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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПАРНИХ ПОРІВНЯНЬ НА ОСНОВІ ІНТЕРВАЛЬНИХ 

ОЦІНОК ЕКСПЕРТІВ, НА ПРИКЛАДІ МАТРИЦЬ ПАРНИХ ПОРІВНЯНЬ РІЗНОГО 

РІВНЯ УЗГОДЖЕНОСТІ. 

 

Недашківська Надія Іванівна  

к.т.н, доц., ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» ,Україна, м. Київ 

Головатюк В.О  

студент, ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», Україна, м. Київ 

 

У статті висвітлено результати дослідження моделей парних порівнянь для методу 

аналізу ієрархій із застосуванням інтервальних значень оцінок експертів. Проведено аналіз 

роботи моделей на прикладі матриць парних порівнянь різного рівня узгодженості. 

 

Метод аналізу ієрархій (МАІ) було запропоновано в кінці 1970-х років американським 

математиком Т. Салаті. Метод полягає у декомпозиції проблеми на більш прості складові і 

поетапному встановленні пріоритетів оцінюваних компонент з використанням парних 

порівнянь.  МАІ включає в себе процедуру синтезу множинних суджень, отримання 

пріоритетності критеріїв і знаходження альтернативних рішень.[1] 

В багатьох випадках модель відношення переваги, якою користується Особа що приймає 

рішення (ОПР) невизначена та нечітка і досить складно отримати чітке числове вираження 

порівняльних суджень експерта. Для Вирішення цієї задачі використовують модифіковані 

методи аналізу ієрархій ММАІ. Однією з найбільш поширених модифікацій є заміна точкових 

оцінок пріоритетів інтервальними значеннями.  

Розглянемо моделі парних порівнянь, що обчислюють ваги на підставі інтервальних 

оцінок експерта. Вважається, що надання оцінок в нечіткому вигляді зменшує навантаження на 

експерта, враховуючи, що  замість точкових оцінок експерт дає більш зручні для нього і, 

одночасно, більш відповідні реальності лінгвістичні оцінки типу «приблизно дорівнює x», «між 

величиною x і y». Зокрема, розроблено досить багато моделей для обчислення ваг елементів 

прийняття рішень на підставі інтервальних МПП (ІМПП). },...,1,,0|]),{([ njiululI ijijijij  . 

[2] 

У даній роботі досліджуються GPM, LUAM і Адитивна моделі [3], результатом роботи 

яких є інтервальні ваги альтернатив рішень. 

Для автоматизації процесу дослідження моделей формується чітка матриця парних 

порівнянь, яка поступово модифікується шляхом імовірнісного відхилення значень її елементів. 
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Під час її формування, враховується що така матриця має водночас бути діагональною та 

зворотньо-симетричною, а також має враховуватись умова транзитивності. [2]. 

Наступним кроком, є приведення оцінок сильно узгодженої матриці парних порівнянь до 

шкали запропонованої Т. Сааті, шляхом округлення нецілочисельних значень парних 

порівнянь, значення яких, більше за одиницю, і відповідний перерахунок, обернених до них 

елементів. 

Формування слабко (порядково) узгоджених МПП, як чітких так і інтервальних, 

відбувається з додаванням шумів, і приведенням їх до шкали запропонованої Т. Сааті.  

Зашумлення матриці парних порівнянь виконується з урахуванням величини значень 

елементів. 

Елементи зашумленої матриці знаходяться з співвідношення: 

 

Де  – випадковий коефіцієнт, отриманий відповідно до заданого користувачем 

розподілу. В даному дослідженні використовується нормальний розподіл, для якого 

математичне сподівання дорівнює нулю, а середньоквадратичне відхилення σ ≤ 0,15. 

За допомогою розробленої системи моделювання було проведено ряд дослідів, 

спрямованих на дослідження запропонованих моделей знаходження локальних ваг альтернатив. 

Розглянемо приклад, для матриць марних порівнянь та різного рівня узгодженості 

розмірності n=3. 

В якості опорного рішення будемо використовувати частковий випадок сильно узгоджені 

чіткі матриці парних порівнянь A, та порядково узгоджені матриці А1 заповнені за шкалою 

Сааті приведені на рисунку 1. 

 

 

а) узгоджена МПП  б) слабо узгоджена МПП 

Рисунок 1 Чіткі матриці парних порівнянь 

 

Для розрахунку локальних ваг елементів застосовуються методи головного власного 

вектору (EM). Проаналізувавши результати (таблиця 1), ми бачимо, що обидві матриці 

призвели до однакового ранжування. Для визначення рівня узгодженості в методі ЕМ 

використовується відношення узгодженості , низькі значення якого свідчать, про гарну 

узгодженість матриць. Для повністю узгодженої матриці А цей показник дорівнює 0 
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Таблиця 1 Ваги отримані на основі МПП А і А1 

Модель 
Узгоджена 

матриця А 

Слабо 

узгоджена 

матриця А1 
Ваги 

Об’єкти 

1 0,117655709 0,117655709 

2 0,176468858 0,176468858 

3 0,705875433 0,705875433 

Показник узгодженості 0 0,0089 

Ранжування 3>2>1 3>2>1 

 

Від чітких значень оцінок експертів, перейдемо до інтервальних оцінок. Розглянемо 

інтервальну матриця парних порівнянь ІМПП (рисунок 2), що складається з двох матриць L та 

U – матриці лівих і правих границь інтервалів, побудованої на основі сильно узгодженої чіткої 

матриці (рисунок 1). З додаванням шумів , отримуємо слабко узгоджену ІМППР, що зображена 

на рисунку 3.  

 

Рисунок 2 Узгоджена ІМПП (L, U) 

Нижче наведемо результати розрахунку (таблиця 2) локальних ваг на основі узгодженої 

ІМПП, та слабко узгодженої ІМППР (таблиця 3). 

Таблиця 2 Ваги отримані на основі узгодженої ІМПП 

Модель GPM LUAM Upp Additiv 

Ваги wL wU wL wU wL wU 

Об’єкти 

1 0,121 0,1406 0,11111 0,11111 0,2381 0,2381 

2 0,1448 0,2318 0,14286 0,14286 0,21429 0,21429 

3 0,6549 0,7184 0,66667 0,66667 0,28571 0,28571 

Показник узгодженості 0,0808 0,158730159 0,071428571 

Ранжування 3>2>1 3>2>1 3>1>2 

 

 

 

Рисунок 3 Слабко узгоджена ІМПП (L, U) 
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Таблиця 3 Ваги отримані на основі слабко узгодженої ІМПП 

Модель GPM LUAM Upp Additiv 

Ваги wL wU wL wU wL wU 

Об’єкти 

1 0,1539 0,1523 0,11905 0,14286 0,14286 0,34247 

2 0,168 0,1892 0,14286 0,22024 0,22024 0,37215 

3 0,6615 0,6844 0,66071 0,71429 0,71429 0,41096 

Показник узгодженості 0,3834 0,154761905 0,101598174 

Ранжування 3>2>1 3>2>1 3>2>1 

 

Останнім етапом розглянемо слабко неузгоджені інтервальні матриці парних порівнянь 

(рисунок. 4), елементи якої окрім викидів, допустимо неузгоджені. На основі цієї матриці 

отримано наступні результати (таблиця 4) 

 

 

 

Рисунок 4 Слабко згоджена ІМПП (L, U) 

 

Таблиця 4 Ваги отримані на основі слабко неузгодженої ІМПП 

Модель GPM LUAM Upp Additiv 

Ваги wL wU wL wU wL wU 

Об’єкти 

1 0,0849 0,0849 0,07792 0,45455 0,34247 0,34247 

2 0,566 0,6658 0,45455 0,45455 0,24658 0,37215 

3 0,2493 0,3491 0,09091 0,46753 0,28539 0,41096 

Показник узгодженості 1,0593 0,753246753 0,101598174 

Ранжування 2>3>1 2>3>1 1>3>2 

 

Майже всі розглянуті моделі привели до чітких однаковим ваг в разі повністю узгодженої 

МПС, лише результат Адитивної моделі призвів до інших рангів. У випадку, якщо ІМПС 

неузгоджена, ваги за різними методами будуть відрізнятися, однак у багатьох випадках ці ваги 

задають однакову ранжування альтернатив рішень. Так, для слабо узгодженої ІМПС 

ранжування за всіма методами  збігається з ранжируванням за традиційним методом головного 

власного вектора EM.  Для таких МПС в основному виконується властивість слабкої 
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збереження порядку. У найбільш неузгоджену випадку, коли в ІМПС є нетранзитивні елементи 

(цикл), ранжирування, отримані різними моделями, в основному, відрізняються між собою. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ДИЗАЙН ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК СУЧАСНА 

ТЕНДЕНЦІЯ В ПРОМИСЛОВОМУ ІНТЕР’ЄРІ 

 

Підлісна Ольга Вікторівна 

Канд.мист., 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 

Україна, Харків 

 

Abstract: This paper is devoted to solving environmental problems in an industrial environment 

by design. Recycling, waste facilities and the availability of treatment facilities in accordance with the 

decision of the designer is organized as a recreational space. This is justified the use of advanced and 

innovative environmentally friendly materials which should create a sense of naturalness and unity 

with the environment. Required elements of the modern approach should be comfort, environmental 

and humanitarian approach for industrial environments, the availability of copyright art installations 

and environment colors. 

Keywords: ecological approach, comfortable environment design techniques. 

 

Екологічні проблеми людства, насамперед, створені саме діяльністю промисловості, 

набувають сьогодні особливої гостроти. Концепція «сталого розвитку», запропонована 

Комісією ООН з навколишнього середовища ще в 1987 році [1], передбачає створення такого 

архітектурного середовища, яке задовольняло б потреби людини, і в той же час зберігало або 

навіть покращувало природне середовище. Такий підхід повною мірою стосується середовища 
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промислових підприємств. Саме тому дизайн промислового середовища, виробничих інтер’єрів 

є одним з найактуальніших напрямів розвитку екологічного підходу в Україні. Виробничій 

інтер’єр як напрямок середовищного дизайну – один з найскладніших щодо пристосування його 

до концепції стійкої архітектури, стабільного розвитку суспільства, але саме він потребує  

максимально кардинальних змін в екологічному плані. Промисловість, промислові споруди 

найбільшою мірою негативно впливають на довкілля, як за своєю функцією, так і за зовнішнім 

виглядом. Та сьогодні існує вже достатня кількість підприємств, на яких дизайнерський підхід 

призвів до значного покращення екологічного стану, дозволив зробити їх внутрішнє та 

зовнішнє середовище досить комфортним для робітників. Спираючись на досвід таких 

передових промислових об’єктів, можна виокремити певні дизайнерські прийоми, що 

позитивно впливають на екологічний стан підприємств та навколишнього середовища.  

Одним зі значних недоліків промислових підприємств є їх великі розміри та повна 

відсутність зв’язку із зовнішньою природою. Насиченість виробничого простору технологічним 

обладнанням негативно впливає на людину, що проводить велику кількість часу в такій 

вимушеній «ізоляції». Як приклад позитивного дизайнерського рішення можна навести зелену 

зону в механічному цеху італійського заводу «Феррарі» (Рис. 1). Лісовий масив, розташований 

безпосередньо поряд з робочими місцями створює психологічний комфорт, сприяє зоровому 

комфорту, підвищує працездатність робітників. 

Зоровий комфорт та екологічні умови праці не завжди можна забезпечити безпосередньо 

на робочому місці. Так, сталеливарне виробництво, навіть за умов використання електронної 

автоматики та найсучасніших технологій, залишається важким і мало комфортним. Але в 

такому випадку дизайнер може сконцентрувати увагу робітників на інших зонах 

загальнозаводського простору, як це зробив Еліссон, вирішуючи інтер’єри та рекреаційні зони 

на території Південноукраїнського сталеливарного комбінату «Інтерпайп-стайл» (Рис. 2). Сім 

авторських арт-об’єктів працюють як релаксаційні акценти, відволікаючи від складних умов 

праці та забезпечуючи психологічний комфорт. 

Західні підприємства вже давно у більшості переведено на безвідходні технології. З 

позиції технологічної українські підприємства значно відстають від світових лідерів, хоча 

наукові досягнення українських вчених використовуються у світовій практиці. Так, засоби 

переробки побутових та промислових твердих побутових відходів розроблені нашими вченими 

ще в 90х роках минулого сторіччя. Те саме стосується й очистки промислових стоків. Але «за 

даними Міністерства охорони навколишнього природного середовища, в переважній більшості 

міст України споруди з очищення загальноміських стічних вод перевантажені. Винятки 

становлять, мабуть, лише Київ і Харків. У багатьох містах існуючі потужності очисних споруд в 

декілька разів нижче необхідних. Приблизно половина міських стічних вод скидаються у водні 

об'єкти недостатньо очищеними, з них близько 15% – взагалі без очистки. Без будь-якого 
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очищення скидаються до 70% виробничих стічних вод» [2]. Але рішення можливе і не тільки в 

плані технології. За приклад, наразі, можна запропонувати дизайнерське рішення 

охолоджувачів та очисних споруд технічної води на підприємстві Мак-Ларрен, розташованому 

у місті Уокінгу, Великобританія. Цей новий завод з виробництва автомобілів вважається 

найтехнологічнішим у світі. А водоочисні споруди, відстійники та охолоджувачі виглядають 

тут як природні водоймища, або навіть, водоспади з ритмічними каскадами складної форми 

(Рис. 3). 

Отже, на основі наведених прикладів та великої кількості вивчених промислових об’єктів 

[3], можна стверджувати, що екологічність, комфортність промислового середовища можна й 

необхідно підвищувати не лише технологічними засобами, а й за допомогою певних 

дизайнерських прийомів. До них пропонуємо віднести використання куточків живої природи 

безпосередньо біля робочих місць; відкриття виробничого простору назовні за рахунок 

прозорих огороджувальних поверхонь; надання очисним спорудам вигляду природних 

водоймищ та упорядкування території промислових підприємств на основі законів 

ландшафтного дизайну.  

 

 

Рис.1. Механічний цех автомобільного 

заводу «Ferrary», Італія. 

Рис. 2. Прохідна та рекреаційна зона заводу 

«Интерпайп-стайл», Дніпро, Україна 
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Рис. 3. Територія автомобілебудівного заводу концерну Мак-Ларрен, місто Уокінг, 

Великобританія. 
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Галузь «Журналістика»: 

 

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ТРАДИЦІЙНИХ ЗМІ З МЕРЕЖЕЮ ІНТЕРНЕТ 

 

Дзедзенко Аліна Віталіївна 

Дніпропетровський національний університет ім. Олеса Гончара 

 

 

Анотація: У статті зроблено системний аналіз інтеграції традиційних ЗМІ на прикладі 

видання «Деловая Столица» в мережу Інтернет. Узагальнено сучасні способи взаємодії 

традиційних ЗМІ з мережею Інтернет. 

Ключові слова: традиційні ЗМІ, медіа, Інтернет. 

Анотация: В статье разработан системный анализ интеграции традиционных СМИ на 

примере издания «Деловая Столица» в сети Интернет. Обобщены современные методы 

взаимодействия традицонных СМИ с сетью Интернет. 

Ключевые слова: традиционные СМИ, медиа, Интернет. 

 

Зміст наукової роботи. Стрімкий розвиток науки та техніки за останні два десятиріччя 

призвели до появи нових цифрових та інформаційно-комп’ютерних технологій, котрі активно 

та успішно впроваджуються в усі напрямки громадського життя, у тому числі й у сфері 

комунікацій. Їх активне використання та зріст аудиторії інтернет користувачів призвело до 

переходу бізнесу в онлайн. Не є виключенням і традиційні засоби масової інформації. 

Актуальність досліджуваної зумовлена рядом факторів. На сьогоднішній день досі не 

визначеним залишається питання переходу традиційних засобів масової інформації до мережі 

Інтернет, а саме ролі Інтернету у життєдіяльності традиційних ЗМІ. Актуальним залишається 

питання конвергенції чи поглинання Інтернетом усіх функцій традиційних ЗМІ. По-третє, 

дослідження мережі Інтернет є актуальним на даному етапі розвитку людства, що нерозривно 

пов’язане з такими характеристиками сучасного суспільства, як глобалізація та інформатизація, 

причиною якої є повсюдне розповсюдження інформаційних технологій. Дослідження, 

проведене в даній роботі, спрямоване на вивчення взаємодії Інтернету із засобами масової 

інформації, що, при подальшому, більш глибокому вивченні даної проблеми, може дозволити 

виявити проблеми подальшого функціонуванн традиційних ЗМІ в офлайн світі. 

Об’єктом дослідження було обрано щотижневе українське російськомовне ділове видання 

«Деловая Столица». Предметом дослідження є специфіка взаємодії традиційних ЗМІ з 

мережею Інтернет. Мета наукової статті — проаналізувати умови існування традиційних ЗМІ з 
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їх сучасними версіями та визначити тенденції подальшого розвитку – співіснування чи 

поглинання. 

Вивченню появи нових медіа та їхньої взаємодії з традиціними ЗМІ присвячені роботи 

наступних наковців Вартанова Е.В., І. Засурський, В. Кіхтан, С. Куінн та В. Ф. Філак, А. 

Качкаєва, М. Лукіна. 

До початку XXI століття змінилися знайомі ідеї про тріумвірат медіа (друкована преса, 

радіо, телебачення). Активний розвиток комп'ютерних мереж визначило широке 

розповсюдження комунікаційної технології нової формації – розвиток технологій Інтернету. 

Інтернет став новим універсальним інструментом для медіа та комунікацій, головною 

особливістю якого є синтетичний характер по відношенню до попередніх добре відомих засобів 

масової інформації (ширше способи передачі інформації).  

Основою змін, які відбуваються останнім часом у ЗМК, є два взаємопов’язаних процеса: 

дигіталізація (від англомовного терміну digitalization) та конвергенція. Процес дигіталізації 

характеризується переходом змісту ЗМІ у всіх його формах – текстовому, графічному, 

звуковому – в цифровий формат. Оцифровка текстової та аудіовізуальної інформації в 

зрозумілу для сучасних комп’ютерів цифрову форму дозволила перетворити глобальну Мережу 

в новий канал передачі інформації. 

Епоха «масового мовлення» відходить, її місце займає епоха інтерактивності, коли і 

журналіст, і читач взаємодіють і доповнюють один одного 

Інтернет містить в собі двосторонню комунікацію та має такі характеристики як 

інтерактивність, відкритість, відсутність часових та просторових обмежень, віртуальність. З 

технологічної точки зору інтерактивність представляє собою двосторонню, діалогову взаємодію 

в режимі реального часу. З позицій теорії комунікації інтерактивність виділяється як одна з 

трьох (комунікація, ітеракція, перцепція) взаємозв’язаних аспектів спілкування. При цьому 

комунікативна сторона обмінюється інформацією між індивідами, які спілкуються; 

інтерактивна сторона полягає в організації взаємодії між індивідами, що спілкуються, тобто в 

обміні не тільки знаннями, ідеями, а й діями; перцептивна сторона спілкування означає процес 

сприйняття та пізнання один одного партнерами зі спілкування та встановлення 

взаєморозуміння. 

Ідея інтерактивності означає відказ від розуміння комунікації в термінах відносин 

«суб’єкт-об’єкт». В інтерактивній комунікації отримувач повідомлення є повноправним 

учасником комунікації, як і відправник повідомлення. 

Можна сказати, що Інтернет представляє собою не просто канал, а ціле комунікаційне 

середовище, яке носить відкритий для всіх характер. Відкритість означає, що Інтернет руйнує 

монополію медіаіндустріїї, забезпечуючи прямий та негайний доступ до політичної та іншої 

інформації, відкриває перед суспільством та перед кожною людиною можливість створювати 
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інформацію, застосовувати та обмінюватися нею вільно та відкрито, враховуючи свої власні 

інтереси. Інша важлива характеристика – це масштабність, чи безмежність. Комунікаційне 

середовище не має просторових меж та об’єднуючи інформаційні поля різних держав, є 

світовим середовищем спілкування. Це нове комунікаційне середовище створило нові засоби 

масової комунікації – Інтернет ЗМІ, блогосферу, електронну пошту, чати.  

Зазначені вище причини змушують традиційні ЗМІ переходити до мережі Інтернет, 

залишаючи свої друковані версії. Так,  не став виключенням ділове щотижневе видання 

«Деловая Столица», яке кожного року випускає все менше друкованих примірників та все 

більше приділяє увазі своїй інтернет-версії. 

«Деловая Столица» - український російськомовний діловий тижневик. Видається з травня 

2001 року в Києві. Видання входить в трійку найкрупніших ділових видань України. Заявлений 

наклад понад 60 тис. примірників. Головний редактор з 2016 року - Вікторія Пода. Засновник і 

видавець — ПрАТ «Картель». ПрАТ «Картель» видає газету «Деловая столица», журнали 

«Власть денег», «Вокруг света» та інші видання. Видання «Деловая Столица» має свою 

інтернет версію як і всі інші традиційні засоби масової інформації. Інтернет-версія видання 

знаходиться за адресою http://www.dsnews.ua/. Невід’ємними атрибутами всіх українських ЗМІ 

є інформаційна колонка новин за темами, що поновлюється у режимі on-line. Досить зручним 

розділом кожного інтернет-сайту ЗМІ є архів, у якому можна переглянути друковані версії усіх 

номерів газети. Інтернет-версія видання представляє аналогічні рубрики що і її друкована 

версія, крім посилання на «Архів» видання, в якому зібрані всі видання починаючи з року появи 

газети – 2001 р. Також в друкованій версії відсутня рубрика «Блог», який представляє 

аналітичну інформацію різних журналістів на актуальну тему. В інтернет-версії газети можна 

користуватися налаштунками пошуку будь-якої інформації. Також сайт пропонує користувачам 

інтернету посилання на сторінки в соціальних мережах, в яких представлено видання.  

Варто виокремити дуже популярний сьогодні розділ “Форум”. Саме це стало у сучасному 

світі новим методом безпосереднього спілкування з реципієнтами. Форма спілкування читачів 

із редакціями ЗМІ за допомогою листів уже починає ставати минулим, і на зміну їй приходить 

спілкування у глобальній мережі. У цьому розділі кожен читач газети, який має доступ до 

Інтернету, може висловити свою думку з приводу певної статті, чи події, що отримала 

суспільний резонанс. В інтернет-версії видання «Деловая Столица» цю функцію виконують 

соціальні мережі в яких воно представлене. 

Видання «Деловая Столица» присутня у наступних соціальних мережах: 

1) Twitter (https://twitter.com/dsnews_) налічує 906 читачів. Новини оновлюються 

кожної чотири години. 

2) Facebook (https://www.facebook.com/dsnews.ua/) налічує 10290 читаів, новини 

оновлюються кожної години. 
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3) Вконтакте (https://vk.com/dsnews) налічує 7264 читачів, новини оновлюються 

кожної дві години. 

Із переходом до інтернет-версії видання, друковані версії видання знаходяться у стані 

регресії – тираж зменшується кожні 6 місяців, актуальність друкованої версії зменшується 

серед читачів та все більше зростає аудиторія інтернет видання. За даними Google Analytics 

кількість переходів на інтернет-версію видання збільшується кожного місяця на 1,8%. 

Отже, Інтернет є багатобічним ЗМК, який створює безліч різних форм комунікації. 

Інтернет передбачає діалог, тобто зворотний зв’язок (feedback), а не монолог, який характеризує 

традиційні ЗМК. Характеристики, притаманні мережі Інтернет, такі як інтерактивність, 

оперативність, гіпертекстуальність, розширення функцій, які виконують традиційні ЗМІ - 

інформаційної та розважальної, - зумовлюють появу нових медіа та поглиняння ними старих 

медіа. Майбутнє за розвитком нових медіа та відходженням функціонування старих, 

традиційних засобів масової інформації. 

Нові інформаційні та комунікаційні технології роблять серйозний вплив на поширення і 

доставку інформації і на доступ до неї. Йдеться про глобалізацію масової інформації та 

демассифікацію. Ці обставини відкривають нові горизонти для отримання і поширення 

інформації, істотно змінюють комунікаційний пейзаж. З'являється множинність не тільки 

каналів, але і способів роботи з новинами, оформляється кілька можливостей для отримання 

інформації. Одна, традиційна – через газети, радіо, телебачення, інша – через Інтернет і банки 

даних . В останньому випадку у з'являється можливість отримувати інформацію не масову, а 

індивідуалізовану (або демассовізірованну). Ця демассифікація може, з точки зору багатьох, 

вбити ЗМІ, у всякому разі, фрагментарність та автоматизація використання інформації . І в цих 

умовах виникає проблема майбутнього ЗМІ – чи збережуться вони в інформаційному 

суспільстві і як вони можуть перетворитися. Інформатизація відкриває нові можливості 

традиційних засобів масової інформації: преса, радіо і телебачення використовують Інтернет 

для прискорення доставки свого змісту. Разом з тим, принаймні частина читачів перестає 

читати газети, користуючись інформацією через Інтернет. Багато любителів телебачення йдуть 

в Інтернет, і соціологи відзначають деякий відтік глядачів. 
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СПОРТИВНА МЕДІАКОМУНІКАЦІЯ ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ 

 

Кулик Антон Олегович 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

Дніпропетровськ, Україна 

 

Розглянуто проблему структуризації спортивної медиакомунікації, класифікації 

учасників комунікативного акту в спортивній медіакомунікації в якості структурних 

елементів: організація системи, суб'єкти (учасники) і процес взаємодії. 

Ключові слова: спорт, медиакомунікація, комунікативний акт. 

 

Рассмотрена проблема структуризации спортивной медиакоммуникации, 

классификации участников коммуникативного акта в спортивной медиакоммуникации в 

качестве структурных элементов: организация системы, субъекты (участники) и процесс 

взаимодействий. 

Ключевые слова: спорт, медиакоммуникация, коммуникативный акт. 

 

This article considers the problem of structuring the sports media communication, 

classifying participants of communicative act in the sports media communication as structural 

elements: the organization of the system, the subjects (participants) and process of interaction. 

Keywords: sport, media communication, communicative act. 

 

Вступ. Сьогодні спортивна медіакоммунікація являє собою цілісну систему. Діяльність 

будь-якої системи з момету створення передбачає досягнення обумовлених цілей, а також 

визначення «планованих» і «підсумкових» результатів внутрішньої і зовнішньої діяльності. 

Таким чином, процес взаємодії елементів в самій системі, а в нашому випадку в спортивній 

медіакомунікації, не хаотичний, як здається одразу, а строго підпорядкований певним 

«критеріям».  

Об’єкт дослідження: зв'язки, стадії самої спортивної події, від її підготовки 

(«зародження») до її закінчення (включаючи підведення підсумків), періоди створення 

журналістського твору, що розкривають особливості спорту.  

У якості мети пропонується виявлення організації системи класифікації, яка включає в 

себе кілька підсистем (інституційну, комунікативну, функціональну), які є основними 

алгоритмами в досліджуваній комунікації.  

Результати дослідження. Сучасний спорт є одним із могутніх факторів залучення людей 

до суспільного життя, формування соціальних відносин і зв’язків. Специфічні спортивні 
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відносини (міжособистісні, міжгрупові, міжнародні) втягують індивіда у систему соціальних 

відносин, що виходять за рамки спорту. Сукупність цих відносин складає основу впливу спорту 

на особистість, засвоєння нею соціального досвіду як у сфері спорту, так і в більш широкому 

масштабі. Спорт як масовий соціальний рух набув чималого значення й у якості одного з 

факторів соціальної інтеграції, тобто зближення людей і об’єднання їх у групи, організації, 

союзи, клуби на основі спільності інтересів та діяльності щодо їхнього задоволення. 

Популярність спорту, природна оцінка спортивних успіхів, порівняння їх з престижними 

інтересами народу, нації, держави роблять його зручним каналом для впливу на масову 

свідомість. Спорт давно вже зайняв одне з провідних місць у міжнародному спілкуванні. Він 

здатний посилювати соціальні зв’язки і слугувати каталізатором соціальної інтеграції. [2]. 

Інстітуційна підсистема – це така собі конструктивна база будь-якої комунікативної 

формації. Інститути виглядають як сталі соціальні, економічні відносини, які, власне кажучи, і 

структурують суспільне життя. Саме інституціональний підхід допомагає виділити в 

комунікаціях провідну групу інститутів, які «диктують» основні правила, нормативи. Якраз 

інституціональне ставлення сприяє виділенню в комунікаціях провідої групи інститутів, які 

«приписують» фундаментальні нормативи, правила. Це має відношення, в першу чергу, до ЗМІ, 

які в вищезгаданій комунікації виокремлюються як один з базових інститутів, поруч зі спортом. 

Те, що засоби масової інформації є інститутом, наводиться в працях безлічі дослідниуів 

Інший соціальний інститут, що формує спортивну медіакомунікацію, – спорт. Ще в 1970-і 

роки відомий теоретик спорту Н. І. Пономарьов писав: «Спорт – соціальний інститут 

виховання, що має характер ігрової фізичної діяльності, пов’язаної з зіставленням рівня 

розвитку фізичних і духовних здібностей» [4]. 

Професор В.І. Столяров розглядає це питання з сучасної точки зору: «В даний час спорт 

виступає як соціальна система, соціальний інститут і соціальний рух, які надають потужний 

вплив практично на всі верстви і сфери сучасного суспільства, сучасної культури, включає в 

свою орбіту освіту, політику, економіку, техніку, науку, мистецтво, засоби масової інформації, 

сферу дозвілля і т.д.» [6]. 

Останній інститут – це саме суспільство, від самої основи не тільки формує і сприяє росту 

перших двох інститутів, а й представляє гадку і цікавість аудиторії ЗМІ (включаючи цікавість 

спортивної аудиторії). «Суспільство» –   багатозначне уявлення і трактується як «об'єднання 

людей, що має закріплену сукупну територію, колективні культурні цінності та соціальні 

стандарти, що характеризуються усвідомленою соціокультурною ідентичністю її членів». На 

базі цих положень можна сміливо розглядати аудиторію ЗМІ як частинe громадянського 

суспільства. Це частково підтверджує в своїй роботі «Журналістіка як творчість» професор 

В.Ф. Олешко. Він пише: «З одного боку, певні якості аудиторії детерміновані соціально-

економічною і політичною структурою суспільства, і з цієї точки зору вона є специфічною 
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соціальною освітою. З іншого боку, вона формується, існує і розвивається тільки в рамках 

процесу масової комунікації на базі особливого роду діяльності – споживанні і сприйнятті 

матеріалів і повідомлень ЗМІ, що дозволяє визначити аудиторію як специфічну соціально-

комунікативну спільність» [3]. 

При всій різноманітності спортивної аудиторії, можна сказати, що її характер відповідає 

принципам відкритого суспільства. Згідно з позицією британського соціолога К. Поппера: 

«відкрите суспільство – тип суспільства, який характеризується динамічною соціальною 

структурою, високою мобільністю, здатністю до інновацій, критицизмом, індивідуалізмом і 

демократичною плюралістичною ідеологією» [5].  

В якості структурного елементу може розглядатися і сам процес, що складається з 

«ланцюжків» зв’язків (взаємовідносин). Наприклад, основою найпростішого «ланцюжка» може 

послужити спортивна подія, яка дає привід для журналістської інформації. «Ланцюжок» в 

цьому випадку буде йти від початку спортивного дії, потім «переходити» в його описі (поданні) 

в журналістському матеріалі, і закінчуватися реакцією на дану публікацію (сюжет) аудиторії. 

Строгий порядок визначається чіткою взаємодією між провідними учасниками спортивної 

комунікації з розподілом відповідних «обов’язків» (спортсмен показує спортивну дію, 

журналіст описує її, аудиторія сприймає інформацію). У той же час можна помітити, що на 

спортивну медіакомунікацію мають вплив і інші різноманітні інститути (зокрема, політика, 

економіка, бізнес, мистецтво, освіта, шоу-індустрія і т.д.), але їх роль в даному процесі багато в 

чому другорядна, в порівнянні з трьома вищезгаданими інстітутами - «ЗМІ», «спортом» і 

«суспільством» [1]. 

Висновки. Тож в ході дослідження ми визначили, що спортивна комунікація має всі 

структурні характеристики, що дозволяють їй повноцінно функціонувати, незважаючи на деякі 

недоліки в самій системі (зокрема, нестійкість в класифікації, недостатня вивчення стадій і 

рівнів самого процесу, визначення чітких меж між зовнішньої і внутрішньої структурою і т.д.). 
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СТВОРЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ  

«СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ ВИДАВНИЦТВА» (ІНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ) 

 

Фруктов Микита 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
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Анотація: в статті розглянуто основні принципи упорядкування сучасних українських 

видавництв, окреслені поняття «видавництво» та «база даних», виокремленні критерії, яким 

повинно відповідати сучасне видавництво, сформульовані необхідні інформаційні компоненти 

бази даних. 

Ключові слова: видавництво, база даних, принцип класифікації. 

 

Видавнича справа в Україні відносно молода, що пояснюється її інтегрованістю у 

глобальний пострадянський простір. На сьогоднішній день реальні перспективи 

підприємницької діяльності у видавничій сфері досі є малодослідженими. З одного боку, це 

зумовлено складним суспільно-економічним станом країни, з іншого – ігноруванням 

видавничого питання владою.  

Варто відзначити, що на сьогодні немає ефективного інструменту відслідковування 

кількості діючих видавництв, які б відповідали вимогам сучасності. Для потрапляння до 

Державного реєстру видавців, виготівників та розповсюджувачів достатньою є реєстрація 

видавництва в юридичному полі та внесення грошового внеску. За рахунок цього, 

спостерігається тенденція до значної відмінності у цифрах між зареєстрованими та діючими 

видавництвами. За останні роки відбувалися спроби упорядкування суб’єктів видавничої 

справи, до яких належать і видавництва. 

Перш за все, слід сформулювати поняття «сучасне видавництво» та критерії, яким воно 

повинно відповідати. В.І. Теремко визначає видавництво, як: «створене у відповідній 

організаційно-правовій формі підприємство, головним змістом діяльності якого є підготовка, 

випуск і реалізація друкованої продукції, електронних і комбінованих видань» [1]. 

Спираючись на подане визначення, були сформульовані критерії поняття «сучасне 

видавництво». Сучасне видавництво повинно бути діючим, тобто, безпосередньо займатись 
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видавничою діяльністю. Наступним критерієм є наявність сайту видавництва, що зумовлено не 

лише потребою ефективного просування продукції та створення іміджу сайту, а й вимогами 

глобального інформаційного суспільства. Наразі, спеціалізований ресурс, що містив би 

видавництва, які відповідають окресленим критеріям відсутній. 

Згідно стандарту ISO/IEC 2382:2015, база даних – це сукупність даних, організованих 

відповідно до концепції, яка описує характеристику цих даних і взаємозв’язки між їх 

елементами; ця сукупність підтримує щонайменше одну з областей застосування [2]. База даних 

повинна забезпечувати зручність пошуку, повноту та доступність інформації. Розглянемо ці 

характеристики детальніше.  

Зручність пошуку полягає у такій структурній організації інформації, за якої у ланці 

запит-інформація немає проміжних ланок. Це означає, що при запиті, користувач бази даних 

отримує саме ту інформацію, яку він шукав, що не потребує подальших переходів до інших 

елементів та непотрібних витрат часу. 

Повнота виражається у вичерпності поданої інформації. В нашому випадку, повнота являє 

собою максимально можливу кількість видавництв, доступних для пошуку. Сюди ж можна 

віднести наявність допоміжної інформації, яка може бути корисною потенційному споживачу: 

контактні дані видавництва, географічне положення, дані про випуск продукції тощо. 

Доступністю інформації є можливість швидкого та зручного доступу. Швидкість та 

зручність, в свою чергу, залежать від наявності у потенційного споживача доступу до мережі 

Інтернет. В наш час, масової інформатизації та технологізації, доступ до Інтернету є майже в 

будь-якій точці земної кулі з багатьох видів сучасних пристроїв. 

Видавництва, розміщені в базі, на наш погляд, можна розподілити за трьома принципами: 

алфавітний (назва), географічний (територія) та тематичний (тематика). Відповідно до такого 

розподілу, до структурних компонентів бази даних входять три окремі блоки, які містять 

перелік видавництв.  

Алфавітна класифікація впорядковує видавництва відповідно до їх назви. Для зручності 

користування та запобігання необхідності створення сторінки на кожну літеру української 

абетки, на сторінці розміщені кнопки з літерами, які прив’язані до конкретних частин переліку. 

При натисненні на одну з них, за рахунок встановлених якорів, відбувається автоматичний 

перехід до списку видавництв, назва яких починається на обрану літеру. 

Географічний принцип поданий у вигляді графічного зображення певного регіону України 

та переліку видавництв, які знаходяться на його території. Графічне зображення регіону 

подається з метою візуалізації інформації та поліпшення пошуку для користувача. 

Тематичний принцип є подібним до географічного. Поряд з графічним зображенням, яке 

характеризує конкретну тематику, подано перелік видавництв, продукція яких відповідає 

обраній тематиці. 
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База даних не вимагає великої кількості інформації щодо видавництв, тому слід 

обмежитись наступними компонентами: 

1. назва видавництва; 

2. посилання на сайт видавництва; 

3. місцезнаходження видавництва; 

4. тематика видавничої продукції. 

Назва видавництва є обов’язковою складовою його ідентифікації серед інших. Великі або 

відомі видавництва найчастіше шукають саме за назвою.  

За допомогою технічних засобів конструктора, ми додали посилання на сайт видавництва 

в його назву. Під час наведення миші на назву відбувається зміна анімації курсору, що вказує 

користувачу на можливість виконання дії шляхом натиснення. Після натиску відбувається 

перехід на сайт видавництва, сторінка якого відкривається у новому вікні. Сторінка ресурсу, 

при цьому, залишатиметься активною. 

Тематика видавничої продукції окреслює наявний у видавництві асортимент видань, 

відповідно до якого потенційний споживач приймає рішення щодо переходу на той чи інший 

сайт видавництва та подальшого вивчення його видань. 

На шляху до наповнення бази даних, можуть виникнути труднощі, зумовлені наступними 

чинниками: відсутність сайту, не активність сайту, відсутність інформації про видавництво, 

відсутність інформації щодо тематики видань. Подолання цих перепон є необхідною умовою 

створення бази даних. 
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Анотація: Розглянуті відомі міфи щодо розвитку дитячого білінгвізму. Скасовані та 

поясненні міфи, що заважають ранньому опануванню іноземною мовою та знижують 

ефективність. 

Ключові слова: bilingual, children, early stages, common myth. 

 

Language acquisition is very similar for monolingual and bilingual children, although some 

experts view bilingualism as a specialized case of language development. Children growing up in 

homes where two different languages are spoken usually acquire both languages simultaneously. 

Although their acquisition of each language may be somewhat slower than that of children who are 

acquiring a single language, their development in the two languages combined is equivalent to that of 

monolingual children.  

There are two major patterns of bilingual language development, both occurring before the age 

of three. Simultaneous bilingualism occurs when a child learns both languages at the same time. In the 

early stages of simultaneous bilingual language development, a child may mix words, parts of words, 

and inflections from both languages in a single sentence. Sometimes this occurs because a child knows 

a word in one language but not in the other. Some bilingual children initially resist learning words for 

the same thing in two languages. Children also may experiment with their two languages for effect. 

During the second stage of bilingual language development, at age four or older, children gradually 

begin to distinguish between the two languages and use them separately, sometimes depending on 

where they are. One language may be used less formally to talk about home and family, whereas the 

other language may be used more formally, perhaps for relating events that took place outside the 

home. Often children find it easier to express a specific idea in one language rather than the other. 

Bilingual children also go through periods when one language is used more than the other. Some 

children may begin to prefer one language over the other, particularly if that language is spoken more 

frequently in their home or school. Bilingual children usually are not equally skilled in both languages. 

Often they understand more in one language but speak more in the other. 
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Sequential bilingualism occurs when children use their knowledge of and experience with a first 

language to rapidly acquire a second language. The first language may influence the way in which they 

learn and use their second language. Learning the second language is easier for children if the sounds, 

words, and vocabulary of the languages are similar. 

Bilingual language development usually proceeds more smoothly when both languages are 

introduced early and simultaneously. When the parents each use a different language with their child, 

the child is less likely to experience language confusion. 

Research indicates that there are numerous advantages to bilingualism. Bilingualism has been 

reported to improve the following skills: 

 verbal and linguistic abilities 

 general reasoning 

 concept formation 

 divergent thinking 

 metalinguistic skills, the ability to analyze and talk about language and control language 

processing 

Despite the benefits of children bilingualism, some common myths appeared that interfere with 

early language acquisition. 

Bilingualism causes language delay 

While a bilingual child’s vocabulary in each individual language may be smaller than average, 

his total vocabulary (from both languages) will be at least the same size as a monolingual child [10, 

15]. Bilingual children may say their first words slightly later than monolingual children, but still 

within the normal age range (between 8-15 months) [11]. And when bilingual children start to produce 

short sentences, they develop grammar along the same patterns and timelines as children learning one 

language [5]. Bilingualism itself does not cause language delay [10].  A bilingual child who is 

demonstrating significant delays in language milestones could have a language disorder and should be 

seen by a speech language pathologist 

When children mix their languages it means that they are confused and having trouble 

becoming bilingual.  

When children use both languages within the same sentence or conversation, it is known as 

“code mixing” or “code switching”. Examples of English-French code-mixing: “big  bobo” (“bruise” 

or “cut”), or “je veux aller manger tomato” (“I want to go eat..”) [10]. 

Parents sometimes worry that this mixing is a sign of language delay or confusion. However, 

code mixing is a natural part of bilingualism [17] 

Many researchers see code mixing as a sign of bilingual proficiency. For example, bilingual 

children adjust the amount of code-mixing they use to match that of a new conversational partner 

(someone they’ve never met before who also code mixes) (5).  It has also been suggested that children 
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code-mix when they know a word in one language but not the other [13] Furthermore, sometimes 

code-mixing is used to emphasize something, express emotion, or to highlight what someone else said 

in the other language. For example, “Y luego йl dijo STOP” (Spanish mixed with English: "And then 

he said STOP!") [10] 

Therefore, code-mixing is natural and should be expected in bilingual children. 

A person is not truly bilingual unless he is equally proficient in both languages. 

It is rare to find an individual who is equally proficient in both languages [16]. Most bilinguals 

have a “dominant language”, a language of greater proficiency. The dominant language is often 

influenced by the majority language of the society in which the individual lives [6]. An individual’s 

dominant language can change with age, circumstance, education, social network, employment, and 

many other factors [16].  

An individual must learn a second language as a young child in order to become bilingual.  

There is a “Critical Period” theory that suggests that there is a window of time (early childhood) 

during which a second language is most easily learned. This theory has led many people to believe that 

it is better to learn a second language as a young child. Young children have been found to achieve 

better native-like pronunciation than older children or adult second language learners. And they seem 

to achieve better long-term grammatical skills than older learners [10].  But other findings have called 

the idea of a critical period into question. For example: 

 Older children (in middle elementary school) have been shown to have advantages when 

learning “academic” English. “Academic” language refers to the specialized vocabulary, grammar, and 

conversational ability needed to understand and learn in school [10]. This is likely easier for older 

children because they learn their second language with more advanced cognitive skills than younger 

children, and with more experience with schooling and literacy [10].  

 Older children and adults seem to be advantaged when initially learning vocabulary and 

grammar [10, 16, and 18].   

Therefore, while younger children seem to become more “native-like” in the long-term, older 

children may pick up vocabulary, grammar, and academic language more easily in the initial stages of 

language learning. 

Parents should adopt the “one parent-one language” approach when exposing their child to 

two languages. 

Some parents may choose to adopt the “one parent-one language” approach, where each parent 

speaks a different language to the child. While this is one option for raising a bilingual child, there is 

no evidence to suggest that it is the only or best way to raise a child bilingually, or that it reduces code 

mixing [10].  Parents should not worry if they both speak their native language to the child or if they 

mix languages with their child [19], as it has been recognized that children will mix their languages 
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regardless of the parents’ approach [10].  Many approaches can lead to bilingualism. Parents should 

speak to their child in a way that is comfortable and natural to them. 

If you want your child to speak the majority language, you should stop speaking your home 

language with your child. 

 Some parents attempt to speak the majority language to their child because they want their child 

to learn that language, even if they themselves are not fluent in the majority language. This can mean 

that conversations and interactions do not feel natural or comfortable between parent and child. There 

is no evidence that frequent use of the second language in the home is essential for a child to learn a 

second language [10].  Furthermore, without knowledge of a family’s home language, a child can 

become isolated from family members who only speak the home language. Research shows that 

children who have a strong foundation in their home language more easily learn a second language. 

Children are also at great risk of losing their home language if it is not supported continually at home. 

Taking into account all the research in the area, some factors should be taken into consideration 

to extend the benefits of bilingualism, but they are not supposed to be the milestones. 
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Анотация: В статье рассмотрены инновационные методы повышения качества 

образовательного процесса в профессионально-практической подготовке студентов колледжа. 

Представленные в статье методы обучения позволяют воспитывать компетентных 

профессионалов, умеющих ориентироваться в изменяющихся условиях, готовых решать 

производственные задачи любой сложности, способных к самообразованию и саморазвитию. 

Ключевые слова: медиасреда, электронные образовательные ресурсы, творческое 

развитие личности, информационно активные методы и формы обучения, практико-

ориентированные задачи. 

 

Отличительной чертой современного специалиста любой области является не только 

наличие фундаментальных знаний в профессиональной деятельности, но и необходимость 

владения совокупностью программных средств, которые помогут ему ориентироваться в 

информационном пространстве. Таким образом, задача преподавателя высшего учебного 

заведения – воспитать профессионала с активной жизненной позицией, компетентного в своей 

сфере деятельности, с умением ориентироваться в изменяющихся условиях, готового решать 

профессиональные задачи, способного к самообразованию, саморазвитию и самореализации. 

Средствами, способными помочь в осуществлении данной задачи становятся электронные 

ресурсы, функционирующие на базе новых информационных технологий и составляющие основу 

для становления современной медиасреды. 

Мультимедиа представляет собой быстро развивающуюся информационную технологию, 

которую отличают: интеграция в одном программном продукте различных видов информации, 

работа в режиме реального времени, а также новый уровень интегрированного общения 

«человек - компьютер». Информационные технологии позволяют создавать такие электронные 

средства обучения, которые интегрируют свойства практически всех традиционных средств, 

использовать, корректировать и сохранять опыт, содержащий в информационных средах, 
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обмениваться им, сочетать достижения педагогических и информационных технологий, 

минимизировать расходы на обучение.  

В условиях перехода к разным инновационным моделям и методам обучения, общие 

принципы и подходы в организации образовательного процесса повышают свою эффективность 

в профессионально-практической подготовке студентов колледжей. 

Внедрение инновационных технологий в условиях тотальной информатизации 

образования считается в настоящее время прогрессивным шагом, повышает мотивацию 

обучения и способствует интенсификации учебной деятельности. Для повышения качества 

образовательного процесса преподаватель в своей работе может использовать электронные 

образовательные ресурсы, такие как презентации, видеолекции, видеоконференции, 

электронные учебники, мультимедиа курс, компьютерные модели, образовательные порталы, 

образовательные ресурсы удаленного доступа и другие. Каждый тип электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе решает ограниченный круг 

специфических задач, поэтому их использование возможно в качестве вспомогательного 

материала в образовательном процессе с традиционными педагогическими технологиями и в 

сочетании друг с другом. 

Современные методы образования основаны на принципах, которые фактически 

заставляют пересмотреть роли преподавателя и студента. Обязательства преподавателя при 

применении инновационных технологий заключается в том, чтобы создать в учебной 

аудитории такие условия, которые бы позволили развить у студентов умение критически 

мыслить, анализировать, побуждать их к тому, чтобы в процессе дискуссии поделиться своими 

мыслями, идеями, знаниями и опытом. Обязательства студента заключается в том, чтобы 

обогащая своей творческой энергией учебный процесс, принять на себя долю ответственности 

за его результативность. При этом студенты должны осознавать, что преподаватель находится в 

аудитории для того, чтобы помочь им, и они должны воспользоваться этим в полной мере, 

однако основная ответственность за то, чему они научились, лежит на них. 

Учебно-методический комплекс по каждой дисциплине, опирающийся на использование 

отдельных элементов информационных технологий, обеспечивает повышение эффективности 

взаимодействия преподавателя и студента в образовательном процессе и новое качество 

образовательной среды. Особенностью учебно-методических комплексов по дисциплинам, 

использующих электронные образовательные ресурсы, является то, что они оптимально 

сочетают систематизацию теоретических знаний и практических навыков студентов, повышают 

качество текущего контроля успеваемости, развивают навыки самоконтроля студентов, 

позволяют актуализировать и сохранить интерес студента к выбранной профессии. 
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Каждый тип электронных образовательных ресурсов, включенный в учебно-методический 

комплекс, имеет свои преимущества и вносит разный вклад в повышение эффективности 

образовательного процесса. 

Не стоит забывать и о творческом потенциале современных студентов, который во многом 

является движущей силой в овладении профессиональных знаний. Так на смену образованию, 

дающему высокий уровень общих знаний, должно прийти образование, ориентированное на 

творческое развитие личности каждого обучающегося. Системное становление творческой 

личности будет обеспечивать гармонизированный образовательный процесс, построенный на 

принципиально новых методологических основаниях, протекающий в результате творческой 

деятельности взаимодействия преподавателей и студентов и предполагающий превращение 

студента из пассивного объекта профессиональной подготовки в субъект взаимодействия. В 

современных условиях творческая личность становится востребованной на всех ступенях 

развития. Для того чтобы выжить в ситуации постоянных изменений, а также адекватно на них 

реагировать, будущий специалист должен активизировать свой творческий потенциал. Однако 

традиционные подходы к организации профессионального образования не учитывают в полной 

мере специфику и особенности профессиональной деятельности выпускников в современных 

условиях. 

Переход от информативных к активным методам и формам обучения студентов, через 

включение в учебную деятельность самих, является необходимым условием для плодотворной 

реализации задач. Перед профессионально-техническими колледжами поставлены задачи: 

обучение будущих специалистов фундаментальными знаниями; приучение студентов к 

самостоятельному получению информации за короткое время и развитие творческого 

мышления; обучение умениям научного исследования; воспитание разностороннего и 

культурного человека. 

Во время работы над созданием электронных образовательных ресурсов, модель 

«преподаватель – студент», дает возможность подачи лекционного материала более наглядно, 

доступно, динамично. В тоже время сохраняется принцип научности. Приобретенный опыт 

практической деятельности может быть использован будущими специалистами для решения 

проблем, возникающих в повседневной жизни, в быту, на производстве. Практико-

ориентированные задания повышают эффективность образовательного процесса за счет 

повышения мотивации к освоению данной области познания, которая проявляется только в 

условиях лично значимых для студентов. 

Использование электронных ресурсов в образовательном процессе значительно влияет на 

формы и методы представления учебного материала, характер взаимодействия между 

обучаемым и педагогом, и, соответственно, на методику проведения занятий в целом. Вместе с 
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тем электронные средства обучения не заменяют традиционные подходы к обучению, а 

значительно повышают их эффективность.  

Компьютерные инновационные технологии призваны стать не дополнительным 

«довеском» в обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, 

значительно повышающей его эффективность.  
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Анотація: Досліджено ринок коропоративних облігацій як джерела фінансування 

інноваційної діяльності українських підприємств, рекомендовано напрями збільшення 

доступності таких джерел фінансування та їх ролі в забезпеченні українських підприємств 

необхідними фінансовими ресурсами. 

Ключові слова: фінансовий ринок, боргові цінні папери, боргові зобовязання, корпоративні 

облігації, емісія. 

 

Вступ. Аналіз сучасної економічної практики свідчить, що високих результатів 

підприємства можуть досягати на основі системного спрямування, новітніх досягнень у свою 

виробничу діяльність, що сприяє випуску конкурентоспроможних товарів, виробничих і 

транспортних засобів, освоєння нових ринків і форм організації виробництва, систематичній і 

цілеспрямованій інноваційній діяльності. Для розробки фундаментальних і прикладних 

проблем і їх ефективного впровадження у виробництво потрібна науково обґрунтована система 

фінансування, яка повинна мати комплексний підхід, враховувати синергічний ефект, виходити 

з оптимального співвідношення власних і позикових засобів, враховуючи потенціал економіки, 

можливості наукових, фінансових і адміністративних структур, мати багатоканальний характер.  

Метою роботи є аналіз сучасного стану та вдосконалення ринку боргових зобов’язань як 

джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств в Україні. 

Основна частина. Досі традиційним інструментом фінансування інноваційної діяльності 

в Україні лишаються власні кошти підприємств (прибуток та амортизаційні відрахування), що 

складає 85% загальних джерел фінансування [1]  (рис. 1). 

Разом з тим фінансування інновацій залишається на вкрай низькому рівні, про що можуть 

свідчити зокрема показники інноваційної активності. 
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Рис.1. Структура джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні 

Джерело: побудовано за  [1] 

Так, наприклад, питома вага підприємств, що займаються інноваціями за весь період з 

2000 року не перевищував 18%, а більше половини (66% у 2014 році) загальних витрат 

складають витрати на придбання обладнання та програмного забезпечення, в свою чергу 

витрати наукові дослідження та розробки не перевищують 23%  [1]. Отже насьогодні 

фінансування інноваційної діяльності підприємств здійснюється переважно в технологічну 

структуру реальних інвестицій. Однак сучасні реалії глобалізованого світу вимагають 

динамічного розвитку економічних суб’єктів, зокрема через фінансування досліджень і 

розробок, які мають перетворюватися у реальні проекти і впливати на технологічну структуру 

виробництва. 

Все вищезгадане вимагає пошуку нових, а в умовах гострої нестачі традиційних засобів – 

альтернативних джерел фінансування інноваційної діяльності. 

Поміж інших можливих джерел фінансування інновацій підприємств виділимо залучення 

коштів на ринку боргових зобов’язань. Одним з джерел залучення коштів в фінансування 

інноваційної діяльності підприємств є розміщення корпоративних облігацій та інших 

інструментів ринку боргових цінних паперів. В Україні це джерело на жаль не набуло 

достатньої популярності, хоча залучення капіталу за рахунок емісії боргових зобов’язань має 

ряд переваг над банківським кредитуванням, в т.ч. у сфері фінансування інноваційної 

діяльності. Зокрема що стосується значно довшого терміну користування позиковими коштами, 

диверсифікації кредиторів, відсутність вимог до забезпечення, нижча вартість залучення тощо. 

За останні роки ринок боргових цінних паперів в Україні демонстрував нестійку динаміку, 

значний спад спостерігався у 2009-2010 рр., що було зумовлено глобальною фінансової кризою. 

В посткризові роки спостерігалося активне пожвавлення на ринку корпоративних боргових 
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цінних паперів, хоча в останні роки спостерігається помітний спад, 2015 року обсяг емісії знову 

скоротився до кризового 2009 р. (рис.2).  

Рис. 2. Динаміка випуску корпоративних облігацій нефінансового сектору  

у 2007-2015 рр. 

Джерело: побудовано за  [2] 

Помітна і інша тенденція – різкого скорочення порівняно з 2007-2008 роками кількості 

емісій. Якщо в кризові 2009-2010 роки це пояснювалося різким зменшенням обсягу емісій, з 

його зростанням в посткризові роки кількість випусків значно не змінилася, що вказує на 

значне зростання (у 4 рази) обсягу одного випуску облігацій. Вказане свідчить, що таке 

джерело залучення коштів як емісія облігацій стали використовувати лише великі компанії, в 

той час як середній бізнес (який часто також є носієм інновацій) не розглядає це джерело як 

спосіб мобілізації коштів, в т.ч. і для фінансування інноваційної діяльності. 

В цілому роль корпоративних облігацій у мобілізації вітчизняними підприємствами 

позикових коштів як джерела фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності 

залишається незначною. В цілому обсяг фінансових ресурсів, залучених від нових емісій 

боргових цінних паперів не перевищує 3% порівняно з банківським кредитуванням [3].   

Окрім того практично кожен п’ятий випуск облігацій в Україні здійснюється без 

розміщення інформації в Електронній системі комплексного розкриття інформації емітентами 

облігацій, які перебувають у лістингу, ігноруються вимоги щодо присвоєння емісіям облігацій 

кредитного рейтингу, кошти, залучені в результаті емісії, спрямовуються на цілі, які суперечать 

проспекту емісії тощо [3]. Все це  може вказувати на фіктивний характер таких емісій, які 
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орієнтовані не на мобілізацію фінансових ресурсів, а на реалізацію певних фінансових схем, 

здебільшого для податкової оптимізації. 

На заваді активізації ринків боргових цінних паперів підприємств стоять також 

законодавчі перепони. Так, зокрема, українське законодавство забороняє українським 

підприємствам емітувати цінні папери, номіновані у валютах, відмінних від гривні. Тому для 

емісії, наприклад, євробондів український емітент змушений створювати закордоном компанію 

спеціального призначення. Однак, з огляду на українське податкове законодавство, це значно 

збільшує вартість залучення коштів. 

Висновок. Отже збільшенню ролі ринку боргових цінних паперів як джерела в 

фінансуванні інноваційної діяльності підприємств має сприяти виважена та послідовна 

державна політика з удосконалення інфраструктури фінансових ринків, зменшення витрат при 

розміщенні цінних паперів, в т.ч. і через зміну податкового законодавства, вдосконалення 

вимог щодо прозорості корпоративного управління тощо. 
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Анотація: Проаналізовано погляди вітчизняних науковців щодо актуальних проблем аудиту. 
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Грошові кошти відіграють значну роль як в економіці в цілому, так і в життєдіяльності 

окремого підприємства, адже переважна більшість економічних відносин між суб’єктами економіки 

відбувається в грошовій формі. Грошові кошти є найбільш ліквідними активами підприємства, і саме 

тому дуже часто стають об’єктами крадіжок та зловживань. Саме тому аудит грошових коштів, що 

включає в себе перевірку обліку, документів та операцій, пов’язаних з грошовими коштами, 

залишається актуальним, адже спрямований на збереження майна власників підприємств. 

Дослідженню аудиту грошових коштів присвячено роботи наступних вітчизняних науковців: 

Очеретько Т. І., Євсєєнко В. О., Соболева В. М., Гуцаленко Л. В., Павлєнової К. О., Кодацького В. П., 

Гришко Н. В., Ковальової О. В. та інших. 

Аудиту операцій з грошовими коштами підприємства притаманні проблеми, що стосуються 

аудиту як виду практичної діяльності в цілому.  

Очеретько Т. І. та Євсєєнко В. О. вважають, що основними проблемами аудиторської діяльності 

в Україні є: недостатність вітчизняної спеціальної літератури; відсутність чітко регламентованих і 

закріплених на державному рівні стандартів аудиту; недовіра до аудитора та до якості надавання 

аудиторських послуг; незначний період функціонування ринкових механізмів регулювання та 

відповідних механізмів державного фінансового контролю в Україні; наявність великої кількості 

фінансових порушень, нецільового та неефективного використання державних ресурсів; обмеження 

на законодавчому рівні ефективності результатів аудиту [0].  
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Соболев В. М. актуальними проблемами розвитку аудиту в Україні вважає суперечливість 

західної системи бухгалтерських принципів, на якій будуються Міжнародні стандарти аудиту, 

українським принципам обліку; недостатній контроль якості аудиторських послуг; відсутність 

практичного досвіду аудиторів, тісний ринок аудиторських послуг; не конкурентоспроможність 

вітчизняних аудиторських фірм у порівнянні з міжнародними [2]. 

Гуцаленко Л. В. виокремлює такі основні проблемні аспекти надання аудиторських послуг в 

Україні: недосконалість методичних та теоретичних розробок з аудиторського контролю; брак 

достатнього досвіду аудиторської діяльності; недостатня кількість кваліфікованих аудиторських 

кадрів; недотримання аудиторами якості аудиторських послуг; відсутність штрафів та покарань за 

недостовірність звіту аудитора; низька довіра до аудитора; відсутність чіткого механізму формування 

ціни аудиторських послуг; відсутність методичних рекомендацій з питань комп’ютеризації аудиту 

[3].  

Павлєнова К. О. окрім вищезазначених, виділяє ще кілька проблем, що стосуються розвитку 

аудиту в Україні: значний негативний вплив «тіньового» бізнесу; негативний вплив дослівного 

перекладу закордонних стандартів і концепцій без врахування особливостей економічного розвитку 

нашої країни; відсутність типових форм документів з аудиту; громадські професійні організації 

обліковців не є масовими, тому це стримує процес обговорення та вирішення проблемних питань 

практики обліку та аудиту [4].  

Результати аналізу поглядів науковців щодо проблем аудиту з грошовими коштами 

підприємства узагальнено в табл. 1. 

 

Таблиця 1. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Гришко Н. В., 

Ковальова О. В. [6] 

+ - - - - - + - + - + 

Гуцаленко Л. В. [3] + - + + - - + - + - - 

Кодацький В. П. [5] - - - - - - + - + - - 

Очеретько Т. І., 

Євсєєнко В. О. [0] 

+ + + + + - - - - - - 
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Павлєнова К. О. [4] - - - - - + - - - + + 

Соболєв В. М., 

Слюніна Т. Л.,  

Розіт Т. В. [2] 

- - - + - + + + - - - 

 

Крім загальних проблем, є специфічні. що стосуються саме аудиту грошових коштів. На думку 

В.П. Кодацького [5], проведення аудиту грошових коштів потребує значної уваги аудиторів, 

професійних навичок та відмінного знання нормативно-правової бази, оскільки це досить 

трудомістка процедура, що передбачає встановлення достовірності даних щодо наявності та руху 

грошових коштів, повноти і своєчасності відображення інформації в зведених документах та 

облікових регістрах, правильності ведення обліку грошових коштів і розрахунків відповідно до 

прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності господарюючого 

суб’єкта.  

На думку Гришко Н. В. та Ковальової О. В. до проблемних питань аудиту грошових коштів 

слід віднести: недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю за готівкою; 

брак достатнього досвіду аудиторської діяльності; недостатню кількість кваліфікованих 

аудиторських кадрів; відсутність типових форм документів з аудиту грошових коштів; відсутність 

методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації аудиту грошових коштів тощо [6]. 

Отже, до основних проблем аудиту грошових коштів можна віднести наступні: відсутність 

практичного досвіду аудиторів, недостатність літератури та методичного забезпечення з аудиту, 

недостатній контроль якості аудиторських послуг та відсутність покарань за надання неякісних 

послуг, недостатня кількість кваліфікованих аудиторів, недовіра до аудитора та якості аудиторських 

послуг, неврахування особливостей українського обліку при використанні закордонних стандартів і 

концепцій, відсутність типових форм документів з аудиту. 
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Галузь «Біологія»: 

 

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕЗІНКИ ДЕПОНУЮЧОГО ТИПУ 

 

Дунаєвська Оксана Феліксівна 

Кандидат біологічних наук, доцент 

Житомирський національний агроекологічний університет,  

Україна, м. Житомир 

 

В результаті гістологічних, морфометричних досліджень встановлені особливості 

селезінки депонуючого типу у коней і собак. Характерними ознаками є: розвиненість опорно-

скоротливого апарату, значна перевага об’єму червоної пульпи над білою, незначна відносна 

площа маргінальної зони, невелика кількість лімфоїдних вузликів, наявність періартеріальної 

зони у вигляді тонких тяжів. У коней визначили більші, ніж у собак, відносну масу селезінки і 

відносну площу опорно-скоротливого апарату. 

Ключові слова: селезінка, морфологія, кінь, собака, пульпа, капсула, трабекули. 

The spleen`s features depot type in horses and dogs established for result histological, 

morphometric studies. The characteristic features are: maturity of support-contractile apparatus, a 

significant advantage over the volume red pulp of white, a small area relative marginal zone, a small 

amount of lymphoid nodules, zone near the arteries in the form of thin strands. The spleen`s relative 

weight and the area of support-contractile apparatus identified in horses more than dogs. 

Key words: spleen, morphology, horse, dog, pulp, capsule, trabeculae. 

 

Найбільшу функціональність селезінка має у ссавців та людини. Вона виконує 

фільтраційну, очисну, імунну, кровотворну, депонуючу функції. Селезінка здійснює 

екстрамедулярний гемопоез, синтезує біологічно активні сполуки різних груп, приймає участь в 

обміні речовин [5]. Відповідно до різноманітних функцій селезінка має складну морфологічну 

будову. Вона складається з опорно-скоротливого апарату, до якого належать капсула і 

трабекули і паренхіми або пульпи. Паренхіма селезінки включає два відділи з різним ступенем 

будови і функціями: білу (БП) і червону пульпи (ЧП) [1, 8].  
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В залежності від співвідношення БП і ЧП виділяють 2 типи селезінок: імунний тип з 

вираженим розвитком БП; метаболічний тип, при якому значно переважає ЧП [9] або їх ще 

називають захисна і депонуюча [7] та метаболічна і резервуарна [6]. На основі гістологічної та 

морфометричної оцінки функціональних зон селезінки [1] виділяють чотири групи ссавців: 

тварини з гарно вираженою депонуючою функцією селезінки; тварини з «селезінкою захисту»; 

«змішаного типу»; тварини, у яких селезінка слабо розвинута і функціонально мало активна. 

Враховуючи активну роль в підтримці імунологічної реактивності інших органів імунного 

гомеостазу, варіанти будови органу не відображаються в цілому на діяльності організму [9]. 

Відповідно до наукових тематик кафедри анатомії і гістології Житомирського 

національного агроекологічного університету “Вивчення стану вітамінно-мінерального обміну 

та корекції статевого циклу у собак на забрудненій радіонуклідами території” (номер державної 

реєстрації 0199 U 001822) та «Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при 

патології» (№ державної реєстрації 0113V000900) було проведено морфологічне дослідження 

селезінки у фазі морфофункціональної зрілості органу у статевозрілих тварин обох статей у 

співвідношенні 1:1 безпорідних собак (вік 2-4 роки) і коней української верхової породи (4-8 

років) згідно методологічних рекомендацій [2]. 

До тварин, що мають виражену депонуючу функцію селезінки згідно різних наукових 

досліджень належать кінь і собака [1,6,7,9]. З загального об’єму крові організму в селезінці 

може депонуватися у собаки 10-15 %, а у коня до 18 % її кількості [6]. Нами було з’ясовано 

особливості морфологічної будови органу у порівняльному аспекті. Відносна маса селезінки 

коней становить 0,478±0,0032 %, собак – 0,135±0,027 %. Аналіз морфометричних досліджень 

свідчить, що відсоткова частка сполучнотканинної основи селезінки собак становила 6,62±0,26 

% та 13,64±1,13 % у коней. Опорно-скоротливий апарат тварин характеризувався добре 

розвиненою капсулою і системою трабекул. Трабекули виявлялися сполучні, радіальні 

(капсулярні), пульпарні. Інколи трабекули, що відходять з протилежних сторін капсули 

селезінки, з’єднуються між собою і утворюють сітчастий каркас. Капсула і трабекули утворені 

щільною волокнистою сполучною тканиною з колагеновими і еластичними волокнами та 

пучками гладких м’язових клітин. Кількість трабекул, які безпосередньо відходять від капсули 

значно менша, ніж таких, які містяться всередині органу. Відносна площа трабекулярного 

апарату займає 7,92±1,05 % у коней та 4,16±0,96 у собак, це 58,07 % та 62,87 % відповідно від 

загальної кількості опорно-скоротливого апарату. Очевидно, ці показники обумовлюються 

депонуючою функцією селезінки. Пульпа селезінки тварин чітко розмежована на БП і ЧП. БП 

селезінки коня належить 7,43±0,74 % відносної площі селезінки, у собаки – 8,12±0,39 %. У 

складі БП виділяють лімфоїдні вузлики і періартеріальні лімфоїдні піхви. Характерною 

особливістю БП селезінки досліджуваних тварин є наявність невеликої кількості лімфоїдних 

вузликів та тонких нечітко відокремлених від оточуючих тканин тяжів, розташованих навколо 
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пульпарних артерій (періартеріальні лімфоїдні піхви). На периферії вузликів розташована 

маргінальна зона, яка вважається ключовою структурою селезінки, оскільки тут відбувається 

кооперативна взаємодія Т- і В-лімфоцитів і розпочинається імунна відповідь. У собак і коней 

вона виражена слабо. Так, відносна площа її у коней становить лише 2,02±0,12 %, у собак вона 

виявлялась у вигляді щільного лімфоцитарного обідка. Червона пульпа займала 78,94±4,39 % 

маси селезінки коня та 85,26±0,86 % у собаки. Основою ЧП є ретикулярна тканина з 

численними клітинами крові, що надають їй червоного забарвлення, макрофагами. У ЧП, яка 

заповнювала простір між лімфоїдними вузликами і трабекулами, виявлялось багато артеріол, 

капілярів, венозних синусів. Співвідношення червоної до білої пульпи становило 10,5:1 у собак 

та 10,6:1 у коней. Співвідношення відносних площ опорно-скоротливого апарату, білої та 

червоної пульпи становить 1:0,54:5,79 у коней та 1:1,2:12,9 у собак. 

Таким чином, для селезінки депонуючого типу характерним є: значна перевага червоної 

пульпи над іншими структурними елементами органу, добра розвиненість трабекулярного 

апарату, особливо, судинних та сполучних трабекул, формування сітчастого каркасу з 

капсулярних трабекул, незначний розвиток білої пульпи, в тому числі і маргінальної зони. 
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