 % кредитів;

– загальне зниження ліквідності банківських активів, що було
спровоковане перш за все відтоком депозитів і зниженням ліквідності
робочих активів;

– низька довіра до банківської системи, більшість клієнтів
користуються депозитом «Активні гроші», що дозволяє зняти кошти без
будь-яких проблем у будь-який час

–  вразливість банківської системи до валютно-курсової політики в
країні. Дії регулятора щодо стабілізації ситуації на валютному ринку
країни мали короткостроковий ефект, в той же час схильність банків до
валютного і кредитного ризиків залишається значною, зважаючи на
поточну валютну структуру активів банківської системи;

– нестабільність та недосконалість нормативно-правового
забезпечення, що не дозволяє відновити довіру до банківських установ, а
також забезпечити ефективне функціонування усієї економіки країни

Для розв'язання наведених проблем необхідно, у першу чергу,
здійснити такі заходи:

– розширити мережу комерційних банків в інших регіонах країни;
–  звузити процентну маржу комерційних банків;
– розробити механізм розмежування банківських фінансів і урядових

фінансів;
–  позбавити уряд можливості брати у Національного банку України

та комерційних банків гроші в кредит чи то у прямій, чи то у
завуальованій формах, під виглядом первинної емісії облігацій
внутрішньої державної позики; уряд повинен функціонувати на основі
самозабезпечення, а не паразитувати на примусово здешевлених
кредитних ресурсах Нацбанку і комерційних банків;

– оптимізувати ризик-менеджмент;
– швидкими темпами проводити реорганізацію, об'єднання або

ліквідацію проблемних банків;
– створити сприятливий інвестиційний клімат, атмосферу масового

інвестування в українську економіку;
– збільшити кількість та підвищити якість банківських послуг на

основі використання сучасних технологій і обладнання;
– впроваджувати нові банківські продукти;
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– сформувати та підтримувати режим справедливої конкуренції як у
банківському, так і в реальному секторах економіки;

– удосконалити державний контроль і нагляд, зокрема за
проблемними банками;

–  сформувати нову,  ринкову психологію людей та довіри в них до
банківської системи .

В сучасних політичних та економічних умовах проблеми у
банківському секторі значні. Однак планомірне і послідовне впровад-
ження у масштабах країни комплексу запропонованих заходів може
пригальмувати занепад банківської системи.

Керівник: Щербина О.В., ст. викладач

РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ ЯК НОВА СФЕРА
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Решетняк Я., студент
Конотопський інститут СумДУ

Розбудова державності в Україні зумовила нові тенденції в розвитку
освіти. З'явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних,
обдарованих, інтелектуально, творчо і духовно розвинених громадянах.
Зазначені чинники й визначили актуальність обраної теми.

Мета – відобразити роботу з обдарованою молоддю як нову сферу
інвестиційної діяльності.

Потенціал обдарованості є найціннішим ресурсом духовного поступу
й матеріального розвитку людства. Тому, як і будь-який ресурс, його слід
вчасно виявити і розумно використати. У зв'язку з цим і постає питання
про імовірність ідентифікації обдарованості, розв'язання якого
пов'язують з аналізом концептуальних підходів до проблеми
обдарованості.

Аналізуючи поняття «обдарованість», дослідники розглядають його
по-різному. Виділяють такі аспекти вивчення обдарованості, як творча
обдарованість та інтелектуальна. У зарубіжній літературі можна знайти
два основні визначення природи обдарованості: вроджена і набута. З
появою перших тестів вчення про обдарованість набуває нових
можливостей.
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Система відбору обдарованих людей для подальшого навчання в
Україні базується на державних нормативних документах: Концепція
загальної середньої освіти; Закон України «Про освіту»; Національна
доктрина розвитку освіти.

Пошук й відбір обдарованих учнів проводяться шкільним
психологом, класними керівниками та педагогом-організатором.

Існують критерії, за якими можна визначити обдарованість: часто
«перескакують» через послідовні етапи свого розвитку; у них чудова
пам’ять; мають великий словниковий запас; можуть займатися кількома
справами відразу; дуже допитливі; визначаються різноманітністю
інтересів...

Останні роки зростає зацікавленість у такій молоді не тільки у
держави, а й у окремих підприємців, котрі дивляться в майбутнє на
декілька кроків вперед. Все частіше великі компанії відбирають
майбутніх працівників серед студентів, які ще не отримала диплому, але
вже заявили про себе як про людей з новими та цікавими поглядами.

Прикладом уваги бізнесу до проблем розвитку обдарованої молоді є
створення різноманітних фондів. Тож розглянемо деякі з них.

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» був заснований
Віктором Ющенком у 2001 р.. Основними проектами є: проведення
Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України»,
проведення Всеукраїнського молодіжного конкурсу соціальних ідей
«Людина некст», та ін..

Ще одним відомим українським меценатом, який підтримує
обдаровану молодь є Віктор Пінчук. У 2006 році створює «Фонд Віктора
Пінчука». Метою даного фонду є проведення модернізації України та
побудова нової генерації лідерів,  котрі будуть прагнути служити своїй
країні. Основна робота з молоддю проводиться в рамках Загально-
національної програми підтримки талановитої молоді стипендіальної
програми «Завтра.UA». Вона є першою приватною загальнонаціональ-
ною програмою з підтримки талановитої молоді. Її головна мета
сприяння формуванню та зміцненню нового покоління інтелектуальної
та ділової еліти країни.  Згідно даної програми проводиться відбір
найталановитіших студентів України, надання їм фінансової підтримки
для продовження освіти та реалізації власних проектів, створюються
додаткові можливості для індивідуального розвитку, налагодження
нових зв’язків, спілкування, обміну досвідом та інформацією.
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Стипендіати відбираються щорічно на відкритому всеукраїнському
конкурсі. До участі запрошуються всі студенти 3-6 курсів денної форми
навчання українських вищих навчальних закладів 4-го рівня акредитації
та ВНЗ-партнерів програми. Критерії відбору – високий рівень фахових
знань, самостійна наукова робота, лідерські, комунікаційні та творчі
здібності. Так стипендіальний фонд «Завтра.UA» становить 18 110 000,00
грн., а кількість стипендіатів уже склала понад 2000.

Отже, на сьогодні в не тільки держава, але й бізнес почав переглядати
свої позиції та відбирати дійсно обдарованих та готових до впровадження
нового молодих людей. Наданий момент, саме великі компаній можуть
допомогти державі у розвитку за допомогою створення спеціалізованих
фондів для обдарованої молоді.

1.«Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення
перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах
України» / Терепищий С.О. та ін. – Київ: ВМГО «Союз обдарованої
молоді», 2008. – 156 с.: іл.

Керівник: Циганенко О.В., викладач

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЯК
УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Ігнатенко Г. П., студентка
Конотопський інститут СумДУ

Здобуття Україною власної незалежності, трансформація її економіки
на засадах ринкової системи господарювання забезпечили нашій державі
статус «вільного гравця» у світових інтеграційних  процесах.

Метою дослідження є оцінка інвестиційної привабливості Сумської
області та шляхи залучення інвестицій.

Показники які визначають рівень привабливості регіонів для
інвесторів:

§ фактори, що впливають на рівень інвестиційного
потенціалу регіону;
§ фактори, визначають рівень некомерційних

інвестиційних ризиків;
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§ інвестиційна активність.
Для створення привабливого клімату в регіонах потрібно:

§ формування «прозорого» регіонального інвестиційного
ринку ;
§ поєднання інвестицій з інноваціями;
§ раціональне розміщення інвестиційних проектів з

урахуванням інтересів усіх його учасників.
Важливим фактором підвищення регіональної інвестиційної

активності є формування інформаційної відкритості та привабливого
іміджу регіонів.

Сумщина є важливим індустріально-аграрним регіоном України, має
значний потенціал власних фінансових ресурсів, використання яких
може стати основою соціально – економічної стабілізації в регіоні. Але
сучасний стан  продуктивних сил області свідчать, що функціонуюча на
сьогодні модель господарювання не створює необхідних внутрішніх
джерел для модернізації та трансформації регіональної економічної
системи.

Сумська область посідає передостаннє місця в Інвестиційному
рейтингу регіонів за групами показників «Економічний розвито» та
«Фінансова інфраструктура». Не зважаючи на те, що Сумщина на фоні
українських регіонів не вирізняється кількісними параметрами
інвестицій, однак слід відзначити їх якість.

Станом на 1 січня 2011 р. загальний обсяг прямих іноземних
інвестицій внесених в економіку області, становить 357,6  млн. дол. США
на одного мешканця області.

Інвестори що працюють на Сумщині, відзначають, що в регіоні панує
клімат довіри і захисту, створено комфортні умови для ведення бізнесу,
тому доволі успішно проводжується реалізація інвестиційних проектів .

У зв’язку з реалізацією нових інвестиційних проектів у регіоні зазнав
змін галузевий розподіл іноземних інвестицій. Стала більш вагомою в
обсягах іноземного інвестування сфера металургійного виробництва та
легка промисловість, що раніше не інвестувалася.

Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах
промисловості – 288,2 млн. дол. США, у т. ч. переробної – 283,5 млн. дол.
США.

В області зберігається тенденція інвестування у вже діючі, потужні
підприємства. Незначна частка інвестицій припадає на сектор малого
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підприємництва. Поза сферою діяльності залишається галузі
енергозбереження, розвитку інфраструктури та туризму.

Відбулося також зменшення обсягу іноземного капіталу в економіку
області за рахунок курсової різниці –  1,4  млн.  дол.  США,  вилучення
капіталу – 9,1 млн. дол. США ( в основному в наслідок вилучення цінних
паперів).

Прямі іноземні інвестиції надійшли в область з 43  країн світу. З країн
Європейського Союзу надійшло 119,2 млн. дол. США(96,6%), з країн
СНД –  3,9   млн.  дол.  США(3,2  %),  з інших країн світу 0,3   млн.  дол.
США(0,2 %).

До п’ятірки основних країн – інвесторів входять Кіпр – 244,7  млн.
дол. США(68,4%), Нідерланди – 47,8  млн. дол. США(13,4%),
Великобританія – 23,4  млн. дол. США(6,5 %), Віргінські острови
(Британські)  –  18,5  млн.  дол.  США(5,2%),  Франція –  5,5   млн.  дол.
США(1,5%). Аналіз географічної структури інвестиційних потоків
свідчить, що країни СНД відрізняються низькою інвестиційною
активність на Сумщині, переважна більшість інвестиційних коштів
припадають на країни Європейського Союзу.

У регіональному розподілі іноземного капіталу зміни не відбулися,
провідні місця за обсягами прямих іноземних інвестицій займають міста
Суми -  264,6 млн.  дол.  США (74,0%) та Шостка –  27,0 млн.  дол.  США
(7,5%) , райони – Тростянецький – 26,4 млн. дол. США (7,4%) та
Глухівський – 31,8 млн. дол. США (8,9%).

В економіку решти міст та районів області іноземних інвестицій
складає 2,2%. В Буринському,  Великописарівському та Красно-
пільському  районах іноземні інвестиції взагалі відсутні.

У цілому приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіку
області, з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці тощо, у
2010 р. становив 114,0 млн. дол.. США.

У зв’язку з реалізацією нових інвестиційних проектів у регіоні зазнав
змін розподіл іноземних інвестицій. Стала більш вагомою в обсягах
іноземного інвестування сфера хімічної та нафтохімічної промисловості,
а також машинобудування, металургія, харчова промисловість та ін.

Загальна сума інвестицій лише в сільськогосподарському виробництві
області склала понад 20  млн.  дол.  США Найбільші обсяги надійшли з
Нідерландів.

Рівень інвестиційного співробітництва України залишається низьким.
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Однією з головних причин низького рівня інвестування в Україні поки
що залишається несприятливий, порівняно з іншими країнами,
інвестиційний клімат.

До негативних рис інвестиційного клімату в Україні відносять:
§ низьку купівельну спроможність;
§ недосконалість податкового, господарського та цивільного

кодексів;
§ нестабільність наявної  нормативно-правової бази;
§ неврегульованість корпоративних відносин;
§ низький рівень капіталізації українських банків;
§ високий рівень корумпованості в органах влади , та ін.
На сьогоднішній день серед провідних інвесторів в Україні –

російські,  хоча наша країна для російського бізнесу є високо ризиковою
сферою вкладень.

На сьогодні область потребує залучення значних інвестицій у
розвиток зернового ринку, переробну промисловість, овочевої
промисловості, молокопереробної промисловості, м’ясопереробної галузі
та ін.

На основі всебічного аналізу програмою намічено ряд перспективних
інвестиційних проектів, які можуть бути реалізовані на території області.

Отже,  інвестиційна діяльність в сумській області  є дуже важливою
сферою економіки, вона є кроком на шляху до процвітаючого
виробництва та підприємництва.

З кожним роком інвестиції все притікають в область з різних країн що
дозволяє нам плідно розвивати свою діяльність.

Проте не зважаючи на ці позитивні моменти ще багато треба зробити
для ефективної діяльності а саме:
§ формування «прозорого» регіонального інвестиційного ринку ;
§ поєднання інвестицій з інноваціями;
§ раціональне розміщення інвестиційних проектів з урахуванням

інтересів усіх його учасників.
Важливим фактором підвищення регіональної інвестиційної

активності є формування інформаційної відкритості та привабливого
іміджу регіонів.

1. Інвестиційний сайт Сумської області [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://www.forum-sumy.com/.

http://www.forum-sumy.com/
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2. Інвестиційна привабливість регіонів і міст  [Електронний ресурс]
– Режим доступу: http://kds.org.ua/blog/zolochevska-Im-tvorcha-robota-
investitsijna-privablivist-regioniv-i-mist.

3. Фактори відтворення інвестиційного потенціалу регіону
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.ua/portal/
Soc_Gum/Ekpr/2011_45/statti/6/pdf/

Керівник: Циганенко О.В., викладач

АНАЛІЗ ВТОРИННОГО РИНКУ ЖИТЛА В УКРАЇНІ

Шапочниченко А.А, Зибла М.Ю., студенти
Конотопський інститут СумДУ

Вторинний ринок житла - це сфера, де здійснюються операції з
нерухомістю, у якої колись уже були власники.

Вторинний ринок житла привабливий, в першу чергу, своєю
різноманітністю і багатством вибору. На ньому представлені квартири
різноманітних цінових категорій і якості.

Ринок нерухомості як складова частина ринкового простору має
властиві йому закономірності:

- циклічні коливання активності й цін разом з економічними,
інвестиційними та іншими циклами;

- зв’язок з іншими ринками (валютним, фондовим), який сприяє руху
капіталу на ринок нерухомості й зростанню цін на об’єкти нерухомості
при зниженні дисконтної ставки, прибутковості цінних паперів, темпів
інфляції національної валюти, а також підвищенні її курсу щодо інших
валют;

- формування цін на основі рівноваги попиту та пропозиції або
залежність тенденцій зміни цін  від співвідношення попиту і пропозиції
[1].

При купівлі вторинного житла, слід враховувати особливості його
ціноутворення. По-перше, ціна вторинного житла дуже сильно залежить
від того, де воно розташоване. Квартири в центральних районах міста,
що мають добре розвинену інфраструктуру, коштуватимуть дорожче, ніж
житло на околиці. По-друге, вартість квартири на вторинному ринку
залежить від її стану і внутрішньої обробки. І, нарешті, найголовнішою
особливістю ціноутворення на ринку вторинного житла є правило: чим

http://kds.org.ua/blog/zolochevska-Im-tvorcha-robota-investitsijna-privablivist-regioniv-i-mist
http://kds.org.ua/blog/zolochevska-Im-tvorcha-robota-investitsijna-privablivist-regioniv-i-mist
http://www.nbuv.ua/portal/ Soc_Gum/Ekpr/2011_45/statti/6/pdf/
http://www.nbuv.ua/portal/ Soc_Gum/Ekpr/2011_45/statti/6/pdf/
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більше площа квартири, тим менше вартість одного квадратного метра в
ній.

Основний попит на вторинному ринку в 2013 році був зосереджений
на житло вартістю до 100 тис.дол. На даний сегмент припало більше 60%
всіх угод. Найбільш популярними залишалися двокімнатні і
однокімнатні квартири. Середня частка продажів таких квартир за
підсумками року склала 48% і 41% , відповідно.

Динаміка змінення опосередкованої вартості будівництва житла у
2000-2014 роках та змінення вартості матеріальних ресурсів як основного
чинника вартості будівництва (55,39%) наведена у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1
Ціна житла в різних областях України

(2-х кімнатні квартири)
Міста Київ Суми Львів Одеса Івано-

Франківськ Чернігів

Мінімум 68000 $ 28000 $ 36000 $ 52 000 $ 16 324 $ 16 000 $
Максимум 200000 $ 86000 $ 105000 $ 150000 $ 43 000 $ 72 000 $

Таблиця 1.2
Рівень доходів населення

Міста Київ Суми Львів Одеса Івано-
Франківськ Чернігів

Середній 4 767
грн.

3 264
грн.

3 348
грн.

4 428
грн. 2 845 грн. 3 033

грн.

Мінімум 3 655
грн.

1 150
грн.

2 125
грн.

3 464
грн. 1 000 грн. 1 200

грн.

Максимум 11 188
грн.

6 600
грн.

10 000
грн.

16 000
грн. 4 393 грн. 4 000

грн.

Співставлення вартості житла на вторинному ринку з
опосередкованою вартістю будівництва житла засвідчує перевищення
ринкової вартості над опосередкованою.  Наприклад,  у м.  Києві таке
перевищення сягає до 4  разів.  Це перш за все зумовлено великим
попитом на житло в окремих містах регіонів. Вихід - збільшення
будівництва житла за державними програмами, яке не було б обтяжене
додатковим навантаженням з вартості землі та технічними умовами, а
також прибутком забудовників, що має місце при реалізації
комерційного житла.
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Усереднена вартість житла на вторинному ринку (табл.1.1) визначена
на підставі інформації підготовленої за даними періодичних видань щодо
продажу нерухомості. Така вартість залежить від місця розташування
будинку, віддаленості від центральної частини міста, споживчих
характеристик житла (тип будинку, планування, поверховість, технічний
стан будинку, квартири тощо).

На ріст цін впливає відсутність пропозиції, у тому числі і на
вторинному ринку. У той же час, складно прогнозувати, які обсяги
пропозиції могли б стабілізувати цінову ситуацію, оскільки “не всі, кому
потрібне житло, можуть його купити”. Київський ринок працює на всю
Україну, і для того, щоб прогнозувати, скільки йому потрібно пропозиції,
необхідно проаналізувати активність трудових ресурсів у масштабах усієї
України.

Не менш небезпечне становище і на ринку продаж -  ринок стоїть.
Наприклад, у 2013 році в Україні було продано близько 181 000 квартир,
з них понад 30 000 - у Києві.  Дані 2014 року невтішні - по всій Україні
продано не більше десяти тисяч квартир,  кількість проданих квартир у
Києві в одному січні, наприклад, не перевищила 1400 приміщень[2].

Отже, на сьогодні серйозною проблемою для соціальної, економічної
та політичної сфери України стають негативні тенденції на ринку житла,
які виявляються у зниженні доступності житла для більшості населення.
Це суттєво впливає на темпи економічного розвитку окремих регіонів і
всієї країни. Світова практика забезпечення житлом через кредитування
втілюється в умовах української економіки досить болюче. На жаль,
очевидно, що доступність іпотечного кредиту в наших країнах
мінімальна. При існуючих темпах зростання цін на нерухомість і рівні
середньої заробітної плати необхідно заощаджувати гроші, навіть на
первісний внесок, близько 5-10 років.

1. Площанський Ю.Б. Стабілізація на ринку нерухомості — позитивна
альтернатива стабільній депресії… / Ю.Б. Площанський. —
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.ukrgr.net/
articles/8196.htm.

2.Костеж С.  Нерухомість нерухома:  стан і перспективи ринку в
Україні. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://ua.112.ua/analityka/neruhomist-neruhoma-stan-i-perspektivi-rinku-v-
ukrayini-37806.html.

Керівник: Зубко К.Ю., викладач

http://www.ukrgr.net/
http://ua.112.ua/analityka/neruhomist-neruhoma-stan-i-perspektivi-rinku-v-ukrayini-37806.html
http://ua.112.ua/analityka/neruhomist-neruhoma-stan-i-perspektivi-rinku-v-ukrayini-37806.html
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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ

РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

Леміш Н.О. к.і.н., доцент
Конотопський інститут Сумського державного університету

На території Правобережної України, яка поступово входила до
складу Великого князівства Литовського, найвищою адміністративною
установою була Великокнязівська канцелярія, яка мала
загальнодержавний характер й організовувала роботу з документами, що
регламентували господарчу, фінансову, військову справу, суд, зносини з
іншими державами.

Система діловодства Великого Князівства Литовського з кінця XIV
ст., в основному, брала приклад з польської Коронної канцелярії, це чітко
простежується, коли династична унія вперше об'єднала дві держави.
Отже, існували окремі канцелярії — коронна і великокняжа.

Відповідно,  канцелярські книги й архіви в цілому велись окремо з
середини XV ст. В обох канцеляріях стало регулярною практикою
оформлення  книг,  до яких записувались офіційні копії більшості
документів, виданих головною канцелярією і підканцелярією (під
керівництвом канцлера та підканцлера відповідно). Звідси беруть
початок паралельні комплекси книг, відомі, відповідно, як Литовська
метрика (Acta/Metrica Magni Dusatus Lithuaniae; Metryka Litewska)
і Коронна метрика (Metrica Regni Poloniae; Metryka Koronna).

Характер діловодства канцелярії для українських земель –
Волинського, Київського, Брацлавського і Чернігівського воєводств – у
період з 1569 по 1673 рік визначався складом документів Руської
метрики. Термін «метрика» почав використовуватися з кінця XV ст. для
позначення реєстрів, у які записувалися копії офіційно виданих
документів.

У Руській серії коронної метрики фіксувалися офіційні копії
вихідних документів польської Коронної канцелярії: королівські
універсали, привілеї шляхетським родам і католицькій церкві,
приватноправові акти, конституції, документи зовнішньополітичної
діяльності.

За Люблінською унією на українських землях у складі Речі
Посполитої діяло не коронне, а русько-литовське право, і офіційною

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0


СЕКЦІЯ Культурологія, філологія, краєзнавство та природа

92

мовою визнавалася «руська» мова, що і було підставою для виділення
«руських» книг у діловодстві Коронної канцелярії. Таким чином,
відмінності у мові офіційного діловодства обумовила появу «руської»
серії у складі Коронної метрики.

Термін «Руська метрика» в коронній канцелярії мав надзвичайне
значення:  він вказував на регіон,  якому адресувалися документи,  і
діловодну мову книг. Книги були у віданні коронного канцлера, їх
оформлювали окремі «руські писарі» Коронної канцелярії. До кінця
1620-х років цим займалися два «руських писаря», що знали мову й
правову специфіку українських воєводств – один служив у канцлера,
другий – у підканцлера. Після 1630 р. вказані обов'язки виконував лише
один писар  – pisarz dekretowy ruski.

Нині Руська метрика зберігається у Російському державному архіві
давніх актів (РДАДА),  у фонді 389  (Литовська метрика)  і нараховує 28
оригінальних записових книг «руської» серії Коронної метрики.

ФОНЕТИЧЕСКАЯ НОРМА РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ОБЪЕКТ
ЛИНГВОДИДАКТИКИ

Киселёв Д. Л., к.п.н., доцент
Винницкий гуманитарно-педагогический коледж

Слова говорят не только своими значениями, но и всеми гласными и
согласными.

(С.Я.Маршак из кн. «Воспитание словом»).

Изучение фонетики в школе подчинено законам системного
функционирования фонетических единиц в единой системе русского
языка. Знание фонетики является важным компонентом  овладения
языком.

Научно опробированные сведения о фонетике для изучения в
школе подаются традиционным русским языкознанием. Здесь
применяются основные фонетические нормы русского языка: состав
гласных звуков и их основные чередования, состав согласных звуков и
их основные изменения в речевом потоке, основы слогораздела,
правила деления слог на слоги,  ударения и его роль в русском языке,
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толкование основ сопоставительного изучения русского и
украинского языков в условиях двуязычья.

В ходе изучения фонетики традиционно используются приёмы
учебной работы: слово учителя (происхождение языка и
письменности), наблюдение и анализа (изучение артикуляции звуков
и работы речевого аппарата), сопоставление языковых фактов:
гласные и согласные,  мягкие и твёрдые согласные,  звонкие и глухие
согласные.

В содержании раздела «Фонетика», в соответствии с действующей
программой изучается: механизм образования звуков речи, гласные и
согласные звуки, звонкие и глухие согласные, ударение, слог,
слогоделение. При рассмотрении механизмов образования звуков
речи используются муляжи, на которых показывается устройство
гортани и голосовых связок, при колебании которых образуются
различные звуки речи. Гласные звуки а, о, у, э, и, ы  различаются по
положению органов речи полости рта (губы и язык) и по уровню
сокращения полости рта и прохождении через него струи
выдыхаемого воздуха. Гласные образуются с помощью голоса,
согласные с помощью голоса и шума. Выделяя гласные звуки ученики
указывают являются они ударными или безударными. При изучении
звуков речи используются схематические записи:

Звуки в русской речи

Гласные (6) Согласные (36), твёрдые и мягкие
а, и, о, у, ы, э б, в, г, д, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш

(твёрдый)
б’, в’, г’, д’, з’, к’, л’, м’, н’ , р’, с’, т’, ф’, х’, й’,
ч’, щ’.

Изучение твёрдых и мягких согласных ведёт к усвоению и
правильному орфоэпически нормативному произношению таких слов:
кофе, академия, шницель, музей и др.  Здесь нередко вместо мягких
согласных употребляются твёрдые, что является орфоэпической
ошибкой. Нередко, в употреблении некоторых слов: свитер, теннис,
ателье и др.  гласные звук е произносится в условиях как после
твёрдого согласного. В отличие от английского и немецкого, в
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русском преобладают мягкие согласные, что делает его благозвучным
в плане внешнего восприятия. В ходе рассмотрения глухих и звонких
согласных в 6 классе устанавливается, что звонкие согласные
образуются с помощью голоса и шума, а глухие согласные без голоса,
без тона только с помощью шума. При этом речевой аппарат работает
одинаково. Взаимосвязь изучения фонетики с графикой и орфоэпией
демонстрируется при изучении звуковых значений букв: е,  ё,  я, ю.
Здесь явным является несоответствие между гласными звуками и
буквами. Гласных букв шесть: и, э ,у, а, ы, о,  тогда так гласных букв
десять: и, э, а, о, у,  ы,  я,  ё,  е,  ю. Из этого сравнения видим, что
гласные буквы е, ё, ю, я являются многозначными и в зависимости от
позиций  в слове и слоге могут обозначать то один звук, например, в
положении после мягкого согласного: люк, вёз, лён; так и два звука в
позиции начала слова, после гласного и разделительного твёрдого и
мягкого знака (ъ и ь): янтарь, Девятое мая, объявление.

Интересен вопрос о мягкости согласных и порядке их обозначения
на письме. Для обозначения мягкости согласных в русском языке
существуют два способа: буквы е,  ё,  ю,  я, и. а также буква ь: мел,
цель, цел и соль. Имеют значение правила постановки ударения и
слогораздела слов, для определения ударения слова разбиваются по
слогам, выделяются ударный слог и слогообразующая гласная: ма-га-
зин’, шко’-ла. В лингвистическом отношении ударение является
важным средством различения смысла слов: за’мок-замо’к, му’ка-
мука’.  Словесное ударение в русском языке,  как и в украинском,
является свободным, оно не прикреплено к какому-нибудь слогу: ро’-
ди-на, со’-сна, со-ло-вьи’-ный. Русское ударение позволяет различать
слова и отдельные словоформы: но’-ги - но-ги’; до’-ма – до-ма’. Такие
лингвистические наблюдения могут активно использоваться при
проведении учебно-тренировочной работы на уроке.

Фонетическое явление интонации активно применяется при
изучении синтаксиса в школе. Например, при изучении типологии
предложений по цели высказывания: Ученики пишут диктант. -
Ученики пишут диктант? Интонация передаёт различия в выражении
различные синтаксических отношений (сопоставления, перечисления
и обусловленности) в ходе изучения осложнённого и сложного
предложений  в русском языке.

Упражнения по фонетике закрепляют умения, знания и навыки
практической работы. Например, упражнения на различения,
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написания и произношения слов, деления слов на слоги, умения
различать многозначные и однозначные буквы. Нередко применяется
фонетический разбор как особый вид учебно-контрольного
упражнения. В ходе проведения фонетического разбора соблюдается
такая последовательность: деления слова на слоги и постановка
ударения, классификация гласных звуков ударные и безударные,
гласные однозначные и многозначные; согласные звуки: звонкие,
глухие, твёрдые, мягкие; буквы необозначающие звуков ь и ъ знак;
общее количество звуков и букв  в слове. Проведение  учебно-
тренировочной работы по фонетике способствует осмыслению
фонетической  природы речи, установление смыслоразличительной
функции фонетических единиц (звуков и ударения). В целом,
проведение фонетической работы подчиняется законам и правилам
системного функционирования фонетических единиц в единой
системе русского языка.

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение, - М., 1972 г.
2. Горбачевич К.С. Нормы современного русского языка.-М.

1978г.
3. Матусевич М.И. Современный русский язык. Фонетика. - М.

1976 г.
4. Текучёв А.В.  Методика русского язика в средней школе.  М,

Просвещение, 1970 г.

ПОЛІФОНІЧНІСТЬ МІЖТЕКСТОВИХ ЗВ′ЯЗКІВ У ПРОЗІ
Д. БАРТЕЛЬМА

Барбара Н. В., канд. філол. н., доц,
Конотопський інститут СумДУ

Виникнення проблеми інтертекстуальності є закономірним
результатом сучасного розвитку науки про мову, оскільки концепція
інтертекстуальності вийшла далеко за межі теоретичного осмислення
сучасного культурного процесу, який переживає інтеграцію класичної,
неокласичної та постмодерністської наукових парадигм [19, с.48–51].
Різноманітні погляди на ключові аспекти зазначеної категорії
висвітлені в роботах Р.Барта, М.Бахтіна, Л.Біловус, Дж.Гопкінса,
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Ж.Дерріда, У.Еко, Ж.Женет, П.Іванишина, Ю.Крістєвої, Ю.Лотмана,
Ж.-Н.Марі, С.Рабо, М.Ріффатера, М.Фуко та ін. [3; 7; 14;]. Важливим є
дослідження функцій інтертекстуальності в постмодерному тексті, де
міжтекстові зв′язки знаходять різнорівневий прояв, що дає змогу
краще зрозуміти сутність постмодерну як явища сучасної культури.

Мета розвідки полягає в тому, щоб довести ефективність
інтертекстуальних зв′язків  у розкритті авторського задуму
постмодерного твору на прикладі оповідання Дональда Бартельма
«Школа». Д. Бартельм – письменник-філософ. Його світогляд
базується на філософії екзистенціалізму та постмодернізму. На
філософських підтекстах, які вловлюються мало не на підсвідомості, й
ґрунтується потужність прози Д. Бартельма, яка незрозуміла при
поверховому прочитанні. Оповідання «Школа» написане так, ніби
вчитель розповідає історію читачеві сам на сам, чим досягається ефект
присутності, що спонукає особистісно сприймати текст, активізуючи
широкі фонові знання й переконання.

Упродовж навчального року школярі зустрічаються зі смертю.
Посадили апельсинові дерева – і ті загинули. Діти тримали змій, які
померли, коли котел був відключений під час страйку. Трав'яні сади
були, мабуть, надмірно зволожені, і загинули. У класі переживаюься
смерті піщанки, білих мишей, саламандри, тропічних рибок. При
цьому, «We weren't even supposed to have a puppy» [тут і далі цит. за
джерелом: 33], - говорить оповідач, констатуючи розуміння, що воно
неодмінно мало загинути. Цуценя називають іменем учителя, що є
джерелом додаткового задоволення для дітей: «They named it Edgar--
that is, they named it after me. They had a lot of fun running after it and
yelling "Here, Edgar! Nice Edgar!" Then they'd laugh like hell. They
enjoyed the ambiguity». Корейський сирота, якого «всиновив» [] клас,
також трагічно помер. Смерть дитини злякала однолітків, адже вони
свідомо допомагали йому й вірили,  що все буде гаразд.  Учитель
розповідає, як клас «прийняв» корейську дитину: «The cause of death
was not stated in the letter we got, they suggested we adopt another child
instead and sent us some interesting case histories, but we didn't have the
heart», але «прийняв її занадто пізно», і хлопчик помер. Батьки, бабусі
й дідусі теж умирали упродовж року.

Найбільш жахлива втрата, справжня трагедія для дітей – загибель
однокласників: «The tragedy occured when Matthew Wein and Tony
Mavrogordo were playing over where they're excavating for the new

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
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federal office building». Діти запитати вчителя, куди поділися всі, хто
пішов із життя,  і педагог не знав відповіді,  у чому чесно й зізнався.
Під час дискусії діти запитують у вчителя про страшні й незручні речі,
на що він може відповісти лише: «I said, yes, maybe». Вираз є
джерелом інтертекстуальних посилань, у тому числі й таких, що
мають характер «чорного гумору»: «Maybe yes? Maybe no. Maybe sex?
I don`t know!» [rutube.ru/video/afc4d8de653bcf098edc85538c16a3a9/].
Показово, що фраза має розвиток у вертикальному пост-контексті:
«Definitely, Maybe is a 2008. American romantic comedy film written and
directed by Adam Brooks» [en.wikipedia.org/wiki/Definitely,_ Maybe].

Інтуїтивно діти відчували, що їм потрібне ствердження того, що
життя продовжується,  що в ньому є місце для радості й щастя,  тому
просили продемонструвати вияви кохання: «We know you like Helen.
…They said, please, please make love with Helen, we require an assertion
of value, we are frightened… Нelen came and embraced me. I kissed her a
few times on the brow. We held each other. The children were excited».
Твір через міжтекстові алюзії апелює до міркувань над тим,  як дітей
вчать у школах, що з вини системи освіти й вимог стандартних
навчальних планів діти в кінцевому рахунку не в змозі сформулювати
своє розуміння речей. Діти зіштовхуються з такими складними
ситуаціями,  в яких вони не мають вибору,  і школа не може не тільки
захистити їх від цього, але й дати пояснення.

Кінцівка оповідання має характер притчі, адже поява тушканчика
метафорично стверджує: результат завжди однаковий. Діти в
оповіданні Бартельма спостерігають шлях від початку, зародження
живого до деградації й загибелі.  Спроби зрозуміти,  чому це так,
викликають страх. Страшно тому, що майбутнє не може містити
нічого іншого і що нічого ніколи не зміниться в цьому шляху
народження – життя – загибелі. Розповідаючи про проекти класу,
покликані проявити почуття відповідальності, дбайливості, ініціативи,
Бартельм метатекстово заявляє,  що всі ми несемо відповідальність за
власні дії.  Якщо щось погано скінчитися,  немає нікого,  кого маємо
звинувачувати, крім самих себе. «Я сказав, що вони не повинні
лякатися (хоча я сам часто боюся) і що існує сенс у всьому», - ідея,
яку презентує письменник, полягає в тому, що завжди може знайтися
місце для добра й радості.  Смерть надає сенс життю,  тому що є
завершенням циклу, й примушує подивитсь на речі більш вдумливо.

http://rutube.ru/ video/afc4d8de653bcf098edc85538c16a3a9/
http://en.wikipedia.org/wiki/Definitely,_ Maybe
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Поліфонічність міжтекстових зв’язків, актуалізованих під час
прочитання оповідання Д. Бартельма «Школа», покликана переконати
людину в неоднозначній природі реальності. Суб'єктивна реальність є
основою, на якій «відпочивають» наші установки моралі, уявлення
про час, життя і смерть тощо.
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СПОРТ У КОНОТОПІ В ДОВОЄННИЙ ПЕРІОД
 (1913-1941 Р.Р.)

Маринченко В.М., краєзнавець

Спорт як явище в Конотопі почав зароджуватись ще до початку I
світової війни, і ініціатива в зародженні цього процесу належить саме
учням Конотопських навчальних закладів,  яких на той час в місті було
декілька (гімназія, комерційне училище, технічне залізничне училище та
інші ).

На той час Конотоп вже був потужним промисловим і транспортним
центром лівобережної України. Залізничним сполученням місто було
зв’язано з багатьма великими промисловими центрами (Київ, Харків,
Брянськ, Москва, Курськ та інші). У цих містах вже на той час спорт був
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досить поширений, і саме з цих великих центрів поширювався на
повітові та інші невеликі населені пункти.

В Конотопі перша згадка про спортивну діяльність відноситься до
1913 р. По цьому року є свідчення про те, що в цьому ж 1913 р.,
адміністрація Конотопського технічного залізничного училища придбала
футбольний м’яч для проведення змістовного дозвілля (вільного часу)
учнями училища.

Також за це період є свідчення про те,  що в багатьох навчальних
закладах, в тому числі і в Конотопських, була така форма занять з учнями
(юнаками), як «потешные взводы». По цій формі занять юнаків навчали
прийомам військового строю, володіння зброєю та іншими навичками
для майбутнього служіння в армії.

Але вже з 1913  р.  згідно Указу Миколи II  в програму цих занять
вперше вводяться елементи гімнастики та інших спортивних справ. А з
1915 року, згідно іншого «Высочайшего указа» Миколи II в Росії
вводиться положення «О допризывном спорте» згідно якого канони
світських навчальних закладів починають здавати відповідні нормативи (
по топографії ),  «церемоніальний марш»,  з гімнастики.  Але все це
продовжувалось недовго до 1917 р.

Після революції,  починаючи з 1912  року,  в губернських і повітових
містах починають створюватись робітничі (пролетарські)спортивні
осередки (клуби). Наприклад в Чернігові «Спартак», в Сумах «Червоний
спорт. клуб», в Конотопі «Робітничий спорт. клуб на ст. Конотоп», в
якому активно займалися і учні Конотопського технічного залізничного
училища разом з молоддю підприємств залізничного вузла та основних
залізничних майстерень (КПВРЗ).

Починаючи з 1912-20 р.р. на ст. Конотоп починають облаштовувати
перші спортивні майданчики (футбольний, баскетбольний та інші).
Починають створюватись футбольні команди, проводяться різні
легкоатлетичні заняття. Але в центрі міста місць для облаштування таких
майданчиків практично не будо.  Тому перші футбольні матчі в ці роки
проводились просто на ринковій площі (згадка за 1922 р. про футбольний
матч між збірною Конотопа та Білопілля). Тому більшість спортивних
майданчиків облаштовувалась  в залізничному районі міста де було на
той час багато вільного місця.

Важливою подією того часу в спортивному житті міста було
створення (організація) пленарного гуртка, який базувався на базі
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технічного залізничного училища, планер цього гуртка приймав участь у
Всеукраїнському змаганні.

Всередині 20-х р.р. на ст.. Конотоп вже був облаштований перший в
Конотопі стадіон – це стадіон робітничого спортивного клубу
залізничників.  Цей стадіон про функціонував аж до початку 60-х р.р.  і
мав назву «Локомотив».

 В кінці 20  р.р.  в центральній частині міста був об лаштований
футбольний стадіон який розташовувався на Ярківській площі.

В 1932 р., в процесі організації військової льотної частини в Конотопі
був збудований стадіон для особового складу цієї частини (Нині
футбольне поле в мікрорайоні «Порт»).

Починаючи з середини 20  р.  в Харькові були організовані перші  в
Україні 6 місячні курси по підготовці фахівців з ф. к. і спорту. Від
Конотопа на цих курсах приймав участь Микола Кирилович Кривошеєв.
З ім’ям якого пов’язане спортивне життя міста і технікуму 20-50-х років
минулого століття.

В другій половині 20 р.р. представники Конотопа брали участь у
всесоюзних спорт олімпіадах зимових і літніх. (М. Кривошеєв, А.
Ложков –  легка атлетика,  Маринова,  Похомова –  лижні гонки).  На
спортивній базі міста (стадіон залізничників)систематично проводяться
обласні змагання з футболу, легкої атлетики та інші.

В 1928  р.  на станції Конотоп був введений в дію клуб робітничої
молоді із спортивним запалом. Цей спортивний зал став першою
найбільшою критою спортивною спорудою на той час в Чернігівській
області. З цього періоду в Конотопі проводяться більшість обласних
змагань з волейболу,  баскетболу,  а в зимовий період також з хокею та
ковзанярського спорту.

 В той час ця спортивна база,  на залізничному вузлі Конотоп була
краща в області і одна з найкращих в Україні, (спортивний зал , стадіон з
біговими доріжками та секторами зі стрибків та метань, відкриті ігрові
майданчики (волейбольний, баскетбольний гандбольний))

З введенням в дію робітничого клубу – починають функціонувати
дитячі гуртки з шахів та шашок (на базі клубу). В 1935 р.  на базі цього
спортивного комплексу була відкрита перша в області гімнастично-
піонерська школа на 50 піонерів.

В 1936  р.  в процесі організації в Конотопі аероклубу рядом із
спортивним залом була створена вишка для підготовки парашутистів.
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Школу Конотопського аероклубу пройшли багато молодих конотопчан, в
тому числі і учні тодішнього залізничного технікуму.

В 1935 р. в Конотопі створюється спортивне товариство «Спартак»,
але для повноцінного його функціонування необхідна була відповідна
база. Тому на початку 1936 р. конотопським керівництвом було прийнято
рішення про будівництво нового міського стадіону «Спартак».
Облаштування якого розпочалось в перших числах квітня а закінчилось
на початку травня 1936 р. офіційно його відкрили 12 травня великим
спортивним парадом і массовими змаганнями.

Слідом за спорттовариством «Спартак» в січні 1936 р. в Конотопі
було створено ст. «Локомотив» яке об’єднувало в своїх лавах залізничну
молодь Конотопського залізничного вузла, а також учнів залізничного
технікуму, викладачем фізичного виховання якого на той час вже був
Микола Кирилович Кривошеєв .

В середині 30-х років  спортивне життя міста значно пожвавішало.
Починають проводитись офіційні першості з футболу, волейболу,
баскетболу, гандболу і багатьох інших видів спорту. В Конотопі також
відбуваються спортивні заходи по лінії Московсько-Київської залізниці.
Команди з окремих видів спорту (футбол, волейбол, а також окремі
легкоатлети, лижники, гімнасти) беруть участь у Всеукраїнських
змаганнях. До Конотопа в ті часи приїздили інші футбольні, хокейні,
волейбольні команди з Києва,  Москви,  Гомеля,  Воронєжа та інших міст
для спарингів  і товариських матчів з кращими конотопськими
командами.

Але в другій половині 30-х р.р.  на розвиток спорту не тільки в
Конотопі,  а й в усьому Радянському Союзі наклала свій відпечаток
підготовка до майбутньої війни.

В цей час більше приділяється увага військово-прикладним видам
спорту, стрільба, парашутизм, спортивно-військові переходи (піші та
лижні), виконання окремих вправ, в тому числі в процесі переходів,
велатурів у противогазах і таке інше.

Популярні в той час були виконання норм «Ворошилівського
стрільця» в стрільбі з бойової рушниці. В школах створювались гуртки
по вивченню кулемета , гвинтівки. В Конотопі дуже багато не тільки
юнаків, а й дівчат, що закінчили курс навчання в Конотопському
аероклубі, які потім поступили вже в льотні військові училища, в період
війни воювали в складі льотних частин і з’єднань червоної армії.
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Подальшому розвитку спортивного руху в місті завадило початок
війни 22 червня 1941 р.

Більшість кращих спортсменів і спортивних фахівців були
мобілізовані до червоної армії, багато з них загинули на фронтах війни, а
ті що повернулись докладали всіх своїх зусиль для відновлення та
подальшого розвитку спорту в Конотопі в післявоєнний період.

БЕРЕГИНЯ

Чернушенко В.М., викладач
Політехнічний технікум КІ СумДУ

Жінкам заборонялося з'являтися на Запорізькій Січі. Розповідають, що
назва скелі Крісло Катерини виникла через те,  що козаки не пустили до
своєї столиці навіть царицю, і вона змушена була провести ніч на
кам'яному острівці посередині Дніпра. Особливе ставлення до жінок з
боку запорожців було зумовлене не зневагою до них,  а бажанням
відокремити українське жіноцтво від грубих, часто кривавих чоловічих
справ, зберегти їхню чистоту, вроду, життєстверджуючу силу.    До речі,
на острові Хортиця є скеля Кара. За народними переказами, на ній
жорстоко карали тих, хто приводив на Січ жінку.

Берегинею наші пращури називали богиню, що берегла їх від усякого
лиха і дарувала добро. Згодом так стали називати в народі жінок, які
берегли і підтримували домашнє вогнище, були покровою усьому
родинному колу. Хто ж вона, українська берегиня? Які її головні риси?
Яке місце займала вона у суспільстві?

Мандрівники, що проїжджали повз Україну, приємно вражала врода
українських дівчат, їхня охайність і співучість. Згадаймо легендарну
бранку – захоплену турками дівчину, яка згодом стала дружиною
султана. Вона відома світові під іменем Роксолана. До речі, роксолани –
племена,  які після скіфів населяли наші землі.  Україну  деякі іноземці
теж називали Роксоланією. Дружина турецького султана мала неабиякий
вплив на чоловіка і політику, яку він проводив.

Чужинці також відзначали високу освіченість українських жінок,
їхню здатність до творчої праці.  Особливо вражала їх незалежність
українок. Життя в умовах прикордонної нестабільності, коли чоловіки
часто залишали домівки, виробило в них гордість, цілісність,



СЕКЦІЯ Культурологія, філологія, краєзнавство та природа

103

самостійність, що пізніше відобразилося у багатьох звичаях. Так,
скажімо,  перед тим як одружитися,  дівчата домовлялися зі своїми
нареченими, що вони раз на тиждень матимуть повну свободу від
господарських турбот. У понеділок жінки зустрічалися з колишніми
подругами, перебирали кісточки своїм чоловікам, веселилися. Цей
звичай називався у народі «понеділкуванням». «Жінка за три угли хату
тримає,  а чоловік – за один», - стверджували люди.  Але,  хоч як не були
жінки заклопотані домашнім господарством, вони завжди знаходили час
і для «оденьок» - жіночих збіговищ в одній хаті серед дня, і для
походеньок, і для посиденьок, і для «балування» - веселих розваг.

Немає кращого друга,  як вірна подруга;  господиня в дому –  покрова
всьому; але насамперед жінка – берегиня роду, турботлива і ласкава
мати. «Матуся», «неня», «ненечка» - так називають цю найріднішу для
кожного людину. Під сонцем – тепло, на найчудовіших землях – добре, а
під материнським крилом добре і затишно; до чужих людей йшли за
розумом,  до матері за серцем.  Слово нені і лікувало,  і повертало сили
після хвороби, і захищало від злих сил, і давало наснагу. «Материна
молитва із дна моря виймає», - говорили в народі.

Матусина божа любов покривала і боронила запорожців у далеких
походах. Рідну неньку згадували вони у своїх молитвах. За продовження
козацького роду билися січовики з ворогами. Берегинею ж цього роду і
була жінка – мати. Шанобливе і терпеливе ставлення до неї – запорука
того, що козацькому роду ні за яких обставин не буде переводу.

Жінка – берегиня стоїть у витоку нового життя, вона це життя плекає і
зміцнює. В цьому її боже призначення, найперша і найголовніша суть.

ЗНИКАЮЧІ ЕТНІЧНІ ГРУПИ СУМЩИНИ

Клюшник К.С., учениця
Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

На сучасному етапі розвитку світової науки поширеною є проблема
малих народів,  що перебувають на межі зникнення.  На цьому тлі
актуальності набуває історія горюнів, як однієї з етнографічних
слов`янських груп, ареал проживання яких обмежений лише кількома
селами Буринського та Путивльського районів Сумської області.
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Стикання різних етносів — українців і росіян, як і багатоетапність
формування їхньої культури, позначилося на утворенні серед росіян
українсько-російського прикордоння низки етнографічних груп,
генетично пов'язаних із давньоруським населенням. Горюни —
автохтонне руське населення, що сформувалось у XVI ст. на основі
давньослов'янського населення стародавньої Сіверщини (Посейм'я) та
переселенців XVI—XVII  ст.  Живуть у Путивльському районі (у селах
Линово, Нова Слобода) та в Буринському районі Сумщини. Проблема
походження горюнів тісно пов’язана з питанням про виникнення
відповідного етноніму, яке теж потребує подальшого вивчення, оскільки
належним чином не висвітлене.

Існують різні версії щодо походження терміну «горюни»:
•так називали селян-кріпаків, приписаних до Софронієвої пустині, бо

вони тяжко працювали – «горювали» на потреби монастиря
(І.М.Рябінін);

•так путивляни прозвали переселенців із Білорусії, які через «горе й
нужди» залишили свої краї (І.В.Каращенко);

•горюни-землероби, які випалювали ліси під майбутні поля
(І.Т.Черняков);

•носії цієї назви живуть на пагорбах, горах (С.В.Кодзасов);
•спочатку «горюни» були «горянами» (М.Г.Халанський);
• «горюн» – орач; «горювати» – орати (М.П.Куцева);
•це були праукраїнці (Л.Г.Лук`яненко);
•горюни є потомками давнього автохтонного населення Посейм`я

(Б.О.Рибаков, В.В.Мавродін, Л.М.Чижикова);
•від слова «горювати», причитати, оплакувати біля «гори» – кургану –

«могылы» померлих «дзядів» (О.Д.Лепьошкін).
• від латинського «гора», яке означає «годину релігійної служби», (від

німецького «штунде» – «час», година церковної служби)[2].
Діалекти (наріччя, говори)  –  це територіальні відгалудження

загальнонародної мови, які підпорядковані їй і обслуговують лише
місцеві групи населення в їхньому повсякденному житті. Говірка
горюнського населення Путивльщини та Буринщини  – така собі
еклектрична суміш,  з якої прозирають то «нєма»,  то «дівчина»,  то
«басая»… А ще – «сбєглася», «снєдать», «вєчєрать», з їжі - «ладки»
(млинці), «бальбухи» (щось на зразок колобка з тіста) і «скорода»
(луговий часник), «пуня» (великий сарай для зберігання сіна й соломи),
«одонья» (скирта), «ламзака» (плетений кошик) та багато інших. Якщо
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значення окремих слів можна було хоч якось зрозуміти чи здогадатися,
то принаймні кожне третє чи четверте звучать наче з якоїсь невідомої до
цього мови [1].

Пісенна культура горюнів є унікальною.  У пісенній спадщині є дуже
багато особливостей, рис, що притаманні лише даному народу. Це,
зокрема, поліфонія – багатоголосся. Сьогодні берегинею і самобутньою
виконавицею таких пісень є мешканка села Линово Лукерія Андріївна
Кошелєва.

У наш час горюнська історія та культура стали предметом ґрунтовних
досліджень, оскільки цьому субетносу загрожує зникнення. Але чимало
аспектів досліджуваної проблеми й досі залишаються недостатньо
висвітленими, тому дуже важливо продовжити розпочате вивчення мови,
духовної культури, побуту цієї спільноти.

          Науковий керівник: Олех А. П., учитель

1. Лепьошкін О.Д. Говір горюнів – етнічної локальної групи
населення Путивльщини// Путивльський краєзн. збірник. Вип.1. -
Суми, 2004. - С. 110-115

2. Лепьошкін О.Д. Історичні припущення щодо походження горюнів//
Путивльський краєзнавчий збірник. Випуск 1.- Суми: МакДен, 2004.-122
с.

ВЕСІЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ:
ВЧОРА  І СЬОГОДНІ

Савченко А.В., учень
Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

Актуальність роботи полягає в тому, що зараз зберігаються 2 основні
тенденції в справлянні весіль у світі –  з одного боку,  під впливом
глобалізації  весільний обряд набув універсального космополітичного
вигляду, а з іншого – існує стійка тенденція до етнізації весіль і всіх
пов’язаних з ним традицій, навіть у середовищі городян.

У давні часи  описи весіль зустрічаються у творах Г.  Боплана,  Г.
Калиновського,  І.  Червінського,  О.  Рошкевича,  І.  Франка,  П.
Чубинського,  Г.  Рибковського,  В.  Грінченка,  М.  Руденка,  М.
Шубравської, О. Правдюка. Вагомий внесок у дослідження особливостей
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сучасного українського весілля здійснили Г. Танцюра, В. Борисенко, І.
Клід та інші.

Опис сучасних весіль ще досліджений недостатньо, а опис весільного
обряду на Конотопщині взагалі відсутній.

Час не стоїть на місці. Традиції, що складалися століттями, зазнають
змін, трансформуються або зовсім утрачаються. На сьогодні класичні
весільні обряди збереглися тільки у фольклорних збірниках.

Традиційний весільний обряд − найскладніший з усіх існуючих. Він
являє собою театралізовану дію, у якій переплелися й обрядові дії, і пісні,
і танці, і драматичні сценки. Весільна дія традиційно ділиться на кілька
етапів (довесільний, передвесільний, власне весільний, післявесільний)
[1; 2].

Нині під впливом глобалізації,  а то й як результат сімдесятирічного
панування радянської влади та ідеології, змінилось як ставлення
українців до власне весілля, так і до весільних обрядів та традицій.

Зараз спостерігається певне відродження весільного обряду, але в
деформованому вигляді, що пояснюється втратами в попередній період
та впливом комуністичної ідеології на всі сфери життя тогочасного
суспільства і всепроникаючим впливом глобалізації. Були втрачені деякі
елементи традиційного весілля. Так, майже не зустрічається обряд
заручин. Певною мірою з передвесільних обрядів побутують тільки
сватання.

Весільний обряд,  хоч і в деформованому вигляді,  все ж таки
продовжує значною мірою виконувати свої суспільні функції, зокрема
комунікативну – транслювати певні соціокультурні цінності від
покоління до покоління.

За законом шлюб – це дозволена й регульована суспільством форма
взаємин між чоловіком та жінкою Українське весілля багато разів
описувалося українськими та російськими фольклористами, істориками,
етнографами,  а то й просто любителями [3]. Великою мірою воно стало
предметом  досліджень польських  етнографів  і  фольклористів.

Таким чином, історично сформовані звичаї та обряди українського
народу є цінною культурною спадщиною, важливим джерелом для
вивчення життя і побуту різних етнічних груп українців.

,  що визначає їх права та обов’язки стосовно один одного.  Він
здійснюється через обряд вінчання або громадську реєстрацію. А весілля
– це комплекс церемоній і обрядів, пов’язаних із укладанням шлюбу.
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Весільні обряди українського народу різноманітні й цікаві. Вони
можуть відрізнятися в залежності від регіону,  де народилися та
проживають молодята, але все ж таки мають низку спільних рис. Весіллю
передувало сватання [4].

Через віки наш народ проніс щиру,  палку любов до звичаїв,
пов'язаних зі шлюбом. Береже їх і зараз. І нині існує безліч стародавніх
традицій, яких дотримуються молоді. У звичаях, обрядах, традиціях
народу закладений великий смисл життя.

1. Арлюх Л.Ф., Горленко В.Ф., Наумко В.І., Культура і побут населення
України: Навч. посіб. − К.: Либідь, 1993. – 228 с.

2. Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні. − К.: Вища
школа, 1988. – 352 с.

3. Воропай О. Звичаї нашого народу. − К.: Оберіг, 1993. – 592 с.
4. Етнографія і фольклор рідного краю (Укл. Мартинюк І.В., Угляренко

Л.С., Цимбалюк І.М.) – К.: ІЗМН, 1996. –142 с.

КОНТЕКСТНИЙ АНАЛІЗ РОМАНУ ОСКАРА ВАЙЛДА
«ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ»

Філь А. М., учениця
Конотопська гімназія Конотопської міської ради

Актуальність дослідження полягає в тому, що запропонована робота
є спробою контекстного аналізу єдиного роману автора через симбіоз
соціокультурного, історико-культурного, історико-біографічного
та філософського контекстів, оскільки у світовій літературній критиці
подібних досліджень бракує.

Метою роботи є проведення контекстного аналізу роману «Портрет
Доріана Грея» О. Вайлда. Реалізація мети наукового дослідження
зумовила вирішення комплексу взаємопов’язаних завдань: вказати на
взаємозв’язок біографії Вайлда та сюжетної лінії роману у вигляді
порівняльної таблиці; дослідити елементи автобіографічності роману
засобами контекстного аналізу; розкрити особливості художнього
простору O. Вайлда на матеріалі роману; здійснити соціокультурний,
історико-культурний, історико-біографічний та філософський контекстні
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аналізи твору; розкрити суть образів головних героїв твору через призму
життєвої позиції автора, порівняти їх образи з особистістю O. Вайлда.
Об’єктом дослідження є класичний роман західноєвропейської
літератури «Портрет Доріана Грея». Предметом дослідження є
соціокультурний, історико-культурний, філософський та біографічний
контексти роману Оскара Вайлда.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому,  що
вперше проведено контекстний аналіз творчості О. Вайлда та встановлені
точні аналогії біографії письменника з сюжетом та змістовим
наповненням роману; набули подальшого розвитку порівняння
загальновідомих фактів життя письменника з його приватним життям
через потрійне альтер-его О. Вайлда в образах Доріана Грея, Безіла
Голлуорда та лорда Генрі тощо.

Простір, у якому існує об’єкт, у даному випадку літературний твір,
називається контекстом – це фрагмент дійсності, що відображається
в інформації [2, с. 14]. Літературний твір, з одного боку, самодостатній
і замкнутий у собі, з іншого – різними гранями стикається
з «позатекстовою дійсністю», як називає контекст А. Б. Єсін [1, с. 153].
Контекст – це вся сукупність явищ, які певним чином стосуються тексту
та зумовлюють його особливості, але фактично йому не належать. Серед
видів контекстного аналізу виділяють аналізи в соціокультурному,
історико-культурному, історико-біографічному та філософському
контекстах.

Дія у «Портреті…» розгортається в типових для Вікторіанської доби
соціокультурних обставинах. Написання роману відбувалося під впливом
основних культурних та філософських течій кінця ХІХ століття у
Великій Британії. Цими напрямами були естетизм, декаданс і дендизм.
Автор майстерно відобразив особливості епохи, у яку роман було
створено.

Письменник абсолютно правильно визначив, що Лорд Генрі – це він
сам в очах суспільства. Дійсно, майстер парадоксу, блискучий оратор,
вишуканий естет і гедоніст – таким поставав Вайлд перед сучасниками.
Очевидно, що художник, митець, творець прекрасного – це те, яким себе
бачив Вайлд. Письменнику, безумовно, були близькими добросердність
Голлуорда та його захоплення красою молодих чоловіків, сила його
художнього мислення [3, c. 391].

Вайлд видатніший, аніж усі його персонажі разом узяті; кожен із них
є результатом перекручування або звуження його особистості [3, c. 391].
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Аналіз образів «Портрету Доріана Грея» у контексті біографії автора
призводить до висновку, що характери Грея, Воттона та Голлуорда
мають багато спільних з Вайлдом рис, тому роман можна вважати
частково автобіографічним.

Наукові керівники: Олех А. П.,  Якушев І. Ю.
1. Есин А. Б.  Принципы и приемы анализа литературного

произведения: [уч. пос.]. — [3-е изд.] /  А. Б. Есин  — М. : Флинта, Наука,
2000. — 248 с.

2. Чертов В. Ф. Русская словесность в дореволюционной школе / В.
Ф. Чертов — М. : МПГУ им. В. И. Ленина, 1994. — 130 с.

3. Эллман Р.  Оскар Уайльд:  Биография /  Ричард Эллман.  —  М.  :
КоЛибри, Азбука-Аттикуск, 2012. — 704 с.

ОБЕРЕГОВА ЗНАЧИМІСТЬ ВИШИВКИ ВЕСІЛЬНОГО
РУШНИКА

Барабаш Л. В., учениця
 Конотопська загальноосвітня школа №10

Актуальність теми: відродження традицій, які споконвічно
забезпечували розвиток кращих рис і якостей українського народу, його
менталітет, емоційні та інтелектуальні особливості, примноження
матеріальних і духовних надбань нації.

Мета дослідження: доведення унікальності, етнологічного значення
ролі рушників у весільному обряді, популяризація українських
національних традицій в сучасних культурно-освітніх умовах.

Завдання дослідження:
· розглянути історію та дати поняття сутності українського

весільного рушника;
· дослідити його традиції та символіку;
· визначити місце рушника в культурі українців різних регіонів

країни;
· з’ясувати технологію виконання.
Об’єкт дослідження: український весільний рушник.
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Предмет дослідження : вишивка -  як оберіг в українському
весільному рушнику.

Наукова новизна дослідження: вивчено та систематизовано види та
символіку українського весільного рушника, визначено його роль в
сімейному та суспільному житті українців.

Практичне значення роботи полягає в можливості використання
даного матеріалу учнями шкіл, студентами вузів з метою збагачення
знань про різновиди мистецтва рідного краю і застосування набутих
знань в процесі популяризації традицій українського народу в сучасних
умовах.  Матеріали дослідження будуть  передані до місцевого
краєзнавчого музею.

В результаті проведеного дослідження встановлено, що вишивка
рушників підтверджує факт масового поширення даного прикладного
мистецтва. Рушникова вишивка як найбільш масовий вид художньої
творчості володіє активною життєстверджуючою силою, збагачує
естетичний світ нашого народу.

Досліджуючи тему, можна зробити висновок:
- Рушник − це і оберіг, і прикраса в хаті, і родинна пам'ятка. Весільні

рушники − це не тільки майстерне творіння золотих рук народних
умільців, а й скарбниця вірувань, звичаїв, обрядів, духовних устремлінь,
інтелекту українського народу, це відбиття його культурної пам'яті.

- Композиційне вирішення українського весільного рушника
відзначається безмежною фантазією, колоритом. Переважає стрічкова,
букетна і вазонна композиції. Для символіки українського весільного
рушника характерні рослинні орнаменти та геометричні мотиви. В
узорах весільних рушників збереглися прадавні магічні знаки, образи
«дерева життя», «берегині», символіка червоного кольору, які знайшли
подальше своєрідне переосмислення і оновлення.

- Вишитий рушник − це особливе сакральне дійство, власний внесок в
майбутнє сім'ї, оберіг щасливого подружнього життя. В його
виготовлення потрібно вкласти любов та добрі думки, а останнє повинні
зробити молодята − ставитись один до одного з повагою, любов'ю,
терпінням.

- Українські народні рушники відіграють важливу роль в сімейному та
суспільному житті.  Ι в наш час в народі збереглася споконвічна віра в
життєдайну силу рушників, їх символічне значення в людському житті.

Рушник – це символ України, відбиття культурної пам’яті нашого
талановитого народу. І цінність його полягає не лише в можливості
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використання в сучасному побуті. Спілкування з істинно народним
мистецтвом збагачує духовний світ людини, пробуджує її творчі
можливості, виховує почуття гордості й поваги до національної культури
Батьківщини.
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СЕНС І МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО
ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Вітліна М.О., учениця
Конотопська спеціалізована школа №12

Актуальність теми. Проблема справедливого покарання за скоєні
злочини є однією із центральних тем теорії держави та права, юридичної
соціології та філософії права. Тому своєї актуальності не втрачають
питання попередження злочинності, зміцнення законності, забезпечення
захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, суворого дотримання
принципу соціальної справедливості. В системі заходів протидії
злочинності важливе місце, як і раніше, посідає кримінальне покарання.

Питання ефективності кримінального покарання, його відповідності
системі загальнолюдських цінностей на всіх етапах розвитку суспільства
завжди було в центрі уваги політиків, юристів, філософів, духовенства.
За час існування цивілізації покарання еволюціонувало від смертної кари
до довічного позбавлення волі, від кровної помсти до гуманізації
покарання [2].

ХХ століття пройшло під знаком протистояння інституту смертної
кари та інституту позбавлення волі, а іноді й при певному симбіозі обох
різновидів цих покарань щодо власного народу. Єдиним правильним і
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об’єктивно обумовленим напрямком розвитку суспільства є його
прагнення до скасування смертної кари. У теперішній час у середньому
одна країна в рік скасовує її de jure.

Позбавлення волі має не тільки карати, а й виправляти засудженого та
попереджувати нові злочини. Проте різниця між теорією та практикою
настільки разюча, що це породжує недовіру до діяльності кримінально-
виконавчих установ та сумніви щодо питання, чи залишати позбавлення
волі одним із провідних покарань.

Довічно ув’язнених в Україні стає все більше.  У середньому за рік
додається близько 100 осіб. Зараз місць їх утримання близько 20, і все
одно приміщень не вистачає. Нині треба вивезти з різних СІЗО понад 200
осіб, чиї вироки про довічне ув’язнення набули чинності. Але вивозити їх
поки нікуди.

Україна посідає 2  місце після США за кількістю засуджених до
позбавлення волі на 10 тис.  населення.

У час становлення демократичного суспільства слід вдосконалювати
інститут умовно-дострокового звільнення від покарання та якомога
частіше замість позбавлення волі застосовувати обмеження волі чи
громадські роботи.

Європейський вибір України  та приєднання її до європейського
правового поля зумовили необхідність реформування законодавства
України згідно з міжнародними документами про права людини та
взятими на себе правовими зобов’язаннями безумовного дотримання
ратифікованих Верховною Радою найважливіших європейських
правових актів.

З цієї причини в нове тисячоліття (з 22  лютого 2000  року)  Україна
увійшла без смертної кари, але з довічним позбавленням волі,
передбачених у 11 санкціях статей Особливої частини ККУ.

Значна роль покарання у боротьбі зі злочинністю не виправдовує
тенденції до його ужорсточення, яка спостерігалася багато років. На
жаль,  ця тенденція не змінилася і зараз.  Вона знаходить свій вираз і у
законодавстві, і у практиці його застосування. Досить зазначити, що в КК
України з 512 санкцій 443 передбачають позбавлення волі, причому 124 –
на строк до 10-15 років. Позбавлення волі превалює і в судовій практиці.
Судами України за останні роки до позбавлення волі засуджувалося до
60% підсудних [1]. Причини цього полягають не тільки в зростанні
злочинності, а й в поширенні в громадській, у тому числі професійній,
правосвідомості хибної думки, що найкращий спосіб боротьби зі
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злочинністю – ужорсточене покарання. Таку позицію необхідно
змінювати.

1. Аналіз роботи судів загальної юрисдикції (за даними судової
статистики) // www.scourt.gov.ua/.clients/

2. Джужа О. М. Кримінально–виконавче право. К.: Атіка, 2010 –
752 с.

ПИТАННЯ РОДОВОДУ ОГІЄВСЬКИХ
(ДО 120-ТИ РІЧЧЯ А. В. ОГІЄВСЬКОГО)

Куций C. А.,учень
Конотопська спеціалізована школа №3

31 серпня виповниться 120 років від дня народження вченого,
професора, одного з організаторів гідрологічної науки в Україні,
Анатолія Володимировича Огієвського [1], [2].

А. Огієвський – автор оригінальних методик гідрологічних прогнозів,
гідрометричних робіт, підручників, досліджень режиму річок і факторів
стоку.  Під час катастрофічної повені 1931  року очолював службу
гідрологічних оповіщень Дніпрельстану. За визначний внесок в боротьбу
з наслідками повені отримав звання доктора технічних наук [3].

Огієвські вперше згадуються 1675 року, коли з Київського воєводства
на Кролевеччину перебрався Іван Огій-Тишкевич з родиною. Його сини,
Кіндрат і Павло, онук Григорій [4], і правнук Максим, обирались
сотниками. Григорій вже писав своє прізвище в звичному нам вигляді –
Огієвський [5], [6].

Син Максима, Петро, служив у Кролевці колезьким реєстратором і
був прадідом Анатолія Володимировича. Одружив сина, Дмитра, з
донькою повітового судді з Конотопщини Матвія Ілліча Лазаревського,
Глафірою.

Подружжя Огієвських мало п'ятеро дітей:  Олену,  Михайла,  Василя,
Володимира, Афанасію (Опанасію).

Один з них, Володимир, працював суддею в різних губерніях
Російської імперії. Тому Анатолій Володимирович народився в
Стародубі, а гімназію закінчив у Мінську [7], [8].

http://www.scourt.gov.ua/.clients/
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Лазаревські мали дружні стосунки з Тарасом Шевченком. Дякуючи
цьому, 25 серпня 1859 року Шевченко зупинявся на ніч  в будинку
Огієвських в Кролевці. Наступного року поет надіслав Глафірі Матвіївні
“Кобзар” з дарчим надписом [9], [10], [11].

Інший син, Василь, був одним з засновників лісової дослідної справи
в Росії. В 1919 – 1921 роках очолював кафедру лісівництва КПІ і допоміг
своєму племіннику, Анатолію Володимировичу, пов'язати долю з КПІ і
гідрологією [12].

Син Василя Дмитровича, Володимир, майбутній декан
електротехнічного факультету КПІ,  в роки Першої світової війни був
начальником радіостанцій 8 армії, а згодом і Південно- Західного фронту.
Тоді ж відповідні посади в метеослужбі обіймав Олексій Вангенгейм,
який згодом став організатором Гідрометслужби СРСР і який також мав
конотопське коріння.

Автор виявив свідчення роботи Володимира Васильовича в
гідрометслужбі України. На початку 1924 року він очолював
радіостанцію Сільськогосподарського наукового комітету, до складу
якого входив Укрмет. Автор припускає, що певний час Володимир
Васильович та Анатолій Володимирович разом працювали в Укрметі[13].

Донька Володимира Васильовича, Ія, кандидат мистецтвознавства,
надала автору цінні історичні свідчення і фотодокументи, за що їй
висловлюється велика подяка.

Ія Огієвська повідомила,  що її родина має конотопське коріння по
лінії матері. Бабуся Ії Володимирівни, Катерина Костянтинівна, була з
роду конотопських дворян Рубісових. Вона вийшла заміж за
кролевецького лікаря Олександра Грузиненка і все життя прожила в
Кролевці.

 1922 року Володимир Огієвський одружився з Валентиною
Грузиненко, яку знав з дитинства.

Таким чином, нащадки родини Огієвських, що проживають в Києві,
мають родинні зв'язки з конотопськими родинами як Лазаревських, так і
Рубісових.

Прадід і прабаба Ії Огієвської, Катерина Михайлівна і Костянтин
Миколайович, жили в Конотопі і мали четверо доньок та двох синів.
Костянтин Миколайович працював чиновником акцизного відомства, а
також писав філософські трактати і підручники з математики.

Сини,  Олексій і Микола,  були лікарями.  Першого розстріляли
більшовики, а другий помер від тифу.
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Микола Рубісов впродовж 12 років (1905-1917 рр.) очолював
залізничну лікарню в Конотопі. Він представляв Конотоп в Другій
державній думі [14], а навесні 1917 року входив до Української
Центральної ради [15].

Автор вважає,  що інтерес до життя і діяльності
А.  Огієвського буде зростати,  і за 5  років,  до 125-річного ювілею,
з'являться нові дослідження, в т.ч. і на Конотопщині.

1.  Огієвська  І.  В.,  Серебряков О.  В.,  Соколов В.  В.  Пам’яті Анатолія
Володимировича Огієвського // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія.
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Науковий керівник Олех А. П., учитель

КРОЛЕВЕЦЬКИЙ РУШНИК – ВИТВІР НАРОДНОГО
МИСТЕЦТВА

Могилко О. В.
Конотопська загальноосвітня школа №10

Актуальність теми:  збереження народного мистецтва в Україні, яке
в кожному етнографічному регіоні має свої неповторні особливості;
заповненню прогалини в дослідженні українського народного мистецтва
загалом, відродженню традицій українського рушникарства в сучасній
текстильній промисловості України, у творчості народних майстрів.

Мета дослідження: доведення унікальності, етнологічного значення
ролі рушників у житті українців, дослідження кролевецького рушника як
поліфункціонального твору народного мистецтва, популяризація
українських національних традицій в сучасних культурно–освітніх
умовах.

Завдання дослідження:
· розглянути історію виникнення та ткацтва кролевецького

рушника;
· дослідити символіку та типологію об’єкта дослідження;
· визначити місце рушника в культурі українців;
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· здійснити аналіз схем розташування та встановити композиційні
закономірності зображень на рушниковому полотні.

Об’єкт дослідження: кролевецький рушник та його орнамент.
Предмет дослідження: символіка, орнаментальні мотиви та їх

трансформації, локальна стилістика художнього оздоблення.
Наукова новизна дослідження: здійснено загальний аналіз художніх

особливостей та досліджено форму і зміст кролевецького рушника,
визначено його роль в сімейному та суспільному житті українців.

Практичне значення роботи полягає в можливості використання
даного матеріалу учнями шкіл, студентами вузів з метою збагачення
знань про різновиди мистецтва рідного краю і застосування набутих
знань в процесі популяризації традицій українського народу в сучасних
умовах.

Свідоме відродження мистецтва вишивки традиційного українського
рушника та його поширення в сучасному житті  дає змогу зберігати
народні традиції. Вишивання було і є поширеним видом народного
мистецтва на Україні. Із здобуттям Україною державності  воно стало
одним із провідних промислів, покликаних задовольнити дедалі
зростаючі естетичні потреби людей.

Перша частина роботи —  «Місце кролевецького рушника в
українській обрядовій культурі»  —  є теоретичною і включає в себе
відомості про історію ткацтва кролевецького рушника, про відродження
рушника в сучасних умовах в Україні.

Друга частина — «Орнаментальні мотиви та особливості їх
застосування на рушнику» знайомить з традиційною орнаментикою,
символікою і семантикою вишиваних рушників та візерунків.

В окремий розділ винесено відомості про прадавню й сучасну
символіку орнаментації, зв’язок рушника з іншими видами декоративно-
ужиткового мистецтва в обереговій системі житла.

Проведена типологія українського рушника дає змогу ґрунтовно
проаналізувати художні засади рушника як твору народного мистецтва:
естетичну ознаку матеріалу, форму, оздоблення, орнаментику, колорит.

Таким чином,  вишивка рушників не проста справа,  як це може
показатися на перший погляд. Вона потребує всебічного традиційного і
навіть наукового підходу, основою якого є багатовікова спадщина, що
передається, як усна народна творчість, із покоління в покоління.

Дійсне мистецтво невмируще, а кролевецьке мистецтво — це світове
явище.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ БАЛЬНИХ ЦЕРЕМОНІЙ НА КУЛЬТУРНЕ
ЖИТТЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Богачек Є. М., учень
Конотопська міська гімназія

Актуальність роботи.  У даній роботі ми доводимо,  що бали завжди
грали роль вихователя й просвітника, були справжньою школою гарних
манер, добрих справ, наближали до мистецтва й кращих традицій
європейських культур. Сьогодні, коли ми розучилися спілкуватися, бути
уважними та ставитися з повагою один до одного, забули  про етикет, не
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завжди вміємо цінувати й розуміти прекрасне в мистецтві й природі, у
людстві, вивчення сторінок цієї історії корисне й актуальне.

Об’єктом дослідження є бальні церемонії,  їх правила,  закони,
регламент.

Предметом дослідження є бали в Російській імперії й зміни,  що
відбуваються під їх впливом.

Метою дослідження є вивчення історії бальних церемоній у Європі,
знайомство з бальним етикетом, визначення ролі придворних,
великосвітських і сімейних балів у розвитку культурних традицій
Російської імперії.

Завданням дослідження є вивчення історії балу й «танцювальної
науки»  в Європі й у Росії;  аналіз змін у культурному житті Росії під
впливом правил і традицій бальних церемоній.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в упорядкуванні
інформації про регламент і правила проведення бальних церемоній для
подальшого використання як теоретичного матеріалу в ході відродження
балів і маскарадів з метою залучення до культурної спадщини.

У 1935 році відбувся перший Віденський Оперний бал. Сьогодні
Віденський Оперний бал є одним з головних щорічних світських подій у
Європі і щоразу збирає більше 5000 гостей.

Перший бал,  про який є відомості в історії,  був даний у 1385  р.  в
Ам'єні з нагоди одруження Карла VI з Ізабеллою Баварською.

Однією з центральних подій Відня в останній чверті XIX століття був
Придворний бал, який давали імператор Франц-Йосиф і імператриця
Елізабет.

Представники найбільш знатних та багатих родин Петербурга та
Москви проводили великосвітські бали.

Суспільні бали мали багато різновидів. Як правило, коло учасників
таких балів було широким і різнокаліберним: чиновники, військові,
поміщики, учителі й інші.

Бальний етикет містить у собі не тільки бальні костюми, культуру
поведінки на балу, правильне виконання танців, але також і оформлення
бальних приміщень (залів, кімнат для куріння, буфета, ігрової кімнати).

Найважливішим атрибутом була наявність бездоганно чистих і
білосніжних рукавичок.  У дам вони часто були вище ліктя,  шовкові або
лайкові. Кавалери в штатському носили лайкові, а військові – замшеві
рукавички. Вони ніколи не знімалися, навіть якщо порвалися – у цьому
випадку рекомендувалося мати з собою запасну пару.
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Бал як явище в різному ступені відноситься до трьох сфер: побутової,
естетичної й хореографічної.  Він дозволяє більш детально уявити побут і
культуру першого стану Російської імперії.

Бали епохи Петра І увійшли в культуру Росії вже не як забави,  а як
елемент повчальної системи, також виникли передпосилання появи
світського етикету й знищення минулого стилю життя жінок.

Бал – це не просто явище культури, це життя суспільства з усіма його
проявами, та їх роль у розвитку культури й функції змінювалися в ході
часу та впливом історичних подій.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх
використання учнями на уроках та заняттях гуртків, студентами на
лекціях з мистецтвознавства й історії, усіма тими, хто зацікавлений
даною темою.

Керівник: Ганжа В.Б., учитель

РЕКЛАМА ЯК НОВИЙ ВИД МИСТЕЦТВА

Богданов С.О., учень
Конотопська міська гімназія

Актуальність роботи. Іде 21 століття, реклама – невід’ємний елемент
сучасного життя, вона є однією з головних засобів поширення
інформації, сьогодні реклама працює на споживача, від реклами залежить
успіх підприємства, вона є новим видом людської діяльності.

Об’єктом дослідження є сучасне мистецтво.
Предметом дослідження є реклама як вид мистецтва
Мета і завдання полягає ув дослідженні реклами як сучасного виду

мистецтва, вивчення креативної реклами, аналізу креативності та
успішності реклами, дослідженні її ролі в суспільстві, баченні сучасної
реклами як виду мистецтва.

Слово «реклама» походить від латинського «reclamare» - вик-
рикувати. Людей, котрі ходили по вулицях і оповіщали інших, називали –
глашатаями,  посада їх згадується в 14  ст.  до Різдва Христового.  У 10
столітті утворився інститут глашатаїв,  а в 1530 році у Венеції заснували
перше інформаційне бюро.

Особливо інтенсивно розвивається рекламний бізнес у ХХ ст. Чому?
Тому що це роки розвитку науки і техніки, роки глобальних проблем та
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міжнародної кризи, роки нових суперечок і відкриттів. Реклама почала
працювати по принципу купівлі-продажу. Було створено нову галузь
діяльності – рекламне дослідження ринку. Народжуються нові види
мистецтва - фотографія, кіно, телебачення, комп’ютерна графіка і один з
нових видів мистецтва – це реклама та рекламний бізнес.

Реклама має такі функції: освітню, психологічну, стимулюючу.
Види реклами: політична реклама, корпоративна, соціальна,

довідково-адресна, роздрібно-торгова, бізнес-реклама.
Реклама працює на культуру, політику, бізнес, може вирішувати

господарчі питання, проблеми виховання, здоров’я. Реклама працює на
споживача,  і досить часто якість реклами та її успіх залежить від того,
хто її створює, однак потрібно приймати до уваги думку замовника.

Мистецтво та глядачі,  мистецтво і споживач –  дуже важлива
проблема на сьогодні. Не секрет, що поруч із масовою музикою, масовим
кіно, масовим живописом з’являється масова реклама, тобто
псевдомистецтво. Реклама – це мистецтво змусити перейти від думок до
дій. Усі прагнуть викликати в споживача інтерес до свого продукту, але
невміння це робити часто викликає роздратування, агресію. Креативна
реклама насамперед намагається стати обличчям бренду. Вона шокує,
дивує,  змушує замислитися,  викликає суперечливі почуття,  а -  головне
працює! Щоб назвати рекламу мистецтвом необхідно працювати в
єдності з іншими творчими людьми: художниками, акторами,
музикантами.  Потрібно підключати телебачення та кіно,  архітекторів та
скульпторів. Реклама – це синтетичний вид мистецтва.

Сьогодні та в майбутньому ми повинні говорити не тільки про
рекламу як вид мистецтва, але й про мистецтво рекламного бізнесу.
Головна мета рекламних агентств – створення та просування рекламних
компаній у світі. Робота над створенням реклами дуже цікава, незвична й
у той же час складна,  але що найголовніше -  вона потребує
індивідуального підходу. Естетично нерозвинена людина нічого не
побачить у лісі, крім дерев, нічого в річці. крім води, на небі нічого, крім
хмар. Вдумлива, допитлива, спостережлива людина, здатна розуміти й
відчувати красу, відкриває для себе та інших світ, сповнений
дивовижними винаходами.

Яка ж реклама майбутнього? Це та реклама котра вміє дивувати,
перетворитися на диво, стати справою професіоналів, здатних
створювати справжні витвори мистецтва.

Керівник: Ганжа В.Б., учитель
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ДУХОВНІ СВЯТИНІ КОНОТОПЩИНИ

Решетняк Я. В., студент
Конотопський інститут СумДУ

Метою і завданням є дослідження та опис християнських  святинь
нашого краю, а саме – церкви міста Конотопа та Конотопського району.

320  років тому  в м.  Конотопі була заснована церква Успенія
Пресвятої  Богородиці. Вона була окрасою дореволюційного Конотопа.
Початкові відомості про неї подаємо за матеріалами парафіяльного
літопису та церковного опису, які 1867 р. почав вести конотопський
священик о. Петро Григорович Крачковський і які вміщено у
«Прибавлениях к Черниговским Епархиальным Известиям» за 1902 рік
завдяки зусиллям нашого земляка, відомого бібліографа і бібліофіла С.І.
Пономарьова.

Відомо, що до 1917 р., окрім церкви Успенія Пресвятої Богородиці, в
м. Конотопі було ще кілька храмів.

В лівобережній частині міста, в 1739 – 1745 рр. Був збудований
Гордієм Ніжинським та Іваном Вакуленком на центральній вулиці міста
мурований міський Собор Різдва Богородиці замість попереднього
дерев’яного храму. Собор був однією з головнихм домінант старого
міста, мав традиційну для монументальної архітектури доби
Гетьманщини структуру.

Богоявленську церкву, кам'яну, збудовано 1822 р. переважно
заходами та коштом Івана Кандиби. Церква вражала своїм багатим,
вишуканим оздобленням та начинням. Стояла на Загребеллі (по вул.
Пушкінській). Філарет Гумілевський називає храм Богоявлення "одним із
самих чудових".

Вознесеньска церква (в народі Драгомирівська, кам'яна, збудована в
період з 1824  по 1846  рр.)  збереглася.  Міститься вона у 3-му провулку
біля вул. Свердлова.

Миколаївська церква, дерев'яна, збудована у 1891р., збереглася теж
(окрім колокольні). Міститься вона на Загребеллі по вул. Петровського.

Трагічна доля й церкви св. Кн. Олександра невського (кам'яна,
освячена 14  листопада 1893  р.).  Ця помпезна,  не в українському стилі
споруда, містилася на станції Конотоп (біля теперішнього «шляхопро-
воду»). Її зруйнували наприкінці 30-х років.
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Літні земляки пригадують, що на кладовищі по Батуринському шляху
(в народі «Вирівське»), стояла ще маленька, дерев'яна, ошатна українська
церковка усікновення голови (в народі Анастасіївська). Одразу ж після
горезвісного судового процесу над вигаданою Спілкою Визволення
України (СВУ) 1930 р. церкву було зачинено, а наступного року її почали
розбирати. Рештки цегляного фундаменту зберігалися до кінця 30-х
років.

Миколаївська церква згадується вперше в 1652 році. Вона була збудо-
вана з цегли. Але минали роки, були війни, різні лихоліття і церква не раз
руйнувалась.

З нині діючих культових споруд заслуговує на увагу Покровська
церква с. Вирівки. Церква вражає  людей  своїми розмірами,
архітектурою, зовнішньою красою,  багатим оздобленням.

Дерев'яна Покровська церква у Вирівці відома за документами з
середини XVIII  ст.  У 1818  р.  вона згоріла й на її місці планували
збудувати однойменну муровану. Проте замість цього в 1820 р.
збудували дерев'яну церкву на цегляному підмурку.  У 1861  р.  до неї
прибудували таку ж дзвіницю.  У 1894  р.  замість  старого  дерев'яного
храму  коштом місцевого уродженця купця Шинкаренка спорудили нову
цегляну церкву.

Другою з нині діючих  споруд є Миколаївська церква с. Гути.
Дерев'яна церква міститься в рівнинній місцевості у центрі села й відіграє
роль архітектурної домінанти в його забудові. Південним фасадом
звернена на головну вулицю. На північ від храму — відкритий луговий
простір, що забезпечує добрий огляд пам'ятки.

Однією з старіших культових споруд є церква Різдва Пресвятої
Богородиці с. Дептівка. Дерев'яна п'ятибанна церква міститься в
центральній частині села, у рівнинній місцевості на лівому березі
р.Ромен.

Церква Воскресіння Христова – мурована однобанна церква з
дзвіницею стоїть на локальному підвищенні в рівнинній місцевості у
центрі села.

Церква святих Петра і Павла – дерев'яна церква міститься в центрі
села, виходячи західним фасадом на головну вулицю. Збудована 1882 р. з
колод на кам'яному бутовому підмурку, цокольна частина якого зовні
обличкована цеглою. Церква тридільна, глибинно-вісьової композиційної
структури. Первісно була одноверхою. У композиції домінував широкий
восьмерик центрального зрубу, увінчаний світловим верхом. До вось-
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мерика зі сходу прилягає вузенький гранчастий вівтар, а з заходу — дуже
видовжений бабинець. У 1920-х рр. верх церкви розібрали,
перетворивши її на сільський клуб. У 1950-х рр. до центрального
восьмерика з півночі прибудували великий прямокутний у плані тамбур.

Пам'ятка належить до церков так званого єпархіального стилю 1880-х
рр. у річищі панівного на той час стильового напрямку історизму.
Відзначається раціоналістичністю архітектури. Декор зведено до
мінімуму. Основними декоративними елементами фасадів є дощана
віконна лиштва зі своєрідними сандриками, дощані наріжники, що
імітують пілястри, а також рисунок шалівки: підвіконна частина
ошальована вертикально з широкими нащільниками, решта фасадних
площин — горизонтально в стик. На західному фасаді зберігся
двоколонний ґанок з трикутним фронтоном і чоловими дошками,
прикрашеними наскрізним різьбленням.

Керівник : Завалій Л.П., викладач

ВПЛИВ РОК-МУЗИКИ НА СУЧАСНУ МОЛОДЬ

Коряченко А.П., учень
Конотопська гімназія

Метою дослідження є рок-музика як вид музичного мистецтва і його
вплив на ціннісні орієнтири сучасної молоді.

Актуальність роботи: в даній роботі ми доведемо,  що рок-музика
стала символом масової молодіжної культури, засобом спілкування
юнаків та дівчат, дзеркалом суспільства, причиною багатьох проблем
серед молоді, так як здійснює позитивний і негативний вплив на ціннісні
орієнтири підлітків.

Об’єктом дослідження є рок-музика і масова рок-культура як
суспільне явище.

Предметом дослідження є факти впливу рок-музики на молоде
покоління.

Завданням дослідження є: вивчення історії рок-музики, визначення
її відмінних засобів виразності, пояснення її популярності і причин як
позитивного так і негативного впливу на молодь, пошуки нових шляхів
протистояння негативному впливу року на психічний і фізичний стан
здоров'я людини.
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У роботі розглянуто, що таке рок-музика та її популярність; розвиток
та вплив на молодь, стереотип «усі представники рок-музики приймають
наркотики або ж алкоголь». Проаналізовано та узагальнено дослідження
вчених щодо впливу музики на фізичний та психічний стан людини.

Епатаж і бунтарський дух рока викликають неоднозначну реакцію – з
одного боку рок сприймається як прояв юнацького нігілізму в рамках
контркультури,  що тягне за собою різко-негативне його сприйняття.  З
іншого – за маскою гротеску криється безліч внутрішніх смислів, для
адекватного прочитання яких необхідно володіти досить великими
знаннями в різних галузях культури, релігії та науки.

Отже,   рок – це не просто музичний напрям,  це молодіжна культура.
Рок є гучною, агресивною, заворожуючою а також ритмічною і
енергійною музикою.

Язик року інтернаціональний і направлений на об’єднання людей
різного походження і світогляду.

Не можна однозначно стверджувати про позитивний чи негативний
вплив рок-музики на молоде покоління. Вплив музики на кожну людину
окремо різний. Все залежить від рівня її розвитку, вихованості, рівня
сприйняття і потреб. Музика – це важлива одиниця самовираження,
рішення людина приймає САМА.

Вивчивши історію рок-музики, можна пояснити причини її
популярності та негативного впливу на молодь, визначити шляхи пошуку
захисту психічного і фізичного здоров’я молоді, яка потрапила під вплив
рок-культури.

Практична значущість дослідження. Дослідні матеріали можуть
використовуватися педагогами, практичними психологами, батьками
підлітків, молодими людьми, які захоплюються рок-музикою.

Керівник: Ганжа В.Б., учитель

ПОШУК ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ ПІД ЧАС
ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

Костюченко І.І., учень
Конотопська міська гімназія

На сьогодні тема Великої Вітчизняної війни ще не закрита –
важливо вшановувати пам'ять людей, які загинули при виконанні свого
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військового обов’язку. Мета роботи полягає у вивченні витоків проблеми
безвісти зниклих, дослідженні основних напрямків їх пошуку та аналізі
результатів пошукової діяльності.  Визначено, що причиною неточного
обліку жертв були свідомі дії вищих державних органів СРСР, котрі,
намагаючись скрити справжню кількість воєнних втрат, видавали низку
інструкцій та наказів, за якими неможливо було прослідити та
встановити правдивість інформації про загиблих та зниклих безвісти
солдат; військові частини до безвісти зниклих записували
військовослужбовців, що потрапили в полон, дезертирів, відряджених,
які не прибули до місця призначення, розвідників, які не повернулися з
завдання, особовий склад цілих частин і підрозділів в тому випадку, в
яких не залишалося командирів. Перевірка інформації не проводилась
через напружену ситуацію на фронті.

На сьогодні не існує ідеального пошукового ресурсу, який би зміг
нам надати чітку та безпомилкову інформацію. Тому під час дослідження
бойового шляху особи, що вважається зниклою безвісти, необхідно
віднайти та проаналізувати інформацію про неї, користуючись усіма
доступними ресурсами (електронні ресурси, архіви, військкомати).
Найбільш застарілими є Книги Пам’яті, об’єктивні дані можна одержати,
досліджуючи матеріали архівів та результати діяльності пошукових
загонів, хоча найдоступнішим для пересічних громадян залишається
пошук за допомогою електронних ресурсів, основним з яких є ОБД-
Меморіал.

Керівник: Семенова Т.С., учитель

КРИНИЦІ НА УКРАЇНІ

Лукаш Л., студентка;
Політехнічний технікум КІ СумДУ

Самобутня чарівність і привабливість українських криниць давно
привертає увагу багатьох цінителів народної творчості. Оспівані в
народних піснях, вони з давніх віків символізують загадковий образ
дивної споруди над джерелом підземної води. Як і в народних піснях з
сумними переливами та бадьорими закликами, спостерігаємо в ній
невичерпну багатогранність архітектурно-художнього трактування.
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У будівельному мистецтві важко знайти щось побідне, наділене
естетично-емоційним впливом та символами-поняттями. У ній вбачали
батьківщину, родинну домівку, непорушну віру в безсмертне буття
народу, джерело його духовності. Найсердечніші почуття до любимого
краю через криницю яскраво виражав у літературному образі села
Маркіян Шашкевич:

Там колодязь студененький,
А дуб  воду тягне,
Не так щастя, як той води
Моя душа багне.

У численних задушевно-тихих і тривожних піснях та легендах
знаходимо образ криниці, як символ гарного дерева, пахучої квітки, їй
надаються властивості живих істот.

Ліна Костенко наділяє цю споруду голосом, пам'яттю:
Голос криниці, чого ж ти замовк?
Руки шовковиць, чого ж ви заклякли?
Може, це біль наш, а може, вина,
Може, бальзам на занедбані душі –
Спогад криниці і спогад вікна,
Спогад стежини і дикої груші…

Нові криниці копали до давнього літнього свята Івана Купайла. У них
дівчата обмивали вінки, хлопці пригощали дівчат водою. «Весело
згукуються на вулиці парубки, щоби йти копати криницю та добути з неї
купальської води для дівчат,  щоби дівчата,  попивши її,  безтямно
закохувались у них і любили аж до наступного Купайла». Біля криниць,
особливо громадських, викопаних і впорядкованих гуртом на відкритому
місці, збиралася молодь на різні свята. Співали пісні, водили хороводи,
жартували, освідчувались у коханні.

Звідси, напувавши коней, запорізькі козаки їхали боронити українську
землю від злих поневолювачів.  Тут лунали Кобзареві пісні-заклики до
помсти за ображену Батьківщину та безрадісну, багаторічну царську
солдатчину.

До криниці приходили люди в дні удач, гірких розчарувань, на схилі
літ своїх. Від цього гарного слова «криниця» виникло чимало
українських прізвищ, назв міст, річок, селищ міського типу та сіл.

З давніх-давен людина, вибираючи місце для поселень, керувалася
наявністю води – питної і господарської.
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«Вода!  Ти не маєш ні смаку,  ні кольору,  ні запаху,  тебе не опишеш,
тобою насолоджуються,  не знаючи тебе.  Ти не просто необхідна для
життя:  ти і є життя.  Ти найбільше в світі…  багатство…»  А.  де Сент-
Екзюпері.

Безцінним даром природи, прісною водою в земних глибинах,
розпочинається і закінчується життєвий круг людини. Кринична вода
поруч з такими вічними поняттями, як земля, хліб, вогонь. «Доброго путі
і свіжої води»  –  бажають греки на прощання один одному.  Тому й
оберігають люди підземні діаманти криниць. Це і дало їм право на
людську любов і повагу.  І ще,  ймовірно,  заворожує людей тихий,
спокійний рух криничної води, діяльність живого творення буття.

Великий емоційний вплив на людину мав процес копання криниць.
Кожний,  хто хоч раз бачив,  як їх копають,  підіймають наверх землю,
опускають вниз зруби або мурують стіни, як не піддається лопаті й навіть
кирці та ломові кам'янистий грунт, перекриваючий воду десь на глибині
30 – 40 метрів, той знає, яка це тяжка робота, особливо на глибині. Так з
віку в вік відважні й працьовиті люди,  долаючи втому і небезпеку,
копали глибокі криниці.

У давні часи криниці були громадськими. Спостерігаючи явища
природи, придивляючись до рослин та квітів-барометрів, прислухаючись
до подихів землі, люди безпомилково виявляли місце джерельної води.
Тут копали криницю, планували майдан, ставили видовбані з дерева або
каменю корита, майстрували довгі лави. Сюди протоптували стежки,
мостили бруківки доріг. У планувальному розумінні ці місця біля
перехрестя доріг ставали центрами кутків, а іноді й усього населеного
пункту.

Найбільшого поширення на Україні набули криниці з журавлем.
Схиливши свої довгі шиї над цямринням, вони віками напували водою
цілі села. Загубились авторські сліди цієї геніальної простої і надійної
споруди для доставання води.

Кожна криниця має неповторні художньо-технічні обриси. Серед них
немає двох однакових як у загальній композиції, так і в трактуванні
деталей. Спільним їхнім композиційним елементом є наземна частина –
оголовок. Він складається із зрубного цямриння, мурується з каменю,
відливається з бетону. Колоди зруба бувають  круглі або протесані.

Сільські теслі й різьбярі продовжують створювати криниці,  які
вражають художньою досконалістю і неповторною своєрідністю.
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Збагачується використання різних будівельних матеріалів,
розширюються архітектурні форми і композиційні рішення.

Важливим функціональним і художньо-пластичним елементом
криниці є покрівля. Особливо в наш час, коли порушується екологічна
чистота навколишнього середовища. Вона не лише оберігає від
руйнування вал та інші елементи споруди, але й забезпечує санітарно-
гігієнічні якості води.

Архітектурно-конструктивному трактуванню традиційної української
криниці характерні багатогранність типологічних ознак і багатство
декоративного оздоблення.

Своєрідність українських криниць формувалась під впливом
кліматично-геологічних умов місцевості, рівня ґрунтової води та
наявності будівельних матеріалів.

Доброзичливе ставлення, розумне і свідоме спілкування з природою
принесе радість і здоров'я нам і нашим спадкоємцям. Тож будемо робити
все, щоб зберегти природу, її найцінніший витвір – людину і безцінний
дарунок – підземну питну воду, щоб «журавлі – надкриничні боги» не
гойдали порожніх відер над криничними очима землі.

Керівник: Чернушенко В.М., викладач

ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ ТКАНИНИ ПОВІСТІ І. ФРАНКА
«ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ»

Малиновська А. М., учень
Конотопська міська гімназія

У даній науковій роботі розробляються питання, пов'язані як з
аналізом художнього мовлення, так і з інтерпретацією змісту повісті І.
Франка «Перехресні стежки». Усі порушені в роботі проблеми
вирішуються на базі основного теоретичного принципу – визнання
нерозривної єдності структури і функції досліджуваного явища.

Актуальність роботи полягає в тому,  що в змісті навчального
матеріалу вивчається змалювання життя й побуту селян, провінційної
інтелігенції, характеристика образів твору, зображення громадської
діяльності головного героя повісті, а лексико-семантичний  аналіз мовної
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тканини твору, на нашу думку, є допоміжним у вивченні вищезазначених
тем.

Метою даного дослідження є мовний аналіз окремого твору в його
внутрішній цілісності та завершеності.

Об’єктом дослідження є безпосередньо мовна тканина художньо-
прозового твору Івана Франка – модерної повісті «Перехресні стежки», у
якій органічно поєднані традиції соціальної та психологічної повісті.

Предмет дослідження може бути позначений як визначення
специфіки мовної тканини твору у внутрішній структурі обраного
об’єкта.

Основними методами даного дослідження є методи спостереження
над мовною тканиною твору, аналізу, синтезу та опису мовних явищ.

У першому розділі роботи міститься дослідження антропонімів у
повісті «Перехресні стежки». Як показало дослідження, вони кількісно
переважають інші розряди власних назв.

Іван Франко у своїй повісті використовує загальновживану, книжну та
розмово-побутову лексику на позначення інтер’єру, екстер’єру,
зовнішньої та внутрішньої характеристики героїв, пейзажу та опису
місцевості.

Специфічно побутова лексика використовується письменником у
творі при художньому зображенні умов життя певних соціальних груп
(селян, євреїв, гонораціорів міста та самого головного героя повісті).

Однією із особливостей повісті є те, що  для побутової лексики твору
характерні численні полонізми та діалектні (галицькі) слова.

При зображенні громадськоï дiяльностi головного персонажа повісті І.
Франко використовує книжну лексику.

У повісті «Перехресні стежки» автор уживає професійну лексику для
більш глибокого розкриття теми.

Досить виразно в повісті звучить народна фразеологія.
Щоб ширше розкрити характери своїх персонажів, автор вкладає в їх

вуста  німецькі, латинські, французькі, польські слова, словосполучення
та вірші.

Соціально-політичні мовно-оцінні лексеми в повісті характеризують
мовну ситуацію або мовну політику в Україні того часу.

І. Франко у своїй повісті торкався проблем, коло яких окреслюють
соціальні символи (від соціально–мовних до побутових).

Керівник: Борисенко О.М., учитель
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ПИСАНКАРСТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО
ЖИВОПИСУ

Поцелуєва М., студент
Політехнічний технікум КІ СумДУ

Традиція  виготовлення  писанок сягає у глибини століть. Культ яйця
як символу життя, уособлення його зародження і продовження  виник на
ранніх стадіях розвитку людського суспільства. Звичай  їх розписувати
поширився задовго до християнства і відомий у багатьох народів світу. У
народних звичаях і обрядах, особливо весняного циклу, яскраві
декоративні писанки  відігравали важливу роль. Із запровадженням
християнства яйця потрапили до пасхального обряду і стали  символом
весняних свят. Їх їли першими, коли сідали за стіл, ними обмінювались,
роздавали рідним, сусідам, усім, хто прийшов привітати із святом, брали
в гості, роздавали жебракам. Писанки, за народними повір’ями, були
джерелом родючості землі, всіляких щедрот, багатства, запобігали різним
напастям, захищали від стихійного лиха. В народі вважали, що яйце дає
людині силу, красу і здоров’я.

Через крихкість давні розписні пташині яйця не збереглися. Від ХІ –
ХІІІ ст. до наших днів дійшли керамічні писанки, на які натрапляють
археологи під час розкопок поселень і  поховань.  Ці вироби були
поширені в Київській Русі, із археологічних розкопок відомі керамічні
писанки з села Улазовичів на Чернігівщині, що входять до групи цих
виробів з південних областей Русі.  Загальне тло їх коричневе,  зелене,
рідше жовте, а розпис виконано жовтими або зеленими барвниками.
Керамічні писанки оздоблювались узором у вигляді дужок, який
наносився спеціальним інструментом.

Писанки з глини виготовлялись у великих центрах, де робили цеглу і
керамічні полив’яні плитки для оздоблення споруд.

Найбільшого поширення  набули розписані пташині яйця. Для
виготовлення таких писанок використовувались яйця качок, гусей, та, за
давнім звичаєм,  диких голубів.  Здебільшого ж брались курячі яйця,  бо
кури – найдавніші і найбільш поширені домашні птахи. Писанками, крім
того, що їх використовують під час весняних обрядів, прикрашали
інтер’єр народного житла.  Їх клали у мисник серед посуду або
підвішували до сволока.
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Найраніші зафіксовані розписані курячі яйця з Чернігівщини
відносяться до ХІХ ст. Це тому, що в минулому столітті почали збирати
колекції українських писанок. Однією з найбільш представницьких та
Лівобережній Україні була колекція писанок Лубенського музею, серед
яких 75 з Чернігівщини. Надійшли вони до музею в 1895 році з Кролевця,
який тоді входив до складу Чернігівської губернії,  зібрані в селах
Глухівського і Кролевецького повітів. 21 писанка з Слоут Глухівського
повіту,  одна –  з Андріївки,  25  –  з Добротова,  а решта з Мутина
Кролевецького повіту.  Називали писанки в залежності від того,  що
зображали узори. Це були рослинні мотиви – “тюльпан з квіточками”,
“тюльпан з трав’янцями” (трав’янка – польова гвоздика), “півонія”,
“півонія з трав’янцями”, “трав’янці”, “тюльпан з гвоздичками”, “кукіль”,
“рожа”, “півонія з гвоздиками і трав’янцями”, “гвоздика”. Виконувалися
писанки кількома кольорами.

У ХІХ ст. на Чернігівщині писанки  виготовляли здебільшого заміжні
жінки,  які з любов’ю ставилися до цієї справи.  Малювали їх не в
спеціально відведені дні,  а протягом 4  –  6  тижнів великого поста.  На
свята та у вихідні цим не займалися.  Писанки не лише дарували,  а й
продавали.

Фарби виготовляли за традиційними народними рецептами з
цибулиння, кори, коріння, листя та квітів дерев чи кущів. Вони не
змінюють кольору під впливом світла і добре тримаються на поверхні
яйця. З другої половини ХІХ ст. використовуються і штучні барвники.

Орнаментика писанок подібна до буяння оточуючої природи, передає
фантазію майстрів, їх творчу уяву, непересічний народний талант. З-під
вправних рук майстрів виходили неперевершені твори народного
мистецтва. Узагальнення форм, вдалі колористичні  вирішення
декоративних розписів писанок ставлять досягнення народних
писанкарів поряд з кращими виробами вишивальниць, ткачів, гончарів.
За характером орнаментальних мотивів і стилем виконання писанки
мають багато спільного з розписами хат, композиціями на кахлях,
народними вишиванками й тканинами. Писанки – одна з цікавих
сторінок народного декоративного мистецтва.

Керівник: Чернушенко В.М., викладач
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КОНФЕСІЙНИЙ СКЛАД ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПОШИРЕННЯ
РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД КОНОТОПА

Рябєва А. А., учениця
Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10

Дослідження релігійної сфери на конфесійному і територіальному
рівнях частіше за все охоплюють лише території адміністративних
областей, а системне, всебічне вивчення конфесій на рівні
адміністративних районів та міст обласного підпорядкування –
практично відсутнє.

На території Конотопа офіційно  діє  26   релігійних громад,  які
репрезентують 12 конфесій і напрямків. За кількістю конфесій, кількістю
релігійних громад та за чисельністю в них прихожан  християнські
громади міста (православні, протестанти та католики) становлять
переважну більшість -  8 конфесій (66,7% від загальної кількості
конфесій Конотопа), 22 громади з 26 громад (84,6% від загальної
кількості приходів), та 8295 осіб прихожан (98,9% від загальної
чисельності членів релігійних громад або 9% населення міста).

Провідними  релігійними громадами на території  Конотопської
міської ради є православні громади Української Православної Церкви
Московського Патріархату та Українська Православна Церква
Київського Патріархату. На них припадає 14 приходів (53,8% від
загальної кількості приходів, 7 громад у кожної конфесії) та 7680
прихожан ( 91,5% від загальної чисельності членів релігійних громад),
при цьому переважають вірні Київського Патріархату: 4360 парафіян
УПЦ КП та 3320  прихожан УПЦ МП. Конотоп є кафедральним центром
Конотопсько – Глухівської єпархії Українська Православні Церква
Московського Патріархату (УПЦ МП).

Однак є певна особливість  територіального розподілу віруючих цих
громад.  В межах міста, без селища Підлипного, кількість прихожан
Московського Патріархату (3320 осіб)  більш ніж в 9 разів перевищує
чисельність парафіян Київського Патріархату (360 осіб). Таким чином,
найбільшою  релігійною громадою в межах території  Конотопської
міської ради є Підлипненська православна громада Київського
патріархату.   Значне  різноманіття становлять протестантські конфесії
Конотопа:  5  конфесій  та 7  релігійних громад (31%  від кількості
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християнських громад).  Чисельність прихожан в них – 585 осіб ( 7% від
загальної чисельності християн міста).

Найбільшу кількість прибічників об’єднують протестантські громади
Свідків Єгови – 300 прихожан та Церкви Євангельських Християн
Баптистів – 115 прихожан, отже, дві конфесії  залучили 71% протестантів
Конотопа.

Незначну конфесійну складову становить католицька громада міста: 1
громада, 30 прихожан. Конотопський католицький прихід Фатимської
Божої Матері Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви є
третім у Сумській області.

Іудейські  конфесії Конотопа представлені трьома напрямками:
ортодоксальний (традиційний) іудаїзм, 1 громада, 30 прихожан;
прогресивний іудаїзм, 1 громада, 50 прихожан;  месіанський іудаїзм, 1
громада, 20 прихожан.  Прогресивний та месіанський іудаїзм являють
собою реформаторський рух в іудаїзмі.

Відповідно до загальноукраїнської  тенденції в Конотопі в 2001 році
зареєстровано релігійну громаду Чистої Релігії (Сахаджа-Йога), що
відноситься до новітніх релігійних рухів, чисельність її прибічників
незначна – 12 осіб.

Аналіз мережі  релігійних громад міста Конотопа дозволяє зробити
висновок про те, що існування основних найбільших  конфесій на
території міста обумовлено в першу чергу  історичним фактором. Їх
територіальне поширення має певні особливості. Так, в історичній
центральній частині міста традиційно представлені православні та
іудейські громади. Протестантські громади зосереджені у колишньому
робітничому передмісті у районі залізниці та вокзалу. Вагому роль при
цьому відіграв соціальний чинник: проповіді місіонерів знаходили відгук
саме у знедолених прошарках населення міста.

У Конотопі сьогодні всі культові споруди передані їхнім законним
власникам, надані дозволи на будівництво або перебудови храмів. У місті
не спостерігається конфліктів між різними релігійними конфесіями.
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Т. ШЕВЧЕНКО Й ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТВОРЧОСТІ ПОЕТА

Сорокін А.С., учень
Конотопська гімназія

Данна тема є актуальною на сьогодні, оскільки важко переоцінити
роль Шевченкової спадщини в розвитку не тільки естетичної, а
соціальної й національної свідомості українського народу. Творчість Т.
Шевченка стала новим етапом у розвитку естетичного мислення
українського народу. Вона визначила на десятиліття вперед подальший
поступ української літератури (не тільки поезії, а й прози й
драматургії), прискорила український літературний процес. Т.
Шевченко,  ім'я якого стоїть нарівні з іменами О.  Пушкіна,  М.
Лермонтова, Д. Байрона, А. Міцкевича, підніс українську літературу до
рівня найрозвиненіших літератур світу.

Об’єктом дослідження є правдиве зображення дійсності, сміливе
викриття антинародного ладу, заклик до визволення й побудови
демократичної держави в творчості Т. Шевченка.

Предметом дослідження є соціокультурний, історико-культурний,
філософський та біографічний аналізи деяких творів Т.  Шевченка;
системний підхід для визначення взаємозв’язків між творами;
історичний метод; порівняльний метод.

Метою дослідження є проведення порівняльного контекстуального
аналізу творчості Т. Шевченка та  А. Міцкевича. Виявлення зв’язків Т.
Шевченка зі світовою літературою.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в проведенні
аналогії творчості Кобзаря та творчості А. Міцкевича.

Практичне значення результатів дослідження полягає в можливості
використання матеріалів наукової роботи майбутніми фахівцями у сфері
мистецтва й літературознавства та поціновувачами творчості Кобзаря.

Інформаційно-теоретичну основу дослідження склали  такі твори Т.
Шевченка: балада «Тополя», соціально-побутова поема «Сова», балада
«Лілея», «Русалка», «Сон», поезія «Перебендя» та твори А. Міцкевича:
поема «Метаморфози», балада «Рибка».

Особистий внесок автора полягає в частині наукових положень та
висновків, отриманих у результаті самостійної пошукової роботи в
Центральному державному архіві-музеї літератури й мистецтва України,
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а також у фондах Центрального державного кінофотоархіву України
імені Г.С. Пшеничного.

Твори Великого Кобзаря перекладені багатьма мовами народів світу.
Величезний вплив мала його творчість на розвиток культури західного та
південного слов’янства. Поезії Шевченка дали високу оцінку у своїх
творах І. Тургенєв, М. Некрасов, Л.Толстой, М. Добролюбов.

«Кобзар» знайшов свого читача не лише в більшості країн Європи, але
й далеко за її межами –  у США,  Канаді,  Індії,  Китаї,  Японії,  у багатьох
інших країнах світу.  І навіть Джон Ф.  Кеннеді у свій час сказав:  «Я
радий, що можу додати свій голос до тих, хто вшановує великого
українського поета.

Неймовірна заслуга Кобзаря ще й у тому,  що він підніс до
загальнолюдського рівня відроджувану літературу цього народу, а отже,
культуру й національну свідомість.

Керівник: Самоха Л.П., учитель

ІДІОЛЕКТ ТВОРІВ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА

Тарасенко А. І., учениця
Конотопська загальноосвітня  школа І-ІІІ  №10

Валерій Шевчук – талановитий прозаїк, має свою неповторність у
мові,  відмінність,  що забарвлює всю його творчість.  Ідіолект відкриває
нам талант цієї непересічної людини.

Необхідність вивчення ідіолекту сучасних письменників є дуже
важливою, адже це дає можливість спостерігати за сучасним станом
української мови.

Проблема певної особистості широко представлена у вітчизняній і
зарубіжній лінгвістиці, проте ідіолект творів В.Шевчука досліджено
мало,тому вивчення цієї теми є актуальним і своєчасним.

Мета дослідження: розкриття неповторності стилю В.Шевчука,
розширення відомостей про його творчість, характеристика засобів,
наявних у текстах, аналіз специфіки його художньої прози.

Завдання:
- опрацювати художню та довідкову літературу;
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- дослідити особливості використання В.Шевчуком різних пластів
лексики української мови, зокрема способи творення авторських
неологізмів;

- з’ясувати роль слів-символів у прозі письменника, просторіч,
діалектизмів.

Об’єкт дослідження: ідіолект творця, індивідуальний стиль.
Предмет дослідження: мова творів В.Шевчука.
Наукова новизна роботи: проаналізувала ідіолект творів прозаїка,

уклала словничок авторських неологізмів, просторіч, діалектизмів,
застарілих слів.

Практичне значення: матеріали дослідження можуть практично
використовуватися на уроках української мови при розгляді питань
стилістики, здійсненні лінгвістичного аналізу художнього тексту.

Структура роботи: наукова робота  складається зі вступу,  2-х
розділів,висновків, джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає
27 сторінок, із яких 19 сторінок основної частини.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ

Лосицька К.В., Шапошниченко А.А., студентки
Конотопський інститут СумДУ

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її у європейський
та світовий простори, нові політичні, соціально-економічні та культурні
реалії вимагають радикальних змін у галузі навчання іноземних мов,
статус яких у нашій країні постійно зростає. Сучасне суспільство ставить
нові вимоги до особистісних і професійних якостей людини – рівня її
соціальної адаптації, загальноосвітньої і спеціальної підготовки, творчих
здібностей. Успішність перетворень у перехідних суспільствах значною
мірою залежить від спроможності молоді конструктивно реалізувати себе
в умовах трансформаційних процесів. Тут головним є формування
навичок роботи з традиційними та віртуальними інформаційними
джерелами, знаходження креативних рішень, вміння працювати в
команді, користуватися знаннями для вирішення практичних завдань,
вміти реалізовувати проектні технології,  презентувати себе та  свої
результати в умовах тендерів і конкуренції, мати постійну потребу в
самоосвіті, відчувати свою перспективу в житті громади. У викладанні
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іноземних мов основною вимогою часу стає формування необхідної
комунікативної спроможності у сферах професійного спілкування в усній
та писемній формі.

Зміст навчання науковій комунікації іноземною мовою має
забезпечити досягнення головної мети навчання, спрямованої на
удосконалення студентами  вмінь та навичок практичного оволодіння
іноземною мовою; вмінь одержувати та передавати іншомовну
інформацію за фахом; здатності вирішувати проблеми і задачі наукової
діяльності, використовуючи інформаційні технології та іншомовну
інформацію; застосування усних контактів у ситуаціях наукового та
професійного спілкування; здійснення письмових контактів у ситуаціях
наукового та професійного спілкування; здійснення читання і
осмислення професійно орієнтованої та наукової іншомовної літератури,
використання її в соціальній та професійній сферах; анотування наукових
статей та обґрунтування свого наукового дослідження іноземною мовою.

Отже, метою роботи є ідентифікувати особливості економічної
літератури та основні проблеми, які виникають при її перекладі.

Основні питання особливостей перекладу економічних текстів
відображено у працях таких дослідників,  як А.М.  Єгорової,  Т.А.
Козакової, Ж.А. Голікової, В.Н. Комісарова, В.І. Карабана, О.В. Глоби, Г.
Наконечної та багатьох інших, що становить теоретичне підґрунтя для
поставленого завдання.

Особливо важливу роль у наш час посідає переклад економічної
літератури. Майже всі установи співпрацюють з установами інших
держав. Сюди можна віднести банки, валютні відділи та переказ грошей,
діяльність з продажу або купівлі іноземної продукції, надання послуг
(консалтингових, туристичних тощо). При перекладі економічної
літератури слід мати на увазі деякі особливості економічних текстів. Але
спочатку треба відзначити, що економічні тексти можуть бути
формалізовані  (бухгалтерська звітність, фінансові документи, літератури
з економічної теорії, макро та мікроекономіки, економіки підприємств) та
економічні тексти менш формалізовані – література з менеджменту,
маркетингу).

Переклад економічного тексту – комплексний процес. Для вірної та
точної передачі ідей треба не тільки знати у мові перекладу вірні слова,
але й придати їм відповідну гармонічну форму. Для цього у більшості
випадків приєднуються ще й стилістичні фактори, які не можна не
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враховувати. Перекласти означає виразити вірно та повно засобами
однієї мови те, що вже виражено засобами іншої мови [1, с.10 ].

Мова економічної літератури відрізняється від розмовної мови або
мови художньої літератури певними лексичними, граматичними та
стилістичними особливостями. Якщо лексичні відмінності помітні навіть
для нефахівця (а це передусім значна наявність спеціальної лексики,
термінів), то у граматичному плані вони значно менш виразні, однак не
менш різноманітні. Необхідно підкреслити, що тут йдеться не про
інвентарні відмінності, тобто відмінності у складі синтаксичних
конструкцій або морфологічних форм (що майже відсутні між текстами
різних письмових стилів), а про відмінності у функціонуванні
граматичних елементів. Однією з найпомітніших граматичних
особливостей економічних текстів е велика кількість різного роду
поширених складних (у першу чергу — складнопідрядних) речень, що
вживаються для передачі типових для наукового викладу логічних
відношень між об’єктами, діями, подіями та фактами.

Фахові терміни, як мовні знаки, що репрезентують поняття
спеціальної, професійної галузі, становлять  одну з головних труднощів
їх перекладів з огляду на свою неоднозначність, відсутність у мові
перекладу відповідників нових термінів, а також певні відмін-
ності  процесу термінотворення в англійській та українській мовах.

Адекватний переклад термінів вимагає, в першу чергу, відмінних
знань перекладача тієї галузі, якої власне стосується переклад і, по-друге,
розуміння змісту термінів англійською мовою і знання фахової
термінології рідною мовою. «При перекладі фахової літератури важливе
значення має взаємодія терміна з контекстом, в якому він розкриває своє
лексичне значення» [8; 255], адже лише в контексті можна зрозуміти, до
якої конкретної галузі знань належить даний термін і відповідно
перекласти його вірним еквівалентом у мові перекладу.

Перекладаючи економічні тексти,  слід мати на увазі,  що можуть
існувати різні жанрові і стилістичні норми текстів у мові оригіналу і
перекладу. Так, існують певні розбіжності в організації і лексичних
характеристиках патетнів англійською і українською мовою, в
англомовних економічних статтях частіше, ніж в україномовних працях,
вживаються розмовні лексичні та фразеолгоічні елементи тощо.  Також,
що є не менш важливим, слід звертати увагу на переклад невербальних
форм дієслова,  що знижує якість перекладу і призводить до помилок в
тексті.
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При перекладі на українську мову економічні тексти англійською
мовою повинні бути адаптованими з урахуванням стилістичних і
жанрових норм, що існують в українській мові і культурі стосовно
відповідних текстів. Неврахування зазначених розбіжностей в перекладі
призводить до стилістичних перекладацьких поимлок, що, хоча й
вважаються менш серйозними вадами перекладу, ніж смислові помилки,
теж знижують якість перекладу.

Отже, питання перекладу економічної літератури неодмінно повинно
бути досліджене глибше,  бо в теорії перекладу не вистачає саме
теоретичних основ економічного перекладу. З іншого боку випускається
багато матеріалу з перекладу економічних текстів прикладного
характеру. Ця робота висвітлює лише ази теорії перекладу економічної
літератури, розглядаючи такі питання як проблеми перекладу, типи
економічних текстів, специфіку та методи їх перекладу.

1. Аристов Н.Б. Основы перевода. – М., 1959. – 150 с.
2. Бархударов Л.С., Штелинг Д.А. Грамматика английского языка. –

М., 1973 – 375 с.
3. Глоба О.В. Принципи утворення навчальних словотворчих

термінологічних словників (на матеріалі англ. економ. термінолексики):
Автореф.  Дис.  канд.  філол.  наук:  10.02.04  /Одес.  нац.  ун-т.  ім.  І.
Мечникова. – Одеса, 2002. – 200 с.

4. Голикова Ж.А. Перевод с английского на русский: Уч. пособие. –
М.: Новое знание, 2003. –  287 с.

5. Егорова А.М., Морозов В.К. Пособие по переводу экономической
литературы с английского на русский.- М.:  Высшая  школа, 1973.  –151с.

6. Казакова Т.А. Пркатические основы перевода с английского на
русский. – Спб.: Изд-во Союз, 2001. –  320 с.

7.  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної
літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-
стилістичні проблеми. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 458 с.

8. Коваленко А.Я. Общий курс научно-технического перевода:
Пособие по переводу с англ.языка на рус. – К.: ИНКОС, 2003. – 320 с.

9. Комиссаров В.Н. Вопросы теории перевода в зарубежной
лингвистике. – М., 1978 – 275 с.

10.  Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад):
Підручник  –  Вінниця: «Нова книга», 2001. – 448 с.

Керівник : Зуєнко Т.М., викладач
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ГРАФІТІ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, РІЗНОВИДИ, ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВУЛИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Ушкало А. О., учениця
Конотопська спеціалізована школа №3

Актуальність даної теми дослідження викликана суперечками між
охоронцями порядку,     майстрами графіті та звичайним населенням,
які ведуться навколо графіті. А сама цінність цього альтернативного
виду мистецтва, що швидко розвивається, яро відстоюється його
прихильниками у перепалках із представниками влади.

Графіті − це вид альтернативного мистецтва, так звана техніка
настінного малярства. Пізніше цим словом скористалися археологи,
використовуючи його як загальний термін на означення всіх видів
випадкових написів і малюнків на стінах будинків [1].

Існує декілька стилів графіті: тег, «піссінг», «троу-ап», або
«бомбінг», «шматок»,  малюнки на стікерах, «wildstyle», «блокбастери»
або «ролери» [2].

Сьогодні графіті-художник використовує цілий арсенал засобів для
створення успішного малюнка: аерозольна фарба, трафарети,
проектоване зображення і магнітні світлодіоди, а італійський художник
Kaso відновлює графіті, експериментуючи з абстрактними формами і
ретельно продуманими трансформаціями колишніх графіті-робіт [3].

Графіті використовується не тільки звичайними райтерами для
самовираження, а й рекламодавцями, політичними діячами, адже
яскраві виразні малюнки звертають на себе увагу кожного перехожого,
чим не можна не скористатися. Графіті використовується і в відеоіграх,
зазвичай у позитивному сенсі, нерідко стає основою для їх
створення[4].

Чимало американських графітчиків зробили кар'єру в дизайні
скейтборду,  одягу і взуття,  в таких відомих компаніях,  як DC  Shoes,
Adidas,  або Circa.  Багато з них перетворилися на художників,  що
працюють в офіційних галереях. Отже, графіті – вид мистецтва, що дає
розвиватися, може відкрити великі можливості та перспективи для
талановитих райтерів.

Історія розвитку графіті у світі нерозривно пов`язана з періодами як
підтримки, так і певними обмеженнями у його застосуванні аж до
повної заборони.  Так,  наприклад,  з 1  січня 2006  року за законом,
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запропонованим членом міської ради Пітером Валлоном, особам до 21
року заборонялося мати аерозольну фарбу або перманентні маркери
[4].

У  1980-ті  роки хвиля хіп-хопу досягла Східної Європи, на рубежі
1980–1990-х років поступово почала проявлятись в Україні. У середині
1990-х років різноманітні графіті вже можна було побачити в багатьох
українських містах.

У 1999 році  у Харкові відбувся перший Всеукраїнський фестиваль
графіті «Х-sprays». І з того часу в Україні триває активне спілкування
графітистів у рамках фестивального руху [5].

Графіті в Україні тільки набирає темпи, адже кількість малюнків не
завжди відповідає їх якості, так як вони виконані не на дуже високому
рівні.  Тим не менш графіті з кожним роком прогресує,  а якість
малюнків стає кращою.  Рух графіті в Україні слід взяти під контроль
шляхом організації змагань, фестивалів з боку державних структур.

1.  Графіті / Слово Графіті. − [Електронний ресурс]. − Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Графіті#cite_ref-1
2. Виды и стили традиционного граффити. − [Електронний ресурс]. −
Режим доступу:
http://movement.at.ua/publ/graffiti/sozdanie_graffiti_chto_nado_znat/vidy_i
_stili_tradicionnogo_graffiti/21-1-0-26
3.  COOLLER67 // Граффити. − [Електронний ресурс]. − Режим
доступу:
http://cooller67.ucoz.com/news/graffiti/2011-10-18-8
4.  Знаймо // Графіті. − [Електронний ресурс]. − Режим доступу:
http://znaimo.com.ua/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1
%82%D1%96#link46
5.  Станіславська К.І. Історичний шлях розвитку графіті як культурно-
мистецької форми сучасного міста //Актуальні проблеми історії, теорії
та практики художньої культури. – «Міленіум», 2010. – С.1.

Керівник: Олех А. П., викладач
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Т. Г. ШЕВЧЕНКО У ВІЗУАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ УКРАЇНИ

Охрімець О.О., студент
Індустріально-педагогічний технікум КІ Сум ДУ

Геніальний син українського народу Тарас Шевченко за життя зазнав
не лише наруги й жорстоких випробувань, а й великої слави та шани.
Природно, що він, як і кожна непересічна особистість, постійно
привертав до себе увагу сучасників.

Шевченківська тема була завжди популярною та широко
представленою в різних видах мистецтва.

Найбільше та найширше у живописі образ Шевченка представлений у
творчості  Івана Сидоровича Їжакевича – живописця кінця ХІХ - початку
ХХ століття. Художник займався ілюструванням «Кобзаря».

Рис. 1. С. Їжакевич «Тарас-пастух»

Помітним явищем в українському культурно-мистецькому
середовищі другої половини ХХ ст.  є доробок Івана Марчука.  У його
творчості експериментаторська праця органічно поєднується з відданістю

національній тематиці, постійним
переживанням трагедії свого народу.  Його
цикл «Шевченкіана», органічно вирішений
за емоційним виразом, безумовно, є
художнім доповненням до науково-
історичного контексту студій щодо
творчості Кобзаря.

Рис. 2. Марчук. Із циклу «Шевченкіана»

В умовах тоталітаризму,  коли ідеологізація суспільства вплинула і на
творче життя, кардинально змінивши його, образ Шевченка активно
продовжував використовуватися. Радянська влада бачила Шевченка
тільки як борця-революціонера, заперечувала будь-яке інше його
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прочитання. Крім того, йшла боротьба  з модернізмом як культурним
явищем. Так, наприкінці 1962 року влада розпочала черговий наступ на
формалістів-модерністів. В Україні цей етап завершився низкою репресій
та арештів. У 1964-му керівництво Київського університету за одну ніч
розбило вітраж, що його створила у цьому навчальному  закладі відома
майстриня Алла Горська зі своїм колективом. На відомому мистецькому
панно додавався текст: «Возвеличу Малих отих рабів німих! Я на
сторожі коло їх Поставлю слово».  Майстри працювали і вдень і вночі,

щоб встигнути до ювілею Т.
Шевченка. Але керівництву
здава-лося, що Шевченка
зображено на вітражі ніби за
гратами, а Україна виглядала
покривдженою; образли-вою для
влади була і згадка про рабів
німих. Збереглися фото,
малюнки, ескізи, а сам вітраж
переріс у легенду.

Рис.. 3. Ескіз вітража А. Горської «Шевченко. Мати»

Державну премію ім.  Т.  Г.  Шевченка 1964  року за багаторічну
мистецьку творчість на шевченківську тематику, за виконані ним
художні твори – естампи «Тарас Шевченко», «Шевченко з казахським
хлопчиком», «Народ і слово Шевченка», офортні ілюстрації до
«Кобзаря», ілюстрації до роману О. Іваненко «Тарасові шляхи» отримав
Василь Касіян. Його Шевченкіана – це велична мистецька епопея, явище
в світовій культурі, класичне надбання українського народу.

Рис.4 . В. Касіян. Шевченкіана
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Джерелом натхнення вважає Т. Г. Шевченка черкаська художниця і
наша сучасниця Надія Нікіфорова, виставки з такою ж назвою («Джерело

натхнення») проходять з успіхом в різних містах
України. Мистецтвознавці констатують, що на
сьогодні в середовищі українських художників
Надія Нікіфорова одна з небагатьох мисткинь,
котра запропонувала широкому глядацькому
загалу надзвичайно оригінальне і водночас
нестандартне розкриття образу Великого Кобзаря.
Наприклад, монументальний портрет Шевченка,
що складається із 144 «цеглинок», обрамлений
рушниками (причому, не вишиваними, а
намальованими).

Рис. 5. Н. Нікіфорова. Портрет Шевченка.

Непересічність особистості скульптора Анатолія Куща беззаперечна.
Тема Шевченка є для нього невичерпною. Як каже сам автор: „Хоч

скільки перечитуй його твори, щоразу щось нове
відкриваєш. Це вічна тема для художників,
скульпторів, письменників”.

Поглянувши на одну з останніх робіт митця,
здається що ті рядки,  що тільки замислені
Тарасом Шевченка на засланні на Аралі», ми
читаємо нині у творах Великого Кобзаря.

І справді,  Тарас Шевченко –  це одна з
небагатьох історичних постатей України, яку
хоча й сприймають та зображають по-різному,
однак майже завжди та у всіх регіонах країни
оцінюють як позитивну.

Рис. 6. А. Кущ. «Тарас Шевченко на засланні
на Аралі»

Шевченко цікавий настільки для сучасної української культурній
пам’яті, наскільки є протилежні ставлення до нього. Він є винятком в
українській культурі, адже незважаючи на розмаїтість оцінок,
спостерігається рідкісна одностайність масової свідомості щодо його
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унікальної ролі.  Шевченко для свідомості українців —  не просто
література. Він — наш всесвіт.тЯвище Шевченка — виправдання
України перед людством, підтвердження нашої національної
повноцінності.  Слово, яке не співвідноситься з його Словом,— нічого не
варте. До Шевченка треба доростати всім життям.
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Науковий керівник: Коцур Г. В., викладач

ЕЛЕМЕНТИ ТВОРЧОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ

Панчук А., Мельничук О., студенти
Політехнічний технікум КІ СумДУ

Науково – технічний прогрес розкриває нові можливості для
поліпшення якості навчання.

Мова йде про те, що викладачі разом зі студентами працюють над
створенням навчально – методичного забезпечення викладання
предметів (наприклад, фізики, астрономії, інших) на основі використання
мультимедійних технологій, тобто супроводу занять з використанням
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презентацій, анімацій, відео, інтерактивних моделей, що дозволяє
об'єднати їх в навчально – методичне забезпечення викладача.

Не секрет, що підготовка занять з використанням комп’ютерних
технологій займає у викладача значно більше часу, ніж звичайних,
традиційних, зате ефективність сприйняття студентами набагато вища.

Варто  зазначити, що студенти із задоволенням та зацікавленістю
беруть участь у підготовці та виконанні таких завдань:  самі складають
опорні конспекти, створюють таблиці, схеми та  підшукують матеріали в
інтернеті. В умовах нашого технікуму така робота можлива, а  викладачу,
це дозволяє ще досягати таких педагогічних цілей:

· Підтримка традиційних і інноваційних технологій у викладанні;
· Стимуляція групової форми роботи студентів під час вивчення

дисципліни;
· Активізація розумової діяльності студентів;
· Самостійна робота студентів у комп'ютерному класі чи на

домашньому комп’ютері.
Сучасному студенту вже менш цікаво користуватися традиційним

джерелом інформації –  книгою,  яка була і все –  таки залишається
назавжди джерелом знань. Систематичне використання комп’ютера під
час викладання має переваги і для викладача і для студента.

Переваги для викладача:
1) В режимі презентації викладання нового матеріалу в супроводі

відео фрагментів, схем, таблиць значно скорочує час.
2) Комп'ютер забезпечує активізацію діяльності і викладача і

студента.
3) Підвищує якісний рівень використання наочності, зростає

продуктивність заняття.
4) Сприяє логічному викладанню навчального матеріалу.
5) Поліпшенню взаємин « студент – викладач», особливо для тих

студентів, «які не аби як вчаться», але захоплюються комп’ютерами.
Переваги для студента:
1) Викликає інтерес, зосереджує увагу.
2) Дає можливість студентам з різним рівнем знань засвоювати таким

способом матеріал та бути на висоті.
Залучення дійсно до такої роботи студентів як із достатнім так із

низьким рівнем знань позитивно впливає на їхній розвиток і ставлення до
навчання, а головне – підвищується мотивація ( яка за даними психолога
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у студентів не на  досить високому  рівні). Дійсно, переважна  більшість
студентів мають власні комп’ютери, але застосовують їх здебільшого для
ігор, а не для навчальної роботи. Враховуючи досвід педагогічної науки і
особисті спостереження, можна стверджувати, що рівень засвоєння знань
завжди достатній, якщо будь – яке завдання виконується самостійно.

Отже, така творча, індивідуальна робота ведеться систематично.
Створення презентацій на відповідну тему реалізується за простим
алгоритмом, який складається із декількох етапів:

· Підготовчого (постановка завдання);
· Виконавчого;
· Коректуючого;
· Презентаційного;
· Підсумкового (оцінюючого).

У такий спосіб спонукає студентів думати, аналізувати, а саме головне
– засвоювати матеріал невимушено. Водночас, робота по створенню
презентацій цікава, часто подобається студентам, розвиває пошуково –
дослідницькі компетенції, стимулює інтелектуальну активність. На
відміну від звичайних технічних засобів, інформаційні технології
розвивають інтелектуальні, творчі здібності студентів, уміння самостійно
здобувати нові знання, однаково ефективно працювати з різними
джерелами інформації, змінюють організацію процесу навчання.
Завдання творчого характеру істотно підвищують зацікавленість
студентів у навчанні та є додатковим мотивуючим фактором.

У практичній діяльності частіше всього ми створюємо презентації
· Для вивчення нового матеріалу;
· Для повторювально – узагальнюючих занять;
· Пробуємо створювати презентації – тести для перевірки на

окремих етапах уроку
Використання такої «методики» - це не стільки форма, як засіб

пожвавити інтерес до вивчення програмного матеріалу і формувати в
майбутньому кваліфікованого творчого фахівця. Аристотель говорив: «
Мало мати знання. Потрібно ще й уміти ними користуватись»

Застосування таких активних методик є надзвичайно актуальним
внаслідок їхнього значного впливу на студентів.

Романенко О.І., Комісаренко Н.І., викладачі
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