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Ukrainian-Chinese Educational Cooperation on the basis of NUS experience 

 
Alexander Sergeevich Ryzhkov 
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e-mail: oleksandr.ryzhkov@nuos.edu.ua 
 
At NUS it is used to consider teacher as a person who seeks to help the student to learn the necessary knowledge 

and skills required by educational standards. Based on this consideration the calculation to quantify the quality of 

teaching is taken as a standard [1,2,3]. This calculation is used for the evaluation of the educational process for Ukraine, 

but for assessing the implementation of international educational programs it is applied first time. In literature no data on 

the existence of an universal computing program for calculation of a quantitative assessment of the quality of teaching. 

Therefore, to simplify the calculations to quantify the quality of education has been developed the computing program. 

The international activity and cooperation with foreign organizations was carried out according to the ―Concept of the 

NUS Development‖ and ―Tasks of the National University of Shipbuilding, the vector of the development remains 

unchanged [4]. 

The object of the study is an international educational programs of NUS, and the subject is the successful functioning 

of the mechanisms and the implementation of these programs. 

The Scientific Educational Centre of International Cooperation has effectively performed the activity on attracting the 

foreign citizens to study at the NUS. Thus, from 2011 to 2016 there is a record tendency on the increase of foreign 

students, postgraduates and trainees who want to improve their skills over the entire period of the university existence. 

Thus, as at the beginning of 2008 there were only 88 foreign students at the NUS. As at the beginning of February, 2016, 

1073 foreign citizens from 24 countries studied at the NUS. The number of foreigners at the NUS has increased in more 

than 13 times which is a high indicator of the dynamics of the international cooperation development (fig 1). 

 
Fig.1. Number of foreign students in NUS 

 
A training program is developing at the NUS with the International Maritime College (Zhejiang International Maritime 

College), Zhoushan, China. Over four years 70 Chinese graduates (junior specialists) of the college were directed in 

order to obtain the higher technical education (Bachelor degree) in the ―Marine Engineering‖ knowledge field (Specialty 

―Ships and Ocean Engineering‖, ―SPP‖) on the ―2 +2‖ program. In summer 2013 the first graduation of Bachelors in this 

program (13 people) was held and in summer 2014 the second one (14 people) was also held. 30% of graduates 

continue their education in a Master‘s program. In 2015 - 17 people. In 2016 new group of 22 students have graduated. 

The agreement with the management of the Jiangsu University of Science and Technology, China, is fulfilled on the 

co-operative Bachelors‘ training in the ―Ships and Ocean Engineering‖ direction on the ―4+0‖ program. There were 181 

students over 2012-2015. Currently there is a campaign to enroll the fifth group. 

In 2012 the agreement was signed on the Partnership and Cooperation between the Admiral Makarov National 

University of Shipbuilding, Mykolayiv, Ukraine and Batumi Navigational Teaching University, Batumi, Georgia. Within the 

cooperation the educational counseling NUS center in Batumi was opened on the basis of the BNTU to fulfill the training 

of students on the Bachelor programs. 217 students were enrolled on the training in various specialties. Currently there is 

a new admission campaign. 

The negotiations have been continued and the preliminary agreements on the forms of cooperation in the direction of 

the Specialists‘ training with the government agencies and universities of Poland, Norway, Belgium, Turkey, Azerbaijan, 

Tajikistan, Georgia, Turkmenistan, China, Estonia, Argentina, etc. have been reached. 
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My college life 

Wang Wei  
Yancheng Vocational Institute of Industry Technology Yancheng 
 
Primary, there is no doubt that its appreciative that my almamater creates such a scarce chance and condition for me 

to go to Ukraine to conduct exchange and study. I‘m very honored to have so special opportunity and looking forward to 

the coming 14 days . 

     To this exchange activity, I‘m joyful and excited, even can‘t help to starting it at once. Recently, A say ―the young 

needs a coltish and unconstrained travel ‖ has been chatting on online, this is a very inspirational word, but tending to 

idealization. Before I went to the university, I made many little goals, but now, and even the later, I will be proud to say to 

myself ―you did a good job‖. In my country, people attach much importance to studying by oneself in the university，so 

we must learn to manage our time and vigor well, and can‘t bury ourselves in warm dormitory or lose ourselves in dim 

tomb during universities learning time. 

     While in the freshman time, I got up early to buy the tickets, and traveled to various cities and famous universities 

nearby in the Friday afternoon, from Yancheng to Huaian, and then turning to Xuzhou, finally arriving Lianyungang. In 

addition. I even arrived Suzhou and Nanjing from Changzhou and Shanghai. After college entrance examination. I 

needed to find a new value for myself, starting from the school but the view need to be further. I have visited so many 

universities to communicate and discuss each other, and study new values and knowledge continually. An old say in 

china says ―reading thousands volume's, traveling  thousands of miles ‖, if we reading more books can help us more 

farther, learn more and see more. Why can't us do more share? 

In the sophomore year, I began to reflect on my Career planning and open my view to be an entrepreneur by 

incessant encouragementa Globalization 3C Internet economy integrations participator. If the past one year is the time I 

found value now the moment is time to open view. Our country is sitting a important economic spot, the success of 

Internet affected the new development of economic business. I visited ―the third world Internet convention‖ on holiday, 

seeing some new and excellent Internet business.  Recently, I was been invited to go to ―Nanjing Yunxi convention‖ 

seeing many excellent substantiation manufacturing industry, which  upgrading at this moment. As the World Internet 

Conference said ―Internet and communication ‖ sharing and innovation. 

How to share so much，my only goal is to tell you to use innovative view to treat the world. I believe this traveling to 

Ukraine will activate the good habit of looking at things more deeply and widely. Due to the revolution of Internet 

technology, the world become a real village. But the development of Internet is still in a young period we have more 

chance to open view and seize the world‘s opportunity. 

Our country and Ukraine are friendly countries all the time. In the following 14 days, I can start culture communication 

and view exchange even get a new know about culture and economy. Hoping to find the same and difference between 

two countries‘ culture and economy. I think it will give me giant help for my future career after graduation. Thinks for 

giving me this chance. 
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论中国传统文化与公共艺术设计 

（Historical and cultural scenic spots in Beijing, China） 
 

作者: 姚玮（Yao Wei），盐城工业职业技术学院，盐城 

 

中国传统文化自古以来博大精深上下五千年的传统文化不论是对国人或事物都有着极大

的影响，在公共艺术设计方面更是将其文化诠释的淋漓尽致。 

公共艺术设计，作为艺术的一个“年轻”的门类，应当如何在保持其民族个性的同时，

面向世界，面向时代，吸取中国优秀的传统文化的精髓，创造性的转换到现代产品设计中

去，这也是对传统文化的一个传承与发展。作为当代的公共艺术设计来说，首先应当明确传

统文化的概念和重要性，按照具体的设计要求，尽可能将这种传统文化表达和呈现。以公共

设计中的广告设计和公共建筑设计，来诠释中国传统文化在当代公共艺术设计中的运用。 

中国传统文化：传统文化的全称应该为传统的文化，两个关键词，一个传统，一个文

化。是指一个民族在漫长的历史中创造的，能够代表本民族特点的精神风貌、心理状态、思

维方式和价值取向等精神成果汇聚的总和，对社会实践产生着巨大的影响。传统文化是一种

物质与精神的凝练与积淀，同时也是我们对昨天的人类社会活动中所创造的一切文明成果和

后人对我们所创造的文明成果的称谓。其次是公共艺术，公共艺术是指设立于公共场所空

间，提供并任由社会自由介入、参观和观赏的艺术。这是一种外在的，可视的艺术创作和存

在方式，同时在整体上又是一种蕴含着丰富社会精神内涵的文化形态，是艺术和社会群体之

间联系的纽带，也是当代政府、公共社会、艺术家群体之间进行合作和对话的重要方式。 

 
图1-中国传统剪纸艺术的运用 

 

公共艺术设计：中国的公共艺术设计一直走到了今天，这条百年发展的道路上，有过坦

途，也有过曲折。就当前的情况来看，中国的公共艺术设计主要存在着两个问题。一个是设

计中缺乏对于传统文化的认识和理解，过分的运用“拿来主义”，使得设计不符合中国人所

有特的审美习惯和审美要求；另一个是一些设计者盲目的借鉴经典设计，造成了作品的雷

同，造成作品陈旧没有新意。鉴于此，有必要着重探讨一下中国传统文化在当代公共艺术设

计中的具体运用。  
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图2-创意设计 

公共艺术设计在户外广告设计领域中的运用：户外广告是公共艺术设计的一个重要组成

部分，也是一种十分大众化的艺术题材，用来完成一定的宣传任务，起到报道、广告、劝诫

等作用。在中国，户外广告又叫做招贴广告，可以分为两种，一种是公益或文化的招贴，可

以简称为宣传画；一种用于商品的广告招贴。中国的传统文化对于这种公共艺术设计形式有

着很大的影响，能够为设计师们提供大量的素材借鉴和创作源泉。 

首先是文字方面，传统文字元素在招贴设计中的应用十分广泛，特别是中国当代极为著

名的设计师，都十分注重传统文字的运用。其次是图案元素，中国传统文化中，有着不计其

数的精美图案，同时这些图案都还有其深刻的寓意在其中。作为招贴设计来讲，版面是有限

的，要在有限的版面中表达尽可能多的内容和精神，就要常用一些“以一当十”、“以少胜

多”的创作技法，中国传统图案就是一个很好的载体。2008年北京奥运会的会徽就是一个很

好的范例，运用了中国传统绘画中的写意手法，恰到好处的传递出“中国结”和“运动员”

两个意象，不仅彰显了中国的传统文化精神，同时也得到了世界的认同。 

 
图3-2008年北京奥运会会徽 

公共艺术设计在建筑设计领域的运用：公共建筑也是公共艺术设计的重要组成部分，当

前很多的建筑艺术设计中，虽然也意识到了对于传统文化因素的运用，但是往往是将一些具

体的符号简单的复制和照搬，表现为一种简单的形式主义，真正的融合和应用，应该是汲取

传统文化中的符号、材料、技术等元素，经过抽象和转化，创造性地运用到创作中来。  

首先是要以传统文化符号为形态，意思是说应当将非精神的传统形式现代化的继承下

来，促成传统和现代的交融。例如中国上海的金茂大厦，这无疑是一个现代建筑，但是这座

大厦采用的却是中国传统宝塔的构造。塔是中国独具特色的一种建筑形式，同时也是中国传

统建筑中唯一个高层建筑类型，将塔的形象运用到现代化的超高层建筑中，是一个完美的结

合。整个大厦挺拔但不失尺度，简单而不单调，强烈地冲击着观赏者的视线。 
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图4-上海金茂大厦 

其次是以传统材料为手段中国的传统建筑以木材为主，追求自然朴素、真实亲切的美

感。虽然现代都市中，无法将木材作为主要的建筑材料，但可以使用现代材料，采用简洁的

造型，在设计中隐喻传统木构建筑文化中“自然”、“中庸”的精神本质。 

结束语：21世纪是一个设计的时代，信息化、绿色化、个性化、多元化的设计需求是这

个特定时代的呼唤。全球化不仅是经济、信息的全球化，更是不同民族文化相互交融的全球

化，民族的也是世界的，世界的也是民族的，在追求个性化产品设计时代，设计的民族化是

产品设计发展的一大重要方向。中国在悠久的历史长河中形成了光辉灿烂的民族文化与艺术

精神。今天，光辉灿烂的传统文化并没有随着现代化和全球化的汹涌浪潮而消失，相反却越

来越受到重新认同和进一步的肯定，设计界正主动向传统艺术文化汲取营养，探索一条属于

我们自己的“中国设计”之路。  

参考文献： 

1. 王燕,王磊,张倩. 基于城市记忆的公共艺术设计研究[J]. 设计,2017,(10):106-107. 

2. 邓瑛,杨芳. 论城市公共艺术建设与城市形象的塑造[J]. 美与时代(城市

版),2016,(02):69-71. 

3. 王子晗. 传统文化在公共艺术设计中的融合应用[J]. 中国包装工业,2015,(20):46. 

4. 谢楠. 公共艺术设计的文化传播与教育作用[J]. 中国包装工业,2015,(20):126. 

5. 田甜,郝维刚. 浅析公共艺术对城市环境的影响[J]. 建筑知识,2015,(09):110. 
 

 

中国北京的历史文化景区 

（Historical and cultural scenic spots in Beijing, China） 

作者: 陈伟（ChenWei），盐城工业职业技术学院，盐城 

    中国，这个世界上唯一将五千年文明延续至今的国度，有着辉煌灿烂、光耀古今的历

史；中华民族以不屈不挠的意志和勇于探索的精神，谱写了波澜壮阔的历史画卷，创造了极

其灿烂的物质文明与精神文明。中国历史文化是中华文明演化而汇集成的一种反映民族特质

和风貌的民族文化，是民族历史上各种思想文化、观念形态的总体表征。 

北京是有着千年历史的国家历史文化名城。北京在历史上曾为五代都城，在从金朝起的

800多年里，建造了许多宏伟壮丽的宫廷建筑，使北京成为我国拥有帝王宫殿、园林、庙坛

和陵墓数量最多，内容最丰富的城市。其中北京故宫又称紫禁城，这里原为明、清两代的皇
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宫，住过24个皇帝，建筑宏伟壮观，完美地体现了中国传统的古典风格和东方格调，是我国

乃至全世界现存最大的宫殿，是中华民族宝贵的文化遗产。天坛以其布局合理、构筑精妙而

扬名中外，是明、清两代皇帝“祭天”和“祈谷”的地方，是我国现存最大的古代祭祀性建

筑群，也是世界建筑艺术的宝贵遗产。颐和园是北京着名的旅游景点圆明园是我国最有名的

皇家园林，园中山青水绿，在中外园林史上享有盛誉，具有很高的艺术价值，被誉为“万园

之园”。明十三陵是北京最大的皇家陵寝墓群，内有明代13个皇帝的陵墓，尤其是现代发掘

的明定陵，规模浩大，极为壮观。 

故宫：故宫是中国明清两代的皇家宫殿，旧称为紫禁城，位于北京中轴线的中心，是中

国古代宫廷建筑之精华。北京故宫以三大殿为中心，占地面积72万平方米，建筑面积约15万

平方米，有大小宫殿七十多座，房屋九千余间。是世界上现存规模最大、保存最为完整的木

质结构古建筑之一。 

 
图1-故宫（The Imperial Palace） 

故宫成为世界文化遗产，使人们对故宫古建筑价值的认识有了深化。故宫所代表的是已

经成为历史的文化，而且有着宫廷文化的外壳，同时它却代表了当时的主流文化，经过了长

时期的历史筛选和积累。并且符合国际公认的“原址保护”、“原状陈列”基本原则的博物

馆和文化遗产。世界文化遗产的基本精神是文化的多样性，从世界文化遗产的角度，人们努

力挖掘和认识故宫具有的突出的和普世的价值。从故宫学的视野看待故宫，不仅认识到故宫

古建筑、宫廷文物珍藏的重要价值，而且看到宫廷历史遗存有着同样重要的意义；更为重要

的是，古建筑、文物藏品、历史遗存以及在此发生过的人和事，是一个不可分割的文化整

体。 

长城：长城又称万里长城，是中国古代的军事防御工程，是一种很长的墙体防御建筑，

或形式和墙体相近、防御性质和墙体一样的防御建筑。 

长城修筑的历史可上溯到西周时期，发生在首都镐京（今陕西西安）的著名的典故“烽火戏

诸侯”就源于此。春秋战国时期列国争霸，互相防守，长城修筑进入第一个高潮，但此时修

筑的长度都比较短。秦灭六国统一天下后，秦始皇连接和修缮战国长城，始有万里长城之

称 。明朝是最后一个大修长城的朝代，今天人们所看到的长城多是此时修筑。 
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图2-万里长城（The Great Wall） 

万里长城是中国也是世界上修建时间最长、工程量最大的一项古代防御工程，自西周时

期开始，延续不断修筑了2000多年，分布于中国北部和中部的广大土地上，总计长度达

50000多千米。 

天安门：天安门坐落在中华人民共和国首都北京市的中心、故宫的南端，与天安门广场

以及人民英雄纪念碑、毛主席纪念堂、人民大会堂、中国国家博物馆隔长安街相望，占地面

积4800平方米，以杰出的建筑艺术和特殊的政治地位为世人所瞩目。 

天安门是明清两代北京皇城的正门，始建于明朝永乐十五年（1417年），最初名“承天

门”，寓“承天启运、受命于天”之意。设计者为明代御用建筑匠师蒯祥。清朝顺治八年

（1651年）更名为天安门。由城台和城楼两部分组成，有汉白玉石的须弥座，总高34.7米。

天安门城楼长66米、宽37米。城台下有券门五阙，中间的券门最大，位于北京皇城中轴线

上，过去只有皇帝才可以由此出入。正中门洞上方悬挂着毛泽东画像，两边分别是“中华人

民共和国万岁”和“世界人民大团结万岁”的大幅标语。 

 

 
图3-北京天安门（Beijing Tiananmen） 

http://baike.baidu.com/view/15847.htm
http://baike.baidu.com/subview/43852/5816711.htm
http://baike.baidu.com/view/122729.htm
http://baike.baidu.com/subview/15016/15339254.htm
http://baike.baidu.com/view/3234311.htm
http://baike.baidu.com/view/91914.htm
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结束语：中国传统文化是和谐社会形成和发展的精神基础。传统文化中的和谐理念是人

与自然、人与人、人与自身的三重和谐统一，其博大精深的思想内涵对我国和谐社会的构建

是一笔弥足珍贵的历史文化遗产。构建社会主义和谐社会，就要充分认识和全面把握传统文

化的价值,并对其进行创新与发扬。 

参考文献： 

1. 贺艳娇. 故宫建筑屋脊上的吉祥物件[D].河北大学,2014. 

2. 郑欣淼. 故宫的价值与故宫博物院的内涵[J].故宫博物院院刊,2003,(04):1-8. 

3. 曾祥铎. 万里长城的历史作用与价值[A]. 中国长城学会.长城国际学术研讨会论文集

[C].中国长城学会,1994:5. 

4. 楚文青. 天安门城楼上的毛主席画像[J]. 文史博览,2013,(12):18-19. 

5. 罗健敏. 试评天安门广场的规划[J]. 建筑学报,1981,(05):28-33. 
 

 

The Mechanical Engineering Educational and Scientific Institute   

of the admiral Makarov National University of Shipbuilding 

Serhiy Serbin,  

Professor, Doctor of Sciences (Tech.) 

The history of the Mechanical Engineering Educational and Scientific Institute (MEESI) of the admiral Makarov 

National University of Shipbuilding (NUOS) dates back to 1924. On May 5 2004, the Institute was established as a 

separate structural unit. The Mechanical Engineering Educational and Scientific Institute provides higher education 

training of specialists in a wide range of power engineering, mechanical engineering and ecological fields of science in 

accordance with the educational and professional programs of the bachelor and master training. 

 

The Mechanical Engineering Educational and Scientific Institute trains professionals who are able to design, produce 

and operate the whole range of up-to-date power equipment intended for maintaining the operation of vessels and ocean 

engineering constructions, as well as for use in various spheres of the modern society. The Institute provides all the 

conditions for the students‘ training to be of high quality. The departments have developed advanced learning forms and 

technologies and now implement them in the educational process, which also employs CAD systems, local computer 

networks and multimedia technologies.  

The main MEESI objectives are as follows: realization of educational activities including organizational, educational, 

morale building and methodical work, and scientific research. The main principles of our educational activity are 

humanism and democracy, freedom and responsibility, lawfulness, priority of universal values, organic connection to the 

national history, culture and traditions. 

These days, the Mechanical Engineering Educational and Scientific Institute is presented by seven departments, six 

of which carry out graduation of students. Currently, the MEESI departments employ 70 full-time teachers, including 15 

Doctors of Sciences and Professors, 40 Candidates of Sciences and Assistant Professor.  

The Institute consists of the Internal Combustion Engines Department, the Conditioning and Refrigerating 

Department, the Mechanics and Mechanical Engineering Department, the Ship and Stationary Power Plants Department, 



 
 

 
 12 

the Technical Thermal Physics and Steam-Generating Units Department, the Engineering Mechanics and Marine 

Mechanical Engineering Technology Department, and the Turbine Department. 

The Mechanical Engineering Educational and Scientific Institute has appropriate laboratory facilities (40 laboratories, 

25 specialized classrooms and 3 computer laboratories), which allow students to solidify their theoretical knowledge and 

conduct scientific research. Currently, about 1200 students are studying in the Institute (800 full-time and 400 part-time 

students). The Institute is actively involved in the foreign students training (50 of them being trained currently) and takes 

part in the professional development programs and other forms of international cooperation in the field of education. 

The Mechanical Engineering Educational and Scientific Institute offers postgraduate programs for the following 

specialties: Power Mechanical Engineering, Heat and Power Engineering, Applied Mechanics (the PhD training program 

lasts 4 years). More recently, the NUOS and the MEESI along with it received the ISO 9001:2008 certificates from 

Bureau Veritas, proving the university‘s compliance with the International Standard. 

The Institute provides training in the following specialties: ―Power Mechanical Engineering‖ (specializations: turbines, 

gas turbine plants and compressor stations, automated design systems in turbine engineering, internal combustion 

engines, refrigerating machines and plants, refrigerating machines and plants and air conditioning systems, operation of 

marine refrigerating systems and air conditioning systems); ―Applied Mechanics‖ (specializations: mechanical 

engineering technology, automated production technology, design and production of technological equipment); ―River 

and Sea Transport‖ (specialization: operation of ship power plants); ―Shipbuilding‖ (specializations: ship power plants, 

design of ship power plants, operation, production and installation of ship power plants, energy efficiency and 

environmental friendliness of ship power plants) and ―Heat and Power Engineering‖ (specialization: heat and power 

engineering). 

Over the past five years, nearly 1100 full-time students and 1000 part-time students graduated from the Institute. Our 

alumnae are in high demand in the labor market in our country and abroad.  

Like all the students in our university, the MEESI students receive a quality education which meets the highest 

international standards. The MEESI provides all the conditions for students‘ training and leisure. Holidays in the ―Korabel‖ 

camp located on the Black Sea shore or in the snow-capped Carpathians, the opportunity to do various kinds of sport in 

the NUOS sports club, social and public events, friendly treatment from teachers and the administration all contribute to 

the unforgettable, creative atmosphere surrounding the MEESI students. 

The MEESI students actively participate in scientific state contests, academic competitions, and thus become the 

winners of the All-Ukrainian contests of scientific works in various fields. Annually, the Institute holds several international 

scientific and technical conferences, particularly for undergraduate and postgraduate students, young scientists and 

specialists. 
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The academic staff of the Mechanical Engineering Educational and Scientific Institute is involved in the work of the 

Academy of Sciences of Shipbuilding of Ukraine, the International Academy of Marine Science, Technology and 

Innovation, the Academy of Engineering Sciences of Ukraine, the Royal Shipbuilding Society (UK) and the Institute of 

Marine Engineering, Science and Technology (UK), Royal Academy of Doctors (Spain), the Combustion Institute (USA) 

and others. 

In the year of 2010, the Research Institute of Power Engineering and Mechanical Engineering was established on the 

basis of the scientific research laboratories of the Mechanical Engineering Educational and Scientific Institute. The 

Research Institute was formed to solve key problems of science, technology and national economy, conduct scientific 

research in the fields of power engineering, mechanical engineering, resource conservation and ecology.  

The main objectives are as follows: performing systematic research in the priority areas of science and technology; 

introducing its results to the national economy; developing highly efficient, environmentally friendly, energy and resource 

conservation technologies; improving the mechanisms of the energy transformation processes management; contributing 

to solving the main problems of the Ukrainian power industry and developing the production in close connection with the 

specialists training. 

Presently, the Research Institute of Power Engineering and Mechanical Engineering comprises Scientific Research 

Centers in the following areas: plasma-chemical technologies in power engineering, advanced power technologies, 

applied problems of regional development, improvement of ship power plants, intensification of heat and mass transfer, 

applied problems of engineering mechanics and mechanical engineering technology, fundamental and applied problems 

of reduction gear engineering, trigeneration technologies. 

The Mechanical Engineering Educational and Scientific Institute keeps the traditions of the past, works effectively at 

the present time, and is confidently looking to the future and solves the strategic problems of the region and country 

development together with the whole admiral Makarov National University of Shipbuilding. 
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中国的高速铁路 

（China's high speed rail） 

作者: 朱俊川（Zhujunchuan），盐城工业职业技术学院，盐城 

近几年来，高速铁路发展迅猛，逐渐影响着人们的出行方式。本文介绍了高速铁路的定

义、特点以及中国高铁的发展概况，并且对高铁的未来发展趋势做出了展望，指出了高铁将

成为人们的出行方式的首选。  

高速铁路的概念：高速铁路是一个具有国际性和时代性的概念。1985年5月，联合国欧

洲经济委员会将高速铁路的列车最高运行速度规定为客运专线300km/h，客货混线250km/h。

1996年欧盟在96/48号指令中对高速铁路的最新定义是：在新建高速专用线上运行时速至少

达到250km的铁路可称作高速铁路。根据UIC（国际铁路联盟）定义，高速铁路是指新建铁路

的设计速度达到250公里/小时以上或者经升级改造（直线化、轨距标准化）的铁路，其设计

速度达到200公里/小时，甚至达到220公里/小时的铁路。高速铁路是一个集各项最先进的铁

路技术、先进的运营管理方式、市场营销和资金筹措于一体的十分复杂的系统工程，具有高

效率的运营体系，它包含了基础设施建设、机车车辆配置、站车运营规则等多方而的技术与

管理。  

  综上所述，高速铁路是指列车在主要行车区间上能以200km/h以上速度运行的干线铁路 

 

图1-中国的高铁    

    高速铁路的优势：随着高铁时代的开启，高速铁路与其它交通运输方式相比具有很大的

优势。   首先，高铁相对于公路而言，占地较少，土地利用效率较高。麻省理工学院发

表的《傲展的栓桔》，通过对比分析铁路和公路投资，以及两者单位旅客周转量和单位货物

周转量的外部成本，得出的结论是公路的土地占用是铁路的10-15倍。在土地资源利用方而

，铁路能够以相对较少的资源占用发挥更大的效益，因而更有利于土地集约利用。其次，铁

路能耗相对较低，能源利用效率较高。根据欧盟的统计，运输业能源消耗的98%是石油，公

路运输就消耗了欧盟石油消费总量的大约67 %，汽车消耗了运输业石油消费量的大约50%。

各国统计资料表明，在不同运输方式中，铁路、公路、民航完成单位运输量能耗之比约为1

：8：11。而且，电气化高速铁路基本消除了二氧化碳等所造成的污染，对环境的污染较轻

。再有，高速铁路投入运营几十年来很少有伤亡事故发生，安全性高；铁路运行准确性高，

它与汽车和飞机不同，它严格按照列车运行时刻表运行，不因大气等原因而延误。运价低投

资省效益高也是铁路独具的特点。  

    中国高速铁路的发展概况：经过近几年的发展，中国的高速铁路网初具规模。2012年底

，中国的高铁路运营里程达9356公里，居世界第一位，在建里程超过一万公里。目前己有的
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高速铁路主要有：京沪高铁，京津城际，武广客运专线，郑西高速铁路等。自2007年4月18

日零时起，中国铁路正式实施第六次大面积提速和新的列车运行图。列车在京哈、京沪、京

广、陇海、胶济等既有铁路干线上实施时速200公里的提速，部分区段列车运行时速达到250

公里。提速后，全国铁路客运能力增长18%以上，货运能力增长12%以上。成渝铁路在运营初

期就可使用国产机车车辆，开行200km/h的列车或动车组，待条件成熟时，可开行250 km /h

，甚至300 km /h及以上的高速列车，中国高速铁路正处在高速发展阶段。  

  中国的高速铁路从一开始就瞄准世界一流的水平，从铁路道岔到机车再到信号设备，都

是采取引进加学习的方法，即首先引进国外的技术，在消化这些先进技术的基础上不断创新

，研制出适合中国情况的设备，短短几年的时间，中国便掌握了高铁这个庞大的系统各个组

成部分的先进技术，特别是机车车辆方而，中国的“和谐号”动车组采纳了加拿大、德国、

法国、日木等国的先进技术，在此基础上创新研发，现己形成一个比较完善的车型系列。在

管理方而，中国的高速铁路管理体制也比较先进，运输集中统一指挥，统筹利用铁路内外各

方而的科研力量和人力资源，在高铁从设计施工到通车运营的各个阶段，各个单位都统一步

调，使中国高速铁路的效率处于一个较高的水平。 

 

图2-运行中的高铁 

中国高速铁路未来发展趋势：未来几年，中国高铁建设将进入全而收获期。当中国高速

铁路系统初具规模时，相邻的省会城市或者大城市将形成1-2小时交通圈，而省会城市与地

级市之间将形成1小时甚至半小时交通圈，届时，“人便其行，货畅其流”的目标将成为现

实。但是，需要注意的是，高铁的发展也不能太过激进，中国高铁的发展应该与整个社会经

济的发展相协调，如果超前发展，不仅自身会受到制约，由于高铁是一项系统性的工程，还

可能牵涉到一系列其他系统的紊乱，抑或是过度投资造成的巨额万损，可能引发铁路部门的

巨大债务危机。另一方而，还要考虑到民众的承受能力，不能一味追求收同投资成木而使之

变成“高价高铁”，使大多数人失去享受高铁发展的机会。  

  随着高速铁路技术的不断发展，高速列车的商业运行速度迅速提高，旅行时间的节约，

旅行条件的改善，旅行费用的降低，再加上社会对人们赖以生存的地球环保意识的增强，使

得高速铁路呈现出蓬勃发展的强劲势头。在第二届高速铁路国际会议发出了一个明确信息，

作为主要的公共交通工具之一，高速铁路将在21世纪获得迅速发展。  
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图3-中国高速铁路网 

结束语：中国高铁现在处于一个黄金发展期，大量高速铁路线路开工建设并投入运营。

高铁的发展影响着人们的出行方式和生活节奏。随着中国铁路网不断完善，在今后相当长的

一段时间，高铁将成为人们的出行方式的首选。     

参考文献： 

1. 冯广超. 高铁经济带研究[D].暨南大学,2016. 

2. 徐飞. 中国高铁的全球战略价值[J]. 人民论坛·学术前沿,2016,(02):6-20. 

3. 王影影. 高铁客运站景观特色营造研究[D].苏州科技学院,2014. 

4. 柴小春. 高铁对沿线城市经济效应的影响[D].长安大学,2014. 

5. 郇亚丽. 新形势下高铁时代到来的区域影响研究[D].华东师范大学,2012. 

6. 徐长乐,郇亚丽. 高铁时代到来的区域影响和意义[J]. 长江流域资源与环境,2011,(06):650-

654. 

传统纺织与时代发展 

（Traditional textiles and the development of the times） 

    作者：吴杨雨洁(WuYang Yujie)，盐城工业技术学院，盐城 
 

纺织行业是我国的传统支柱产业，纺织品出口的持续稳定增长对保证我国的国际收支平

衡、外汇储备、解决社会就业至关重要。  

  然而，由于全球经济增长乏力，一方面，在劳动力等要素价格上涨、原料价格波动、人

民币升值的影响下，纺织企业经营成本不断攀升。在中小企业融资环境未得到实质改善的情

况下，很多纺织企业生存难以维系。另一方面，出口企业面临的需求不足，竞争压力和贸易

摩擦更加突出，由于经济下行条件下终端市场对消费品提价的承受空间更小，预计行业出口

和效益增速下降幅度将更为明显，纺织行业面临更大的困难。趋紧的外部环境形成的市场倒

逼机制，将带来新一轮行业洗牌，促进纺织企业加快调整。  

  夕阳产业是对趋向衰落的传统工业部门的一种形象称呼，指产品销售总量在持续时间内

绝对下降，或增长出现有规则地减速的产业，其基本特征是需求增长减速或停滞，产业收益

率低于各产业的平均值，呈下降趋势。夕阳产业多为传统产业，其所提供的产值在GDP中的

比重呈下降趋势，其产品市场不断萎缩。上述三点特征是识别和判断某一产业是否衰退的主

要尺度。 
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图1-古代纺织图 

文献回顾：郭先登认为提高中国纺织工业自主创新能力的重要内容之一是实施“标准战

略”，纺织服装业要打造核心竞争力，就要把握住标准化进程，坚定地实施标准战略。姜延

书与张倩倩利用灰色理论研究了纺织业与信息业的协同发展关系，认为阻碍中国纺织服装产

业国际竞争力快速提升的主要原因之一就是与信息产业发展的协同程度不高。邹小芳研究了

绿色贸易壁垒给中国纺织服装行业带来的影响，给出了应对绿色贸易壁垒的机制和措施。徐

文娜、郭衍明研究了民营纺织业人才流失的问题，对人才流失的原因和对策进行了探讨。梁

日杰认为全球纺织产业仍具有相当的发展潜力和商机，并非所谓“夕阳产业”。  

  中国纺织业的发展：纺织业是我国制造业中的重要行业，属于典型的劳动密集型产业，

长期以来，在世界市场上具有较强的比较优势，近些年这种比较优势的强度正逐年下降。  

  然而，纺织业的发展并不仅限于出口。由于国内市场的扩大，中国正发展为集纺织生产

与消费一体的大国，国内人口和经济的发展为纺织业创造了机遇。从绝对量来说，纺织业的

产量和资产总额在不断增长；从相对意义上说，除2008和2009年受到全球金融危机的影响，

使得占GDP比重和纺织业的增长率下降外，自2000年来两者均一直保持高速增长，所以纺织

业并不符合夕阳产业的定义，不是真正意义上的夕阳产业。 

 
图2-现代化纺织车间  
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在纺织工业被赋予高科技、新材料的概念后，纺织工业不仅一举摘下了夕阳工业的帽子

，还一跃成为朝阳工业，且较之以往更加具有成长及想象空间。新的时期，科学技术的迅猛

发展正引发社会生产方式的深刻变革。信息网络技术的广泛应用不断推动生产方式发生变革

，绿色制造、柔性制造、网络制造、智能制造、全球制造日益成为生产方式变革的方向。互

联网、云计算、物联网、知识服务、智能服务的快速发展为服务创新和个性化制造提供了有

力工具和环境，规模化协同创新和个性化制造有机结合将成为重要的生产方式。个性化制造

更能体现出品牌、色彩、文化的艺术性，是科技与品质协同发展的重要标志。差异化发展是

提高企业附加值的具体体现，是行业市场高端竞争力的核心力量，也是绝大多数企业应该选

择的方向。 

 
图3-时尚面料 

虽然纺织产业一直在发展，但在金融危机中我国纺织业也暴露了自身的一些不足：

（1）在行业经济规模效益明显的情况下，我国的企业规模整体偏小；（2）产品开发能力薄

弱，核心生产技术缺失，目前我国高端纺织机械多依赖进口，国内仿制产品与引进设备在技

术上还存在一定差距；（3）在品牌与市场竞争中处于劣势，在激烈的市场竞争中，发达国

家始终占据着纺织服装贸易的高附加值领域。  

    在当前的经济形势下，必须改变以成本导向和价格竞争为主的模式，向研发设计和售后

服务两边延伸，以自主品牌开拓国际市场，靠服务、产品质量、产品附加值来提升在国际市

场上的竞争优势。 

 
图4-国际纺织展览会 

    根据我国纺织业发展现状，提高该行业竞争优势可从以下几方面着手：（1）以品牌战

略为先导，构建市场竞争优势，这种优势是指系统性的领先竞争优势，如技术含量、产品质
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量、销售服务、销售网络、促销手段等多方面的组合形成的比较优势。（2）以集团化战略

构建规模竞争优势，提高产业集群程度。推动外贸企业和生产企业互相参股，形成产供销一

条龙、工贸一体化、以贸易为主体的产业集团。（3）以技术研发为依托，构建技术竞争优

势。随着科学技术的不断发展，纺织品竞争更加体现在生产技术创新、面料品种创新等一些

科技因素方面的竞争。积极推动技术进步，创立自主知识产权并应用于产品生产，进而获取

高额差异利润，是纺织业进步的重要保证。（4）加快建设人才队伍，培养纺织业科技和管

理后备人才。  

  结论与启示：根据对实际数据的分析，我国纺织业现在陷入困境，并不意味着纺织业是

夕阳产业，而是促进纺织业进行行业重组的重要机遇，产业转型升级势在必行。纺织业要保

证棉花等原料的供应，缩小价格波动，加大供应链各环节的研发力度，建立品牌优势，这些

是纺织行业转型升级的关键。同时，政府部门应当创造公平的市场竞争环境，指导企业充分

利用产业集群优势，整合区域内供应链企业，构筑广泛的良性动态产业链，加快纺织产业链

管理信息化建设，以构筑利益共享、多方共赢的纺织产业链，吸引高端技术和管理人才。提

高纺织业的比较优势。 

参考文献： 
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化学制药的发展和前景 

（Development and Prospect of chemical pharmacy） 

 

作者: 杨玉娟（Yang Yujuan），盐城工业职业技术学院，盐城 

 

药物化学是发现和发明新药，合成化学药物，阐明药物构效关系、研究药物分子与机体

细胞和生物大分子之间相互作用规律的一门综合性学科。药物化学这门学科有着十分丰富的

内涵和广阔的研究领域，既要研究化学药物的结构、性质和变化规律，又要了解用于人体后

的生理、生化效应。药物化学在创制新药中，首先提供后续学科研究的物质基础，因而起着

十分重要的作用，是药学研究领域中的带头学科。药物化学家都在思考和研究如何更多更快

地发现先导化合物和更加合理地对其进行结构优化和合成，有关此方面新的理论、新方法和

新技术近二十年来取得了很大的进展。 

化学制药发展简况：药品生产是从传统医药开始的，后来演变到从天然物质中分离

提取天然药物，进而逐步开发和建立了化学药物的工业生产体系。化学制药工业发源于

西欧。19世纪初至60年代，科学家先后从传统的药用植物中分离得到纯的化学成分，如

那可丁(1803)、吗啡(1805)、奎宁(1820)、烟碱(1828)、阿托品(1831)、可卡因(1855)

等。这些有效成分的分离为化学药品的发展奠定了基础。19世纪还先后出现了一批化学

合成药，如乙醚(1842)、索佛那(1888)、阿司匹林(1899)等。与此同时，制剂学也逐步

发展为一门独立的学科。到19世纪末，化学制药工业初步形成。  

化学制药发展阶段：其发展经历了如下5个重要阶段： ①有机砷制剂的发明。1910

年有机砷制剂胂凡纳明(即“606”)和1912年新胂凡纳明(“914”)的发明，开创了化学

药物治疗的新纪元。②磺胺药的发明。20世纪30年代一系列磺胺药的发明，成为化学药
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物治疗的又一新的里程碑，从此人类有了对付细菌感染的有效武器。③青霉素的发现。

青霉素的发现和分离提纯以及不久实现的深层发酵生产，使人类有了对付细菌性感染更

为有效的武器。接着许多其他抗生素，如链霉素、土霉素、氯霉素、四环素等相继出现

，并投入生产和应用。1959年6-氨基青霉烷酸(6APA)的分离成功，为一系列半合成青霉

素的开发创造了有利条件。头孢菌素C的发现推动了头孢菌素类药物的开发。④其他一些

重要进展。对化学制药工业曾做出贡献的尚有：胰岛素和其他生物化学药的提取和精制

；抗疟药的研究和生产，维生素的人工合成，激素的人工合成和生产。其后，各种抗结

核药、降血压药、抗心绞痛药、抗精神失常药、合成降血糖药、安定药、抗肿瘤药、抗

病毒药和非甾体消炎药等相继出现，进一步推动了制药工业的发展。⑤制剂加工技术的

发展。  

 
图1-化学药品 

化学药物产品类型:化学药品根据其原料来源和生产方法的不同，可分为植物化学药

、化学合成药、抗生素、半合成抗生素、生物化学药等。大多数国家将生物制品如血清

、疫苗、血液制品等也列入制药工业范畴。此外，兽药也属于制药工业的产品。化学药

品通常按治疗用途和药理作用分类，约有30个大类，如抗感染药、抗寄生虫病药、解热

镇痛药、麻醉药、心血管系统用药、激素类和计划生育用药等。  

 
图2-化学药品合成 

化学药物生产特点：原料药品种众多，其生产方法各不相同，有全合成法，有发酵

法兼用提炼技术，有合成法兼用生物技术，有发酵产品再进行化学加工，也有主要采用

分离提纯方法。原料药生产的一般特点是：①生产流程长、工艺复杂。②每一产品所需

的原辅材料种类多，许多原料和生产过程中的中间体是易燃、易爆、有毒或腐蚀性很强

的物质，对防火、防爆、劳动保护以及工艺和设备等方面有严格的要求。③产品质量标

准高(纯度高、杂质可允许的含量极微)，对原料和中间体要严格控制其质量。④物料净

收率很低，往往几吨至上百吨的原料才生产一吨产品，因而副产品多，三废也多。⑤药

物品种多、更新快、新药开发工作的要求高、难度大、代价高、周期长。制剂生产则需
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要有适合条件的人员、厂房、设备、检验仪器和良好的卫生环境以及各种必需的制剂辅

料和适用的内、外包装材料相配合。 发展空间占医药行业比重最大(65％)的化学制药工

业，2001年全行业实现平稳增长，前三季度化学制药工业的总产值与去年同比增长达到

18.6％，销售率为94.8％，均高于行业平均水平，也好于往年。从化学制药行业的29家

上市公司中期公布的报表来看，业绩增长明显放缓，平均主营收入为与去年同比下降了3

％，但这些上市公司由于控制了营销和管理费用，净利润仍然实现14.1％的增长幅度，

效果比较显著的是华北制药、丽珠集团、恒和制药等。另外，化学制药行业上市公司的

重组兼并力度也有所加强，一方面由于国家鼓励优势企业重组兼并，做大做强，以对抗

加入WTO后的国外大型企业，另一方面国外公司为了更快进入国内医药市场，走兼之路也

最为直接和简单。国内企业的重组并购包括西南药业被太极集团收购、华晨集团重组中

西药业等。外资并购目前热潮虽还未掀起，但已有启动的苗头，如香港华润集团因为看

好国内的医药市场，准备出资15亿元控股东北药。  

 
图3-化学制药公司 

中国化学制药发展前景：中国的化学制药行业未来还有极为广阔的成长空间，具体

到整个化学制药行业的发展将具有以下特点：（1）优势化学原料药将继续做大。中国作

为世界第二大原料药出口国，在原材料价格、劳动力成本上有着其他国家无可比拟的优

势。面对入世直接受惠的大好机会，有望进一步扩大国际市场，继续做大做强。（2）化

学制剂药仍有相当发展空间。加入WTO后由于知识产权的保护，这将使中国化学制剂药企

业在国外优势企业竞争中处于极端不利的地位，但实际上中国制剂企业只要采用仿创结

合战术，仍有相当发展空间。国外公司的成功证明这是一条捷径。（3）重组兼并将进一

步掀起热潮。2002 年是中国加入WTO的第一年，对于化学制药行业而言，重组兼并、资

源整合将进一步掀起热潮，这是因为目前国内企业为了提高抗风险能力，将会采取多种

形势进行整合重组，另外外资并购也有可能成为热点，外资企业为了进入国内市场，将

会采取各种方式展开整合和并购。  

结束语：虽然在制造技术上中国落后于美国、日本、德国等发达国家，但中国的化学制

药行业未来还有极为广阔的成长空间，具体到整个化学制药行业的发展将具有以下特点：

（1）优势化学原料药将继续做大。中国作为世界第二大原料药出口国，在原材料价格、劳

动力成本上有着其他国家无可比拟的优势。面对入世直接受惠的大好机会，有望进一步扩大

国际市场，继续做大做强。（2）化学制剂药仍有相当发展空间。加入WTO后由于知识产权的

保护，这将使中国化学制剂药企业在国外优势企业竞争中处于极端不利的地位，但实际上中
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国制剂企业只要采用仿创结合战术，仍有相当发展空间。国外公司的成功证明这是一条捷

径。我们相信中国的制药的未来会更加美好！ 
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INSTITUTE OF AUTOMATIC AND ELECTRICAL ENGINEERING 

G. Pavlov 

 

The Institute of Automatic and Electrical Engineering is one of the largest institutes of the National University of 

Shipbuilding. The Institute was organized more than half a century ago and today it is a modern scientific and 

educational center of the south of Ukraine as part of the University of Shipbuilding. About 1,500 students study at the 

Institute on full-time and correspondence forms. The institute employs nine professors of doctors of sciences and forty 

two candidates of technical sciences, assistant professors. 

The Institute brings together six departments: computerized control systems, electronic systems, electrical 

equipment of ships and protection of information, automatics, pulse processes and technologies and marine electric 

power systems. Institute trains specialists in three levels of bachelor, master and PhD in electromechanics and electrical 

energetics, automation and computer-integrated technologies, cybersecurity and electronics. Within such specialty as 

electromechanics and electrical energetics are studied more specific directions:   technique and electro physics of high 

voltages; marine robotics;  power generation systems; operation of ship automated systems; electrical systems and 

complexes of vehicles; electromechanical automatic systems and electric drive. For specialty electronics more specific 

directions are:  electronic systems; telecommunication systems and networks. Specialty cybersecurity combines such 

directions as technical protection of information systems and information processing automatic. Within such specialty as 

automation and computer-integrated technologies are studied computerized control systems and automation. 

The Institute is actively engaged in research. Scientific directions are different. The main directions of the 

Institute's research are: semiconductor power converters; underwater robots and underwater technology; electro-

hydraulic pulse technics and technologies; vibro-equipments and vibration protection in technical systems; 

electromagnetic compatibility of networks and loads; adaptive control in robotics; control systems in power engineering 

and electronics. 

In recent years, the Institute is working productively with Chinese companies. As part of the scientific and 

business contracts Institute carried out some mathematical calculations for control of the straightening and rolling 

machines for the Tian Hualu Metal forming Machine Tool Company. The Institute is also within the scientific and 

business contacts developed data control system for the various technical facilities on request Nantong Haishi Shipping 

Machinery Company and the Institute has collaborated during years with the Xi'an Institute №20 on development the 

underwater robots. 

 
 

中国古代建筑文化 

（Ancient Chinese architectural culture） 

作者: 张硕（Zhang Shuo），盐城工业职业技术学院，盐城 

中国古代建筑文化最近颇为旅游业所关注，它发源于长江中下游和江汉平原，为楚族楚

国楚地人民所创造，在缔造和发展统一的中华民族文化的过程中，曾起过不可估量的作用

......    
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漫漫中华五千年的文明，造就了在世界的东方独树一帜的中国建筑。然而，作为华夏文

明组成部分之一的楚文化却是一支瑰丽多彩而又独具风格的南国文化。它发源于长江中下游

和江汉平原，为楚族楚国楚地人民所创造，在缔造和发展统一的中华民族文化的过程中，曾

起过不可估量的作用。  

中国古建筑文化背景：英国著名史前学者戈登·柴尔德认为城市的出现是人类步入文明

的里程碑。对于人类文化的研究，莫不以城市（礼仪性）建筑的出现作为文明时代的具体标

志而与文字、（金属）工具并列。而谈到建筑就不得不以其文化脉络为背景。  

中国古代文化是多元复合的，它的主体华夏文化是二元耦合的。所谓二元，就方位来说

是北方与南方，就流域来说是黄河与长江，就象征性的灵物来说是龙与凤，就学术的主流来

说是儒家与道家。春秋战国时期的华夏文化，北方以晋（韩、赵、魏）为表率，南方则由楚

独领风骚。  

楚国哲学的中心问题是天人关系，楚人的哲学世界观是个体本位的天人合一。楚人认为

：人的存在，都是一个一个的个体，这个个体，就是他的自。人的个体，是自然存在，而有

超自然的愿望。人的自然存在，无论在空间上、时间上，都很有限。人有超自然的愿望，要

求在空间上、时间上，进入无限。人的血肉之躯，不可能进入无限。人的精神状态，则可能

进入无限，就是自觉个体与宇宙合一，也就是自觉天人合一。宇宙无限，若个体自觉与宇宙

合一，也就自觉同其无限。个体的精神状态，只能与血肉之躯同存，仍是有限的。但只要一

息尚存，便能自觉天人合一，进入无限。一旦自觉这个合一，则这种天人合一之感，不仅比

平常客观实在之感，更为实在，而且更为深刻，因为更为自觉。这种天人合一的精神状态，

可以使人从一切局限（包括时空局限）解放出来，把个体全部能量释放出来。《庄子》中的

至人、神人、圣人、真人，都自觉天人合一，而进入无限。因此，楚建筑文化的最大特点也

是体现在它的天人合一建筑观上，它所展现的是自然与精神的统一，本文所探讨的天人合一

建筑观，也正是基于这一基本涵义作为出发点。   

楚国的建筑重视人与自然的融合相亲的文化精神。以其楚楼阁为例，楼阁相当开敞，楼

内外空间流通渗透，追求与自然的亲近；造型上运用水平方向的层层屋檐，环绕各层的走廊

栏杆，极力削弱体型上的竖高感觉，使之时时回顾大地，仿佛对大地有着无比的眷恋；屋面

、屋脊、装饰局部的曲线运用避免了造型的僵硬冷峻，优美地镶嵌在大自然中，仿佛自己就

是天地的一部分，充分体现了人对自然的向往和崇敬之情。   

楚国的建筑注重与自然高度协同的观念，表现在城市、村镇、陵墓或住宅的选址和布局

上，风水学说、院落组群分布就是集中体现。早在伍子胥设计建造吴都阖闾城（今苏州市城

厢区）时，在《吴越春秋》中记载：子胥乃使相土尝水，象天法地，造筑大城，周回四十七

里。陆八门，以象天八门；水八门，以法地八聪。筑小城，周十里。陵门三。不开东面者，

欲以绝越明也。立阊门者，以象天门通阊阖风也。立蛇门者，以象地户也。楚建筑普遍存在

天人感应之说、四神之说、阴阳之说、五行之说等建筑意识，这些建筑意识形成了中国古老

的风水理论的基础。风水理论，在景观方面，注重人文景观与自然景观的和谐统一；在环境

方面，又格外重视人工环境与天然自然环境的和谐统一。其宗旨是勘察自然、顺应自然，又

节制地利用和改造自然，选择和创造出适合与人的身心健康及其行为需求的最佳建筑环境，

使其达到阴阳之和、天人之和、身心之和的完美境界。楚建筑以间为单位构成单体建筑，再

由单体建筑围合构成院落。而院落组群分布就是以院落为基本单位，依照一定的轴线关系、

平衡分布原则和具体需要构成整个组群。主要方式是平面上的层层铺开，注重移步换景异和

空间层次，体现时间进程中的空间意识，注重含蓄的美的表达和体验。   

中国古建筑的风格：建筑风格上，楚建筑的屋顶、木构件、飞檐等人性化设计，机智而

巧妙的组合所显示的结构美和装饰美本身也体现了天人合一的思想。楚建筑的屋顶一般很大

，并出现了屋坡的折线反字及以后的举折的做法。虽然曲度不大，屋角也没有翘起，刚健质
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朴的气势较浓，但也初步反映了天人合一的思想。人字型的屋顶造型，既扩大了室内的空间

感，同时有利于排水。类似的还有楚独有的干阑式建筑风格等，这些做法相比同时期的欧洲

的平屋顶和中国北方穴居，更具有人性化设计和天人合一的思想，是古代楚国劳动人民智慧

的结晶。 

 
图1-中国古建筑的飞檐 

中国古建筑的装饰：建筑的装饰上，楚国的艺术家们既看重人与自然的统一，充分表达

个性的自由，可是又积极入世，回归到人本的理性现实。以其雕塑为例，在发掘的楚系墓葬

中发现如：比细高腿还长一倍的长脖子鸟的脑袋上忽然长出了枝杈繁生、尖端锐利的成对鹿

角来；昂首引吭、展翅欲飞的长颈彩凤偏偏要站到斑斓猛虎的背上去，而自己的背上却生出

一对繁枝的鹿角；人首蛇身的补天女；双手擎万均的编钟乐架武士，是力的表现；飞凤、鸣

鸾、长蛇、奔鹿，还有鼓胀着肚子的具蛙在进行着一场只有现代人类才可能进行的水陆空交

叉的立体大型混战，是人间善与恶的搏斗„„这些作品，对于地下的死者，是欢送他们祝愿

他们飞升上天上仙境，对于地上活着的人们，是鼓励他们面对自然、征服自然。多数的雕塑

作品是实用器物，把器形制作为许多种动物的形象，施以彩绘，以至浅高浮雕、镂刻等等，

莫不表现出一种耐人寻味的艺术魅力，充满着浪漫情调，以供装饰陈设，赏心悦目。 
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图2-中国古建筑装饰 

结束语：古代建筑始终是天人合一与礼法、宗法制度的联合体现。天人合一追求自然，

礼法、宗法制度注重等级制和规矩，看似矛盾，但反映在建筑上，两者并没有截然分开。如

台、坛等建筑形制是礼制建筑，但它们在布局上追求的还是天人合一的理念，二者并不矛盾

。总之，中国古代建筑文化是中国文化史上不可或缺的一枚璀璨的明珠。 

参考文献： 

1. 路苗苗. 浅析中国古建筑装饰的用色[J]. 大众文艺,2012,(02):46. 

2. 姚亚. 弘扬古建筑文化 传承古建筑技艺[N]. 中华建筑报,2011-04-16(002). 

3. 吴麒,吴平祥. 古建筑文字装饰初探[J]. 福州大学学报(哲学社会科学

版),2011,(01):70-78. 

4. 刘显成. 浅谈中国古建筑的装饰特点[J]. 河南建材,2008,(01):56-57. 

5. 秦云,肖君. 浅议中国古建筑的装饰[J]. 江西建材,2006,(02):34-36. 

6. 朱叶华,徐可. 中国古建筑装饰面面观[J]. 重庆建筑,2005,(10):23-25. 
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中国古建筑的现状 

（The present situation of Chinese ancient architecture） 

 

作者：贾天阳（Jia Tianyang），盐城工业职业技术学院，盐城 

 

我国经过20年的改革开放，经济水平大大提高，中国经济发展的投资也趋向于城市建设

和发展领域，这给我国的城市发展带来了难得的发展机遇。然而，国家和地方财政对城市建

设的投资非常有限，城市发展资金主要靠各城市独立解决，所以不少城市都把发展提到了新

的高度。 根据国内外多年的实践证明，在城市建设中，规划是龙头，规划必须先行。在城

市发展中道理也是一样的。因此，城市发展的规划方略研究，十分重要。 

城市规划走向发展性的城市规划，城市规划本身就可以创造价值，城市规划本身就是城

市经营。概括起来，城市发展的规划方略，主要有如下方面：保护城市历史文化遗产，长远

考虑城市发展；优化城市环境，以环境美提升城市资产价值；基础设施区域共用，节约投资

并增加效益；规划先行，搞好城市发展性规划。这些问题是城市发展与城市规划建设的热点

与难点问题，也是城市发展急待解决的问题。城市历史文化遗产保护的意义主要有4个方

面：历史研究——历史文化价值、科学研究——科学价值、发展旅游——经济价值及可持续

发展。 

我们首先从历史研究着眼，来看待城市文化价值。城市文化遗产是城市历史发展的见

证，是城市历史研究的重要依据。研究城市、人类发展历史，借古明今，有利于促进城市发

展。 在历史科学研究进程中人们发现，历史古城、建筑、构筑物（如中国的赵州桥、都江

堰，埃及的金字塔）等有很深奥的科学道理，有的甚至是现在人们还不清楚的科学理论，保

护历史文化遗产，尤其是保护凝聚了3000多年历史文化的中国历史文化遗产，对科学研究有

重要的意义。 正是这些人类前进中创造的城市文化遗产，为我们的城市发展提供了良好的

条件——发展城市旅游业，用经济价值去直观地表现城市历史文化的独特魅力，有利于更好

地发展城市。中国5000多年的历史文化遗产丰富而迷人，它吸引着无数的中国人，更让外国

人向往，这些都是发展城市旅游业的重要资源，也是人们游憩、观光、获得美的享受的重要

场所。  

 
图1-中国赵州桥 
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随着经济水平的提高，旅游业所带来的收益不断提高，旅游在国民经济中的比例不断增

长。我国城市历史文化旅游的潜力很大。我国张掖市比日本的高山市的历史文化遗产丰富得

多、有价值得多，然而，我国张掖市的旅游收入占国内生产值的比例却比日本的高山市低得

多。保护城市历史文化遗产，是城市经营的长远战略 全球《21世纪议程》指出，可持续发

展的一个重要方面是保护历史文化遗产。保护历史文化遗产功在千秋，造福子孙后代。同济

大学阮仪三教授在上世纪80年代初做平遥、周庄规划时，做了保护古城镇开辟新区的规划，

并呕心沥血地奔走说服，保下了平遥古城、周庄古镇，使平遥成为了世界文化遗产，周庄也

有望登录世界文化遗产名录，阮仪三教授当然是保护文化遗产的大功臣。我国的历史文化遗

产很丰富、很有价值，遗憾的是在经济开发中遭到了建设性的破坏。70年代的太谷等城，历

史价值根本不亚于平遥，现在却荡然无存。西部是古“丝绸之路”，有丰富、珍贵的历史文

化遗产，在西部开发中，在城市经营中，一定要吸取经验教训，有意识地、特别重视地保护

历史文化遗产，延续华夏文化，造福子孙后代。 

 
图2-周庄古镇 

保护历史文化遗产,提升城市资产价值。城市历史文化遗产毫无疑问是城市的雄厚的发

展资产。历史文化遗产，是重要的旅游资源，也是旅游资产。因此，保护历史文化遗产，可

以提升城市资产价值。平遥古城、周庄古镇的历史文化遗产保护得好，旅游发展得好，城市

资产价值提升得多；杭州市历史文化遗产规划得好，房地产价提升得多。历史文化遗产保护

的内容主要包括4个方面：文物古迹的保护、历史地段的保护、古城风貌特色的保护与延

续、历史传统文化的继承和发扬。 首先是对物古迹的保护。文物古迹包括类别众多、零星

分布的古建筑 、古园林、历史遗迹、遗址、杰出人物的纪念地，还包括古木、古桥等历史

构筑物。 其次是对历史地段的保护。古城风貌特色的保护与延续包括古城空间格局、古城

自然环境、城市建筑风格三部分。古城空间格局包括古城的平面布局、方位轴线、道路骨

架、河网水系等。它们能反映城市的文化景观、规划布局思想、历史发展、社会文化模式；

古城自然环境包括城市及其郊区的重要地形、地貌、原野、与重要历史有关的山、水、花、

木、原野特征。城市的自然环境与城市的景观、文化、生态紧密相联；建筑风格影响城市风

貌特色。实践证明，各城市在各自的建设发展中大多都注意并保护和有效利用了历史文化遗

产。历史文化遗产保护的方法与原则主要有9个方面： 原封不动的保存（冻结保存）：原封

不动的保存，保持历史文化的原真性。这是联合国提倡的标准。一般对文物古迹应原封不动

的保存； 整旧如故——谨慎修复：对于残缺的建筑（古遗迹）修复应“整旧如故，以存其

真”。 
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《威尼斯宪章》提出了世界各国公认的两个修复原则：修复和补缺的部分必须跟原有部

分形成整体，保持景观上的和谐一致，有助于恢复而不能降低它的艺术价值、历史价值、科

学价值、信息价值；增添部分必须与有部分有所区别，使人能辨别历史和当代增添物，以保

持文物建筑的历史性；慎重重建：一些十分重要的历史建筑物因故被毁。由于它们是地方重

要的特征、象征，因此，在条件允许的情况下，有必要重建。但是，重建必须慎重，必须经

专家论证，因为重建必然失去了历史的真实性，又耗资巨大，还破坏了遗迹。在更多情况下

保存残迹更有价值；对历史文化遗产的利用以不损坏遗产为前提，以续继原有使用方式为最

佳，也可以为博物馆，作为参观旅游景点要慎重，防止被破坏；保持历史街区和古城的格局

特征。重点保护好历史街区和古城的平面布局、方位轴线、道路骨架、河网水系等；保护特

色建筑风格：保护特色建筑风格，包括建筑的式样、高度、体量、材料、颜色、平面布局、

与周围建筑的关系等。控制适当的建筑尺度——高度、体量非常重要，切记今古不同，不要

求高、求大；保护历史环境：事物与其存在环境是密不可分的，不可以脱离环境而存在。历

史文化遗产环境的意义更重要，重要的、特色的、与重要历史有关的地形、地貌、原野、水

体、花木及其特征都要保护；做好历史文化古城和历史文化地段保护规划。规划是龙头，保

护必须以规划为前提，规划必须先行。有了规划，按规划进行保护。 

参考文献： 

1. 杨新. 中国古建筑维修保护价值观[J]. 中国文物科学研究,2014,(02):21-25. 

2. 孔舒婷. 地域文化对中国古建筑的影响[D].青岛理工大学,2013. 

3. 李玲. 中国古建筑和谐理念研究[D].山东大学,2011. 

4.黄艺农. 中国古建筑审美特征[J]. 湖南师范大学社会科学学报,1998,(05):69-74. 
 
 

THE ACTIVITIES OF THE FACULTY OF MARITIME LAW   

IN TRAINING ENGINEERING STUDENTS AT NUOS 

 

Hanna O. Sandiuk,  

PhD, National University Of Shipbuilding named after Admiral Makarov 

 

TThe Faculty of Maritime Law is a new structure at the National University Of Shipbuilding named after Admiral 

Makarov (NUOS). It was established at the 1 of March, 2017. The Faculty developed from a department of law. 

The International Maritime Organization (IMO) concluded the human factor was the main cause of accidents in 

maritime transport. The human factor was caused by fatigue of seafarers and insufficient awareness of the law of the 

sea, including safety of navigation. That‘s why the department of law was founded in NUOS. 

In 1993 Rector of our University, Professor Mikhail Alexandrov decided to start new specialty training in the law of 

the sea and maritime law. The training of lawyers in our University begun in 1994.  

Now the graduates of the department of law have academic degree of PhD and they are lecturers as for students-

lawyers, as for students - engineers.  

The dean of The Faculty of Maritime Law is PhD Oleg Y.Dubinsky. The law of the sea and maritime law are also 

taught by such lecturers as PhD Hanna O. Sandiuk, PhD Yuliia V. Lomzhets, PhD Mykola M. Voinarivskyi.  

There are three departments at The Faculty of Maritime Law: Department of maritime and commercial law, 

Department of administrative and constitutional law, Department of theory and history of state and law. 

There is more than twenty-years law teaching tradition of subject "Fundamentals of Ukrainian Law" on technical 

specialties at NUOS. This educational course includes such topics as ―Maritime Law‖ or ―The Law of The Sea‖  

Since 2012 the department of law have started teaching law for technical specialties, for example: subject 

―Fundamentals Of The Law Of The Sea And Legal Regulation Of Ship Security‖ for specialty ―Operation of ship 

systems‖, subject ―Legal Regulation Of Activities In The Marine Infrastructure Facilities‖ for specialty ―Systems 

engineering of maritime infrastructure objects‖, subject ―The Law Of The Sea And Maritime Law‖ for specialty 

―Shipbuilding‖.  

The curricula of some specialties include the law of the sea and maritime law to meet the requirements of "The 

Manila Amendments" by The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers (or STCW-78). 
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Thus, teachers of the Faculty constantly improve their skills, especially in the sphere of maritime law and the law 

of the sea. It will be useful for future employees for shipbuilding, shipping and port industries. It will help to increased 

safety at sea, promote environmental protection, improve overall legal culture of future engineers 

 

中国旅游景区 

（Chinese tourist attractions） 

作者: 徐泽（XuZe），盐城工业职业技术学院，盐城 
 

我国疆域幅员辽阔，共960万平方公里，居世界第三位；同时民族众多，由56个民族组

成；另外历史文化悠久，中华上下五千年，源远流长，绵延不断。因此，这就使得中国旅游

资源相当丰富，并且特点突出，兼容自然与文化之美。  

秦始皇陵：西安秦始皇陵是中国历史上第一个皇帝陵园，其巨大的规模、丰富的陪葬物

居历代帝王陵墓之首。秦始皇陵建于公元前246年至公元前208年，历时39年，是中国历史上

第一个规模庞大，设计完善的帝王陵园。秦始皇陵筑有内外两重夯土城垣，象征着都城的皇

城和宫城。 

 
图1-西安秦始皇陵 

安徽黄山：安徽黄山以“怪石、奇松、云海温泉”四绝闻名于世，主要景点有莲花峰、

天都峰、排云亭，气势磅礴，徐霞客曾说，五岳归来不看山，黄山归来不看岳，可见其奇特

诱人。 
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图2-安徽黄山 

杭州西湖：杭州的西湖三面环山，绕湖一周近15千米。湖中被孤山、白堤、苏堤、杨公

堤分隔，按面积大小分别为外西湖、西里湖、北里湖、小南湖及岳湖等五片水面，苏堤、白

堤越过湖面，小瀛洲、湖心亭、阮公墩三个小岛鼎立于外西湖湖心，夕照山的雷峰塔与宝石

山的保俶塔隔湖相映，由此形成了“一山、二塔、三岛、三堤、五湖”的基本格局。 

 
图3-杭州西湖 

苏州园林：苏州的园林闻名中外，拙政林是苏州最大、最具代表性的园林。与北京颐和

园、承德避暑山庄、苏州的留园一起被誉为中国四大园林。曾是唐代诗人陆龟蒙的住宅，于

明嘉靖元年，御史王献臣改造而成，名字的有来源于晋代潘岳的《闲居赋》中的名句“此亦

拙者之为政也”。1997年被选入“世界文化遗产名录”。 
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图4-苏州园林 

云南美景：云南的风景亦美，这里有惊险的峡谷——虎跳峡，著名的喀斯特景观——石

林，壮丽的地质奇观——三江并流，还有美丽的玉龙、梅里雪山、哈巴雪山，神奇的华泉景

观——白水台，壮丽的长江第一湾，幽静的燕子洞，文明褪去的朱家花园，以及南诏古国大

理，世外桃源香格里拉，钟灵毓秀的丽江，金镶玉妆的迪庆。  

 
图5-云南香格里拉 

结束语：世上最美丽的画卷描绘的是祖国的大好河山；世上最动人的诗篇歌颂的是祖国

永恒的春天；世上最神圣的情感爆发的是对祖国的真挚爱恋。江河湖海,日夜奔腾,那是祖国

汩汩的血液; 五岳山川,巍巍耸立,那是祖国不屈的脊梁; 雄伟故宫,端庄磅礴,那是祖国文化

与历史的永恒; 万里长城,绵延不绝,那是祖国伟大与强盛的见证。 

我国文化博大精深，但仅仅靠我的文字描述远远没有亲自来看的好。亲自体验才会有最

真的感受。有机会的话还希望你们来中国玩，来我们学校参观。我在盐城欢迎你们的到来。 

参考文献： 

1. 王斯浪. 香格里拉旅游综合开发研究[D].昆明理工大学,2013. 



 
 

 
 32 

2. 洪泉. 杭州西湖传统风景建筑历史与风格研究[D].北京林业大学,2012. 

3. 汪菊渊. 苏州明清宅园风格的分析[J]. 园艺学报,1963,(02):177-194. 

4. 周彬,范斌,朱韬. 香格里拉生态旅游资源的开发初探[J]. 云南地理环境研

究,2003,(02):60-64. 

5. 汪菊渊. 苏州明清宅园风格的分析[J]. 园艺学报,1963,(02):177-194. 

 

 

中华传统节日：春节 

（Chinese traditional festivals：Spring Festival） 

    作者：孙硕（SunShuo），盐城工业职业技术学院，盐城 

中国的传统节日形式多样，内容丰富，是我们中华民族悠久的历史文化的一个组成部

分。传统节日的形成过程，是一个民族或国家的历史文化长期积淀凝聚的过程，下面列举的

这些节日，无一不是从远古发展过来的，从这些流传至今的节日风俗里，还可以清晰地看到

古代人民社会生活的精彩画面。 

    中国的节日：节日的起源和发展是一个逐渐形成，潜移默化地完善，慢慢渗入到社会生

活的过程。它和社会的发展一样，是人类社会发展到一定阶段的产物，我国古代的这些节

日，大多和天文、历法、数学，以及后来划分出的节气有关，这从文献上至少可以追溯到

《夏小正》、《尚书》，到战国时期，一年中划分的二十四个节气，已基本齐备，后来的传

统节日，全都和这些节气密切相关。 

    中国的节日有很强的内聚力和广泛的包容性，一到过节，举国同庆，这与我们民族源远

流长的悠久历史一脉相承，是一份宝贵的精神文化遗产。这就要介绍我国最重大的传统节

日。春节。 

    春节的起源：春节，是农历正月初一，又叫阴历年，俗称“过年”。这是我国民间最隆

重、最热闹的一个传统节日。春节的历史很悠久，它起源于殷商时期年头岁尾的祭神祭祖活

动。按照我国农历，正月初一古称元日、元辰、元正、元朔、元旦等，俗称年初一，到了民

国时期，改用公历，公历的一月一日称为元旦，把农历的一月一日叫春节。 

 
图1-春节喜庆图 

春节的寓意：春节到了，意味着春天将要来临，万象复苏草木更新，新一轮播种和收获

季节又要开始。人们刚刚度过冰天雪地草木凋零的漫漫寒冬，早就盼望着春暖花开的日子，

当新春到来之际，自然要充满喜悦载歌载舞地迎接这个节日。 

    千百年来，人们使年俗庆祝活动变得异常丰富多彩，每年从农历腊月二十三日起到年三
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十，民间把这段时间叫做“迎春日”，也叫“扫尘日”，在春节前扫尘搞卫生，是我国人民

素有的传统习惯。 

春节的习俗：春节时家家户户准备年货，节前十天左右，人们就开始忙于采购物品，年

货包括鸡鸭鱼肉、茶酒油酱、南北炒货、糖饵果品，都要采买充足，还要准备一些过年时走

亲访友时赠送的礼品，小孩子要添置新衣新帽，准备过年时穿。 

    在节前要在住宅的大门上粘贴红纸黄字的新年寄语，也就是用红纸写成的春联。屋里张

贴色彩鲜艳寓意吉祥的年画，心灵手巧的姑娘们剪出美丽的窗花贴在窗户上，门前挂大红灯

笼或贴福字及财神、门神像等，福字还可以倒贴，路人一念福倒了，也就是福气到了，所有

这些活动都是要为节日增添足够的喜庆气氛。 

 
图2-春节贴福字 

春节的另一名称叫过年。在过去的传说中，年是一种为人们带来坏运气的想象中的动

物。年一来。树木凋蔽，百草不生；年一过，万物生长，鲜花遍地。年如何才能过去呢？需

用鞭炮轰 ，于是有了燃鞭炮的习俗，这其实也是烘托热闹场面的又一种方式。 

 
图3-春节放鞭炮   

春节是个欢乐祥和的节日，也是亲人团聚的日子，离家在外的孩子在过春节时都要回家

欢聚。过年的前一夜，就是旧年的腊月三十夜，也叫除夕，又叫团圆夜，在这新旧交替的时

候，守岁是最重要的年俗活动之一，除夕晚上，全家老小都一起熬年守岁，欢聚酣饮，共享

http://www.so.com/s?q=%E6%83%B3%E8%B1%A1%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%8A%A8%E7%89%A9&ie=utf-8&src=wenda_link
http://www.so.com/s?q=%E6%83%B3%E8%B1%A1%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%8A%A8%E7%89%A9&ie=utf-8&src=wenda_link
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天伦之乐，北方地区在除夕有吃饺子的习俗，饺子的作法是先和面，和字就是合；饺子的饺

和交谐音，合和交有相聚之意，又取更岁交子之意。在南方有过年吃年糕的习惯，甜甜的粘

粘的年糕，象征新一年生活甜蜜蜜，步步高。 

 
图4-春节包饺子 

待第一声鸡啼响起，或是新年的钟声敲过，街上鞭炮齐鸣，响声此起彼伏，家家喜气洋

洋，新的一年开始了，男女老少都穿着节日盛装，先给家族中的长者拜年祝寿，节中还有给

儿童压岁钱，吃团年饭，初二、三就开始走亲戚看朋友，相互拜年，道贺祝福，说些恭贺新

喜、恭喜发财、恭喜、过年好等话，祭祖等活动。 

    节日的热烈气氛不仅洋溢在各家各户，也充满各地的大街小巷，一些地方的街市上还有

舞狮子，耍龙灯，演社火，游花市，逛庙会等习俗。这期间花灯满城，游人满街，热闹非

凡，盛况空前，直要闹到正月十五元宵节过后，春节才算真正结束了。 

    春节是汉族最重要的节日，但是满、蒙古，瑶、壮、白、高山、赫哲、哈尼、达斡尔、

侗、黎等十几个少数民族也有过春节的习俗，只是过节的形式更有自己的民族特色，更蕴味

无穷。 

参考文献： 

1. 段宝林. 春节文化与民族精神[J]. 徐州工程学院学报(社会科学版),2014,(03):83-87. 

2. 何星亮. 春节文化的特点与功能[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学

版),2013,(02):1-6. 

3. 潘鲁生. 从春节符号谈文化传承与创新[J]. 山东社会科学,2012,(01):84-88. 

4. 陈勤学. 中国传统节日春节的视觉符号研究[D].苏州大学,2011. 

5. 刘伟力. 新农村建设中春节民俗行为的功能研究[D].华中农业大学,2008. 

6. 张文诺. 论春节文化从传统向现代的转型及其发展态势[D].兰州大学,2006. 

 

 

酒店员工沟通管理的影响因素分析 

（Analysis of influencing factors of hotel staff communication management） 

作者: 雷淑斐（Lei Shufei），盐城工业职业技术学院，盐城 

沟通是饭店管理的重要职能之一，良好的管理沟通不仅能提高管理者决策效率，还能有

效增强员工满意度和责任感，促进饭店良好企业文化氛围的形成，提高饭店市场竞争力。 
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管理沟通：沟通是一种信息交流，即把某一信息、思想和情感传递给客体或对象，以期

取得客体做出相应反应的整个过程。管理沟通是一种特殊的沟通行为，指在企业大的范围

内，围绕企业的管理运行而进行的沟通行为，包括组织内部和外部的管理沟通。本文主要分

析组织内部的管理沟通，即管理者与被管理者之间、管理者与管理者之间、被管理者与被管

理者之间的沟通。 

管理沟通的影响因素：目前，国内外关于管理沟通影响因素的分析主要是从两个方面进

行：一是从管理沟通过程来分析，即按沟通发生的阶段来分析存在的障碍。如编码、传递和

译码阶段；二是因素分析，分析可能会形成沟通障碍的各种因素。如语言因素、心理因素、

人际因素、组织因素、文化因素、环境因素等。目前，国内有不少学者对管理沟通进行了文

献综述和理论研究，尤其对教育、医疗、IT行业及政府的行政沟通能力等比较关注，有关医

患沟通、师生沟通方面的文章较多，而关注饭店管理沟通状况的学者非常少。为了更好地研

究阻碍饭店有效管理沟通的因素，本文对数家星级饭店进行了针对性调研和分析，有针对性

地提出改善饭店管理沟通的措施，以期为饭店管理者提供有益的参考。 

（1）管理者的沟通风格、意识、知识和技巧是最重要的影响因素。现在很多饭店管理

者，尤其是中高层管理者，没有认识到沟通能力是管理者最基本、最主要的能力。他们受传

统等级和权威观念的影响，认为应与员工保持一定的距离，应坚决维护自己的权威，因此很

少主动与员工进行交流。此外，在沟通过程中常独断专行，以自我为中心，很少认真聆听员

工的心声；以指挥、命令为主要方法，缺乏必要的沟通知识和技巧，使员工有苦难言，有感

不敢发，一味顺从和服从，以致饭店言路闭塞，员工积极性和热情被消磨殆尽。 

（2）沟通媒介的效率、多样性及反馈程度等极大影响着管理沟通效果。现在饭店内部

的沟通方式比较多样，如有文件、会议、内部出版物、内部公告栏、意见箱、个别交流、电

话等多种方式，但也存在着明显的不足。大部分员工感觉他们获取信息的速度比较慢，各种

沟通方式的效率差，尤其是会议的效果差。对于一些新兴的互动的沟通方式如电子邮件、局

域网、博客、BBS等新兴的电子沟通方式使用不多。 

（3）组织的软硬件环境影响着管理沟通效果。主要包括饭店的规模、部门设置方式、

管理层次、饭店的文化氛围、沟通战略制度等方面。在很多饭店中，沟通随意性大，带有明

显的个人情感色彩，没有规则可循，沟通行为缺少制度性的规范和约束；此外，饭店内部存

在的沟通制度大多未以文字的形式固定下来，管理沟通行为比较随意化，而且有些沟通制度

如建议及提案制度、领导见面和员工座谈制度等形同虚设，不能得到良好的执行。此外，员

工的个性特征(如性格、价值观、兴趣、利益等)、员工之间的相似度、信任度及沟通中语言

的选择等都会对沟通效果产生一定的影响。 

结论与建议：通过以上分析,我们可更清晰地了解饭店管理沟通的影响因素及相互关系

。为有效提高饭店管理沟通水平，可从以下几方面着手: 

（1）管理者应增强沟通意识，改善沟通风格，提高沟通知识和技能。管理者是饭店管

理沟通战略的制定者和执行者，其沟通理念、风格会影响整个饭店的沟通氛围和效果。因

此，饭店应充分重视管理者在管理沟通中的重要性。首先管理者应充分认识到沟通对饭店的

重要性，应深入基层，主动与员工沟通。其次，管理者在与员工沟通时不能独断专行，而应

想方设法地得到员工的反馈信息。此外，饭店管理者还要学会倾听，掌握各种传统与现代沟

通技术、手段，不断增强自身沟通能力。 

（2）建立科学的组织结构，整合沟通渠道和方式。扁平型的组织结构管理层次少，能

减少信息失真，加快饭店对信息的反应灵敏度。饭店可根据自身实际情况，通过压缩管理层

次、增大管理幅度、设置跨部门的协调团队等方式来进行组织结构的扁平化。饭店在对现有

渠道进行整合时应遵循系统、公开、时效、简洁和完整五大原则。 
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图1-酒店领导对员工的关爱 

(3)营造自由、民主、开放的沟通氛围。有效的沟通需要饭店在内部营造出一种鼓励学

习、沟通、讨论、创新以及平等开放、协同发展的企业文化氛围，使员工能够直抒己见，畅

所欲言。 

 
图2-酒店员工拓展训练 

(4)增进相互了解，增强人际相似度和信任度。饭店内部应提倡相互理解和尊重，要求

员工学会换位思考；可通过举行各种文体娱乐活动(如观看演出，进行歌咏比赛)、各种技能

竞赛、聚会、聚餐或集体旅游活动、拓展训练等，来增加饭店员工间的相互了解，和谐人际

氛围，以促进信息沟通的有效进行。 

  



 
 

 
 37 

参考文献： 
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中国书法文化 

（Chinese Calligraphy Culture） 

作者: 李彤（Li Tong），盐城工业职业技术学院，盐城 

中国五千年璀璨的文明及无与伦比的丰富文字记载都已为世人所认可，在这一博大精深

的历史长河中，中国的书法艺术以其独特的艺术形式和艺术语言再现了这一历时性的变化过

程。 

中国书法文化:中国五千年璀璨的文明及无与伦比的丰富文字记载都已为世人所认

可，在这一博大精深的历史长河中，中国的书画艺术以其独特的艺术形式和艺术语言再现

了这一历时性的嬗变过程。而具有姊妹性质的书画艺术在历史的嬗变中又以其互补性和独

立性释读了中国的传统文化内涵。由于书、画创作所采用的工具与材料具有一致性。《历

代名画记》中谈论古文字、图画的起源时说：“是时也，书、画同体而未分，象制肇创而

犹略，无以传其意，故有书；无以见其形，故有画”。书画虽然具有同源的可比性，但以

后的发展状况是以互补的独立性发展变化的。 

中国书法艺术的形成、发展与汉文字的产生与演进存在着密不可分的连带关系。那么

究竟什么是“书法”呢？我们可以从它的性质、美学特征、源泉、独特的表现手法方面去

理解。书法是以汉字为基础、用毛笔书写的、具有四维特征的抽象符号艺术，它体现了万

事万物的“对立统一”这个基本规律又反映了人作为主体的精神、气质、学识和修养。 

中国书法艺术作为一种特殊的文化符号，以其独特的内容与形式，强烈的民族文化感

染力，在国际文化交流的舞台上，发挥着越来越重要的作用。 

 

图1-中乌两校友好合作 



 
 

 
 38 

中国书法的起源：中国文字起源甚早，把文字的书写性发展到一种审美阶段——融入

了创作者的观念、思维、精神，并能激发审美对象的审美情感。有记载可考者，当在汉末

魏晋之间，然而，这并不是忽视、淡化甚至否定先前书法艺术形式存在的艺术价值和历史

地位。中国文字的滥觞、初具艺术性早期作品的产生，无不具有自身的特殊性和时代性。

就书法看，尽管早期文字——甲骨文，还有象形字，同一字的繁简不同，笔画多少不一的

情况。但已具有了对称、均衡的规律，以及用笔（刀）、结字、章法的一些规律性因素。

而且，在线条的组织，笔画的起止变化方面已带有墨书的意味、笔致的意义。因此可以

说，先前书法艺术的产生、存在，不仅属于书法史的范畴，而且也是后代的艺术形式发

展、嬗变中可以借鉴与思考的重要范例。 

 
图2-中国书法的历史演变 

中国书法经历的过程：中国的历史文明是一个历时性、线性的过程，中国的书法艺术

在这样大的时代背景下展示着自身的发展面貌。在书法的萌芽时期（殷商至汉末三国），

文字经历由甲骨文、金文、大篆、小篆、隶、草书、行书、真书等阶段，依次演进。在书

法的明朗时期（晋南北朝至隋唐），书法艺术进入了新的境界。由篆隶趋从于简易的草行

和真书，它们成为该时期的主流风格。大书法家王羲之的出现使书法艺术大放异彩，他的

艺术成就传至唐朝倍受推崇。同时，唐代一群书法家蜂拥而起，如：虞世南、欧阳询、颜

真卿、柳公权等大名家。在书法造诣上各有千秋、风格多样。 

 
图3-隶书 

中国书法历史的开篇，目前由于考古材料的限制，只能从现存最早的成体系文字——

甲骨文算起。由于文字的应用性，书法艺术与文化有着密切的联系，它总是随着文化的变

迁而发展；同时，它本身也在逐渐形成自己的特定规律。综合两方面的因素，可以把书法

艺术的发展划分为几个阶段。第一阶段，从殷商到秦，可称为古文字时代。第二阶段，两

汉，可称为隶书时代。第三阶段，从汉末经魏晋南北朝至唐代，是楷行今草的时代和经典

书法艺术精神的确立时代。第四阶段，包括宋、元及明代前中期，是书法艺术的文人化时

代。第五阶段，从晚明至清代，是古代书法艺术的总结和转型的时代。晚明和清代书法的

许多探索，都与艺术家走出书斋、面向社会的生存状态有一定的关系。换句话说，文人化

书法审美诉求的生存土壤已经被社会化的生活境遇所改开始了书法艺术向现代形态的转

型。变，因而其审美理念、技巧探求已经打上了深深的社会烙印，初步具有了审美大众化

的特点，开始了书法艺术向现代形态的转型。 

结束语：在世界书法艺术之林，中国书法历史最悠久、传播最广泛。其或古拙、或秀

媚、或端雅、或玄妙、或艰深；其方与圆、收与放、疏与密、刚与柔、实与虚、奇与正，意

境无限、美妙无比，与绘画一同统领着中国美术的其他门类。成为当之无愧的中国艺术之

魂。 

参考文献： 

1. 高译. 中国书法艺术的韵律美[J]. 中国书法,2016,(12):42-45. 

http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=152102&ss_c=ssc.citiao.link
http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=3295837&ss_c=ssc.citiao.link
http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=104934&ss_c=ssc.citiao.link
http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=104934&ss_c=ssc.citiao.link
http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=1217984&ss_c=ssc.citiao.link
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2. 彭建成,尹钟宏. 中国书法的传承与发展[J]. 文艺生活(艺术中国),2015,(01):125-126. 

3. 中国书法的国际教育与域外传播[J]. 中国书画,2011,(02):118-121. 

4. 刘守安. “中国书法”与“中国文化”[J]. 山东社会科学,2006,(06):45-50. 

5. 陈龙海. 东方美学视野下的中国书法[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学

版),2006,(01):59-64. 

6. 陈莉. 中国书法自然理念的起源和生成[D].暨南大学,2007. 
 

中国功夫，民族精神 

（Chinese Kung Fu, National spirit） 

作者: 邱佳晨（Qiu Jiachen），盐城工业职业技术学院，盐城 

功夫，是中华民族智慧的结晶，是中华传统文化的体现，是世界上独一无二的“武

化”。它讲究刚柔并济，内外兼修，既有刚健雄美的外形，更有典雅深邃的内涵，蕴含着先

哲们对生命和宇宙的参悟，是中国劳动人民长期积累起来的宝贵文化遗产。 

 

图1-中国功夫 

中国武术的渊源：中国武术，是中华民族创造和发展起来的，具有健身、护体、防敌、

制胜的作用，被称为中国四大国粹之一，为各族人民所喜闻乐见。 

    武术在中国具有悠久的历史。武术的起源可以追溯到原始社会，先秦时期，各国诸侯都

非常重视培养和训练将士们的搏击技术，剑术得到发展。汉代，带有搏击性质的“角抵”已

有广泛的基础，还发明了铁兵器，出现了编排起来的攻防连续套路。到了晋代，练武活动已

有“口决要术”，武术初见雏形。唐代，是中国武术的兴盛时期，唐武则天开武举，不少武

术人才脱颖而出，天下闻名的少林武术的最早记载也起于唐朝初年。宋代，中国武术走向成

熟。中国武术文化底蕴丰富，门类众多。按流行地区分类，划分为南拳、太极拳；按山脉、

庙宇分类，可划分为少林拳、武当拳、峨眉拳；按形象分类，可划分为蛇拳、猴拳、螳螂拳

等；按技术内容分类，划分为拳术类、器械类、气功类、摔跤类等。拳术类包括长拳、太极

拳、南拳、形意拳、八卦拳、通臂拳等。器械类包括刀术、剑术、枪术、棍术四大主要形

式。气功类包括禅家、道家、儒家、医家和拳家五大派别。摔跤起源于中国古代的角力和相

扑，现称为中国式摔跤。 
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中国武术的发展：武术在我国有悠久的历史，它的产生，缘起于我国远古祖先的生产劳

动。人们在狩猪的生产活动中，逐渐积累了劈、砍、刺的技能。武术作为独立的社会文化现

象，是同中华民族文明的产生同步的。 

武术萌芽于原始社会时期。夏朝建立，经过连绵不断的战火，武术为了适应实战需要进

一步向实用化、规范化发展，商周时期，商代出现了武术训练的重要手段---田猎，商周利

用“武舞”来训练士兵，鼓舞士气，周代设的“序”，“序”等学校中也把射卸，习舞干列

为教育内容之一。进入春秋战国以后，诸候争霸，都很重视技术在战场中的运用。秦汉以

来，盛行角力、击剑。随着“宴乐兴舞”的习俗，手持器械的舞练时常在乐饮酒酣时出现，

如《史记·项羽事纪》记载的“鸿门宴”中“项庄舞剑，意在沛公”，便是这一形式的反

映。唐朝以来开始实行武举制，对武术的发展起了促进作用，如对有一技之长的士兵授予荣

誉称号。宋元时期，以民间结社的武艺组织为主体的民间练武活动蓬勃兴起，有习枪弄棒的

“英略社”，习射练习的“弓箭社”等。明清时期是武术大发展时期，流派林立，拳种纷

显。拳术有长拳、猴拳、少林拳、内家拳等几十家之多；同时形成了太极拳，形意拳，八卦

拳等主要的拳种体系。 

到了近代，武术适应时代的变化，逐步成为中国近代体育的有机组成部分。民国时期，

民间出现了许多拳社、武士会等武术组织。中华人民共和国成立后，武术得到了蓬勃发展。

1956年中国武术协会建立了武术协会、武术队等，形成了空前广泛的群众性武术活动网，为

武术的发展开拓了广阔的道路。1999年，国际武联被吸收为国际奥委会的正式国际体育单项

联合会成员，这是武术发展中的又一历史性突破，意味着在不久的将来，武术即将成为奥运

项目，意味着“把武术推向世界”的雄伟目标的进一步实现！ 

 

图2-中国功夫明星李小龙 

中国武术与世界交融：李小龙成为中国功夫传入美国的第一人。李小龙所主演的好莱坞

电影在美国引起了重大反响。中国功夫通过李小龙在影片中的人物形象第一次走入了美国观

众的眼球，这个时候美国观众才知道原来中国拥有功夫这么精湛深奥的技艺和文化。李小龙

对中国功夫在美国的传承做出了卓越的贡献，他的主要贡献在于：第一，1973年主演了好莱

坞电影《龙争虎斗》，在电影中向美国观众展示了中国功夫的魅力，彻底颠覆了好莱坞电影

中华人软弱无力、没有男性气概的形象，也彻底颠覆了“东亚病夫”这一华人形象，“李小

龙具有其他人无法比拟的优势和特色：他是一代武术宗师、武术技击家、武术哲学家”；第

二，他在美国开设了自己的武术馆，通过吸纳学徒等方式把中国的功夫在美国传播出去，让

有兴趣的人有了接触功夫和学习功夫的机会；第三，李小龙身上的男性气概和坚忍不拔的精

神向美国观众展示了中国功夫的精神内涵，中国功夫蕴含着中国传统文化的精髓，中国功夫

精神通过李小龙的个人事迹和他主演的电影向美国人展示出来。李小龙开创了中国功夫在美
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国传承的先河，作为一代宗师，他的武术馆至今仍在美国保留，他一生致力于在美国传播中

国的功夫文化。李小龙向美国观众展示了功夫的精湛技术，更重要的是，他通过自身的形象

展示了功夫人的精神面貌和体现出功夫背后深刻的文化内涵。 

 

图3-外国友人在学习中国功夫 

在李小龙之前，虽然有些功夫明星也向美国传播中国的功夫，但是其影响力远远没有李

小龙深远。李小龙演出的好莱坞电影播出后，再加上中国武术团在美国的集体亮相，20世纪

70年代中国功夫已经成功传入美国，大部分人对功夫这一新鲜名词有了初步的认识，甚至一

些美国人有了学习中国功夫的兴趣。 

参考文献： 

1. 郭玉成,李守培. 武术构建中国国家形象的定位研究[J]. 北京体育大学报,2013,(09):9-

18. 

2. 刘延坡. 近30年来武术发展现状与对策研究[D].陕西师范大学,2012. 

3. 吴甫超. 论武术价值功能的层次递进性演变[D].山东师范大学,2008. 

4. 黄红田. 从武术的价值功能演变看武术的发展[D].山东师范大学,2005. 

5. 吴秀云. 武术发展现状和趋势的研究[D].山东师范大学,2004. 
 

 

 

HIGHER EDUCATION IN UKRAINE AS A PRODUCT OF WORLD GLOBALIZATION 

 

Alexander Sergeevich Ryzhkov 

Ph.D, Docent, Doctorate student, Head of Educational Scientific Centre of International Cooperation 

Admiral Makarov National University of Shipbuilding Heroyiv Ukrainy Ave., 9, Mykolaiv, Ukraine, 54025 

e-mail: oleksandr.ryzhkov@nuos.edu.ua 

 

The formation of Ukraine as an integral partner of the European Union and serious player in the global arena is 

impossible without strong integration of not only economic factors, but cultural and educational components.   

The Association Agreement between Ukraine and the European Union signed on June 27, 2014, includes the 

process of implementation of European standards into many areas of life activity and healthy operation of a State. In 

particular, this concerns also the educational process. Everyone knows the high standards of the West in the educational 

field which means the increase of the Ukrainian education level.  

The globalization of the educational services market causes the transformation of national education systems of 

many countries. As a strongly marked indicator of this phenomenon there can be such countries as the USA, the UK, 
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South Korea, Eastern Europe countries, etc. For Ukraine, as for other European countries, except from the system 

reforms, the most important factor of higher education reformation is the introduction and development of the Bologna 

process as a consequence of globalization [1]. 

On June 19, 1999, 29 European Ministers of Education signed the Bologna Declaration [2] which became the catalyst 

of the development and modification of the Sorbonne Declaration ideas [3] on the European Higher Education Area. It 

promotes closer contacts between European countries in the development and strengthening of intellectual, social, 

scientific and technological potentials, academic and general cultural enrichment. 

The academic mobility of students, a wide degree of autonomy in decision-making and active international activity are 

the most important components of the successful life activity of European universities. Considering the European model 

of education, we should take into account a factor of competitive activity. The educational services of the West are 

connected to the market economy and act according to the simple and hard ―supply and demand‖ law. The specialty 

which is not interesting for the market employment cannot compete and the university has to cut it with all its 

consequences (redundancy, decrease of study load, etc.). In fact, the ability of Western universities to adapt to the 

constant changes of our time is the key to a successful operation. 

Accepting the European standards, the Ukrainian higher educational establishments should be aware that they 

accept also the conditions of healthy competition not only between each other, but also between the European 

universities. And if the universities in the UK, France and Germany has a little interest for the majority of Ukrainian 

applicants because of the historically formed circumstances of pricing and other factors, then the universities of such 

countries as Poland, Slovakia and the Czech Republic look more attractive and real. The general level of satisfaction 

with the education system in these countries is higher than in Ukraine, as the ―Report on Human Development over 

2013‖ data evidences [4].  

In conditions of the increasing competition in the global education area, the correspondence to high criteria and 

international standards is the only way of functioning of the higher educational establishment in Ukraine. And this cannot 

be achieved without the active international activity which is aimed at the development of international educational 

programs. 

Heading for the international integration, we should remember about the needs of Ukrainian regions on which the 

university works. Currently, there is uncoordinated work between the higher education and potential employers in 

conditions of development of market relations and the labor market. In the industrial regions of Ukraine it is primarily 

connected with the active modernization of industrial enterprises: purchase of modern high-tech equipment, usage of the 

latest software, expansion of the range of products. It leads to the need for constant updating of training programs for 

junior specialists in accordance with the realities of regional labor market. [5] 

To achieve these aims, the management of higher educational establishment should be a balanced mix of 

professional managers, specialists on project management, supervisors and teachers which can flexibly and effectively 

react to any circumstances of modernity. 

The ―Creation of a University of the European Type‖ program has been still fulfilling at the Admiral Makarov National 

University of Shipbuilding (NUS) since 2008 as a part of the ―Concept of the NUS Development‖[6]. The concepts and 

fulfillment of international educational programs of this university are used as the basis of this study. 

 

[1] Bobrytska V.I. "Mobility as a key principle of forming a European educational space" / European integration of 

higher education in Ukraine in the context of the Bologna Process number 3 (Annex 2): theoretical and scientific-

methodical journal "Higher Education in Ukraine", publisher Institute of Higher Education NAPS of Ukraine, Kyiv, 2013, p. 

234 - 238;  

[2] Focus on Higher Education in Europe: The Impact of the Bologna Process / European Commission– URL: 

http://www.Eurydice.org; 

[3] The Bologna Process 2020 – The European, Higher Education Area in the new decade. Communiquй  of the 

Conference of European Ministers Responsible for Higher Education. Leuven and Louvain-Ia-Neuve, 28–29 April 2009. – 

URL: http:// www.bologna2009benelux.org; 

[4] Calculated based on the data from UNDP, ‗Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human 

Progress in a Diverse World‘, New York, 2013 

[5] Belikov S.B., Klimov O.V., Pavlenko D.V., Tkach D.V. "Regional labor market - a factor that determines the 

training of young specialists" / European integration of higher education in Ukraine in the context of the Bologna Process 

number 3 (Annex 2): theoretical and methodical journal "higher education in Ukraine", publisher Institute of higher 

education NAPS of Ukraine Kyiv, 2013, p. 113 - 116; 

[6] A. Ryzhkov "Management of international educational projects of National University of Shipbuilding on the 

example of Ukrainian-Chinese cooperation" / Zbіrnik Naukovih Prats NUS number 6, 2014, c. Mykolaiv, Art. 84 - 91. 
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中国的淮扬菜 

（Chinese Huaiyang cuisine） 

作者: 李圆德（Li Yuande），盐城工业职业技术学院，盐城 

淮扬菜是中国传统四大菜系之一，发源于扬州、淮安。菜系充满淮、扬特点。原料多以

水产为主，淮扬菜系大多以江湖河鲜为主料，以顶尖烹艺为支撑，以本味本色为上乘，以妙

契众口为追求，雅俗共赏而不失其大雅，尤其是“和、精、清、新”的独特理念。 

   淮扬菜中，“扬”即扬菜，以扬州一带为代表的长江流域，“淮”即淮菜，以淮安一带

为代表的淮河流域。扬州、淮安是国家历史文化名城。淮扬菜系指以扬州府和淮安府为中心

的淮扬地域性菜系，形成于扬州、淮安等地区。淮扬菜始于春秋，兴于隋唐，盛于明清，素

有“东南第一佳味，天下之至美”之美誉。 

淮扬菜特点：淮扬菜选料严谨、因材施艺；制作精细、风格雅丽；追求本味、清鲜平

和。淮扬菜十分讲究刀工，刀功比较精细，尤以瓜雕享誉四方。菜品形态精致，滋味醇和；

在烹饪上则善用火候，讲究火功，擅长炖、焖、煨、焐、蒸、烧、炒；原料多以水产为主，

注重鲜活，口味平和，清鲜而略带甜味。著名菜肴有清炖蟹粉狮子头、大煮干丝、三套鸭、

软兜长鱼、水晶肴肉、松鼠鳜鱼、梁溪脆鳝等。其菜品细致精美，格调高雅。 

软兜长鱼:长鱼又称鳝鱼，软兜长鱼是江苏地区传统名菜，属于淮扬菜中最负盛名的一

道菜肴，淮安人厚待中外宾客最喜欢上这道“鲜嫩可口别具一格”的菜，让宾客尝鲜，赞口

不绝。菜谱功效：补虚养身调理，气血双补调理，营养不良调理，产后恢复调理。据《山海

经》记载：“湖灌之水，其中多鳝。”江淮地区盛产鳝鱼，肉嫩、味美，营养丰富，淮安名

厨田树民父子以鳝为原料，可制作108样佳肴，即著名的“全鳝席”。而软兜鳝鱼则是鳝鱼

席中的精品。“兜”字是指以前余鳝时将鳝鱼装布兜，再经精加工。 

 
图1-软兜长鱼 

狮子头：狮子头是中国江苏省扬州淮扬菜系中的一道传统菜肴。传说狮子头做法始于隋

朝，是在隋炀帝游幸时，厨师以扬州万松山、金钱墩、象牙林、葵花岗四大名景为主题做成

了松鼠桂鱼、金钱虾饼、象牙鸡条和葵花斩肉四道菜，据说原名葵花斩肉、葵花肉丸，唐代

郇国公韦陟的家厨韦巨元做松鼠桂鱼，金钱虾饼，象牙鸡条，葵花斩肉四道名菜，令座中宾

客叹服，葵花斩肉被改名为狮子头。此菜口感软糯滑腻，健康营养。 
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图2-狮子头 

大煮干丝：又称鸡汁煮干丝，传统名菜，属淮扬菜系。大煮干丝是一道既清爽，又有营

养的佳肴，其风味之美，历来被推为席上美馔，淮扬菜系中的看家菜。原料主要为淮扬方干

，刀工要求极为精细，多种佐料的鲜香味经过烹调，复合到豆腐干丝里，吃起来爽口开胃，

异常珍美，百食不厌。 

 
图3-大煮干丝 

松鼠桂鱼：松鼠桂鱼的前身是松鼠鱼。清代《调鼎集》中有记载为：取鲔鱼肚皮，去

骨，拖蛋黄炸黄，作松鼠式。油、酱油烧”。鯚鱼，即鳜鱼，也叫“鯚花鱼，南方人多称其

为桂鱼，取蟾宫折挂之意。 

据说，早在乾隆皇帝下江南时，苏州就有“松鼠鱼”了，而这道松鼠鱼并非用鳜鱼作为

食材，而是用鲤鱼制作，乾隆皇帝曾品尝过后，赞其美味。后来，这道菜才逐渐发展成用鳜

鱼制作的“松鼠桂鱼”。 
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图4-松鼠桂鱼 

十三香龙虾：十三香龙虾以江苏淮安盱眙县的做法最为出名，也最为地道鲜美，在华东

盛行。盱眙龙虾之所以有名，是与它的烹制方法有很大的关系，首先它的配料是独一无二

的，即十三香（数十种中草药组成）；另外盱眙大小餐馆在将龙虾上桌时不是用的碗、碟之

类的餐具，而是用的面盒、脸盒等；由于前几年螃蟹价格居高不下，对于普通百姓只好以虾

代蟹过把瘾了，所以盱眙龙虾又被戏称为“螃蟹助理”。 。但螃蟹始终不能和正宗的龙虾

相提并论。其奥妙何在?看着红红的一盆虾子，热气腾腾，香味扑鼻，诱人食欲。吃的时

候，麻、辣、鲜、美、香、甜、嫩、酥、肥、亮，令人欲罢不能。吃后余味不绝，绕手三

日，叫人无法忘记。 

 
图5-十三香龙虾 

结束语：作为四大菜系之一淮扬菜，“和精清新、妙契众口”，以“就地取材、土菜细

作、五味调和、百姓创造”的特点，赢得“东南第一佳味，天下之至美”的美誉。其“五味

调和”的特点，使其被首选为开国大典的国宴，成为65周年国宴上基准菜。和淮扬菜有关的

典故，亦是数不胜数。淮扬菜对于淮安而言，不仅仅是一个菜系，更是一张耀眼的文化名

片。 

参考文献： 

1. 华森. 淮扬菜养生经典  软兜长鱼[J]. 江苏卫生保健,2017,(03):44. 

2. 毛恒杰. 舌尖上的淮扬菜[J]. 才智,2012,(25):139. 

3. 李祥睿,陈洪华.推进淮扬菜品牌化发展策略研究[J]. 江苏商论,2008,(08):32-34. 

4. 刘涛.淮扬菜现状与发展策略研究[J]. 扬州大学烹饪学报,2005,(01):6-10. 
 

 

http://baike.baidu.com/item/%E6%B7%AE%E5%AE%89
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中国酒文化 

（Chinese wine culture） 

作者: 王一帆（Wang Yifan），盐城工业职业技术学院，盐城 

中国酿酒的历史渊源久远，最初起始于商、周时期，距今已有三千余年的历史了。朱翼

中的《酒经》称，夏朝初年，名为仪狄的一个官员用桑叶包饭酿成酒以此献给大禹，大禹饭

后感到味道甘美，感慨道：“后代必有为了饮酒而亡国的。”于是下令禁止造酒，但此造酒

之法仍在宫中暗暗流传。另据《说文解字》记载：“古青少康初作萁帚，秫酒，少康，杜康

也。”自古以来，文人学士多爱饮酒，因；而给酒起了许多雅名，如“金浆”、“琬液”、

“琼苏”等，有些直接进入诗中。酒成为文人生活艺术中的重要内容。“李白斗酒诗百

篇”，酒在这里已成为文人文化的一部分了。  

中国酒的种类：中国酒种类繁多，白酒、葡萄酒、啤酒、黄酒、药酒等等应有尽有。其

中，中国的名优白酒在国际市场上久负盛名，受到了中外宾朋的好评。1979年在全国第三届

评酒会上，评出了18种中国名酒。这些酒是：贵州茅台酒，四川五粮液，四川剑南春，贵州

董酒，山西汾酒，安徽古井贡，四川泸州老窖酒，江苏洋河大曲酒，烟台葡萄酒，北京中国

红葡萄酒，河北沙城白葡萄酒，河南民权白葡萄酒，烟台味美思，烟台金奖白兰地，山西竹

叶青，绍兴加饭酒，福建沉缸酒，青岛啤酒。  

 
图1-中国酒的品牌和种类 

饮酒文化：中国不仅酒的种类繁多，而且还有着源远流长的饮酒文化。中国人饮酒最讲

究的是意境。最佳的状态是似醉非醉，使人处于最快乐、最兴奋的境界中。这时不仅人们话

多，而且兴致大发，会妙语连珠，诗如泉涌，“李白斗酒诗百篇”即是最好的例证。 

中国人在饮酒方面还编织了许多酒令和饮酒歌。如“酒逢知己千杯少，能喝多少喝多

少，能喝多不喝少，一点不喝也不好”、“一杯酒，开心扉”、“五杯酒，豪情胜似长江

水”、“十杯酒，红心与朝日同辉”„„因此，从古至今以酒为引子的典故也十分丰富，如

“曹操青梅煮酒论英雄”、“宋太祖杯酒释兵权”、“武松醉打蒋门神”等，至于以酒为题

的文字创作则不胜枚举，这些均为中国酒文化增添了饶有趣味的内容。 中国的酒文化的另

一个表现是，喜欢慢慢的品尝，不喜欢一饮而尽，更不喜欢喝得酩酊大醉。所以不仅在饮酒

的器皿上有许多讲究，在饮酒的方式上也多种多样。如酒盅要小，满杯为多少份量都有固定

标准。 在民间，还有温酒、烫酒的习惯，认为饮凉酒有害于健康，常常把瓶中的酒倒入酒

壶中，放在热水中温一下，热了再饮。 这些有关酒的文化，是中国人民的一种生活习俗。

但随着外国酒文化的侵入，中国的酒文化也逐渐在发生着变化。 
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图2-饮酒文化 

酒令文化：早在两千多年前的春秋战国时代，酒令就在黄河流域的宴席上出现了。酒令

分俗令和雅令。猜拳是俗令的代表，雅令即文字令，通常是在具有较丰富文化知识的人士间

流行。白居易曰：“闲徵雅令穷经吏，醉听新吟胜管弦。”认为酒宴中的雅令要比乐曲佐酒

更有意趣。文字令又包括字词令、谜语令、筹令等。  

 
图3-酒令文化 

酒令是酒与游戏的结合物。比如春秋战国时期的投壶游戏，秦汉之间的“即席唱和”等

都是一种酒令。但是游戏的发展成了一种带有强制性与结束性的游戏后，就成了既轻松又严

肃的—种文化现象了。西汉时吕后曾大宴群臣，命刘章为监酒令、刘章请以军令行酒令，席

间，吕氏族人有逃席者，被刘章挥剑斩首，为喝酒游戏而戏掉了脑袋这也许就是戏中之戏

了。此即为“酒令如军令”的由来。唐宋是中国古代最会玩的朝代，酒令当然也丰富多彩。

白居易便有“筹插红螺碗，觥飞白玉卮”之咏。酒令在明清两代更步上层楼，发展到了五花

八门、琳琅满目。清代俞敦培将酒令分为四类：占令、雅令，通令、筹令、筹令是酒令中的

重头戏。  

结束语：在中国民众的日常生活中，酒也不是作为一种单纯的饮料来看待的，而是人际

关系的“润滑剂”和个人性格的“壮胆剂”，它起到调节人际关系、培养和促激人们性格的

作用。 中国有句俗话“无酒不成席”，酒在我们的社会生活中无所不在；从古到今，中国

人一向敦于友谊，友人相逢，无论是久别重逢，还是应邀而逢，都要把酒叙情，喝个痛快。

中国人把婚礼的筵席称“喜酒”，生了孩子办满月称“满月酒”，重阳节要喝“重阳酒”，
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端午节要喝“菖蒲酒”，祝捷要喝“庆功酒”，情人喝“交杯酒”，交朋友喝“拜把子”

酒，此外，敬神、祭祖、开业等等都要喝酒，酒已成为中国人际交往的桥梁和纽带，在日常

生活中发挥着重要的作用。  

参考文献： 

1. 王毓红,冯少波. 中国酒令风俗的文化解读[J]. 寻根,2014,(02):46-51. 

2. 李全根. 酒文化的内涵与外延[J]. 宜宾学院学报,2012,(02):16-21. 

3. 张功. 论酒文化与酒文明[J]. 酿酒科技,2011,(06):113-115. 

4. 郭五林. 酒文化的四大功能分析[J]. 酿酒,2011,(03):96-99. 
 

 

 

中国的传统饮食文化 

（Chinese traditional food culture） 

作者：蒋帅（Jiang Shuai）,盐城工业职业技术学院，盐城 

中国饮食文化的历史源远流长，博大精深。它经历了几千年的历史发展，已成为中国传

统文化的一个重要组成部分，在长期的发展、演变和积累过程中，中国人从饮食结构、食物

制作、食物器具、营养保健和饮食审美等方面，逐渐形成了自己独特的饮食民俗，最终创造

了具有独特风味的中国饮食文化，成为世界饮食文化宝库中的一颗璀璨的明珠。西方的一些

国家汇集着各国的移民，深受各国饮食文化的影响，博采众长，并结合自已的饮食习惯，形

成精巧专维、自成体系的饮食文明。 

饮食结构：中国历史悠久，地域辽阔，地理环境多样，气候条件丰富，动植物品类繁

多，这都为我国的饮食提供了坚实的物质基础。我们的祖先们在漫长的生活实践中，不断选

育和创造了丰富多样的食物资源，使得我国的食物来源异常广博。从先秦开始，中国人的膳

食结构就是以粮、豆、蔬、果、谷类等植物性食料为基础，主、副食界线分明。主食是五

谷，副食是蔬菜，外加少量的肉食。据《武林旧事》记载的一次盛宴便列举菜肴有200多

道，其中，以猪、鸭、鱼、虾等物经烤、煮等诸多工艺制作成的有41道，有42道果品和蜜

饯，有20道多类蔬菜，有29道各类鱼干，有17种饮料，还有59道点心等。所涉及的食物种类

繁多，天上地下水生陆长和各种生物几乎无所不食，形成了令人眼花缭乱的饮食构成。可

见，在南宋时期中国的饮食文化趋于成熟。据调查，中国人吃的菜蔬有600多种，比西方多

六倍。实际上，在中国人的菜肴里，素菜是平常食品。我国的主食以稻米和小麦为主，另外

小米、玉米、麦荞、土豆、红薯和各种苕类也占有一席之地。除了米线之外，各种面食，如

馒头、面条、油条以及各种粥类、饼类和变化万千的小吃类使得人们的餐桌丰富多彩。 

 

图1-丰富的食物资源 
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食物制作：中国传统菜肴对于烹调方法极为讲究，常见的方法有：煮、蒸、烧、炖、烤

、烹、煎、炒、炸、烩、爆、溜、卤、扒、酥、焖、拌等。而且长期以来，由于物产和风俗

的差异，各地的饮食习惯和品味爱好迥然不同，源远流长的烹调技术经过历代人民的创造，

形成了丰富多彩的地方菜系，如闽菜、川菜、粤菜、京菜、鲁菜、苏菜、湘菜、徽菜、沪菜

、鄂菜、辽菜、豫菜等。各菜系在制作方法上更是各有特色：如湖北菜的煨、滑，京菜的涮

、烤等，更有四川菜以味多、味广、味厚、味道多变而著称，素有一菜一格，百菜百味的佳

话。中国饮食之所以有其独特的魅力，关键就在于它的口味精美。而美味的产生，主要在于

五味调和。同时，追求色、香、味、形、艺的有机统一。在色的配制上，以辅助的色彩来衬

托、突出、点缀和适应主料，形成菜肴色彩的均匀柔和、主次分明、浓淡相宜、相映成趣、

和谐悦目。在口味的配合上，强调香气，突出主味，并辅佐调料，使之增香增味。在形的配

制上，注重造型艺术，运用点缀、嵌酿等手法，融雕刻和菜肴于一体，形成和谐美观的造型

。中国饮食将色，形，香，味，滋，养六者融于一体，使人们得到了视觉，触觉，味觉的综

合享受，构成了以美味为核心，以养身为目的的中国烹饪特色。它选料谨慎，刀工精细，造

型逼真，色彩鲜艳，拼配巧妙，有着无可争辩的历史地位。 

 

图2-多样的食物制作方式 

营养保健：以谷物为主，注重饮食保健。就是以谷物为主，肉少粮多，辅以菜蔬，这就

是典型的饭菜结构。其中饭是主食，而菜则是为了下饭，即助饭下咽。中国人很注重饮食的

营养保健，主张营养成份合理搭配，平衡饮食，通过调配食用五谷、五果、五畜、五菜等气

味、功用各不相同的食品，以达到阴阳平衡、脏腑协调、补精益气、养身健体的目的。早在

春秋战国时期，孔子就提出了食不厌精，脍不厌细的饮食观，同时还概括了十条不食以及注

重卫生，遵守时节，讲究营养，有节制不过量的科学饮食法则。 
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图3-均衡的饮食搭配 

结束语：中国饮食文化历史久远，熠熠生辉。在新的时代里，中国人的饮食应敢于取其

精华，去其糟粕、革故鼎新，摒弃不良饮食习惯，树立正确的饮食观念，并在传统优良食风

的基础上不断发扬光大，使中华饮食与国际接轨，成为真正意义上的饮食文明大国。 

参考文献： 

1. 胡梦楠. 论中国饮食文化的传播与认同[D].郑州大学,2014. 

2. 徐青竹.中西饮食文化差异与跨文化融合[J].今日中国论坛,2013,(15):285+287. 

3. 王娜. 中西饮食文化差异研究[D].河南大学,2013. 

4. 杨铭铎. 关于我国饮食文化传承与发展的思考[J].商业时代,2012,(09):143-145. 

5. 龚素兰. 体育运动的饮食搭配[N]. 今日信息报,2003-03-07(006). 

6. 杨丽. 试析饮食文化特色旅游[J]. 云南地理环境研究,2001,(02):41-46. 
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中国茶文化 

（Chinese tea culture） 

作者：张晔祺（Zhang Yeqi），盐城工业职业技术学院，盐城 

中国茶文化源远流长，博大精深，为中华名族之国粹。中国在茶业上对人类的贡献，主

要在于最早发现并利用茶这种植物，把它发展成我国的一种灿烂独特的茶文化。 

 

图1-茶叶 
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中华茶文化是我国传统饮茶风习和品茗技艺的结晶，具有东方文化的深厚意蕴。茶文化

之核心为茶道,中国器物文化能上升到道的层次的唯有茶文化,茶道是茶与道的融合与升华。

对茶道的阐释有助于我们深入地理解茶文化,更有利于我们把握和弘扬底蕴深厚的中华传统

文化。希望通过我的论文，让你更加的了解茶文化。 

 

图2-采茶 

中国茶文化的产生与发展:茶的利用最初是孕育于野生采集活动之中的。西汉时已有饮

茶之事的正式文献记载，饮茶的起始时间则比这更早一些。茶以文化面貌出现，是在汉魏两

晋南北朝时期。唐代是中国茶文化的形成期，是中国茶文化史上划时代的时期。从五代至宋

辽金，是茶文化的拓展期。自元代后，茶文化进入了曲折发展期。明代中期以后，精细的茶

风再次出现，为其中坚者是清雅文人，学人的个性茶艺充分张扬，茶风则更趋纤弱。清末明

初，中国多灾难，有志文人忧国忧民，已无雅兴和心情去悠闲品茶，中国传统茶文化的历史

也因之完结。 

 

图3-炒茶 

茶文化的作用:茶文化对现代社会的作用主要有五个方面。（1）茶文化以德为中心，重

视人的群体价值，倡导无私奉献，反对见利忘义和唯利是图。（2）茶文化是应付人生挑战

的益友。参与茶文化，可以使精神和身心放松一番。（3）有利于社区文明建设。经济上去

了，但文化不能落后，社会风气不能污浊，道德不能沦丧和丑恶。（4）对提高人们生活质

量，丰富文化生活的作用明显。（5）促进开放，推进国际文化交流。国际茶文化的频繁交

流，使茶文化跨越国界。 
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图4-清茶 

中国茶道：喝茶能静心、静神，有陶冶情操、去除杂念、修身养性之功效，这与提倡

“清静、恬淡”的东方哲学思想很合拍，也符合佛道儒的“内省修行”思想。“茶道”是一

种以茶为主题的生活礼仪，也是一种修身养性的方式，它通过沏茶、赏茶、品茶，来修炼身

心。 

 

图5-茶道 

中国的茶道有悠远的历史渊源，茶道最早起源于中国。中国人至少在唐或唐以前，就在

世界上首先将茶饮作为一种修身养性之道，唐朝《封氏闻见记》中就有这样的记载：“茶道

大行，王公朝士无不饮者。”这是现存文献中对茶道的最早记载，当时社会上茶宴是一种很

流行的社交活动。在唐宋年间，人们对饮茶的环境、礼节、操作方式等饮茶仪程都很讲究，

有了一些约定俗称的规矩和仪式，茶宴已有宫庭茶宴、寺院茶宴、文人茶宴之分。宋代开创

了“斗茶”，“斗茶”最早是以游艺的形式出现在文人雅士之间。在南宋末期日本南浦昭明

禅师来到我国浙江省余杭县的经山寺求学取经，学习了该寺院的茶宴仪程，首次将中国的茶

道引进日本，成为中国茶道在日本的最早传播者。 



 
 

 
 53 

 

图6-精美的茶具 

茶文化的传承对当今大学生的作用：（1）茶道精神可引导大学生树立正确的人生态度

并形成正确的思维方式。（2）讲究“敬”、“和”、“静”、“怡”、“真”的茶道精神

有助于大学生修心养性。（3）中华茶文化有利于丰富大学生自身的知识结构。 

参考文献： 

1. 邢雯芝. 茶文化在高校教育中的价值与实现[J]. 福建茶叶,2015,(05):58-60. 

2. 黄英龙,张国平,殷永桥. 茶文化对经济发展的促进作用研究[J]. 福建茶

叶,2015,(05):61-62. 

3. 程启坤. 茶文化旅游前景广阔[J]. 农业考古,2014,(02):6-9. 

4. 王静,卜小伟. 茶文化在中西文化中的差异[J]. 农业考古,2013,(02):316-318. 

5. 张馨予. 茶文化的弘扬与发展[D].青岛大学,2012. 

6. 黄晓琴. 茶文化的兴盛及其对社会生活的影响[D].浙江大学,2003. 
 

 

 

中国饮食文化 

（Chinese food culture） 

作者: 胡锋（HuFeng），盐城工业职业技术学院，盐城 

中国饮食文化的历史源远流长，博大精深。它经历了几千年的历史发展，已成为中国传

统文化的一个重要组成部分，在长期的发展、演变和积累过程中，中国人从饮食结构、食物

制作、食物器具、营养保健和饮食审美等方面，逐渐形成了自己独特的饮食民俗，最终创造

了具有独特风味的中国饮食文化，成为世界饮食文化宝库中的一颗璀璨的明珠。西方的一些

国家汇集着各国的移民，深受各国饮食文化的影响，博采众长，并结合自已的饮食习惯，形

成精巧专维、自成体系的饮食文明。 

饮食结构：我国历史悠久，地域辽阔，地理环境多样，气候条件丰富，动植物品类繁多

，这都为我国的饮食提供了坚实的物质基础。我们的祖先们在漫长的生活实践中，不断选育

和创造了丰富多样的食物资源，使得我国的食物来源异常广博。从先秦开始，中国人的膳食

结构就是以粮、豆、蔬、果、谷类等植物性食料为基础，主、副食界线分明。主食是五谷，

副食是蔬菜，外加少量的肉食。据调查，中国人吃的菜蔬有600多种，比西方多六倍。实际

上，在中国人的菜肴里，素菜是平常食品。我国的主食以稻米和小麦为主，另外小米、玉米
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、麦荞、土豆、红薯和各种苕类也占有一席之地。除了米线之外，各种面食，如馒头、面条

、油条以及各种粥类、饼类和变化万千的小吃类使得人们的餐桌丰富多彩。 

西方人秉承着游牧民族、航海民族的文化血统，以渔猎、养殖为主，以采集、种植为辅

，荤食较多，吃、穿、用都取之于动物，连西药都是从动物身上取料炼制而成的。比较注意

动物蛋白质和脂肪的摄取，饮食结构上，也以动物类菜品居多，主要是牛肉、鸡肉、猪肉、

羊肉和鱼等。因此肉食在饮食中比例一直很高，到了近代，种植业比重增加，但是肉食在饮

食中的比例仍然要比中国人的高。 

 

图1-中国丰富的饮食 

食物制作：中国传统菜肴对于烹调方法极为讲究，常见的方法有：煮、蒸、烧、炖、烤

、烹、煎、炒、炸、烩、爆、溜、卤、扒、酥、焖、拌等。而且长期以来，由于物产和风俗

的差异，各地的饮食习惯和品味爱好迥然不同，源远流长的烹调技术经过历代人民的创造，

形成了丰富多彩的地方菜系，如闽菜、川菜、粤菜、京菜、鲁菜、苏菜、湘菜、徽菜、沪菜

、鄂菜、辽菜、豫菜等。各菜系在制作方法上更是各有特色：如湖北菜的煨、滑，京菜的涮

、烤等，更有四川菜以味多、味广、味厚、味道多变而著称，素有“一菜一格，百菜百味”

的佳话。 

  中国饮食之所以有其独特的魅力，关键就在于它的口味精美。而美味的产生，主要在于

五味调和。同时，追求色、香、味、形、艺的有机统一。在色的配制上，以辅助的色彩来衬

托、突出、点缀和适应主料，形成菜肴色彩的均匀柔和、主次分明、浓淡相宜、相映成趣、

和谐悦目。在口味的配合上，强调香气，突出主味，并辅佐调料，使之增香增味。在形的配

制上，注重造型艺术，运用点缀、嵌酿等手法，融雕刻和菜肴于一体，形成和谐美观的造型

。中国饮食将色，形，香，味，滋，养六者融于一体，使人们得到了视觉，触觉，味觉的综

合享受，构成了以美味为核心，以养身为目的的中国烹饪特色。它选料谨慎，刀工精细，造

型逼真，色彩鲜艳，拼配巧妙，有着无可争辩的历史地位。 

  西方饮食，牛排都只有一种味道，无艺术可言。作为菜肴，鸡就是鸡，牛排就是牛排，

纵然有搭配，那也是在盘中进行的，一盘“法式羊排”，一边放土豆泥，旁倚羊排，另一边

配煮青豆，加几片番茄便成。色彩上对比鲜明，但在滋味上各种原料互不相干、调和，各是

各的味，简单明了。相比西方饮食，中华美食文化奇树一帜，食花美天下。 
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图2-中国特色饮食 

食物器皿：饮食用具的多样性也是中国饮食文化的一大特色。特别用竹筷进食，运用自

如，经济方便，被欧美人士赞为是艺术的创造。中国饮食用具从用途上来分，有豆、罐、鬲

、杯、盆、碗、盒、瓮、壶、甑、盘等等;从材料上来分，有陶制品、瓷制品、金属制品和

竹木制品等等;随着生产力的提高和人类生活水平的不断进步，饮食用具在材料、质量、形

态等诸方面都发生了新的变化。从隋唐开始，已大量使用了金银等贵金属所制的饮食用具，

在民间，陶瓷用具大量使用，到了唐宋时期，中国瓷器享誉海外。直到现代，陶瓷食具美不

胜收，灿烂辉煌，成为中国饮食文化中的一个亮点和特色西方人多用金属刀叉，以及各种杯

、盘、盅、碟，其餐具的种类，很是单调。 

  营养保健：以谷物为主，注重饮食保健。就是以谷物为主，肉少粮多，辅以菜蔬，这就

是典型的饭菜结构。其中饭是主食，而菜则是为了下饭，即助饭下咽。中国人很注重饮食的

营养保健，主张营养成份合理搭配，平衡饮食，通过调配食用五谷、五果、五畜、五菜等气

味、功用各不相同的食品，以达到阴阳平衡、脏腑协调、补精益气、养身健体的目的。早在

春秋战国时期，孔子就提出了“食不厌精，脍不厌细”的饮食观，同时还概括了十条“不食

”以及注重卫生，遵守时节，讲究营养，有节制不过量的科学饮食法则。 

  西方人也注重饮食科学，讲究食物制作严格按科学规范行事，要求调料的添加量精确到

克，烹调时间精确到秒，把厨房弄得像个化学实验室，而牛排的味道从纽约到旧金山别无二

致。 

  饮食审美：中国饮食在不断的发展中形成了“十美风格”：讲究味、色、香、质、形、

序、器、适、境、趣的和谐统一。中国饮食文化特色中国的烹饪，不仅技术精湛，而且讲究

菜肴的美感，注意食物的色、香、味、形、器的协调一致。对菜肴美感的表现是多方面的，

无论是个红萝卜，还是一个白菜心，都可以雕出各种造型，独树一帜，达到色、香、味、形

、美的和谐统一，给人以精神和物质高度统一的特殊享受。 

  而对于西方人来说，饮食大约只是一种必需的生理活动，对于其中美的追求，却忽略了

。中西方饮食文化差异是明显的，而且各有长处。随着经济全球化及信息交换的加快，中西

饮食文化将在碰撞中融合，在融合中互补。现在中国人的餐桌上正在加大肉类和奶类食品的

比重;同样，西餐也开始向中餐的色、香、味、意、形的境界发展，中西餐饮文化将在交流

中共同发展，人们将会享受到更美味、更快捷、更营养的食品。 

参考文献： 

1. 童雨菲. 中国饮食文化传播路径研究[D].西安工程大学,2013. 
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牛奶蛋白纤维色纺花式圈圈纱的生产实践 

(Production practice of fancy loop yarn with dyed milk protein fiber) 

作者：戴叶波（Dai Yebo）， 盐城工业职业技术学院，盐城 

花式纱线可通过制造各种花型、搭配各种色彩而得到新颖别致的外观效果。由于其结构

比较特殊，故而花式纱线原料使用的灵活性也较大，可以用天然纤维，也可以用化学纤维；

可以各种原料单独使用，也可以多组分混合使用，这样既达到了取长补短的目的，又可充分

发挥各自的固有特性。同时，由于花式纱线在颜色的选配、式样的变化上潜力很大，其产品

的设计开发基本上是处于无技术约束的自由发挥状态，给花式纱线的应用带来了无限的生机

与挑战。本文使用色纺纱开发圈圈纱，用于围巾等产品的生产，产品具有风格粗犷，手感柔

和的特点。 

原料性能与选配：牛奶蛋白纤维是近几年开发出的一种以牛奶蛋白质与大分子有机化合

物为原料，人工合成的纺织新型材料，它不仅有化学纤维强度高、收缩小、防霉、防蛀的品

质，又具有天然纤维柔软、亲肤、吸湿好、透气好、染色好、色牢度强、无静电等优点。牛

奶蛋白纤维主要技术指标如表1。 

表1-牛奶蛋白纤维主要技术指标 

 

    纤

维 染

色 工

艺：纤维染色前处理：根据需求取牛奶蛋白纤维，将纤维进行开松，以便于在染色过程中染

料能够充分进入纤维内部。提高上染率及染色的均匀度。 

染色的工艺流程：准备→煮→水洗→染色→水洗→脱水→烘干 

线密度（dtex） 0.7-1.6 

单纤维断裂强度（cN/dtex） 2.6-6.0 

断裂伸长率（%） 15左右 

初始模量 适中 

定伸长弹性回复率 接近蚕丝 

回潮率（%） 7-12 

染色性、色牢度 优于蚕丝 

http://baike.so.com/doc/1655571.html
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实验材料：300g牛奶纤维、90g碳酸钠、120g氯化钠、水。 

主要仪器：恒温水浴锅、量筒（50ml、100ml）、温度计（100℃）、BS210电子天平、

烧杯（250ml、500ml）、表面皿、洗耳球、玻璃棒。 

表2-纤维染色方案 

碳酸钠 30g/L 

氯化钠 15g/L 

活性染料 2% 

染料重量 6g 

浴比 1:20 

时间 60min 

温度 70℃ 

精炼液 10g/L 

双氧水 20g/L 

JPC 10g/L 

    纺纱工艺过程：色纺纱工艺流程为：开清棉→梳棉→并条→粗纱→花式捻线机。 

（1）开清棉工序 

牛奶蛋白纤维几乎不含杂，纤维强力低，因此开清棉工序贯彻“轻打、少落、短流程”

的工艺原则。棉卷干定量371.84g/m，棉卷伸长率3.5%，转速r/min，打手与天平罗拉隔距

9.5mm，打手与尘棒隔距mm（进口×出口）9×17尘棒与尘棒隔距6mm。 

（2）梳棉工序 

梳棉工序由于牛奶蛋白纤维柔软，抱合力差，同时棉卷蓬松，定量偏轻，棉网容易破边

下垂，造成条子断头多，生条不匀率不易控制。为解决这个问题，在清棉工序对牛奶蛋白纤

维喷洒抗静电剂，并减小棉网张力，降低道夫速度。生条干定量21.06g/5m，盖板转速

98.87mm/min。 

（3）并条工序 

在生产过程中，罗拉速度过高会导致静电现象严重，为减少胶辊、罗拉返花和绕花，在

适当降低前罗拉速度的同时还需保持合理的温湿度。并条主要工艺参数为：罗拉握持距：前

45mm×后50mm，喇叭口直径头道3.2mm，二道3.0mm；皮辊加压：前-后118×294×58.5×314

×294；头并定量17.15g/5m，头并牵伸6.56倍；二并定量17.82g/5m，二并牵伸8.40倍；出

条速度：160～200m/min。 
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（4）粗纱工序 

牛奶蛋白纤维表面光滑，抱合力差，为防止粗纱在细纱工序滑脱断头，应适当加大粗纱

捻度并使用新型橡胶假捻器，以提高假捻效果。粗纱工序的主要工艺参数：粗纱干定量

5.16g/10m，牵伸倍数7.13，粗纱捻系数选用100；粗纱定量：5.2g/10m；锭速1000r/min。 

    花式纱线成纱工艺过程：圈圈线又称环圈线，是花式纱线中最松软的一种，由基本的芯

纱饰纱和固纱组成。合理的选配组合纱的纤维原料、纱号、捻度和捻向。超喂比等可获得各

种外观效果。 

 

图1-空心锭花式捻线机纺纱工艺简图 

如图1所示，芯纱从芯线罗拉输出后，与空心锭外的固结纱管上固纱以一定的超喂比在

罗拉出口处连在一起并和，然后一起穿过空心锭。饰纱经过牵伸装置从前罗拉输出后与芯线

和固线连在一起。空心锭回转所产生的假捻将饰纱缠于芯纱外面，初步形成花型，叫做一次

加捻。固纱与由芯纱、饰纱组成的假捻花线平行穿过空心锭，并且都加捻钩上绕一圈。在加

捻钩以前，固纱与饰纱、芯纱是平行运动的。在加捻钩以后，经过加捻钩的加捻作用，即所

谓的二次加捻，才与芯纱、饰纱捻合在一起由输出罗拉输出，最后被卷绕滚筒带动卷绕成花

式线筒。 

    结语：牛奶蛋白纤维整齐度好，杂质少，纺纱性能好，但纤维间摩擦因数小，比电阻大

，因此在生产前需养生处理，以减少静电现象，提高纤维的可纺性。染色后的纤维在强力和

可纺性方面有所下降，应根据生产实际情况优选各工序工艺参数，各部速度宜偏低掌握，捻

度偏大掌握，同时还要相应提高梳棉、并条工序的相对湿度。花式纱线生产时要注意掌握速

比的大小，不同速比的纱线产品风格不同。通过采取一系列技术措施，牛奶蛋白纤维色纺圈

圈花式纱线织成的面料强力符合使用要求，面料华贵，悬垂性好，手感柔软，对皮肤有一定

的保健作用，充分发挥牛奶蛋白纤维的优点，具有广阔的开发前景。 
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汽车文化的发展历史 

（The development history of automobile culture） 

    作者：左金龙（zuojinlong），盐城工业技术学院，盐城。 

人类历史的发展已经经历了漫长而曲折的几千年历史，而在这厚重的历史中积淀着人类

先祖们的辛劳和智慧，同时留给了后人无尽的知识和财富。使用工具是人类区别于动物的特

征之一，我们的祖先从旧石器时代到新石器时代，从铁犁牛耕到机械收割，人类不断地创造

着新的工具，不仅方便了人们的生产生活，更是不断地推动生产力的发展，进而加速着人类

文明的发展进程。 

当今社会，四通八达的道路交通系统，节省了往返时间，方便了人们的联系，增加了企

业效率，带来人们历史性的变革。社会财富不断增长，城市化进程不断加快，城市用地规模

不断扩大，同时间接性的促进了城市交通的发展，因此城市立交桥，地铁，不断外扩的环城

路等等成为城市新的风景线。随着经济的发展，加之民工潮的涌动，城市中的人口不断持续

上升，熙熙攘攘的人群加剧着城市生活的节奏。公交、地铁总是人满为患。当然汽车是很多

普通人打拼的梦想。大街上，各种品牌型号排量的五颜六色的汽车，成为城市中流动的风景

线。于是都市中有着那么一个群体，他们如此如醉的关注着喜欢着汽车，对各种汽车参数，

配件，性能指数等了如指掌，对汽车企业文化如数家珍侃侃而谈。虽然在一定的条件下我们

还不能拥有自己的座驾，但仍然在关注着。 

汽车自上个世纪末诞生以来，已经走过了风风雨雨的一百多年。可以说，汽车已经成为

一种文化，方便了人们，更带给人们无尽的乐趣。在经过汽车常识与鉴赏选修课的学习后，

对于汽车有了新的进一步的认识。“读史使人明智”，车轮转动着汽车百年的发展史，车的

发展，在历史的长河中给我们留下了点点滴滴。在中国已经成为世界五大汽车强国之际，让

我们一起来回望汽车的发展历史，体会汽车给我们带来的种种欢乐与梦想。 

首先有必要要谈谈汽车的远祖。远在在原始社会，人们发明了一种简单的工具，将圆木

置于重物的下面，然后拖着走，重物即可由一个地方移到另外一个地方。这被称作为早期的

木轮运输。后来人们发现用直径大的木轮运输速度较快，于是木轮的直径越来越大，逐渐演

变为带轴的轮子，这便形成了最早的车轮雏形。车轮是我们中华民族的祖先首先发明的。人

类历史上的第一部车辆，也是在我们祖先灵巧的双手和智慧的开拓下，最早驶上了历史的舞

台。在中国古代神话中，有黄帝造车之说，故黄帝又号称轩辕氏。轩是古代一种有围棚的车

，辕是车的基本构件。所以可以认为车辆应当是黄帝首先发明的。中华民族源远流长的华夏

文明留下了各个朝代车 的更替演变史。 
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当然上面这些还不能称作汽车，真正的解决了车的动力问题才会有真正意义上的汽车。 

于是，工业革命带来动力的革新，人类历史进入‘蒸汽时代’。19世纪末20世纪初，欧美一

些主要资本主义国家都相继完成了工业革命，随着生产力大幅度地增长，要求用于交通运输

的工具也要有相应的发展。 

世界汽车的发展历史大约经历了110年，19世纪末期开始至第一次世界大战期间约20-30

年间，便形成了一个汽车的发明家时期，也是发达国家汽车工业的初步形成时期。这个时代

涌现出的许多著名的发明家，引领了工业革命的大潮。 

1769年法国人NJ居纽制造了世界上第一辆蒸汽车驱动三轮汽车。1804年脱威迪克设计制

造了第一辆蒸汽汽车。1879年德国工程师卡尔·本茨首先试验成功台二冲程试验性发动机。

1886年真是不同寻常的一年，这一年，德国人卡尔·奔驰研制的0.9马力的三轮汽车取得了

帝国专利证书，同年，另一名德国人戴姆勒也试驾了他发明的四轮汽油汽车。 

 

图1-世界上第一辆蒸汽三轮汽车 

1986年国际汽车产业界推举德国戴姆勒―奔驰汽车公司主办国际汽车百年圣诞庆贺的盛

典，并公认国际汽车产业界汽车发明家是创办奔驰汽车公司的卡尔·本茨先生。所以人们一

般把1886年称作为汽车元年。从此，汽车开始改变这个世界。 

从德国人奔驰和戴姆勒于1886年制造的第一辆汽车开始，各国都争相发展汽车，使汽车

工业有了日新月异的变化。 

法国制成第一辆汽车的时间是1890年；美国是1893年；英国是1896年；日本是1907年；

俄罗斯是1910年。 

老牌德国从1886年开始，就已经将眼光转向了汽车生产的阵容中来。诸如缝纫机制造厂

，享歇尔铸造机械厂，布兴厂等，原是生产火车信号装置的，此时均已改为汽车制造厂。到

了1901年，德国已有12家汽车制造厂，7年以后，汽车厂又猛增至53个年产汽车5547辆，不

仅能供应国内市场，而且已把大量的产品销往到国外及世界各地。当然，最有名、最老、最

大的汽车厂，仍是奔驰和戴姆勒两个厂家。到1913年第一次世界大战爆发以前，德国汽车工

业已基本形成一个独立的工业部门。 
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图2-奔驰汽车公司 

在美国，杜瑞亚兄弟于1893年共同制造第一辆美国汽车，3年以后，有了更多的人从事

汽车制造业，其中比较有名的代表人物有亨利·福特和瑞·奥兹。福特是美国福特汽车公司

的创始人，他造出第一辆车的时间是1896年，售价是200美元，年产量600辆。到了1902年，

美国汽车产量已达9000辆。 

从卡尔·奔驰制造出的第一辆三轮汽车以每小时18公里的速度，到现在加速到时速100

公里只需要三秒钟的超级跑车，一百年来，汽车业经历了三次变革：1914年美国福特汽车公

司安装汽车装配流水线，带来了汽车工业史上的第一次变革；50年代战后的经济繁荣使汽车

业进入了前所未有的黄金时期，给汽车带来了第二次变革；到60年代末，日本汽车工业出现

奇迹，物美价廉的汽车使汽车工业发生了第三次变革。 

奔驰公司在国内有6个子公司，国外有23个子公司，在全世界范围内都设有联络处、销

售点以及装配厂。80年代，奔驰公司和中国北方工业公司合作，向中国转让重型汽车生产技

术。现在，北方工业公司已经投入批量生产。奔驰公司小汽车新产品有奔驰 W201、 W124、

R129和W126四大系列。其中W126系列的560SEC和R129系列的500SL都是十分受宠的超豪华汽

车。 

从第一台汽车的诞生到现在已经有了百年之久，随着时间的推移，不久的将来汽车会更

加之多，这就是汽车的文化的历史长流！ 
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УДК 338.012(26)(075.8) 

 

АКАДЕМІЧНИЙ ФОРПОСТ ЕКОНОМІКИ МОРЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ  

Парсяк В.Н. 

Історія єдиного на всю Україну Факультету економіки моря бере початок з середини двадцятого сторіччя, 

коли у 1965 р. рішенням Міністерства вищої та середньої освіти СРСР у МКІ була створена кафедра економіки та 

організації виробництва. На той час у народному господарстві країни набирала сили економічна реформа. 

Потреба в перетвореннях визначалася тим, що система адміністративного примусу до праці демонструвала свою 

неспроможність. Час вимагав змін. Вони, в свою чергу, виявлялися безперспективними без оволодіння керівними 

кадрами підприємств і організацій новою культурою планування і економічного стимулювання.  

Економісти (а до них ми відносимо фінансистів, менеджерів, бухгалтерів) і у наші часи – надзвичайно 

важлива складова кадрового капіталу, що рухає глобальний державний механізм. У складний перехідний період, 

коли країна відчуває важкі, але неминучі трансформації, економістам надається можливість продемонструвати 

справжній професіоналізм і патріотизм, в черговий раз підтвердити нації свою цінність і статус. Ми сповнені 

рішучості справою підтвердити нашу переконаність в історичної місії економістів. І створюємо для цього необхідні 

передумови. 

За десятиліття існування Факультет економіки моря (ФЕМ), озброїв необхідними знаннями і важливими 

практичними навичками тисячі молодих людей, які стали згодом самодостатніми особистостями, вибороли великі 

успіхи. Випускників відомого осередку підготовки економічних кадрів охоче приймають на роботу і високо цінують 

на промислових і комерційних підприємствах, у фінансово-кредитних та науково-дослідних установах, 

міжнародних організаціях, вищих навчальних закладах, органах державної виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. Багато хто з них започаткували власну справу і спромоглися дістатися непересічних висот у 

бізнесі, стабільного попиту на вироби та послуги з боку вітчизняних та закордонних споживачів. Відомості про 

інших можна бачити у віртуальному Клубі успішних випускників на офіційному сайті факультету 

(http://fem.nuos.edu.ua). 

Перед випускниками Факультету економіки моря простягнувся безмежний «океан» унікальних 

можливостей, пов‘язаних із діяльністю усього морського господарського комплексу. Щоб зрозуміти його 

масштаби, звернемося до європейського досвіду. Так звана «Blue economy» континенту вимірюється сьогодні 

5,4 млн робочих місць та створеною валовою доданою вартістю, яка перевищує 500 млрд. євро щорічно. Якщо 

розглядати планетарний масштаб, то, за деякими розрахунками, у 500-кілометровій зоні прибережної смуги 

Світового океану сконцентровано більш ніж 75 % промислового потенціалу Землі. Для того, щоб теперішні 

студенти знайшли гідне місце в утворювальній роботі, яка там відбувається, наповнюються новим змістом 

навчальні плани та робочі програми випускаючих кафедр. Конструктивні ідеї підказує саме життя, запити 

підприємств реального сектору економіки та чисельних організацій-партнерів. 

Ось уже кілька років поспіль факультет навчає громадян інших країн: Китаю, Азербайджану, Вірменії, 

Грузії, Замбії, Молдови, Нігерії, Росії, Сирії, Туркменістану, Туреччини, Узбекистану, В‘єтнаму. Це – показник 

належного рівня та бездоганного ґатунку запропонованих освітніх продуктів і методик викладання. Воно й не 

дивно: тут розроблено та впроваджено систему управління якістю освітніх послуг, яка у 2013р. сертифікована, а у 

2017 р. ресиртифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 

9001:2008 Quality management system – Requirements, IDT). Факультет перший і поки єдиний у регіоні підрозділ 

вищого навчального закладу, якому підкорилася ця вершина. Наведена констатація підкреслювалася авторами 

чисельних публікацій у засобах масової інформації Миколаївщини і за її межами. Частиною системи стали 

засадничі документи, тексти яких відображені у відповідному розділі офіційного сайту ФЕМ. Серед них: «Кодекс 

корпоративної етики», «Політика щодо запобігання проявам корупції», «Концепція системи управління якістю 

освітніх послуг» тощо.  

Обов‘язкові наглядові аудити, проведені у 2014 та 2015 рр. Державним підприємством «Миколаївський 

науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», засвідчили: система безперервно 

вдосконалюється, поширює свій позитивний вплив на усе нові сфери навчальної та наукової діяльності колективу. 

Значним є внесок ФЕМ у формування економічного світогляду молоді, яка опановує інженерні спеціальності у 

Національному університеті кораблебудування. 

Співробітники факультету щиро пишаються своїми вихованцями. Важлива складова їх стрімких 

професійних і службових кар‘єр – засвоєння фундаментальних основ економічної теорії та низки спеціалізованих 

курсів. Студенти також набувають навичок вирішення практичних завдань, опановують сучасні процедури 

прийняття рішень в умовах невизначеності, жорсткої конкурентної боротьби, в якій, як засвідчує досвід, 

перемагають освічені й досвідчені фахівці. Звичайна справа для них – використання програмних продуктів 

«Project Expert», «Prima Vera», «Альт-Інвест», застосування мультимедійних систем, проведення Internet-
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конференцій та професійних дискусій в режимі он-лайн. Бажані та очікувані гості студентських аудиторій – 

керівники державних органів, місцевого самоврядування, народні депутати, представники топ-менеджменту й 

провідні фахівці підприємств реального сектору економіки, фінансово-кредитних установ, страхових та 

інвестиційних компаній. 

Високий рівень підготовки замовників освітніх послуг сприяє розвитку академічних обмінів і не лише в 

межах просторів, залучених до Болонського процесу. Ще перебуваючи на студентській лаві, юнаки та дівчата 

отримують можливість навчатися у закордонних освітніх центрах. Тільки останнім часом відбулися корисні візити 

до Норвегії (Університет, м. Хаугюсунд), Великої Британії (Університет, м. Редінг), Китаю (Інженерний 

університет, м. Харбін). Підготовка кадрів здійснюється за популярним серед молоді і надзвичайно 

перспективними спеціальностями: «Економіка», «Фінанси, банківська справа і страхування», «Облік і 

оподаткування», «Менеджмент». Випускники отримують освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» та 

освітньо-науковий ступінь «доктор філософії».  

Протягом 2011-2012 н.р. – 2016-2017 н.р. підготовка кадрів за відповідними спеціальностями та 

спеціалізаціями пропонуються усім охочим, головним чином, за кошти фізичних та юридичних осіб. З одного боку, 

це відбиває природу державної політики щодо вищої школи, з іншого, свідчить: 

по-перше, про високий рівень конкурентної спроможності Факультету економіки моря;  

по-друге, про належну якість організації навчального процесу;  

по-третє, факультет вже давно працює за принципами академічного капіталізму, які набувають особливої 

актуальності у контексті поширення на освітню сферу впливу товарно-грошових відносин. 

Такі результати не виникають автоматично. Вони – наслідок напруженої повсякденної роботи згуртованої 

команди: викладачів, співробітників та студентів. Як підсумок, доходи від освітньої діяльності ІЕФ не лише 

покривають витрати на оплату праці. Вони, де-факто, перетворилися у донорське джерело, кошти з якого 

мобілізовані ректоратом на фінансування інших проектів, програм, процесів. Колектив ФЕМ докладає чималих 

зусиль для залучення додаткових ресурсів з метою покращення матеріально-технічної бази. Деякі приміщення на 

сто відсотків укомплектовані меблями та оргтехнікою, енергозберігаючими вікнами та кондиціонерами, 

отриманими від наших друзів. Власними силами, методом «народного будівництва» продовжується капітальна 

реконструкція 100-ї аудиторії, перетвореної у Центр магістерської підготовки факультету. Одних лише 

будівельних та оздоблювальних матеріалів придбано на суму більше 70 тис. грн.  

Завжди гостинні до своїх вихованців кафедри економіки та організації виробництва, менеджменту, 

фінансів, обліку та економічного аналізу, економічної теорії, Центру економічних досліджень та управлінського 

консалтингу. Його ядро складають науково-дослідні лабораторії та відповідні студентські наукові гуртки: 

дослідження економічних трансформацій, фінансових проблем розвитку корпорацій, інноваційних технологій в 

економіці та управлінні, методології бухгалтерського обліку в суднобудуванні. Під керівництвом досвідчених 

наставників майбутні лауреати Нобелівської премії опрацьовують напрями сталого економічного розвитку, 

соціально-відповідального бізнесу, подолання фінансових негараздів, з якими стикається світ та, на жаль, наша 

країна. Нагороди на всеукраїнських і міжнародних конкурсах та олімпіадах – свідчення успіху обраної стратегії. 

Студенти факультету – ініціатори та активні учасники багатьох яскравих акцій. Добрими традиціями стали 

щорічний фестиваль «Театральна хвиля», «КВН»-турніри, брейн-ринги, економічний турнір, спортивні та творчі 

змагання, на яких перемагають гумор та дружба. 

У деканаті факультету розроблена і впроваджена програма «Лояльність та підтримка», завдання якої 

полягає у раціональному поєднанні вимогливості та доброзичливості з боку викладачів, у перетворенні 

навчального процесу в партнерську взаємодію сторін заради забезпечення економіки країни компетентними 

фахівцями. Адміністрацію, викладачів і студентів об‘єднує спільна справа – професійне зростання нових 

генерацій фахівців.  

Факультет економіки моря – відомій та впливовий центр громадського життя регіону. За його участю, у 

співпраці з чисельними партнерами проведена низка семінарів, нарад, круглих столів. Вони не лише збагачують 

студентство новими знаннями та вміннями, але виконують агітаційно-пропагандистські функції, звертають увагу 

на структуру та зміст освітніх послуг, які пропонують замовникам випускаючі кафедри.  

На факультеті вибудовано демократичну за формою та прагматичну за змістом систему управління, яка 

органічно поєднує взаємодоповнюючу діяльність Вченої ради, адміністрації деканату, завідувачів кафедр. Це дає 

можливість своєчасно виявляти та локалізовувати порушення трудової та виробничої дисципліни, мобілізовувати 

творчий потенціал науково-педагогічного та навчально-допоміжного персоналу на розв‘язання завдань ректорату 

та Вченої ради НУК. У колективі панує доброзичлива, творча атмосфера, яка сприяє самореалізації кожної 

особистості. Між тим: «Меж для досконалості не існує!». Тим більше, коли йдеться про якість освітніх продуктів –

 збалансовану сукупність фахової свідомості та набутих впродовж навчання компетенцій, що обумовлюють 

здатність особи виконувати покладені на неї професійні обов‘язки з огляду на специфіку поточного етапу розвитку 

економіки, науки та технологій, з розумінням особистої відповідальності за результати виконаної роботи та 
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дотриманням усталених у суспільстві етичних норм. Більш того, професійна компетентність неможлива без 

належного рівня організаційної культури, готовності особи свідомо перебирати на себе менеджерські функції з 

точним розумінням поточних та передбаченням майбутніх проблем; ініціативи щодо визначення стратегії, 

знаходження засобів її реалізації; безперервної акумуляції досвіду і оновлення знань; аргументованого 

обґрунтування власної позиції щодо тих чи інших економічної подій та явищ. 

Між урочистим врученням студентських квитків і блискучим захистом магістерських робіт – п‘ять 

незабутніх років незрівнянного студентського життя. Провести цей час серед талановитих і по-справжньому 

цікавих однолітків – студентів ФЕМ НУК імені адмірала Макарова – найкраще з усіх можливих рішень! 
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ДИЗАНЕРЫ  КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Пышнев С.Н.  

канд. техн. наук,  доцент, заведующий кафедрой дизайна Национального университета  кораблестроения 
имени адмирала Макарова (Николаев, Украина) 

Дизайн является комплексной наукой о гармонизации и повышении комфортности окружающей нас 

среды в соответствии с потребностями социума. Дизайн давно занял достойную позицию в технологиях 

проектирования окружающего нас пространства как способ улучшения нашей повседневной жизни. Овладение 

науками, составляющими базис дизайнерской подготовки, составляет смысл и содержание обучения студентов. 

В этом состоит генеральная задача в подготовке молодых специалистов в области дизайна. Наш университет - 

старейший ВУЗ Украины, готовящий кадры для судостроительной отрасли. Почти столетие выпускаются 

квалифицированные специалисты в области теории проектирования и конструирования судов, судовых 

механизмов и устройств. Около двадцати лет назад в эту дружную семью влилась корабельная архитектура – 

направление, связанное с формированием внешнего облика судов, которое расширилось, дополнилось другими 

дисциплинами и выросло до специальности дизайн окружающей среды. Обучение и формирование дизайнера 

как личности и творца, основано на нескольких важных слагаемых, определяющих  направления при воспитании 

будущего специалиста. Первыми из этих слагаемых являются блоки дисциплин гуманитарного и социально-

экономического образования. К ним присоединяются блоки фундаментальных и профессионально 

ориентированных дисциплин таких как академический рисунок и живопись, эргономика и проектная графика, 

композиция и цветоведение, история искусств, пластическая анатомия,  дизайн проектирование интерьера и 

ландшафта. В заключительной части подготовки студентов участвуют курсы архитектуры и дизайна судов, 

конструирования оборудования, технологий современных материалов, графического дизайна. Заканчивается 

подготовка защитой дипломного проекта. Практическая подготовка дизайнеров разбита на три этапа: после 

первого и второго курса -трех-четырех недельная работа на пленере а после третьего курса на профильных 

предприятиях. Это происходит в летний период после завершения учебных семестров. Всего подготовка на 

степень бакалавра продолжается 8 семестров и включает изучение 42 дисциплин. 

Особый акцент при подготовке дизайнеров в нашем университете направлен на выявление творческих 

способностей студентов. Для этого проводят творческие конкурсы такие как «Вторая жизнь вещей»,  

«Новогодняя елка», студенческие олимпиады по композиции и различной тематике. Студенты  систематически 

участвуют во всеукраинских и международных  научно практических конференциях   
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АНАЛІЗ  СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ   

КРІЗЬ ПРИЗМУ ДОСВІДУ  ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 

Автор: Герус Ольга Ігорівна, студентка,  

Національний Університет Водного Господарства Та Природокористування                                                  

УДК 378.111         (м. Рівне, Україна) 

 

Молодь – не тільки, спадкоємець матеріальних та духовних багатств суспільства, а й творець нових, 

прогресивніших політико-демократичних суспільних відносин. Щоб  іти далі, ніж попередники, вона має бути 

готовою до  реформування та розвитку  не тільки матеріальних, ай політичних, духовних цінностей, культури 

своєї нації, народу. Саме це і робить її основною рушійною силою прогресивного  суспільно-політичного розвитку 

українського суспільства.   

Українська держава, ставши на шлях  наближення до європейських цінностей, приєднавшись до 

Болонського процесу, демократизуючи вищу школу, задекларувала сприяння та підтримку студентського 

самоврядування. У ньому вбачається один із шляхів розбудови громадянського суспільства.  

Студентське самоврядування  - це процес реальної участі осіб, що навчаються, в управлінні та 

керівництві діяльністю  свого колективу у взаємодії зі всіма органами управління вищим навчальним закладом, 

провідний фактор активізації навчальної діяльності, виховання лідерських та організаторських якостей, соціальної 

активності, громадської відповідальності, основа розширення демократизму та підвищення ролі вищої школи як 

соціальної системи.[4] Студентське самоврядування не тільки  представляє  лише громаду  свого вищого 

навчального закладу, а й ефективно діє у багатовекторному форматі, а саме від захисту прав студентів до 

раціональної організації їх дозвілля. [3] 

ОСС виконує такі основні функції, як: 

• приймати  акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;  

• проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі й інші заходи; 

• сприяти працевлаштуванню осіб, які навчаються в вузі; 

• та інші, які  керуються законодавством, рішеннями МОНУ та відповідального центрального органу 

виконавчої владу, в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад та статутом 

вищого начального закладу.[1] 

Для виявлення недоліків,  помилок та ефективного їх вирішення у діяльності студентського 

самоврядування України, пропонуємо проаналізувати досвід європейських країн у сфері студентського 

самоврядування.  

Життя студентів Європи без студентського самоврядування і різних студентських клубів на кшталт 

Альфа та Бета годі уявити. Студентське самоврядування у європейських країнах перебувають у рівноправних  

партнерських стосунках з адміністрацією навчальних закладів, тобто вони менш залежні від адміністрації і більш 

залежні від студентів.[2] 

В Європі, на відміну від України, майже не існує студентських профспілок, таким чином проблеми 

конкуренції з профспілками просто немає. Європейцям важко пояснити, що таке student trade union. Однак student 

self-government: зрозуміло всім. 

Не всі права студентського самоврядування в європейських країнах закріплені  законодавчо. Але 

адміністрація європейських вузів має інший менталітет. Прикметне, що головною відмінністю студентського 

самоврядування в країнах Європи є інше ставлення  адміністрації, викладачів та самих студентів до ролі 

студентства й студентського  самоврядування.   

Взагалі відмінності українського студентського самоврядування та європейського є досить значними, 

тому ми зупинимось на такому важливому аспектів, як фінансування ОСС, з яким  в Україні проблемно. 

Для підтримки своєї діяльності бельгійські студентські спілки отримують фінансування від університетів, 

а у Швеції студенти напряму сплачують певну суму органам студентського самоврядування. Багато європейських 

студентських спілок отримують фінансування від своїх урядів. [2] 

В Румунії немає стандартної схеми фінансування студентського самоврядування. За законом, ОСС 

повинні фінансуватися університетами, і є багато випадків успішної співпраці студентів та адміністрації, коли 

університет повністю підтримує студентську організацію, забезпечуючи приміщення, адміністративні кошти, 

відрядження, оплату телефонних переговорів, витрати на утримання офісу. 

Німеччина має федеральну державну систему, кожен із 16 штатів має свою освітню політику і 

відповідає за імплементацію болонських приписів та створення демократичних умов для функціонування органів 

студентського самоврядування на своїй території. Оскільки існування органів студентського самоврядування у 

більшості штатів передбачено законом, їм дозволено отримувати фінансування від студентів, яких вони 

представляють. Це фінансування чимось нагадує податок, який сплачує кожен студент за те, що студентська 

рада відстоює його права перед адміністрацією. Крім цього, студентські спілки заробляють гроші, надаючи 

студентам соціальні послуги, такі як студентські проїзні квитки, гранти для малозабезпечених, різні види 
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суспільної та культурної діяльності. Розмір фінансування зі сторони кожного студента варіюється, але зазвичай 

не виходить з меж 5-10 євро за семестр. 

Суттєвою особливістю органів студентського самоврядування в Польщі є їх потужна матеріальна база і 

фінансово-правова незалежність від адміністрації навчального закладу. Річний бюджет органів студентського 

самоврядування, наприклад, Варшавського університету становить близько 200 тисяч доларів на рік. Ці кошти 

щороку обов'язково, згідно із Законом про вищу освіту, виділяються з бюджету університету на діяльність 

самоврядування. До цієї суми долучаються добровільні пожертви і внески спонсорів. Площа приміщень, які 

займає студентське самоврядування Варшавського університету дорівнює 450 кв.м. Кошти, які виділяються 

органам студентського самоврядування, витрачаються на діяльність центральних органів студентського 

самоврядування університету, зокрема на: утримання приміщення і апарату; діяльність органів студентського 

самоврядування на відділеннях і факультетах, які самостійно розпоряджаються частиною виділених коштів; 

гранти для студентських товариств і об'єднань, які діють при університеті.  

Отже, проаналізувавши вище згадане можна дійти висновку, що найбільша проблема  студентського 

самоврядування України - це брак прийнятної законодавчої бази. До того ж гостро постає питання невизначеного 

юридичного статусу органів  студентського самоврядування (ОСС), що не дає права вступати в цивільні 

відносини. Серед  важливих проблем слід відмітити й брак фінансування, протистояння профспілок, тиск з боку 

адміністрації вузу, її намагання керувати ОСС, інертність студентства й зневіра власними силами бодай щось 

змінити.  Проте, щоб  якнайшвидше  та результативніше вирішити ці питання, потрібно особливу увагу звернути 

на досвід ОСС європейських країн. І використовувати його таким шляхом, щоб залучати представників органів 

студентського самоврядування до міжнародних конференцій та програмах обміну, які присвячені вирішенню 

наявних проблем студентського самоврядування, дослідити більш детальніше досвід  у організації діяльності 

студентського самоврядування, зокрема його фінансування. 
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           Студентське самоврядування – потужний фактор демократизації сучасної вищої школи, що сприяє 

вихованню у майбутніх фахівців лідерських якостей, формуванню громадянської свідомості, активної, життєвої 

позиції.  

В аспекті Болонського процесу студентське самоврядування розглядається як невід‘ємний елемент освітньо-

виховного середовища вищої школи. 

Одним із принципів Болонського процесу є активна участь студентів як конструктивних партнерів в управлінні та 

визначенні змісту і якості освіти. Студентське самоврядування як і будь-яка інша діяльність та структура потребує 

певних фінансових ресурсів для існування та здійснення своїх проектів. 

Згідно до закону України «Про вищу освіту», за статею 38 :      

« фінансовою основою студентського  самоврядування є кошти, визначені  Вченою  радою  вищого  навчального 

закладу в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду відповідного вищого навчального закладу.  

     Кошти органів  студентського  самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не 

менш як 30 відсотків коштів мають  витрачатися  на  підтримку  наукової  діяльності осіб,  які навчаються у 

вищому навчальному закладі.» 

З державного бюджету фінансові ресурси розподіляються, окрім іншого, на освіту та науку. Таким чином, 

університети та інститути отримують фінансування. І вже на рівні університету ідуть перерозподільчі процеси, в 

тому числі і на студентське самоврядування. Проблеми проявляються в тому, що на студентське самоврядування 
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університетом може бути виділено недостатньо грошових коштів, що їх не вистачає на проведення запланованих 

даною структурою заходів. 

Беручи до уваги досвід інших держав, можемо бачити, що студентське самоврядування фінансується як із 

державного бюджету, так самими студентами даного вузу. 

Наприклад, Німеччина має федеральну державну систему, кожен із 16 штатів має свою освітню політику і 

відповідає за імплементацію болонських приписів та створення демократичних умов для функціонування органів 

студентського самоврядування. Участь студентів в університетських радах також регламентується федеральними 

законами, але зазвичай студенти завжди у меншості. Частка студентів в університетських радах складає від 5 до 

15 відсотків. Оскільки існування органів студентського самоврядування у більшості штатів передбачено законом, 

їм дозволено отримувати фінансування від студентів, яких вони представляють. Це фінансування чимось нагадує 

податок, який сплачує кожен студент за те, що студентська рада відстоює його права перед адміністрацією. Крім 

цього, студентські спілки заробляють гроші, надаючи студентам соціальні послуги, такі як студентські проїзні 

квитки, гранти для малозабезпечених, різні види суспільної та культурної діяльності. [2] 

Однак студентське самоврядування також може претендувати на отримання субсидій та дотацій під будь-які 

конкретні цілі. Субсидія – це допомога у грошовій або матеріальній формі, що надається за рахунок коштів 

державного бюджету або спеціальних державних та недержавних фондів економічним суб`єктам. Дотація – це 

вид субсидій,  допомога у грошовій або іншій формі за рахунок державних або інших джерел для покриття збитків 

або на спеціальні цілі. 

Проте окрім прямих фінансових потоків, що були розглянуті вище, державою можуть надаватися гранти задля 

вирішення конкретних нагальних проблем у державі. Гранти – це вид економічної допомоги, що надається на 

конкурсній основі. Але існує проблема отримання гранту - конкурсна основа. Для того, щоб отримати грант, 

необхідно довести свою здатність (спроможність) використати кошти з максимальною ефективністю. При цьому, 

як правило, необхідне доволі жорстке дотримання виконання умов використання коштів. [1] 

Таким чином, студентське самоврядування може отримати гідне фінансування лише шляхом визначення 

конкретних цілей існування та окреслення конкретних напрямків діяльності, складання проектів проведення 

заходів, та написання грантів. Також закон України «Про вищу освіту» потребує доповнень щодо дозволу 

студентського самоврядування брати участь у наданні послуг студентам, що передбачають  отримання  

фінансування від студентів, яких вони представляють. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Н.М. Костюченко. Шляхи пошуку фінансування студентського самоврядування [Текст] / Н.М. Костюченко, Д.О. 

Смоленніков // Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору 

: матеріали науково-методичної конференції, м. Суми, 6-7 жовтня 2010 р. / За ред. О.В. Прокопенко. — Суми : 

СумДУ, 2010. — С. 97-99. 

Режим доступу http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10182  

2. Ю.Кращенко. Студенське самоврядування в освітньо-виховному середовищі школи України та Зарубіжжя.- 

Режим доступу http://pedagogika.at.ua/publ/1-1-0-80 

 

 

ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕДУЩИЙ ОПЫТ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УКРАИНЫ 

Автор: Костыленко Елена, студентка, глава комитета с международных отношений Сумской коллегии 

ВСС, Сумский государственный университет 

УДК 378.111                                                                                                                                      (г. Суми, Украина) 

 

           Органы студенческого самоуправления играют чрезвычайно важную роль в жизни каждого университета. 

Они являются не только неотъемлемой частью общественного самоуправления, но и самостоятельной, в свою 

меру общественной, деятельностью студентов; функционируют с целью защиты прав обучающихся в высшем 

учебном заведении. Помимо этого они несут ещѐ одну очень важную роль –  формируют студентов как 

личностей. Как бы банально это не звучало, но именно в студенческие годы человек формируется как культурно 

развитая интеллектуальная личность с активной жизненной позицией. И именно поэтому то, какой выйдет 

молодѐжь спустя годы из нашего университета, напрямую зависит от органов студенческого самоуправления, 

качества и значимости их работы. 

И сейчас на примере одного из вузов мы сможем увидеть, как студенческое самоуправление может 

завлечь студентов всей Украины, мотивировать их на креативность, генерирование новых идей, разноплановое 

развитие себя, принятие участия в конкурсах и обмене опытом. 
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Более четырѐх лет назад активистами студенческого самоуправления Сумского государственного 

университета был создан проект под названием «МОТОР!». Это фестиваль аматорского видео, целью которого 

является поддержка и развитие творческой молодѐжи, которая интересуется киноискусством. Фестиваль 

проводится по нескольким номинациям (см. рис.1). 

 

Рис. 1 – Номинации фестиваля аматорского видео «МОТОР!» 

Все видеоролики изначально проходят отбор, на котором организаторы мероприятия определяют 

достойные зрительского внимания работы. Именно они и презентуются непосредственно на фестивале. Каждое 

видео наполнено философской глубиной, по-своему прекрасно и уникально. И с каждым годом фестиваль 

растѐт, а вместе с ним и профессионализм участников, которые всѐ серьезней относятся к 

кинематографическому искусству. Это отмечают не только зрители, но и жюри, в состав которого входят 

профессионалы режиссуры, кино и телевиденья. 

Жюри и определяют лучшие работы в пяти номинациях. Также свою награду получают победители с 

лучшей режиссурой, видеомонтажом, актерской игрой и, конечно, обладатель Гран-при фестиваля.  

Мероприятие действительно настолько интересное и увлекательное, что за такой незначительный срок 

фестиваль вырос из университетского уровня до международного масштаба. Этот факт можно считать 

объективным показателем успешности данного проекта. 

Ниже (на рис. 2) мы можем увидеть статистику, которая показывает, что с каждым годом количество 

работ и желающих значительно увеличиваются. 

 

Рис. 2 – Количество работ участников по годам проведения фестиваля 

Каждый ВУЗ – это отдельное государство, в котором есть своя политика, свои управленческие органы и 

проекты. ОСС являются тем главным механизмом, который объединяет всех студентов Украины. Именно 

поэтому необходимо обмениваться опытом своей работы, внедрять в стены «своего государства» новые 

полученные знания, а также делать глобальные проекты на Всеукраинском уровне. И здесь очень важно ни в 

коем случае не потерять эту связующую нить, а наоборот, укреплять наши отношения, взаимосвязи, в ногу идти к 

более высокому уровню работы органов студенческого управления. 
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КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ 

Автор: Лопатина Екатерина, студентка, 

 Харьковский национальный экономический университет 

 

УДК 378.111                                                                                                                                 (г. Харьков, Украина) 

 

В настоящее время нематериальная мотивация является ключевым фактором активизации 

студенческой молодежи и необходима для демонстрации человеку его социального и профессионального 

признания в самом коллективе. Построение гражданского общества в Украине невозможно без использования 

нематериальных факторов стимулирования. 

Так, к примеру, студент, принимающий активное участие в общественной жизни университета, может 

реализовать свой потенциал и найти применение своим способностям через органы студенческого 

самоуправления (ОСС) университета.  

В данном случае, необходимо учесть то, каким образом следует простимулировать студента, который 

является членом ОСС, для достижения поставленных задач. Исходя из аксиологических ориентиров 

современной молодежи, одним из основных факторов активизации студенчества является нематериальное 

стимулирование [1]. 

Именно благодаря нематериальной мотивации появляется возможность показать студенту его 

значимость, его причастность к работе организации, а также проявить личную заинтересованность в достижении 

наивысших результатов организации в целом.  

Так, на примере анализа деятельности Молодежной организации Харьковского национального 

экономического университета, систематизировано множество форм нематериального поощрения студентов-

членов организации, приведенных в табл.1. 

Табл.1 

Классификация форм нематериального стимулирования членов Молодежной организации ХНЭУ 

 

Потребность Формы Характеристика Результат 

Самовыражение 

Направление членов ОСС на 

конференции, семинары 

Получение новых знаний, 

приобретение опыта, 

усовершенствование 

навыков 

Профессиональный рост 

отдельного члена отражается на 

результатах деятельности 

организации в целом Стимулирование соревновательного 

духа 

Стремление выполнить 

работу лучше других, 

совершенней 

Признание  

в обществе 

Инструменты нематериальной 

мотивации: 

а)общественные поручения; 

б)вручение дипломов, грамот 

в)вынесение благодарности 

г)поощрения посредством СМИ 

университета 

Формирование 

командного духа, 

сплоченности команды, 

реализация навыков 

каждого члена 

организации 

Достижение поставленных 

целей; осуществление 

общественно значимых 

мероприятий 

Социальные 

Корпоративная эстетика 

Получение канцелярских 

принадлежностей, 

футболок и т.д.  

с логотипом организации 
Развитие чувства 

коллективизма, принадлежности 

к команде, повышение уровня 

социальной значимости каждого 

члена в организации 
Организация культурно-массовых и 

корпоративных мероприятий 

Проведение 

развлекательных  

и поощрительных 

мероприятий для актива 

организации 

 

Для достижения максимального результата деятельности любой общественной организации 

необходимо системное применение вышеуказанных методов нематериального стимулирования. 

Следующим, не менее важным аспектом в системе нематериального стимулирования является 

делегирование полномочий, которое заключается в передаче определенных функций и обязанностей другому 
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члену ОСС, а также разумное распределение работы по желанию между членами коллектива. Помимо этого, 

необходимо привлекать коллектив к процессу генерирования идей и совместному определению направления 

работы общественной организации.  

Также следует учесть, что для достижения эффективных результатов деятельности общественной 

организации необходимо сочетать индивидуальную мотивацию с коллективной [2]. 

Следующий аспект – это межличностные отношения. В коллективе, где царит взаимопонимание, 

поддержка и уважение легче работать и быстрее достигать поставленной цели с наименьшими затратами и 

лучшими результатами.  

Помимо всего, необходимо отметить, что в системе нематериального мотивирования присутствует 

своего рода сложность, которая заключается в том, что еѐ необходимо подстраивать под интересы абсолютно 

каждого члена организации для получения большего эффекта. 

Таким образом, проанализировано целесообразность применения нематериальных факторов мотивации 

в общественных организациях с целью раскрытия и использования человеческого потенциала для построения 

полноценного гражданского общества в Украине. Также исследовано использование на практике 

нематериальных факторов стимулирования на основе деятельности органа студенческого самоуправления 

Харьковского национального экономического университета. В результате исследования сделан вывод о том, что 

для достижения цели и максимальных результатов деятельности любой общественной организации необходимо 

системное применение всех методов нематериального стимулирования с их непрерывным 

усовершенствованием и развитием. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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2011р.: тези доповідей– с.77-79. 
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УДК 378.111         (м. Рівне, Україна) 

 

Студентське самоврядування є важливим фактором розвитку і модернізації суспільства, виявлення 

потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом. Крім того, 

воно є засобом реалізації студентською громадою своїх прав, обов‘язків та ініціатив через прийняття рішень і їх 

впровадження за допомогою власних ресурсів у сфері, що визнається адміністрацією, та у співпраці з нею у 

вирішенні питань, які стосуються студентства. Ефективне студентське самоврядування сприяє гармонійному 

розвитку навчального закладу. Завдяки студентським ініціативам можна визначати нові напрями розвитку поза 

навчальною діяльністю та вдосконалювати навчальний процес.  

У контексті Болонського процесу студентське самоврядування розглядається як невід‘ємний елемент 

освітньо-виховного середовища вищої школи. Зокрема, він передбачає активну участь студентів як 

конструктивних партнерів в управлінні та визначенні змісту і якості освіти.  

Досвід  кожної з країн Європи та США має власну специфіку органів студентського самоврядування, 

проте спрямований на вирішення подібного кола проблемних для студентської громади питань. Звернемося до 

позитивного досвіду Польщі в галузі студентського самоврядування, враховуючи географічну та метальну 

близькість Польщі до західних областей України.  

ОСС Польщі структуруються на законодавчу, виконавчу та судову гілки влади. Законодавчу владу 

утворюють студентські парламенти. Структура виконавчих органів залежить від кількості студентів, що 

навчаються у ВНЗ. Судова влада, згідно із законом, уособлюється дисциплінарними комісіями або колеженським 

судом. Положення про студентське самоврядування та зміни до нього приймаються студентським парламентом і 

вступають в дію після затвердження ректоратом відповідності його положень статуту навчального закладу. 

Затвердження положення — формальна функція перевірки на відповідність статуту, й ректорат не може 

відмовити чи нав‘язувати своє бачення положення. 

Вибори до ОСС відбуваються на кожному факультеті таємно, вони є прямими; перемагає той, хто 

набрав більше голосів. Загальновузівські ОСС формуються з представників факультетів. Керівника ОСС ВНЗ 

можуть обирати безпосередньо всі студенти або представники факультетів. 

Суттєвою відмінністю органів студентського самоврядування в Польщі від українських аналогів є 

серйозна матеріальна база, на яку спирається діяльність польських самоврядувань і їх фінансово-правова 
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незалежність від адміністрацій. Кошти на потреби студентської ради обов‘язково, згідно із Законом про вищу 

освіту, щороку виділяються з бюджету університету на діяльність самоврядування. ОСС складає бюджет на 

навчальний рік. Цим документом він ставить до відома адміністрацію, скільки коштів та на які заходи їм буде 

потрібно. Але остаточне рішення про суму витрат залишається за адміністрацією. Крім фінансування з бюджету 

вузу ОСС залучають спонсорські кошти та співпрацюють зі страховими агентствами. Існують і фонди, в статутах 

яких вказано, що кошти фонду призначені лише на студентські потреби. Ці гроші можуть витрачатися на 

організовані студентським самоврядуванням проекти. ОСС також провадять розподіл матеріальної допомоги, 

нагород та додаткових стипендій. Таким чином, студенти самі розпоряджаються грошима, призначеними на 

студентські потреби. 

Зазначимо, що адміністрація ВНЗ не перешкоджає діяльності ОСС, а надає їм підтримку. Зокрема, 

виділяє приміщення та забезпечує офісною технікою, комп‘ютерами, телефоном, Інтернетом.  

Представники польського студентства активно долучаються до керівництва ВНЗ. Вони входять до 

складу сенату, що виконує ту ж функцію, що й Вчена рада в українських вузах. Частка студентства в сенаті 

становить не менше 20% усього його складу. Студентів до сенату делегує переважно ОСС. Студенти беруть 

участь не тільки в діяльності сенату, а й у виборах ректора та деканів. З-поміж усіх виборців, частка студентів 

складає 20%. Важливо, що ректор ніколи не призначить дидактичного проректора (в Україні це проректор з 

виховної, навчально-виховної роботи чи гуманітарних питань), не узгодивши його кандидатури зі студентським 

парламентом вишу. Те саме стосується і заступника декана. Якщо необхідно, ОСС можуть звернутися до Вченої 

ради з вимогою звільнити проректора чи заступника декана. 

Крім того, освітньо-виховний процес безпосередньо залежить від ОСС, адже лише за їх участі 

затверджують «Правила поведінки» та розклад екзаменаційної сесії у ВНЗ. ОСС гуртожитків самі розподіляють 

місця, підтримують порядок та вирішують проблем їхніх мешканців [1].  

Студентське самоврядування – єдиний представник усієї студентської громади, який здійснює 

діяльність у галузі соціально-побутових, культурних справ студентів. Органи студентського самоврядування 

приймають рішення щодо розподілу коштів на студентські цілі. При цьому ректор може відхиляти рішення, які не 

відповідають статуту і законодавчим актам. Отже, ОСС Польщі мають чітко встановлені права і компетенції, 

підкріплені законодавчо. Це забезпечує їх оптимальну роботу. 

На нашу думку, запровадження польського досвіду студентського самоврядування  в Україні дозволить 

очікувати наступні наслідки: 

1.Підвищить рівень зацікавленості студентів суспільним життям власного ВНЗ; 

2.Спонукатиме адміністрацію вищих навчальних закладів до створення атмосфери довіри студентів до 

викладачів і керівництва, належних матеріально-технічних умов для вільного самовиявлення студентів; 

3.Створить можливості для аналізу процесів розвитку студентського самоврядування. 

4. Сприятиме запровадженню проектної діяльності у роботі органів студентського самоврядування. 

5. Дозволить наділити більшими повноваженнями ОСС. 

6. Зменшить навантаження на адміністрацію ВНЗ з питань навчально-виховних, соціально-побутових та 

культурних справ студентів. 

7. Сприятиме більш прозорому та демократичному розподілу матеріальних благ (нагороди, стипендії, 

відзнаки, тощо). 
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 З часів набуття Україною незалежності студентське самоврядування  переживає багато змін, 

поступово виходячи на новий рівень і змінюючи формат. Першим і основним  кроком стало визнання 

законодавством країни можливості існування  у вищих навчальних закладах громадських організацій. Закон 

України «Про вищу освіту» від 23 березня 1991 року допускав можливість створення органів студентського 

самоврядування. Пункт 4 статті 8 даного закону проголошував, що  «учні,  студенти,  працівники  освіти  можуть 

створювати у навчальних  закладах  первинні  осередки  об‘єднань громадян,  членами яких вони є» [1]. 

 Вже в 1996 році  на законодавчому рівні у постанові «Про затвердження Положення про державний 

вищий навчальний заклад» були визначені основні принципи функціонування студентського самоврядування . За 
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Пунктом 49 постанови, метою визначалось «забезпечення  виконання  студентами  своїх обов'язків  та  захисту  їх  

прав  і  сприяння гармонійному розвитку особистості  студента,  формуванню  у  нього  навичок  майбутнього 

організатора, керівника» [2], а основними, хоча і не конкретизованими, завданнями органів студентського 

самоврядування за пунктом 52 були: забезпечення і захист прав та інтересів студентів; забезпечення виконання 

студентами своїх обов'язків; сприяння   навчальній,   науковій  та  творчій  діяльності  студентів; сприяння  у  

створенні  необхідних  умов  для проживання і відпочинку студентів; створення  різноманітних студентських 

гуртків,  товариств, об'єднань [2] і т.д. 

 Певний час принципи та засади органів студентського самоврядування не змінювались. Положення 

про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах, затверджене Міністерством освіти і науки 

України від 3 квітня 2001 року, та Закон України ―Про вищу освіту‖ від 17 січня 2002 року базувалися на аспектах, 

викладених в постанові 1996 року. Проте, деякі зміни все ж відбувались. Наприклад, в положенні 2001 року 

визначено можливість набуття органами студентського самоврядування консультативно-дорадчого характеру. В 

пункті 12 положення «Про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах» встановлюється задача: 

«вирішити питання щодо створення молодіжних консультативно-дорадчих органів із представників місцевих 

осередків всеукраїнських  молодіжних  громадських,  у  тому числі студентських, організацій». Але яскравий 

приклад втілення цієї ідеї проявляється лише у 2005 році. За підтримки Міністерства освіти і науки, розпочинає 

свою діяльність Всеукраїнська студентська рада - добровільне об‘єднання органів студентського самоврядування, 

консультативно-дорадчий колегіальний орган при Міністерстві освіти і науки України, утворений з метою сприяння 

розвитку студентського самоврядування, більш повного врахування інтересів студентської молоді при виробленні 

та реалізації політики України у сферах вищої освіти, соціального становлення та розвитку студентської молоді, 

налагодження конструктивної взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування і 

органами студентського самоврядування навчальних закладів України [3]. 2 жовтня 2013 року було затверджено 

Положення про Всеукраїнську студентську раду при МОН України. Згідно з Положенням, Всеукраїнська 

студентська рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом МОН та утворена з метою формування та 

реалізації державної політики у сфері освіти і науки та розвитку студентського самоврядування у вищих 

навчальних закладах України. До основних завдань Ради належать: 

– всебічне сприяння створенню та розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах; 

– вивчення та аналіз суспільних процесів у сфері вищої освіти, науки, соціального становлення та розвитку 

студентської молоді, розроблення та внесення за результатами такого аналізу відповідних пропозицій МОН 

України та іншим органам державної влади і місцевого самоврядування; 

– підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері вищої освіти, науки, спорту та 

молодіжної політики, а також пропозицій щодо шляхів, механізмів та способів розв‘язання соціально-економічних 

проблем студентів; 

– сприяння створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом залучення його до різноманітних 

видів творчої діяльності, зокрема науково-дослідної, професійної, культурної, громадської, спортивної; 

– представлення на міжнародному та загальнодержавному рівнях інтересів українських студентів; 

– участь у підготовці пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів та програм з 

найважливіших питань суспільного життя, правового і соціального захисту студентів; 

– участь у підготовці та реалізації проектів, спрямованих на розв'язання соціально-економічних, правових, 

освітніх, культурних та інших проблем студентської молоді [4]. 

 Що стосовно органів студентського самоврядування, нове  дихання вони отримали у 2010 році з 

набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо питань 

студентського самоврядування» 2010 року, який закріплює основні положення участі студентів в організації 

управління університетом. Так, органи студентського самоврядування є правовою організацією та функціонують в 

структурі університету. До їх основних завдань відносять: участь в управлінні Університетом у рамках 

студентських питань; представлення інтересів студентів на Вченій раді Університету; формування активної 

громадської позиції та моральних принципів і т.д. 

За погодженням з органами студентського самоврядування відбувається: відрахування студентів з 

Університету, їх поновлення на навчання; переведення студентів з контрактної форми навчання на бюджетну і 

навпаки; призначення заступника декана та проректора, які відповідають за роботу зі студентами; поселення 

студентів до гуртожитку; виселення студентів з гуртожитку. Таким є на сьогодні стан самоврядування, але в 

Україні існує Проект Закону України «Про студентське самоврядування в Україні», який визначає систему та 

гарантії студентського самоврядування, правові, організаційні засади створення та функціонування органів 

студентського самоврядування. Він спрямований на підвищення ролі органів студентського самоврядування у 

соціальних відносинах у галузі навчання [5]. У разі прийняття цього закону, студентське самоврядування перейде 

на новий рівень. 
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Аналізуючи нормативно-правову базу, ми розглянули сутність студентських консультативно-дорадчих 

структур, іх історію та перспективи розвитку. У висновку слід зазначити, що за останні роки органи студентського 

самоврядування зробили величезний крок вперед, підкріплюючись законодавчою базою, вони функціонують як в 

своєму університеті, так і на всеукраїнському рівні, в якості консультативно-дорадчого органу. 
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Для більшості студентів роки навчання є найяскравішим етапом життя. Саме у цей період людина 

формується як особистість, стає самостійною і відповідальною. Протягом цього часу студентське самоврядування  

супроводжує молодих людей, допомагає у навчанні і урізноманітнює їх буденне життя.  

Студентське самоврядування виникло паралельно з утворенням вищої школи, а саме у часи заснування 

університетів середньовічної Європи. Перший вищий навчальний заклад виник у 1088 році в середньовічній Італії 

- університет Болоньї. На той час університети представляли собою автономії, створені з академічними цілями. 

Це були об'єднання професорів-лекторів і студентів, яким були притаманні демократія та розвинене студентське 

самоврядування. Протягом розвитку освітньої системи термін «університет» мав інше значення та стосувався 

тільки студентського колективу і не мав відношення до викладачів. У той час взаємини між учнями та 

викладацьким складом мали кардинально інший характер. Студенти користувались офіційними статутами, які 

буди індивідуальні для кожного університету, та здійснювали суворий нагляд над роботою викладачів. Все це 

мало неабияке значення, оскільки саме студенти робили внески в оплату праці значної кількості викладацького 

складу. Деякі з особливостей самоврядування того часу знайшли своє відображення в формуванні студентського 

самоуправління в різні часи і в різних країнах. 

У країнах Західної Європи вже в першій половині ХІХ ст. громадська діяльність студентів стала однією зі 

складових частин суспільно-політичного життя. Так, наприклад, в Германії у 1815 році в Єні було сформовано 

студентське об‘єднання   "Земляцтво", основою якого були націоналістичні та демократичні ідеї. Учасники 

організації надихались  патріотичними і ліберальними ідеями про єдність Німеччини.  

Студентське самоврядування Сполучених Штатів Америки  подібне системі управління державою. Дана 

система готує лідерів для політичної еліти. Так, більшість президентів, сенаторів і державних службовців вийшли 

із таких клубів як The Porcellian і The Harvard Club of Phoenix. Роками заснування Гарвардського клубу «Фенікс» 

вважаються 1941-1942. До цього часу існувала тільки одна студентська організація подібного типу - Гарвардський 

клуб Арізони. 

Студентське самоврядування в Російській імперії бере свій початок з другої половини ХІХ - початку ХХ ст. 

Учні не тільки вирішували питання, пов‘язані з навчанням, але мали безпосередній зв‘язок із задоволенням 

суспільних інтересів. Для цього були створені різноманітні студентські об‘єднання, які на початку ХХ ст. стали 

значною ланкою громадського-політичного руху. В цей період  формуються  організації таких напрямків як 

«академісти» та «політики» (радикали), які мали різне уявлення щодо сутності суспільно-політичного руху. 

Прихильники «академічної» течії притримувались гасла «університет для науки»,  в той час як прибічники  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Fgo%2F1060-12&ei=HHZcUreGGYak4gSchYHADA&usg=AFQjCNGHKpfNqo4my1AZJOSqRjeOzNXNmw&bvm=bv.53899372,d.bGE
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1074-96-%D0%BF
http://vsr.com.ua/uk/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D1%80
http://www.mon.gov.ua/ua/news/509-zatverdgeeno-pologeennya-pro-vseukrayinsku-studentsku-radu-pri-mon-ukrayini
http://www.mon.gov.ua/ua/news/509-zatverdgeeno-pologeennya-pro-vseukrayinsku-studentsku-radu-pri-mon-ukrayini
http://www.osvita.org.ua/student/samovr/pravo/prj.html
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«політичного»  напряму вважали, що навчання та суспільне життя мають нерозривний зв‘язок. 

З приходом радянської влади створилась така впливова молодіжна організація як комсомол. Протягом  

десятиліть  вона слугувала школою життя для багатьох поколінь радянської молоді. Основним завданням 

Комсомолу було збереження інтернаціоналістичних, революційних, бойових і трудових традицій КПРС. Студенти 

брали участь у міжнародному русі прогресивного студентства. Наприклад, вони входили в Комуністичний 

інтернаціонал молоді в 1919-1943 роках. Представники радянських студентів брали участь у роботі Міжнародного 

союзу студентів, у заходах, що проводились спільно зі Всесвітньою федерацією демократичної молоді. З 1970 

року комсомол та радянські молодіжні організації співпрацювали з міжнародними об‘єднаннями держав світу, до 

яких входили країни Азії, Африки та Латинської Америки. Разом вони розглядали питання з заохочення молодих 

робітників і службовців, охорони праці підлітків, звільнення молоді, розподілу для неї місць в гуртожитках та 

багато іншого. Але діяльність комсомолу була нерозривно пов‘язана с радянською ідеологією, що перешкоджало 

природному розвитку студентського самоврядування.  

З розпадом СРСР комсомол втратив свою ідеологічну цінність і студенти були вимушені знайти нову 

форму об‘єднання для самореалізації та повноцінної участі в житті університетів. За часи незалежності України 

студентське самоврядування набуває нової форми. Яскравим втіленням цього стає Всеукраїнська студентська 

рада – найвизначніша частина студентського самоврядування, яка переходить на новий якісний рівень 

самоврядування, підвищує рівень уваги до законодавчих ініціатив у сфері освіти, науки та молодіжної політики. Її 

метою є сприяння розвитку студентського самоврядування, налагодження співпраці органів державної влади й 

місцевого самоврядування та об‘єднаннями студентів. Суттєве значення для розвитку студентського 

самоврядування має Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо питань 

студентського самоврядування» 2010 року. Він закріплює основні положення участі студентів в організації 

управління університетом. 

Отже, можна сказати, що із плином часу студентське самоврядування стало одним із наймаcштабніших 

та найактивніших суспільно-політичних рухів і молодіжних організацій, що об‘єднує студентів та дає можливість 

виявлення їх організаторських здібностей. Студентське самоврядування дає реальні можливості студенту 

працювати на благо не тільки студентської спільноти та університету, але й власними зусиллями формувати 

свою особистість. 
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Головним стратегічним завданням розвитку вищої освіти України на сучасному етапі є її інтеграція до 

європейської освітньої системи в умовах приєднання до Болонського процесу. 

Підписання Україною Болонської декларації вже дало поштовх структурному реформуванню національної 

системи вищої освіти й приєднанню нашої держави до єдиного європейського освітньо-наукового простору, 

відкрило один з напрямів інтеграції України в Європу. Нам надається реальна можливість отримати рівноправний 

статус у європейському освітньому просторі, який визначає розвиток нашої країни на ціле покоління вперед.  

Безумовно участь вищої освіти України в болонських перетвореннях має бути спрямована на її 

перспективний розвиток і набуття нових європейських ознак.   

Одним із основних завдань та принципів створення зони Європейської вищої освіти є розширення 

мобільності студентів і викладачів. 

Львівський інститут економіки і туризму, який є першим профільним вищим навчальним закладом сфери 

туризму, що створений на теренах Західної України, успішно реалізує цей принцип. Зокрема, студенти ЛІЕТ 

беруть активну участь у міжнародному фаховому стажуванні, програмах міжнародних студентських обмінів, які 

організовані в реальних умовах, відповідають змісту й структурі їх майбутньої професійної діяльності, 

характеризуються великою кількістю функціональних обов‘язків, різноманітних відносин (з гостями готелів, 

менеджерами структурних підрозділів, персоналом баз закордонного стажування). Міжнародне стажування для 

багатьох студентів створює умови для самоперевірки підготовленості до професійної діяльності в галузі туризму. 

Студенти ЛІЕТ у рамках міжнародного стажування у різних країнах, мають можливість долучатися до 

створення якісних туристичних продуктів, які реалізуються в закладах розміщення (готелях, мотелях тощо), 

закладах харчування (ресторанах, кафе), засобах інформаційно-рекламного обслуговування, побуту та розваг 

для задоволення потреб туристів. 
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Міжнародні програми стажування, які пропонуються в інституті, дозволяють студентам під час, так званого, 

третього трудового семестру (що є дуже популярним у інших європейських країнах) набути практичний досвід 

професійної діяльності за фахом, ознайомитись із організацією бізнесу за рубежем, здобути навички спілкування, 

закріпити в іншомовному середовищі знання англійської та інших іноземних мов, що формує суттєві конкурентні 

переваги майбутніх випускників на ринку праці. 

В рамках розвитку міжнародних зв‘язків керівництво Львівського інституту економіки і туризму сприяє 

збільшенню кількості баз фахового стажування за кордоном, зокрема у США, Туреччині, Італії та Швейцарії (угоди 

про співпрацю укладені 2008 р), Греції, Єгипті (угоди укладені у 2009 р.), Франції (волонтерська програма у 2010 

р.), Польща (Вища школа заводова ім. Б.Маркєвіча м. Ярослав). 

Протягом 2009-2013 років третій трудовий семестр за кордоном провели близько 265 студентів (з них 

близько 170 студентів пройшли практику в готельно–відпочинкових комплексах Греції: на півострові Халкідікі, 

островах Крит, Родос, Корфу, Самос та Кос). 

Відповідно до угоди про співпрацю між ЛІЕТ і готелем ―Alatimya Village Kemer‖ в Туреччині студенти мали 

змогу на практиці ознайомитись з організацією надання послуг в готельному підприємстві, вдосконалити свої 

знання німецької та англійської мов, та освоїти ази турецької.  

За програмою міжнародних студентських обмінів ―Work and Travel USA‖ стажування на підприємствах США 

в 2012 році пройшли 2 студенти (за 4 роки – 17 студентів). 

У 2011-2012 навчальному році відбулося фахове стажування студентів ЛІЕТ в Єгипті (13 студентів), що 

дозволило здобути досвід роботи на посадах адміністраторів, аніматорів та обслуговуючого персоналу готелів 

Хургади.  

З 01 по 08 липня 2013 р. в межах студентських обмінів Україна – Польща відбувся обмін делегаціями (15 

студентів та 1 викладач) у співпраці з Державною вищою технічно-економічною школою в Ярославі. Програма 

обміну забезпечила ознайомлення з закордонним досвідом організації навчального процесу та пізнання 

туристичних ресурсів краю. 

Влітку 2013 року в межах програми стажування «ZAV Hotel&Restaurant» в Німеччині практичний 

закордонний досвід здобули 3 студентів ЛІЕТ. Реалізація цієї програми стала можливою в результаті співпраці з 

Харківським німецьким центром. 

Сектор міжнародних зв‘язків і туризму Ради студентського самоврядування ЛІЕТ допомагає відділу науки і 

міжнародної співпраці інституту в пошуку цікавих міжнародних студентських програм і проектів, в оформленні 

результатів угод про міжнародну співпрацю, в поширенні актуальної інформації з даних питань, організації 

підсумкових круглих столів за результатами стажування і залучення до нього більшої кількості студентів. Таким 

чином, Рада студентського самоврядування Львівського інституту економіки і туризму долучається до реалізації 

одного з основних принципів Болонського процесу – забезпечення мобільності студентів і викладачів ВНЗ. 

 

 

 

ОНЛАЙН УНІВЕРСИТЕТИ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 

Автор: Петруновська Ольга, студентка,  

УДК 378.111                                                                                                                                    (м. Харків, Україна) 

 

Протягом останніх 10 років стрімкими темпами розвивається світова та, заразом, вітчизняна сфера 

освіти. Процес динамічних змін пов'язаний з необхідністю підготовки висококваліфікованих, універсальних 

спеціалістів, які не тільки зможуть швидко адаптуватися у професійній сфері, а й транслювати власний досвід 

майбутньому поколінню лідерів [1]. 

У зв‘язку зі світовим технологічним та технічним прогресом виникає необхідність адаптувати знання, 

вміння та навики до вимог сучасного суспільства. Саме через це потреби в отриманні та накопиченні нових знань 

почали задовольняти шляхом створення освітніх онлайн ресурсів [2]. 

Беручи до уваги велику кількість можливих інтерпретацій категорії «освітній ресурс», пропоную 

розглянути найбільш сучасні з них –  онлайн університети. 

Онлайн університети – це освітні проекти, які пропонуються потенційній цільовій аудиторії (школярам, 

студентам, аспірантам, працівникам сфери освіти, іншим, зацікавленим в отриманні освітніх послуг, користувачам 

інтернету) на платних чи безкоштовних умовах з метою підвищення загального освітнього рівня населення, 

змінюючи традиційні методи викладання. 

Тобто, головною метою онлайн університету як проекту є повна заміна традиційного колективного 

низькоефективного методу навчання на новий – індивідуальний вільний самокерований процес отримання знань 

[3]. 
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Слід ввести класифікацію онлайн університетів за різними ознаками: 

1) за способом отримання освіти: 

- платні; 

- безкоштовні; 

2) за сферами наявних курсів: 

- монопрофільні (технічні або гуманітарні тощо); 

- поліпрофільні (іншими словами, класичні); 

3) за масштабами проекту: 

- на базі одного Вищого навчального закладу; 

- регіональні (об‘єднують інтернет ресурси декількох ВНЗ регіону, області); 

- на базі країни; 

- міжнародні. 

Також онлайн університети можна розподілити за ознакою наявності іншомовних курсів, за видами 

сертифікації тощо. 

Основними перевагами онлайн університетів над класичними є: 

- швидкий та одночасний доступ до публікацій, монографій, навчальних посібників з різних предметів; 

- індивідуальна модель навчання; 

- можливість ефективної комунікації з учасниками освітнього курсу за допомогою соціальних мереж, 

чатів та форумів на базі онлайн університету; 

- висока якість медіа-матеріалів (відео-лекцій, презентацій), що підвищує якість сприйняття матеріалу та 

полегшує роботу з ними. 

В Україні з 2013 року діє «Університет онлайн» - перший в Україні проект масових онлайн курсів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який ще не повністю відповідає вимогам сучасного 

та універсального онлайн університету. Хоча нова ініціатива університету надасть вільний і абсолютно 

безкоштовний доступ до кращих навчальних можливостей всім бажаючим в Україні і закордоном. Кожен курс 

проекту «Університет онлайн» складається з відеолекцій провідних викладачів КНУ ім. Тараса Шевченка, 

інтерактивних тестів, що дозволяють закріпити отримані знання, а також форуму, на якому студенти можуть 

задати питання викладачу та спілкуватися один з одним [4].  

З цього виходить, що перші кроки до отримання українською молоддю безкоштовної та якісної освіти вже 

зроблені. Треба лише підтримати та розвивати онлайн освіту в Україні, а саме: 

1) виходити за рамки діючих ВНЗ України з метою створення єдиного онлайн ресурсу (сайту), на якому будуть 

зібрані кращі відео-лекції, авторські матеріали провідних фахівців сфери освіти України; 

2) впровадити систему електронного навчання, що працює як механізм переходу до онлайн версії виконання 

звичних освітніх робіт та проектів (як це реалізовано на базі Харківського національного економічного 

університету). 

Таким чином, активний розвиток онлайн університетів в Україні як пріоритетного способу навчання активного 

населення дасть змогу модернізувати вітчизняну освіту у руслі світових тенденцій. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНІ ЗДОБУТКИ «НЕЗАЛЕЖНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ» 

Автор: Салова Елеонора, студентка магістратури, голова Студентського парламенту Академія 

адвокатури України               

УДК 378.111                                                                                                                                       (м. Київ, Україна) 

 

  І. Щодо перспектив. 

  Перспективи розвитку студентського самоврядування в сучасній Україні мають дуже великі шанси на 

успіх. Але хотілося б почати з того, що ми маємо на сьогоднішній день. Незалежна Україна є досить молодою 

державою, в контексті саме отримання незалежності у всіх сферах життя та про це не треба забувати. Оскільки 

незалежність ми отримали не так давно  не всі на сьогодні в повній мірі розуміють ту велику відповідальність яку 

повинні нести перед собою та суспільством. Та тому багато в яких ВНЗ ще й досі діє система чіткого 

підпорядкування студентського самоврядування адміністрації  освітнього закладу. Чи є це проблемою? Вважаю 

можна сказати так, що деколи таке підпорядкування набуває форми чіткої  злагодженої співпраці яка всім йде на 

користь, але деколи студентське самоврядування стає формальною складовою системи освіти. Хотілося б 

зазначити саме про систему становлення студентського самоврядування в юридичних ВНЗ. Молоді юристи  на 

сьогодні є дітьми вже незалежної держави та незалежної системи самоврядування та для початку хотілося б 

визначитись з поняттям цього явища. Відповідно до ст.38 ЗУ «Про вищу освіту»(далі закон) визначено, що: «У 

вищих навчальних закладах та їх структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною 

частиною громадського самоврядування відповідних навчальних закладів.»  

  На сьогоднішній день ми не маємо чіткого прямого визначення, що таке студентське 

самоврядування в свою чергу далі законодавець  в ч.3 ст.38 закону визначає, основну ціль та мету 

студентського самоврядування, а саме : 

«Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у вищому 

навчальному закладі,  та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом.»  

Справа в тому, що кожен студент повинен чітко розуміти, що таке самоврядування в чому воно полягає 

та з чого складається. В свою чергу ми маємо тільки одну статтю в законі «Про вищу освіту», яка регулює його 

діяльність та є насам перед неповною, недосконалою та багато в чому певні її частини є взагалі не придатними 

для реалізації. Але наразі маємо, що маємо та для подальшої повноцінної та ефективної роботи студентських 

самоврядувань, самі студенти в першу чергу повинні виступити ініціаторами внесення змін та доповнень до 

закону.  

  І. Набутий досвід та практичне його застосування. 

  Хотілося б поділитися досвідом становлення системи саме  студентського самоврядування. Як у нас все 

відбувається.  

  Ми маємо шість департаментів секретаріат, старостат, та комітети з захисту прав дітей та студентів які 

успішно працюють та розвиваються. Дуже приємно бачити, що сучасна молодь готова працювати. Знаючи багато 

різних систем функціонування парламентів, студентських рад, та ін. з інших ВНЗ можна сказати, що 60% з них 

працюють успішно але інші 40 % й досі з різних причин не можуть або не бажають працювати та розвиватися. 

Тому з власного досвіду хотілося б дати декілька порад для успішної  роботи студентського самоврядування: 

- Встановити фіксовану кількість членів студентського парламенту. Розподілити членів парламенту на 

департаменти (комітети) які можуть бути встановлені за наступними напрямками: 

Спортивно-оздоровчий; 

Культурно – масовий;  

Навчально-науковий;  

Інформаційно-аналітичний;  

Юридичний департамент (спеціалізований відповідно до спеціалізації ВНЗ); 

Благодійний департамент; 

  На першому засіданні студентського парламенту затвердити склад парламенту, затвердити положення 

про студентський парламент. 

- Збирати студентський парламент не менше ніж 1 раз на два тижні. 

- На першому засіданні визначитись з діями (проектами) департаментів. За кожним проектом визначити 

відповідального та визначити строки виконання проектів. При подальшій роботі рекомендується в кінці 

кожного навчального року  затверджувати проекти з встановленим кошторисом ( у разі потреби 

фінансування) та подавати на  узгодження з адміністрацією ВНЗ для фінансування проектів ( абз.2 ч.6 ст.38 

ЗУ «Про вищу освіту» Фінансовою основою  студентського самоврядування  є   кошти, визначені  Вченою 

радою  вищого  навчального закладу в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду 

відповідного  вищого навчального закладу.) 

- Заохочувати членів студентського парламенту поїздками в інші міста, або походами до різноманітних цікавих 

місць для прогулянок. 
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- Налагоджувати співпрацю з іншими ВНЗ, шляхом підписання меморандумів про співпрацю. Закріпити 

відповідального за підписання  меморандумі, в кожному департаменті за відповідними напрямками 

(підписувати мін.2 меморандуми в місяць). Проводити мінімум один раз на місяць спільний захід з іншими 

ВНЗ. 

  Сподіваюсь, що вище перелічені поради стануть в нагоді для успішного становлення студентського 

самоврядування. Оскільки ми на сьогодні повинні чітко нарешті зрозуміти, що повинні нести відповідальність за 

свої вчинки як в повсякденному житті так і в роботі. Крім того сучасній світ надає великі можливості, щодо 

реалізації того великого потенціалу  органів студентського самоврядування як самостійної незалежної та 

потужної  одиниці суспільства, що в подальшому  зможе стати міцним фундаментом для сильної та правової 

держави. 

 

 

СУЧАСНІ МОДЕЛЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ВНЗ  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ ТА СПІВПРАЦІ 

Автор: Хабіров Вадим, студент, президент студентської колегії, Миколаївський національний аграрний 

університет 

УДК 378.111                                                                                                                              (м. Миколаїв, Україна) 

 

На сучасному етапі розвитку різних форм органів студентського самоврядування на формування 

державної молодіжної політики дехто забуває основні завдання та обов‘язки студентів. Якщо судити з огляду в 

історію світу то можна сказати, що ще на початку існування вищих навчальних закладів найважливішим фактором 

їх снування були саме учні та студенти. Адже саме це люди розуміють більше за інших що вони хочуть отримати, 

в якій формі та якими методами. Професорсько-викладацький склад навчальних закладів завжди був 

направляючим ключем до знань. 

 Сьогодні студентське самоврядування та студентство перетворюють на політичну одиницю, для того щоб 

використати молодь для досягнення своєї мети. Вся кажуть про бюджети, умови та інші вигоди функціювання 

ОСС не залежно від їхньої форми, але чомусь забувають про контролюючу функцію, яка б перевіряла чим саме 

займається актив. 

 В Україні існує 4 основних форми прояву активності студентства, а саме: студентське самоврядування, 

студентські профспілкові комітети, наукові товариства студентів та громадські організації. Всі вони є формами та 

методами досягнення основної мети студента – отримати знання та виховати в собі особистість стійку до різних 

ситуацій в житті. В кожній з цих форм існують як переваги так і недоліки, і кожна з цих форм прагне отримати 

пальму першості та суспільне визнання і це добре. Але, чомусь не звертається увага на думку тих студентів, які 

визначали лідерів цих організацій, дуже часто, те що роблять ці організації не співпадає з вподобаннями 

студентів, адже тепер – органи студентського самоврядування це ще й можливість проявити себе на найвищому 

рівні, оскільки сучасна влада звертає увагу на думку студентів та підтримує більшість ідей та починань. 

 Моя особиста позиція, що не місце красить людину, а людина місце, і це має перегукуватись з діями 

молодіжних лідерів, адже визнання в суспільстві та особисті перемоги не роблять честі вам, і не покращують 

умови студентів загалом. 

 Сьогодні є багато дискусій на тему, як саме повинно працювати студентське самоврядування та які саме 

функції повинна виконувати кожна з 4 форм існування. Хочу сказати – на прикладі власного університету, що 

найвдалішим розподілом обов‘язків та завдань є мирне співіснування. Адже протягом 3.5 років, під час яких я 

сам, маю пряме відношення до студентського самоврядування зрозумів лише одне, краще коли всі об‘єднуються 

навколо спільної мети. І якщо стоїть питання про соціальні проекти то не виникає юридичних питань, якщо стоїть 

питання про фінансування то завдяки бюджетам профкому та колегії не виникає фінансових проблем, якщо 

стоїть питання організації та проведення наукових заходів теж не виникає питань. А все дякуючи чому? Дякуючи 

тому що органи студентського самоврядування об‘єднались заради спільної мети – захищати права та пільги 

студентів та слідкувати за виконанням їх обов‘язків. До речі стосовно обов‘язків, а чи в кожному університеті 

студентські ради виконують контролюючу функцію, чи вирішили обмежитись проведенням дискотек та 

розважальних програм і флеш-мобів? 

 Болонський процес передбачає, що студент сам повинен проявляти тягу до знань і його ніхто не повинен 

контролювати в цьому питанні, але ж є менталітет, і в нашій країні він дещо відрізняється від Європи. Мабуть 

саме тут слід звернути увагу на роботу студентських самоврядувань, що ми, як люди котрих, до речі обирають 

шляхом голосування, закритого але прозорого, повинні перші реагувати на бажання та небажання студентів, 

потрібно розробляти комплексні плани заходів, які все ж таки будуть мотивувати до навчання. А викладач, це 

консультант, який призначений для консультування дійсно незрозумілих матеріалів. 



 
 

 
 80 

 А ще в нашому студентському самоврядуванні є проблема з інформаційний напрямом роботи. Бо чомусь 

більшість студентів не має чіткої уяви чим саме займаються органи студентського самоврядування. 

 Звичайно є і одне з найбільш вагомих пояснень усіх недоліків перелічених вище – це швидкоплинність 

кадрів. За результатами соціологічних опитувань, як Ви думаєте скільки в середньому людина може працювати в 

студентському самоврядуванні? Я Вам відповім – 2 роки. Це не той проміжок часу за який можна кардинально 

змінити все навколо, але якщо передавати свої починання наступникам, ділитись задумами з усіма навкруги то 

можна отримати результат, і нехай не Ви особисто досягнете його, нехай це буде через 5 років, але я думаю, що 

гордість за себе до Вас прийде. 

 Я сподіваюсь що всім зрозуміло – це не критика органів студентського самоврядування, це більше 

звернення до студентів та школярів – активізуватися та почати діяти, адже якщо студент або школяр активний, то 

і студентське та шкільне самоврядування буде повністю та якісно виконувати свої функції та обов‘язки. А 

адміністрація ВНЗ буде підтримувати та допомагати Вам у ваших починаннях. 

 

 

РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФОРМУВАННІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. 

ШЛЯХИ СПІВПРАЦІ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ 

Автор: Хрипко Анна, студентка, Харківський автомобільно-дорожній технікум 

УДК 378.111                                                                                                                                    (м. Харків, Україна) 

 

Україна чітко визначила орієнтир на входження в загальноєвропейський освітній простір. Одним з 

інструментів поглиблення відносин з іншими країнами та подальшої інтеграції до Європейського Співтовариства є 

приєднання нашої держави до Болонського процесу, що потребує радикальної модернізації освіти в контексті 

європейських вимог.  Тому організація і зміст освіти, на думку фахівців, повинні відповідати світовим вимогам, 

однією з яких є функціонування сильного студентського самоврядування як "конструктивного партнера у 

створенні Європейського простору вищої освіти" [1].  

Аналіз наукової літератури свідчить, що висвітленню питання модернізації педагогічної освіти в контексті 

Болонського процесу, зокрема студентському самоврядуванню, присвячено праці В. П. Андрущенка, Б. В. 

Клименка, В. Г. Кременя, С. М. Ніколаєнка, І. В. Мороза, М. Ф. Степко, Е. І. Сокола, Л. Л. Товажнянського та ін. 

Проблему розвитку студентського самоврядування досліджували В. С. Демчук, М. І. Соловей та ін. 

Сьогодні студентське самоврядування стає важливим чинником удосконалення навчально-виховного 

процесу, який спрямований на якісне навчання європейського рівня, виховання духовності й культури студентів; 

формування національно-громадянської позиції й політичної культури; чинником формування нової еліти, 

виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаційної роботи з колективом. 

Саме тому особливу увагу слід приділяти вдосконаленню роботи органів студентського самоврядування, 

вирішуючи наступні проблеми: удосконалення законодавчого закріплення статусу органів студентського 

самоврядування; недостатнього фінансування для реалізації завдань та виконання власних функцій; поширення 

ідеї студентського самоврядування; делегування повноважень адміністрації студентським радам та інші.  

Окремо слід розглянути питання взаємодії студентських рад і адміністрації. Поширена думка про те, що 

більшість студентських парламентів та рад в Україні фактично на мають самостійності та є придатками до 

адміністрації вищих навчальних закладів. До того ж нерідко ініціатива щодо створення органів студентського 

самоврядування виходить не "знизу", що є свідченням демократичності та свободи цього процесу, а "згори". Це 

являється причиною байдужості студентів до діяльності органів студентського самоврядування. Тому, на нашу 

думку, сьогодні першочерговим завданням  студентських рад має стати вихід на якісно новий рівень співпраці не 

лише з адміністрацією вищого навчального закладу, а й студентським самоврядуванням інших навчальних 

закладів в тому числі й з міжнародними. Адже у сучасному вищому закладі освіти студентське самоврядування 

слід розглядати як підсистему в системі управління навчально-виховним процесом, діяльність якої спрямована на 

забезпечення виконання студентами своїх обов'язків, захист їхніх прав, соціальних, економічних, творчих та інших 

спільних інтересів, сприяє гармонійному розвитку особистості й здійснюється на основі добровільної участі 

студентів в організації їхньої життєдіяльності. 

Підводячи підсумок, слід наголосити: студентське самоврядування та адміністрація повинні існувати як 

дві підсистеми управління вищим навчальним закладом. Важливо визначити рівень повноважень, функцій кожної 

з них, щоб повною мірою допомогти студентам реалізувати свої права та обов‘язки. Ця система взаємовідносин, 

основуючись на принципі співпраці, можлива лише за таких умов: деканати передають студентським радам певні 

повноваження, функції, що стосуються життєдіяльності студентів; студентські ради мають певну свободу дій в 

межах їхніх повноважень; шляхом вільного і загального голосування обирають актив студентського 
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самоврядування; адміністрація стежить за діяльністю студентської ради. Адже студентство є повноправним 

партнером в управлінні вищою освітою. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Т. Яцків. Студентське самоврядування в Україні як показовий атрибут Болонського процесу. Студенти 

залишилися не почутими парламентарями. - Режим доступу http://www.osvita.org.ua/articles/34.html 

 

 

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Автор: Алдабаєва Валентина, студентка 

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова                                                   

                                                                                                                                                   (м. Миколаїв, Україна) 

 

Внаслідок динамічного розвитку різних сфер суспільної взаємодії освіта та наука стали головною 

рушійною силою прогресу та розвитку самого суспільства та держави загалом. Болонський процес став логічним 

продовженням та поглибленням європейської інтеграції. Це унікальне явище міждержавного співробітництва в 

сфері освіти, який не має аналогів. Головна мета процесу полягає у об‘єднані зусиль наукової та освітянської 

громадськості й урядів країн Європи для підвищення конкурентоспроможності європейської системи науки і вищої 

освіти у світовому вимірі, а також для підвищення ролі цієї системи в суспільному розвитку. 

Україна є однією з 47 держав-учасниць Болонського процесу. 

Реформування  української системи освіти не проходить просто, дуже часто причиною цьому є 

нерозуміння або неправильне трактування положень Болонської декларації. Для України дослідження 

Болонського процесу є актуальним з точки зору розбіжностей, які існують всередині держави щодо цього процесу. 

Лише ґрунтовні знання основоположних засад функціонування Болонського процесу можуть зменшити дискусії 

або й узагалі усунути їх. 

Аналізування проблем , які існують у державах-основоположників єдиного освітнього простору дає 

можливість зрозуміти складність та багатогранність досліджуваного процесу і становить цінний досвід з метою 

уникнення помилок в його реалізації в нашій державі. 

Реалізація Болонського процесу передбачає виконання наступних завдань: 

1. Введення трициклового навчання 

2. Запровадження кредитної системи 

3. Контроль якості освіти. Передбачається організація акредитаційних 

агентств, незалежних від національних урядів і міжнародних організацій. 

4. Розширення мобільності. 

5. Забезпечення працевлаштування випускників. 

6. Забезпечення привабливості європейської системи освіти. 

Реалізація Болонських реформ по різному проходить в різних державах-учасницях. Існує кілька концепцій 

реформування освіти. До початку XXI ст. в Європі склалися настільки різноманітні національні системи вищої 

освіти, що саме для європейського співтовариства проблема їх інтеграції є найбільш гострою. Адже різкий 

перехід до нової системи завжди викликає обурення і труднощі. 

Розмаїття європейських систем вищої освіти доповнюється ще і такими рисами, що лише деякі держави 

мають ступінь бакалавра та магістра. 

В Швеції існує 2 різних види документів, які видаються після закінчення університетів, в Німеччині і 

Нідерландах - по 5 видів, в Великобританії, Італії - до 14 видів, у Франції - до 23 видів. Існують  значні відмінності 

в системах оцінювання якості знань. 

Головні проблеми реалізації Болонського процесу: Європейська кредитно-трансферна система (ECTS), 

проблема «якості освіти», Єдиний додаток до диплому, а також участь студентства у Болонському процесі, акції 

протесту проти реформування освіти європейського простору. 

Ефективність Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) ставиться під сумнів, оскільки далеко 

не всі країни користуються ECTS або подібною кредитною системою. Існують проблеми рівнозначності одиниць 

ECTS у різних країнах, що затрудняє можливість накопичення оцінок під час мобільності студентів. 

Засада «якості освіти» теж по різному реалізовується в різних країнах. На перешкоді гарантування 

«якості освіти» стоїть відсутність залучення студентів до запровадження інновацій в системі; недостатність 

міжнародного контролю; обмеженість фінансових та людських ресурсів в національних агентствах з гарантування 

якості освіти та непрозорість оцінки якості освіти у вищих навчальних закладах. 
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Збільшується число країн, що запроваджують дворівневу освіту, яка складається з бакалаврату та 

магістратури. Однак і тут зберігається велика кількість недоліків. Зокрема, існує практика перейменування курсів 

замість їх докорінного удосконалення. 

У багатьох країнах спостерігається необізнаність ринку праці студентами, що відповідно викликає 

високий рівень безробіття серед випускників. 

В усіх країнах, за винятком країн Північної Європи, існує проблема з видачею єдиного додатку до 

диплому. Більшість проблем викликані відсутністю стандартів у цій сфері. В деяких країнах трапляються випадки, 

що додаток до диплому взагалі не видається, додаток видається за певну платню, видається не всім випускникам 

або ж не відповідає стандарту. 

Один з унікальних елементів Болонського процесу – ставлення до студентства. Питання місця студента в 

освітньому процесі, яке полягає у його участі в ньому на паритетних засадах чи у простому споживанні освітніх 

послуг. 

На Берлінській конференції міністрів вищої освіти Європи (2003 року) було підтримано участь 

студентства в Болонському процесі і зазначено, що лише активна участь студентства у процесі може забезпечити 

його довгостроковий успіх . 

Поки що студенти відзначають, що заяви такого роду так і залишилися заявами на папері. Відзначається 

недостатня юридична база для студентської участі, слабкий рівень залучення студентів до керівних органів всіх 

рівнів з боку уряду чи керівництва ВНЗ, а також наголошується на недостатньому фінансуванні студентських 

організацій. 

Більшість країн в Європі мають проблеми та складнощі в запровадженні реформ в освітній сфері. Їх 

несприйняття викликане невірним трактуванням положень Болонського процесу та хибними методами їхньої 

реалізації, тому аргументи протестувальників проти Болонської системи є часто цілком виправданими. З іншого 

боку, гостра критика Болонського процесу лунає з боку тих, хто погано проінформований і керується лише 

суб‘єктивними міркуваннями. 

Для вирішення проблем у реалізації болонського процесу  треба шукати альтернативні шляхи  у 

провадженні реформ, які би давали поштовх до формування якісної та доступної освіти, а також активно залучати 

студентів до становлення цього процесу. 
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Актуальність проблеми диверсифікації методів навчання в системі освіти України обумовлена складними 

процесами входження України до Європи, які включають в себе: інтеграцію в Європейський економічний простір, 

уніфікацію та узгодження законодавчої і правової бази, контроль міграційних потоків, узгодження політичних 

рішень із запобігання загрозі поширення глобального тероризму на територію Європи, в тому числі і Україною і 

т.п. Невід'ємною частиною цих процесів є входження України в Європейський освітній простір.  

«Болонський процес» було започатковано 19 червня 1999 у м. Болонья (Італія) підписанням 29 

міністрами освіти від імені своїх урядів документа, що отримав назву «Болонська декларація». Цим актом 

більшість європейських країн-учасниць Болонського процесу проголосили створення єдиного європейського 

освітнього та наукового простору. 

Болонський процес в Україні офіційно розпочався 19 травня 2005 року із підписанням декларації на 

Бергенській конференції. 

http://www.osvita.org.ua/bologna/stanov/struc.html
http://www.nau.edu.ua/uk/EduProcess/Bologna/budviddek/
http://old.niss.gov.ua/Monitor/may/1.htm
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Одним із принципів Болонського процесу – є можливість студента самостійно обирати навчальні 

дисципліни, які він бажає вивчати. Тобто студент може обрати ті дисципліни, які він вважає будуть потрібні йому в 

житті, в його професії. 

Але даний принцип Болонської системи нажаль в Україні, як на мою думку, вводити не потрібно. Так як 

більша частина сучасної молоді в Україні не в змозі зробити вибір самостійно. Сьогоднішньої молоді не так 

сильно розвинене почуття відповідальності, або воно ще не сильно вкоренилася в молодих душах. Коли тобі 

вісімнадцять років, то здається, що ще все життя попереду, і якщо навіть і зробиш  ряд  помилок,  то є ще багато 

часу, щоб їх виправити. 

На думку приходить приклад з власного життя. Навчаючись на першому курсі своєї академії, нам було 

запропоновано на вибір три предмета: логіка, теорія економіки та латинська мова. Більшість групи вирішило 

відвідувати заняття з латинської мови, тому що: по-перше, одна пара на неділю; по-друге, щоб отримати залік, 

потрібно було вивчити сто фраз латинською мовою; по-третє, "друзі-старшекурсники" сказали "там препод просто 

отличный, ничего делать не будете". Я та ще кілька одногрупників вибрали – логіку. Перейшовши на старші 

курси, я побачила позитивні риси того, що я вивчала логіку, оскільки ті поняття, які стосуються даної науки, дуже 

тісно переплітаються с іншими навчальними дисциплінами. А для багатьох мої одногрупників – це нові речі, яких 

вони не розуміють. 

На думку приходять слова Володимира Семиноженка, щодо впровадження в Україні Болонського 

процесу, «цьому процесі ми не повинні повторити помилку Європи, де ефективна структура економіки не 

забезпечується чисельністю фахівців. Тобто, кажучи метафорично, є двигун, але немає палива. А у нас навпаки, 

є паливо - фахівці (інтелектуальні ресурси), а двигун (економіка) тільки формується ». 

Я вважаю, що Україна не повинна сліпо копіювати західні стандарти в сфері освіти, і при русі в 

європейському напрямку важливо враховувати той факт, що ми - космічна держава і, відповідно до слів 

колишнього Президента України Леоніда Кучми, будемо учасниками польоту на Марс. Ось чому не варто міняти 

«якість» підготовки на «кількість» студентів. 

 

 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Автор: Ворущак Олексій, студент, Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка 

УДК 378.111                                                                                                                              (м. Луганськ, Україна) 

 

Процес європейської інтеграції охоплює усі сфери суспільного життя: крім економічної, політичної, 

правової включає ще й сферу освіти. Мова йде про створення загальноєвропейського простору вищої освіти, 

залучення європейських держав у Болонський процес. Започатковано Болонський процес 19 вересня 1988 р. 

Саме тоді в Італії в університеті Болоньї (звідси й назва) підписали Велику хартію університетів. Через десять 

років, 19 червня 1999 р., міністри, які відповідали за вищу освіту, ухвалили спільну Болонську декларацію. її 

підписали 29 європейських країн. А в 2001 р. географія Болонського процесу вийшла за межі Європи. До нього 

приєдналися Хорватія, Кіпр і Туреччина. У 2003-му - Росія. В Єдиному європейському освітньому просторі 

інтернаціональна мова спілкування - англійська. 

На міжнародній конференції в Бергені (Норвегія) 19 травня 2005 р. список країн, що приєдналися до 

Болонського процесу, поповнили Україна, Вірменія, Грузія, Азербайджан та Молдова. Отже, нині в ньому беруть 

участь 45 держав. Підписавши Болонську угоду, Україна обіцяє до 2010 р. зробити дипломи своїх вузів 

конвертованими в Європі, а студентів - вільними у виборі дисциплін і місця навчання, тобто повністю перейти на 

європейські стандарти, завершити Болонський процес. 

Стратегія співпраці України з Європейським Союзом передбачає поступову інтеграцію національної 

системи вищої освіти в Європейський освітній простір, як напрям, завдяки якому можна досягти вагомих успіхів у 

всіх інших євроінтеграційних процесах. Інтеграція української вищої освіти в європейський освітній простір може 

стати одним з вирішальних системних чинників у входженні України в об‘єднану Європу. Інтеграційний процес у 

сфері освіти і науки полягає, насамперед у впровадженні європейських норм і стандартів в освіті. Не менш 

важливим міркуванням є те, що дії, спрямовані на європейську інтеграцію через вищу освіту, слугуватимуть 

каталізатором реформування української системи вищої освіти. У необхідності такого реформування нас 

запевняє той факт, що у 1991 році за рівнем освіти Україна була в першій п‘ятірці, а зараз на 25 місці. За різними 

оцінками, Україна в 90-ті роки XX ст. втратила від 15 до 20% свого інтелектуального потенціалу, в результаті 

еміграції найбільш кваліфікованих працівників. Як бачимо, рівень вітчизняної освіти стрімко падає і в умовах 

переходу до ринкових відносин наша освіта особливо потребує змін. Та приєднання України до Болонського 

процесу має свої перешкоди: по-перше, структура системи освітніх рівнів; по-друге, якісні зміни в навчальному 

процесі, так само як і змістовне наповнення навчальних програм відповідних освітніх рівнів. 
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Якщо приймати умову про два цикли навчання, то тут ми стикаємося з проблемою недооцінки такого 

освітнього рівня як бакалавр - як з боку студентів, так і з боку роботодавців. В цілому, для західних освітніх систем 

рівень бакалавра є вже достатнім для того, щоб випускник вважався спеціалістом у своїй сфері і мав змогу 

займати відповідну виробничу позицію. Для України кваліфікаційний рівень бакалавра поки що виглядає чимось 

дивним і екзотичним, а на побутовому рівні (та навіть на співбесідах з роботодавцями) сприймається як 

незакінчена вища освіта. Дещо логічнішою виглядає ситуація з науковими ступенями. В Україні присуджуються 

два наукових ступені - кандидата і доктора наук. За умовами Болонського процесу, в єдиному освітньому просторі 

має діяти тільки один науковий ступінь - доктор філософії у конкретній галузі знань. Взагалі, така система є 

традиційною для західних університетів. Загалом, європейській підхід з одним науковим ступенем є більш 

демократичним і не орієнтований на виокремлення особливих статусів серед наукової спільноти (крім посадових, 

які є більш-менш об'єктивними) - всі науковці є колегами, відсутня ієрархія статусів, студенти до всіх звертаються 

шанобливо "пане професоре". Але якраз такий демократизм може викликати спротив з боку наших докторів наук, 

які докладали справді величезних зусиль для того, щоб отримати цей додатковий статус. Врешті, матеріальний 

фактор відіграє не останню роль, оскільки доктори мають менше педагогічне навантаження та більшу заробітну 

плату і пенсію. 

Перехід до системи з одним науковим ступенем в Україні може підвищити сам статус наукового 

працівника, зробити його більш цілісним, самодостатнім. А загалом, проблеми структурних відповідностей 

освітніх рівнів умовам Болонського процесу більше лежать в площині змістовного наповнення навчальних 

програм. 

Як бачимо, Україна не завершила Болонський процес до 2010 року і складно сказати коли це станеться. 

Але не треба забувати про те, що участь вищої освіти України в болонських перетвореннях має бути спрямована 

лише на її розвиток і набуття нових якісних ознак, а не на втрату кращих традицій, зниження національних 

стандартів якості. Орієнтація на Болонський процес не повинна призводити до надмірної перебудови вітчизняної 

системи освіти. Ключова позиція реформування така: болонські вимоги - це не уніфікація вищої освіти в Європі, а 

широкий доступ до багатоманітності освітніх і культурних надбань різних країн. 

 

РОЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 

Автор: Китайчук Юрій, аспірант, голова Одеської обласної колегії ВСР при МОН України, голова 

студентської ради ОДАБА 

Одеська державна академія будівництва та архітектури 

УДК 378.111                                                                                                                                     (м. Одеса Україна) 

 

  Студентський інтерес до науки – основа динамічного розвитку вищих навчальних закладів. Розвиток у 

сфері науки є запорукою успішності студента як фахівця та особистості в цілому. Наука допомагає вдосконалити 

та закріпити отримані знання та розвивати їх у тому чи іншому напрямку в залежності від сфери діяльності 

студент.                                             . 

  Отримання знань є процесом досить копітким та потребуючим обміну досвідом. Останній допомагає 

закріпити отримані знання. Розвиток наукових інтересів неможливий без широкої інтеграції. Наука – це живий 

організм, що потребує енергії та ресурсів. Розвиток науки передбачає постійний обмін набутим досвідом.                                        

. 

  Для успішної реалізації та впровадження наукових проектів та програм необхідна інтеграція молодих 

науковців вищих навчальних закладів відповідно їх фаху.  Інтеграція в області науки – це постійний процес 

отримання нових знань. Інтеграція молодих науковців має супроводжуватися всеукраїнськими науковими 

конференціями та круглими столами. Такі заходи дозволяють не лише отримати новий досвід шляхом обміну 

інформацією, але й розкрити студента в першу чергу, як наукову особистість, а також, як фахового спеціаліста та 

як комунікативну особу.                                        .  

  Наукові конференції та семінари дозволяють відкрити та виявити науковий потенціал у студентів. Також 

слід відзначити, що такі заходи необхідно проводити таким чином, щоб все більше заохочувати молодих 

науковців. Тобто обов‘язково має бути присутній момент, що викликає зацікавленість студентів. В першу чергу – 

це обов‘язкова публікація наукових тез, статей та доповідей по проведеним заходам. Адже, коли студент вперше 

гортає збірник наукових статей зі своєю працею – це дозволяю йому відчути себе більш впевненим та відкриває 

бажання у подальшій праці та участі в інтеграційних наукових процесах.  

  Також слід відзначити, що ні одні студентські наукові збори не повинні мати місце без розважальних 

заходів. Адже, там де є праця, там має бути і відпочинок, особливо у пору студентства. Отже, можна сміливо 

рекомендувати окремим пунктом програми наукової конференції чи наукового семінару обов‘язковий 

розважальний процес, наприклад: спільну екскурсію за місцем проведення, молодіжну вечірку, різноманітні 

молодіжні конкурси та інше. 
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Стратегічним завданням Болонського процесу є формування Європейського простору вищої освіти 

(ЄПВО), що ґрунтується на спільності принципів функціонування систем вищої освіти країн-учасниць 

Сумісні освітні програми в цілому та сумісні програми подвійних дипломів виникають у світі як 

закономірний етап розвитку співпраці університетів.  

Відповідність освітнім цілям Болонського процесу (співвідносні й сумісні ступені та програми, 

багаторівнева система навчання, академічна мобільність, якість, визнання дипломів, конкурентоспроможність та 

привабливість освіти) зробило створення та розвиток сумісних програм одним з першочергових пріоритетів 

європейської освітньої політики, дало помітний поштовх її розвитку в Європі протягом останніх років. 

Приєднання нашої держави до Болонського процесу є незаперечним фактом міжнародного  визнання  

системи вищої освіти  України і передбачає її модернізацію, інтернаціоналізацію та реформування.  

У ході економічної глобалізації вища освіта відіграє все важливішу роль у розвитку держави. Зміст і 

форми інтернаціоналізації вищої освіти стають більш багатогранними. Це не лише обмін педагогами й 

студентами а й інтернаціоналізація навчальних програм та предметів, створення сумісних програм, використання 

загальнонаукових знань, транснаціональне навчання, навчання через Інтернет усього світу, співпраця в галузі 

наукових досліджень, створення регіональної та всесвітньої організації взаємодії. У багатьох інтернаціоналізація 

перетворилася у співпрацю та обмін між державами не лише в окремих регіонах, а й у глобальному масштабі. За 

даними ―The Global Competitiveness Report.‖, що наведені в таблиці нижче, найбільше розповсюдження мають 

сумісні програми на магістерському рівні, менше розповсюдження отримали бакалаврські програми і програми на 

рівні кандидата наук. Більшість програм базується на двосторонній основі.  

Індикативні показники конкурентоспроможності країн у контексті розвитку людського капіталу 
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Якість освітньої 

системи 
6,0 4,9 4,5 6,1 4,4 4,5 4,7 4,2 4,1 4,1 3,9 3,9 3,9 

Наукове 

співробітництво ВНЗ і 

підприємств 

5,4 5,7 5,0 5,0 5,1 3,3 3,9 3,3 2,9 3,2 3,0 3,2 3,1 

Як бачимо, активна участь підприємств у справах вищої освіти та розширення кількості ВНЗ 

транснаціонального типу сприяє підвищенню якості освітньої системи. 

Якість підготовки студентів відображається у кількості та якості випускників ВНЗ. Спеціалісти будь-якої 

держави повинні вміти співпрацювати зі своїми колегами з інших держав, конкурувати, демонструвати широкий 

міжнародний кругозір. 

Програми сумісних та подвійних дипломів як форми найбільш плідної співпраці університетів та 

перспективного засобу інтеграції до європейського освітнього простору мають значну специфіку в Україні. Вона 

пов‘язана з їх природою, особливостями появи та функціонування. Багато з таких програм вийшли з програм 

технічної допомоги, на зразок Темпусу, і є продовженням співпраці в рамках університетських партнерств із 

питань модернізації навчальних планів, технологій навчання та оцінки знань студента, або перейшли з 

франшизи. При цьому головним їх завданням було досягнення міжнародного рівня освіти завдяки взаємодії з 

відомими в Європі університетами (співвідносності власних програм, навчальних планів, навчальних курсів, 

технологій навчання і оцінки знань тощо).  

У цьому сенсі створення програм сумісних/подвійних дипломів у таких областях знань, як фундаментальні, 

прикладні, соціально-економічні науки, бізнес-освіта тощо, може бути критерієм їх міжнародної 

конкурентоспроможності та визнання. Саме ці програми є необхідним кроком на шляху до розвинених форм 

сумісних/подвійних дипломів. Тож оцінка ефективності подібних програм має вестись, виходячи з досягнення 

загальної задачі, поставленої її учасниками, а не тільки з відповідності загальноприйнятим в Європі ключовим 

характеристикам таких програм. Специфіка подібних сумісних програм добре простежується в порівнянні з 

СУМІСНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ  

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Автор: Кравченя Альона, студентка,  

УДК 378.111                                                                                                                                   (м. Харків, Україна) 
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ключовими характеристиками більш розвинених європейських програм, сформульованими на семінарі в м. 

Стокгольм та в м. Мантуї. 

Трансферу і накопиченню кредитів сприяє використання ключових документів ECTS (каталог курсу, 

аплікаційна форма студента, договір про навчання та академічна довідка) та Додаток до диплома. 

 Один із основних принципів Болонської декларації – мобільність студентів – передбачає перезарахування 

дисциплін, які вивчалися в інших університетах Європи. Процедура порівняння й узгодження навчальних планів 

українського та європейського університетів (як для нострифікації, так і для перезарахування кредитів) зазвичай 

потребує особистого контакту представників університетів і займає тривалий час. Можливо, треба перейняти 

досвід Організації «Міжнародний бакалаврат». Так, у процесі розгортання мережі міжнародних шкіл і акредитації 

їхніх освітніх документів цілком логічним стало перетворення в 1971 р. швейцарського осередку ініціаторів усього 

освітнього проекту в Організацію «Міжнародний бакалаврат» (ІВО) зі штаб-квартирою в Женеві. Було підписано 

угоди між нею й міністерствами освіти розвинених держав світу про визнання присуджених атестатів (ІВ) 

еквівалентними до національних атестатів, а також про допуск володарів «міжнародних бакалавратів» до 

університетів цих країн. ІВО має свій статут, який визначає її незалежність від урядів, вказує принципи її 

діяльності, визначає фінансові джерела і правила використання ресурсів. В організацію може вступити будь-яка 

старша середня школа, зрозуміло, якщо вона виконує певні умови, внесе помірний вступний внесок і візьме 

зобов‘язання використовувати міжнародно визнаний навчальний план. 

Таким чином, проблема узгодження навчального плану з кожним університетом-партнером може бути 

значною мірою вирішена за рахунок адаптації українських освітніх стандартів до європейських.  

Для наших вищих навчальних закладів один з основних пріоритетів створення сумісних із європейськими 

університетами програм полягає у можливості здійснення де-факто міжнародного визнання своїх дипломів, 

закріпленні свого академічного потенціалу завдяки взаємодії з європейським університетом, підвищенні якості та 

конкурентоспроможності своєї програми, створенні нових великих можливостей розвитку академічного персоналу 

та навчання студентів, які отримують додаткові можливості в оволодінні своєю майбутньою професією, багатий 

соціально-культурний досвід, надійні гарантії майбутнього професійного попиту в Європі та світі. Для нас це один 

із каналів входження до мережі європейських університетів і  постійної університетської співпраці, що забезпечує 

реальну інтеграцію українських ВНЗ до європейського простору вищої освіти. 

Для кращого розуміння змісту і практичних кроків щодо розвитку сумісних програм варто використовувати 

досвід вже функціонуючих програм. 

Висновки. Розробка та реалізація сумісних освітніх програм відповідно до Болонського процесу 

передбачає підвищення рівня мобільності. Аналіз політики створення й функціонування сумісних програм 

українських і закордонних вищих навчальних закладів показує наявність цілей та інтересів як типових для 

європейських сумісних програм, так і специфічних, пов‘язаних з подоланням наслідків ізольованості розвитку 

освітньої системи в Україні від європейських освітніх систем. 

 

 

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ  

В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ. 

Автор: Крутільова Кристина, студентка, Національний університет «Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого» 

УДК 378.111                                                                                                                         (м. Харків, Україна) 

 

З часів проголошення своєї незалежності 24 серпня 1991 року, Україна взяла курс на приєднання до 

європейського співтовариства,що передусім передбачає необхідність дотримання стандартів Європи у галузі 

вищої освіти. 

Хоча освіта є невід‘ємним чинником нашої європейської свідомості,між зобов‘язаннями та реальним 

станом речей на місцевому рівні,коли справа доходить до їх реалізації,все ж існує прірва,для подолання якої 

необхідно дотримуватися певної послідовності дій як на міжнародному,так і національному рівнях. У цьому 

контексті важливе значення для кожної держави має відповідно високий рівень освіти своїх громадян,що не 

можливий без модернізації та введення єдиних стандартів до якості вищої освіти як такої. 

Головною метою Болонського процесу,що розпочався з впровадження Болонської декларації 1999 

року,було посилення європейської інтеграції та підвищення конкурентоспроможності європейської вищої освіти 

шляхом її перебудови,забезпечення студентської мобільності з використанням програм,що легко читаються і 

порівнянних ступенів. 

На момент проведення останньої конференції міністрів,29-30 квітня 2009 року, в Бельгії на базі 

Католицьких університетів міст Лейва і Льювен-ле - Нев - до Болонського процесу приєдналися 46 країн - 

учасниць з 49 держав , що ратифікували Європейську культурну конвенцію Ради Європи , яка була прийнята в 
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1954 році. Це означає , що спільна Сорбонська декларація, підписана ще в 1998 році в університеті Парижа ( 

Сорбонна ) 4 міністрами освіти європейських країн , мобілізувала десятки їхніх колег , а також тисячі ректорів , 

деканів факультетів , викладачів і студентів на підтримку концепції реформування національних систем вищої 

освіти. 

Жодної іншої ініціативи , підтриманої такою кількістю людей , ще не було з моменту створення 

Європейського Союзу в 1957 році. Болонський процес спонукав багато країн ратифікувати Конвенцію про 

визнання кваліфікацій з вищої освіти , в Європейському регіоні ( Лісабонська конвенція про визнання ) , 

розроблену Радою Європи - ЮНЕСКО в 1997 році. ( В даний час всього три країни утрималися від прийняття 

конвенції . ) [1] 

Що стосується Болонської системи в Україні,то на практиці ми бачимо безліч проблем, які виникають на 

шляху її впровадження:у багатьох ВНЗ нашої країни відсутня та матеріально-технічна база,яка необхідна для 

здобуття високого рівня освіти, або вона знаходиться у такому стані,що не дає реальної можливості студентству 

досягати наукових результатів або відповідним чином здобувати знання; існують проблеми які стосуються 

забезпечення студентів роботою після отримання освіти. У країні відсутній такий Закон про вищу освіту, який 

об‘єктивно зміг би захищати права студентів та регулювати учбовий процес загалом. Досить дискусійним є 

питання стосовно обов‘язкового відвідання лекцій студентами,адже Болонською системою це не передбачено. 

Українські експерти відзначають, що своїми жорсткими умовами та чіткими дедлайнами Євросоюз таки 

спромігся розворушити українське керівництво. Після останнього Саміту Україна-ЄС, який відбувся у лютому 2013 

року, Президент України Віктор Янукович підписав указ, у якому визначені «невідкладні заходи щодо 

європейської інтеграції України». Протее цей документ адресує питання, означені у висновках Ради ЄС, 

вибірково. До того ж усі перелічені заходи стосуються виключно уряду, у той час як український парламент, 

відповідальний за прийняття євроінтеграційного законодавства, не згадується жодним словом. [2] 

Багато питань виникає відносно ролі студентського самоврядування у євроінтеграційних процесах,та у 

процесі впровадження Болонської системи. Студентське самоврядування,не лише як дорадчий орган 

адміністрації ВНЗ,але й як студентський актив, повинен проводити активну роботу у науковій сфері, роботу з 

боржниками,повинен організовувати різноманітні заходи не лише у межах свого ВНЗ,але й на 

загальнодержавному рівні. Для реалізації положень Болонської Конвенції стосовно мобілізації студентів, державі 

необхідно звернути увагу на налагодження програм обміну студентами, запроваджувати програми обміну 

досвідом між органами студентського самоврядування, професорсько-викладацького складу. 

Євроінтеграція повинна починатися с реформ вищої освіти. На думку кандидата юридичних наук, 

заступника Голови комітету з питань євроінтеграції ВРУ Бережної І.Г.,перше, що треба зробити на шляху 

європеїзації України– це  запустити потужні освітні програми між Україною та ЄС. Одна справа ,коли декілька 

сотень студентів з України вчаться за якоюсь європейською програмою, інша - якщо цих студентів будуть десятки 

тисяч , як відбувалося у випадку з країнами Центральної Європи. Сьогодні треба проводити активну інформаційну 

кампанію , розповідаючи про те , що вчитися в Євросоюзі - насправді набагато легше і доступніше , ніж багато 

українські студенти думають. Тільки європеїзувати нашу молодь , у нас є шанс європеїзувати Україну . 

Сучасне українське суспільство характеризується швидкими процесами глобалізації та урбанізації, в 

умовах необхідності задоволення потреб держав у кращих спеціалістах,адже на сьогодні нерідко ми є свідками 

ситуації у якій спеціалісти різноманітних галузей отримують диплом «конвеєрно»,тобто ВНЗ «штампують». 

ЛІТЕРАТУРА: 
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Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка                                                   

 (м. Харьків Україна) 

 

Проблема інтеграції системи освіти України у світовий, в першу чергу європейський, обумовлена 

стратегічною політикою України на інтеграцію в Європейське і світове співтовариство. 

Це надзвичайно важливе питання, в якому є і буде багато протиріч, невирішених проблем. Їх розв`язання 

– не миттєва дія. Це постійний процес оновлення і розвитку, який притаманний не тільки системі освіти, але й 

суспільству в цілому, постійно корелюючи і навіть випереджаючи останній. 

http://iwp.org.ua/ukr/public/885.html


 
 

 
 88 

 Освітні системи, які склалися сьогодні в розвинутих країнах світу, являють собою один з 

провідних факторів, який значною мірою визначає економічну і соціальну стабільність цих країн, забезпечує цим 

країнам можливість сталого науково-технічного, економічного і соціального розвитку суспільства, удосконалення 

світового устрою, підвищення духовного і матеріального рівня мирного, гармонійного життя населення. 

 Інтеграційні процеси в системі національної освіти виступають як складова всебічної тенденції 

глобалізації світових процесів розвитку, як визначальний інтелектуальний базис гармонійного розвитку 

національних соціально-економічних систем. 

Соціально-економічні потреби суспільства, що розвивається, виступають як вимоги до системи освіти і 

полягають у створенні умов для забезпечення: 1) гармонійного становлення і розвитку особистості як індивіда і 

члена суспільства; 2) відтворення соціальної, національної і світової культури у підростаючого покоління; 3) 

формування почуттєвої сфери і цілісності системи, яка базується на загальнолюдських і загальнокультурних 

цінностях; 4) професійної освіти, яка передбачає формування у особистості відповідних властивостей, умінь і 

навичок соціально-корисної продуктивної діяльності, що забезпечують її конкурентоздатність на ринках праці і, 

таким чином, можливість її активної участі в соціально-економічній діяльності суспільства. 

Поряд з традиційними методами і засобами організації і управління системою освіти і науки в Україні 

гідне місце повинен зайняти проектний підхід, який базується на методології проектного менеджменту і який 

спрямований не на процес, а на кінцевий продукт, на проектні методи і засоби управління процесами інтеграції і 

розвитку галузі. 

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка вже 

впродовж багатьох років завдяки своїй навчальній базі розвиває проектний менеджмент, застосовуючи 

індивідуальні програми розвитку для нашого університету. Звісно, позитивний результат одразу отримати не 

можливо, але своїм дружнім колективом, який включає в себе професорсько-викладацький склад та студентський 

актив, університет впевнено йде до своєї мети і це приносить відповідні результати. 

Немає сумнівів, що збалансована реалізація всього спектру завдань, пов‘язаних з інтеграцією системи 

освіти України у світовий освітній простір, застосування в цій діяльності проектного підходу, методології і 

інструментів управління проектами дозволить підняти рівень системи освіти України на рубежі сучасних 

міжнародних вимог, створити умови для розвитку особистості, формування конкурентоспроможних продуктивних 

сил України і, тим самим, забезпечити цілеспрямоване і впевнене просування України до лав розвинених країн 

Європи і світу. 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ТРУДНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА В УКРАИНЕ 

Автор: Найдѐнова Анастасия, студентка 

Харьковский государственный университет питания и торговли  

(г.Харьков, Украина) 

 

Процессы европейской интеграции охватывают все больше сфер жизни, в том числе и высшее 

образование. Украина четко определила ориентир на вхождение в образовательное и научное пространство 

Европы, осуществила модернизацию образовательной деятельности в контексте европейских требований. 

Решение о присоединении Украины к Болонскому процессу было принято 19 мая 2005 г. на конференции 

министров образования стран Европы в норвежском Бергене.  

Главными задачами Болонского процесса остаются: обеспечение мобильности студентов и работников 

вузов между странами - участницами, признание сроков обучения по тем же программам, что и за рубежом. С 

обеспечением мобильности студентов между странами сотрутся границы, и увеличится конкуренция и в 

образовании. Образовательная программа, составленная по новой методике, несет большую нагрузку и 

порождает конкуренцию между участниками учебного процесса. А конкуренция , как известно, способствует 

прогрессу . 

Основываясь на достижениях Болонского процесса, мы стремимся стать равноправными членами в 

общеевропейском пространстве высшего образования, используя принципы  и прозрачные схемы для перехода. 

Сегодня формируется общество, основанное на знаниях, поэтому мы должны сохранять наше богатое наследие 

и культурное разнообразие и одновременно внедрять современные европейские нормы обучения. 

Кроме того, Европейская Комиссия, европейское правительство и UNESCO участвуют в формировании и 

внедрении Болонской декларации. Основой этой декларации является добровольное сотрудничество между 

различными национальными система под наблюдением Болонской рабочей группы и привлечение ряда 

партнеров. Речь идет не об унификации, а о сближении систем образования с сохранением национальных 

достижений и традиций. 

Основные положения Болонского процесса: 
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 1. Утверждение общепринятой и сравнимой системы ученых степеней. 

 2. Система подготовки, основанная на 2 образовательных уровнях: до дипломном и последипломном.  

3. Создание системы кредитов по образцу Европейской системы трансфера оценок (ЕCTS) единая система 

оценивания, позволяющая обеспечить прозрачность и сравнимость программ обучения и образовательных 

квалификаций.  

4. Содействие мобильности студентов, преподавателей, научных деятелей, менеджеров образования с целью: 

 1) обеспечения студентам доступа к учебным возможностям, а также соответствующим услугам; 

 2) обеспечения признания и зачисления времени, которое преподаватель, исследователь или член 

администрации провел в другом европейском учебном заведении;  

5. Развитие европейского сотрудничества по гарантии качества образования, создание сравнимых критериев и 

методологий; европейских стандартов в сфере высшего образования (разработка учебных планов, схем 

интегрирования учебных, исследовательских и воспитательных программ, сотрудничество между учебными 

заведениями);  

6. Повышение роли студентов в управлении вузом, участие студентов в контроле качества обучения. 

С развитием Болонского процесса преподаватели получают большую самостоятельность в построении 

методов учебного процесса, что, в свою очередь, обязывает их к постоянному самоконтролю, поиску  новых 

подходов, научных изобретений и разработок для их практического применения. 

Наиболее положительным аспектом Болонского процесса, на мой взгляд, может стать образовательное 

сближение и объединение государств Европейского Союза и других стран, присоединившихся к нему в 

дальнейшем. Реальная интеграция Европы невозможна без определенного уровня интеграции образования и 

объединения возможностей научно-преподавательского персонала высших школ всех стран континента.  

Также следует отметить такой плюс Болонского процесса, как сокращение времени непрофильных 

предметов, что делает нас ближе к странам Европы и предоставляет студентам больше возможностей для 

изучения профильных предметов. Такая политика сделала обучение студентов более интересным для них. 

Но существуют и нерешенные проблемы: 

• увеличение разрыва связей между педагогами и работодателями , между сферой образования и рынком труда; 

• университеты Украины не берут на себя роль методологических центров, новаторов, пионеров общественных 

преобразований, по которым должна идти страна. 

В целом западная система образования ориентирована на переформирование человека - студента: он 

должен обладать набором положительных качеств в области специализации и, как всякий продукт производства, 

иметь спрос на рынке труда. Поэтому вряд ли западная система образования способна создавать творческие 

личности в массовом порядке - для этого должна быть иной социальная среда обитания. 

Украина должна учитывать этот фактор при реформировании системы образования и продвижении на 

западные рынки как труда, так и образования. Вот почему, вероятно, не следует слепо копировать 

законодательство, методику и стандарты в сфере образования Европы и США. 
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Підписана європейськими міністрами освіти декларація про Болонський процес зумовлює зближення та 

злагодження систем освіти в країнах Європи задля створення єдиного освітнього простору, спрощення умов 

пересування  студіюючої молоді та викладачів та спрощення умов визначення кваліфікацій, аби покращити 

можливості випускників до працевлаштування, а головне – підняття авторитету європейських ВУЗів. 
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Загальновідомим є те, що діяльність сучасної України поступово централізується навколо єдиних засад 

розбудови вищої школи. Проте існує значна кількість проблем української освіти у контексті Болонського процесу, 

а саме: 

 1) Надлишкова кількість навчальних напрямів і спеціальностей, відповідно 76 та 584;  

2) Недостатнє визнання у суспільстві рівня ―бакалавр‖, як кваліфікаційного рівня, його незатребуваність 

вітчизняною економікою;  

3) Загрозлива у масовому вимірі тенденція до погіршення якості вищої освіти, що наростає з часом;  

4) Збільшення розриву зв'язків між освітянами і працедавцями, між сферою освіти і ринком праці;  

5) Невиправдана плутанина у розумінні рівнів спеціаліста і магістра;  

6) Неадекватно до потреб суспільства і ринку праці вирішується доля такої розповсюдженої ланки освіти, 

як технікуми і коледжі, це при тому, що їхня чисельність в державі у чотири рази більша, ніж ВНЗ III та IV рівнів 

акредитації разом узятих;  

7)  Університети України не беруть на себе роль методологічних центрів, новаторів, піонерів суспільних 

перетворень, за якими має йти країна [1].  

Не беручи до уваги те, що перехід на Болонську систему є складним кроком, позитивні зміни, спричинені 

цією новизною, вже зараз дають можливості для створення єдиного ринку праці вищої кваліфікації, 

запровадження гнучкої системи кредитів тощо. 

 Оскільки декларацією 1999 року однією з головних цілей Болонського процесу було визначено 

забезпечення високої якості навчального процесу, орган студентського самоврядування Національного 

Університету «Острозька академія» (далі Братство Спудеїв) щотриместру проводить онлайн анкетування 

студентів університету, спрямоване на визначення об‘єктивної оцінки якості подачі матеріалу кожним із 

викладачів. Підсумовані результати  опитування розглядаються на ректораті, після чого розробляються шляхи 

виправлення недоліків та підвищення рівня викладання. Крім того Братство Спудеїв систематично проводить 

переговори із професорами провідних закордонних вищих навчальних закладів та всіляко сприяє тому, аби вони 

приїжджали читати лекції та викладати курси студентам нашої Альма-матер. 

Беручи до уваги іншу ціль Болонського процесу – розвиток та збереження унікального національного 

досвіду та культурних цінностей кожної країни. До двохсотої річниці дня народження Тараса Шевченка 

студентське самоврядування «Острозької академії» ініціювало масове читання поезії Кобзаря у вигляді 

флешмобу, у якому взяло участь більше ніж 700 студентів. 

Отже, сьогодні, попри існуючі прогалини у системі вищої освіти, студентське самоврядування ВУЗів 

України бере активну участь у приєднанні до Болонського процесу та робить все можливе для його прискорення. 

Однак, через недостатню проінформованість посадових осіб про стан справ та цілі Болонського процесу, Україна 

не наважується зробити цей крок. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Вища освіта України і Болонський процес [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : 

http://wiki.tntu.edu.ua. – Назва з екрана. 

 

 

МОЛОДІЖНА НАУКА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ЇЇ ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ 

Автор: Гичак Станіслав Євгенійович, студентка, Президент Асоціації студентів ОДЕКУ, Одеський 

державний екологічний університет 

УДК 378.111                                                                                                                                     (м. Одеса, Україна) 

 

Студенти це майбутнє країни, адже це майбутні професори, науковці та винахідники. Молодь яка 

цікавиться наукою це завжди професіонали у своїй справі. У наш час є хороше забезпечення паперовими та 

цифровими віданнями. Але в системі молодіжною науки є багато недоліків. Наприклад, технічне забезпечення 

лабораторій більшості університетів бажає бути кращим. Студент не отримає певних у знань та умінь у 

використанні апарату який у два, і навіть, у три рази старший за нього, тобто апаратів які вийшли з експлуатації.   

Окремої уваги також потребує питання атестації науково-педагогічних кадрів. За багаторічну практику 

присвоєння вчених звань ми звикли до того, що для здобуття вченого звання доцента кандидатові наук треба 

написати декілька методичних вказівок, а звання професора докторові наук присвоюється майже автоматично. 

Такий підхід призвів до певної девальвації цих звань, хоча за визначенням вони мають свідчити про найвищий 

рівень викладацької та методичної майстерності. 

Також певну увагу потрібно приділяти до студентських наукових гуртків, де студенти могли б ділитися 

досвідом по різним темам, а також набувати нових знань у певній спеціальності. Такі гуртки, на мою думку, 

повинні оцінюватися як додаткові заняття, та мати вплив на рейтинг студентів. Мене ця проблема зацікавила, 
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адже у мене є бажання відвідувати такі заняття, але вони не проводяться. Потрібно не тільки організувати такі 

гуртки, а й об'єднуватися з університетами які мають такі ж гуртки та проводити так звані змагання між ними. До 

них можна  залучати працедавців які зацікавлені у кваліфікованих працівниках певної спеціальності.  

Проблем досить багато, але вирішення хоча б однієї з них може значно покращити середній рівень освіти 

студентів. 

 

 

РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ У СУЧАСНИХ ЕВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ 

Автор: Оприско Михайло, студент, студентський ректор, Сумського державного університету 

УДК 378.111                                                                                                                                       (м. Суми, Україна) 

 

Для кожного європейського університету студентська наука є невід'ємною складовою частиною навчання 

і підготовки кваліфікованих фахівців, здатних самостійно вирішувати професійні, наукові і технічні завдання. Від 

того наскільки сьогодні студент здатний реалізувати отримані у вузі знання та навички і особливо здатність до 

наукового і дослідницькому пошуку, залежить, яким буде кадровий науковий потенціал країни в майбутньому.  

 Але на шляху становлення студентської науки часто постають наступні проблеми: 

 1) «Суспільні стереотипи» щодо студентів-науковців. Вони безпосередньо заважають нормальному 

залученню нових кадрів до наукової діяльності, оскільки данні стереотипи створюють «ментальний пресинг», який 

спроможний зруйнувати все бажання займатися наукою. 

 2) Низька поінформованість студентів першокурсників. Оскільки студент першокурсник – це той же самий 

школяр, який ще не розуміє навіщо він прийшов до університету, і тому продовжує просто «вчитися», бо так він 

звик за 11 попередніх років. І в багатьох ще досі існує враження, що наука це щось жахливе і це те, з чим  ніколи 

не впоратись. Тому виходить, що студент першокурсник не має можливості, а скоріш за все бажання, реалізувати 

якісно свій розумовий потенціал у сфері наукової діяльності; 

 3) З приходом процесів інтеграції вітчизняної освіти до європейського рівня більшість ВНЗ зіткнулось з 

проблемою невідповідності трактування кредитно-модульної системи оцінювання, що в свою чергу негативно 

відобразилося на студентській науці; 

 4) Відсутність механізму реалізації наукової роботи студента не за напрямком його спеціалізації, який би 

дозволив йому мати більший вибір сфер наукової діяльності.  

 5) Мотивація – є ключовим елементом в діяльності студента-науковця, оскільки студентська наукова 

діяльність є суто індивідуальним явищем.  

 Актуальність цього питання полягає в тому, що його вирішення неможливе без активної участі органів 

студентського самоврядування . 

 Отже, на тлі євроінтеграційних процесів вирішення комплексу зазначених проблем дасть змогу 

студентській науці примножити свої досягнення та бути конкуренто спроможною на світовому рівні. 

 

 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОЇ НАУКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 

Автор: Сердюк Юлія, студентка, Харківський національний технічний університет сільського 

господарства ім. Петра Василенка 

 (м. Харків, Україна) 

 

В наш час прогрес є в усьому і участь у ньому бере кожен, ось і студентські активи – наші молоді науковці 

не стоять осторонь. Взявши за основу молодіжну наукову діяльність Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка, спробуємо визначити динамічні процеси та зміни, 

основні закономірності розвитку та майбутні перспективи розвитку молодіжної науки ВНЗ України. 

Наприклад, в ХНТУСГ ім. Петра Василенка (далі – ХНТУСГ) на базі навчально-наукового інституту 

механотроніки і систем менеджменту (далі – ННІ МСМ) існує студентське конструкторське бюро (далі – КБ) під 

назвою «Механізатор». 

Більшість дипломних проектів магістрів і бакалаврів, що пишуться та захищаються  в ННІ МСМ, 

реалізуються саме за допомогою КБ «Механізатор», який сприяє розвитку науково-технічної творчості майбутніх 

спеціалістів, підвищуючи їх професійну підготовку. 

Студентські розробки мотоблоків, мінітракторів та інших машин отримували високі нагороди та займали 

призові місця на науково-технічних виставках, міжнародних семінарах та конференціях. Студентське КБ ХНТУСГ 
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співпрацює з багатьма спеціалізованими заводами та КБ України. Молоді науковці, не дивлячись на відомі 

економічні труднощі, навіть в теперішній час працюють над створенням енергетичних засобів малої механізації.  

Впродовж багатьох років студентські активісти, відмінники і просто талановиті студенти ХНТУСГ 

здійснюють активну науково-дослідну діяльність, головним напрямком якої є велика допомога виробництву в 

підвищенні кількісних і якісних показників, в підтримці вітчизняних виробників. 

Керівництво ХНТУСГ активно підтримує молодих науковців, всіляко допомагаючи їм, підштовхуючи на 

правильний шлях. Так, наприклад, для участі в конференції кожному учаснику потрібен науковий керівник для 

написання статей і тезисів, тож викладачі охоче допомагають молодим науковцям. Серед найбільш популярних 

вузівських конференцій для студентів ННІ МСМ є: «Технічний прогрес в АПК», «Вібрації в техніці», «Молодь і 

технічний прогрес в АПК», «Молодь та сільськогосподарська техніка у ХХІ ст.» та інші.  

Як правило, молодіжна наука в ХНТУСГ здійснюється за безпосередніми напрямками підготовки фахівців 

аграрного сектору економіки: розробка конструкцій і технічна експлуатація сільськогосподарської техніки, машини 

та устаткування для рослинництва, колісні та гусеничні транспортні засоби в АПК, машини та обладнання для 

тваринництва, обладнання та процеси переробних і харчових виробництв, транспортні технології в АПК, нові 

матеріали і технології в сільгоспмашинобудуванні, перспективи розвитку технічного сервісу, надійність і 

випробування нової техніки, енергопостачання та енергозабезпечення, технічна діагностика, засоби 

автоматизації та комп'ютерні технології в АПК, використання паливно-мастильних матеріалів, деревообробка та 

техніка лісового комплексу, економічні аспекти розробки нової техніки, зовнішньоекономічні особливості 

підвищення ефективності АПК, соціально-філософські проблеми сільськогосподарської діяльності, іноземні мови 

в сфері діяльності фахівців АПК, оптимізація технологічних процесів в АПК. 

Необхідно зазначити, що студенти охоче беруться за наукові дослідження не лише за фахом. Так, 

завдяки плідній співпраці гуманітарних кафедр ХНТУСГ і студентського активу здійснюється заохочення студентів 

до участі в конференціях загальнонаукового спрямування. На базі кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського 

спілкування», філософії та історії України діє вечірня магістратура з філософії менеджменту для студентів та 

співробітників як ХНТУСГ, та і інших ВНЗ. Більшість членів студентського активу є випускниками даної 

магістратури і далі розширюють коло охочих пізнати світ та своє місце в ньому. 

Таким чином, підводячи  підсумок роботи, хотілося б особливо відзначити такий факт. Реалізація 

останніх наукових засад в галузі розвитку суспільного виробництва безумовно неможлива без втручання молоді, 

яка є головним носієм новаторських ідей та розробок. Саме стимулювання молоді займатися науковою 

діяльністю є важливим джерелом оновлення продуктивних сил та прогресивних технологій держави. 

 

 

СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ТОВАРИСТВА –  

ПЕРШИЙ КРОК ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ 

Автори:  

Тарасенко Сергій, студент, заступник голови СП; Національний університет кораблебудування 

ім.адмірала Макарова 

Водоп’янова Галина, студентка, прес-секретар СП НУК; Національний університет кораблебудування 

ім.адмірала Макарова                                                   

                                                                                                                                                    (м.Миколаїв, Україна) 

 

Наукова діяльність   -   інтелектуальна   творча  діяльність,  спрямована на одержання і використання 

нових знань.  Основними  її  формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. 

Студентське наукове товариство (надалі – СНТ) - добровільна, молодіжна громадська організація, яка 

утворена з ініціативи студентів. Організація діє з метою координації, організаційного та науково-методичного 

забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку та реалізації творчих 

здібностей студентів університету, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності в процесі 

навчання у вищому навчальному закладі, участі у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та 

науково-технічних проблем та у відповідності до Конституції України та Закону України ―Про вищу освіту‖. 

СНТ проводить діяльність, спрямовану на забезпечення умов реалізації творчих наукових можливостей 

студентської молоді. 

Принципи діяльності СНТ: 

- верховенство наукової творчості та наукового співробітництва; 

- добровільність і рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі; 

- органічний зв'язок навчання та наукової роботи;  
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Метою створення та діяльності СНТ є сприяння розвитку української науки шляхом формування нового 

наукового економічного світогляду в українських економістів, банкірів, фінансистів та обліковців, які бажають 

перевірити власні вміння на навички вже під час навчання у вищому учбовому закладі. 

Основні завдання діяльності СНТ: 

  організація (всеукраїнських, міжвузівських, університетських, інститутських) студентських  науково-

практичних конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів. Студент навчаючись на певній спеціальності має 

можливість брати участь не лише у конференціях свого інституту, а й спробувати розглянути певні питання 

конференції з суміжних тем;співпраця з кафедрами, структурними підрозділами та адміністрацією Університету 

(інститутів та факультетів) з питань організації студентської наукової роботи і вдосконалення навчального 

процесу. Активна участь у подібних заходах матиме не аби який позитивний вплив на характеристику студента, 

яка може стати у нагоді під час працевлаштування. Студентське наукове товариство співпрацює із завідувачами 

кафедр Університету та Інститутів щодо інформаційної підтримки науково-пошукової діяльності та надання 

пропозицій зі спрямування науково-дослідної роботи студентів в актуальне русло. На запит СНТ кафедри 

надають інформацію (інформаційні повідомлення) щодо тематики курсових, дипломних і науково-пошукових 

робіт студентів з метою участі в регіональних, всеукраїнських і міжнародних конкурсах, конференціях, а також 

для участі у грантових програмах,  наукових форумах і семінарах.СНТ надає допомогу в організації та 

проведенні на базі Університету та Інститутів Днів студентської науки, олімпіад і конкурсів, конференцій, надає 

деканатам інформацію про участь студентів у наукових конференціях за межами Університету та Інститутів. 

 підтримання зв‘язків з іншими студентськими організаціями в Україні та за її межами з метою обміну 

досвідом організації студентського наукового життя, участі в форумах, конкурсах, обміну делегаціями тощо. 

Заходи такого роду мають налагодити взаємозв‘язки між Університетами шляхом проведення спільних заходів, 

як на рівні співпраці університетів так і за допомогою кооперації цілих груп вузів та їх органів студентського 

самоврядування. 

  залучення обдарованих студентів до науково-дослідної роботи кафедр, факультетів й інститутів 

університету  шляхом виконання наукових тем на замовлення Міністерства освіти і науки України та Академії 

наук України, участі у наукових гуртках, виконання індивідуальних творчих завдань і досліджень з актуальних 

науково-практичних і теоретичних проблем. 

  випуск збірників наукових праць за результатами наукових досліджень студентства університету. 

  популяризація наукової діяльності серед студентів університету та інших вищих навчальних закладів, які 

готують майбутніх абітурієнтів 

  сприяння працевлаштуванню випускників. 

Для здійснення своїх завдань студентське наукове товариство має право: 

 проводити студентські наукові конференції, конкурси, круглі столи та семінари; 

 готувати та подавати до адміністрації університету та його структурних підрозділів пропозиції щодо 

розвитку та удосконалення наукової та творчої діяльності студентів; 

 представляти і подавати до адміністрації університету та його структурних підрозділів кандидатів на 

отримання іменних, або персональних стипендій і премій. Стипендії міського голови та багато інших конкурсів 

також враховують участь у наукових товариствах; 

 розробляти та подавати для розгляду адміністрації університету і його інститутів та факультетів 

пропозицій щодо покращення навчального процесу; 

 відряджати представницькі делегації СНТ для навчального, наукового та інших видів обміну в Україні та 

за кордоном. 

Членство в студентському науковому товаристві є індивідуальним і фіксованим. 

Членами СНТ можуть бути студенти денної та заочної форми навчання університету, які  успішно 

навчаються, проводять науково-пошукову роботу, беруть активну участь у науковій діяльності . 

Прийом у члени зазвичай відбувається на підставі заяви вступника.  

Припинення членства в СНТ відбувається: 

 за власним бажанням; 

 за рішенням ради у разі порушення  Положення, а також за діяння, що завдали шкоди авторитету СНТ; 

 при закінченні навчання в університеті та його структурних підрозділах. 

Як в будь – якій організації  члени СНТ мають певні права, а саме: 

 обирати і бути обраними до виборних органів СНТ; 

 вільно висловлювати та подавати пропозиції при обговоренні питань діяльності СНТ; 

 брати активну участь в роботі органів СНТ; 

 отримувати вичерпну інформацію щодо діяльності СНТ. 

До обов‘язків членів студентського наукового товариства належать: 

 дотримуватись вимог цього Положення про СНТ певного університету; 
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 брати активну участь у діяльності СНТ; 

 виконувати рішення органів СНТ. 

Вищим керівним органом СНТ є загальні збори членів СНТ. 

Загальні збори скликаються не менше 1-го разу на рік за рішенням ради або на письмову вимогу більше 1/2 

членів СНТ.  

У період між загальними зборами керівництво справами СНТ здійснюється радою та головою СНТ. Рада 

обирається терміном на один рік загальними зборами з членів СНТ у складі голови СНТ, заступника, 

організаційного, консультаційного, інформаційного відділів та відділу діловодства. 

Студентське наукове товариство активно працює над створенням єдиного наукового простору в університеті 

через взаємодію та координацію роботи студентських наукових товариств інститутів та факультетів.  

  

 

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Автор: Техтельов Юрій, студент,  Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка                    

                                                                                                                                                    (м. Луганськ, Україна) 

 

Станом на 2012-2013 навчальний рік в Україні налічується 823 вищих навчальних заклади, в більшості з 

яких постійно ведуться наукові роботи з різних спеціальностей. Здебільшого цим займаються досвідчені 

викладачі, професори або доценти, проте особливу уваги треба звернути на діяльність вчених-студентів. Вони, 

не зважаючи на численні перешкоди (навчання, можливо роботу, або навіть сім‘ю), ціною свого вільного часу 

займаються науковою діяльністю. Декому з них це просто цікаво, декому — набридло сидіти на ―місці‖, а дехто 

всерйоз  вирішив пов‘язати свою професію з наукою. 

З метою об‘єднання молодих вчених та вираження їхніх інтересів, сприяння в підвищенні професійного 

рівня і більш повної реалізації наукового потенціалу, на базі вищих навчальних закладів зазвичай створюються 

так звані Ради молодих вчених (РМВ). Керівниками та членами РМВ є штатні працівники, аспіранти й студенти, 

що безпосередньо мають відношення до наукової праці. 

Значний відсоток сучасних громадських організацій об'єднує молодь на ґрунті спільного інтересу до 

певного виду діяльності. Одними з них можна вважати і наукові спілки. Вони формуються переважно за ознакою 

фахової належності під час навчання або роботи із представників студентства і молодих спеціалістів. Науково-

професійні молодіжні організації в Україні діють на всіх рівнях, зокрема й на державному: Українське молодіжне 

аерокосмічне об'єднання "Сузір'я" (1991), Молодіжна морська ліга України (1991), Всеукраїнська рада молодих 

вчених і спеціалістів (1993), Всеукраїнська асоціація молодих науковців (1999), Всеукраїнська спілка молодих 

підприємців та бізнесменів (1999), Український національний союз молодих юристів (2000), Спілка молодих 

аграріїв України (2000), Українська федерація молодих медиків (2001), Спілка сприяння молодіжному житловому 

кредитуванню (2002), Українська молодіжна фундація політико-правових досліджень «Матезіс» (2007)  та багато 

інших.[1] 

На сьогодні в Україні існує багато можливостей для розвитку молодіжної науки: різноманітні проекти, у 

тому числі й закордонні, гранти, стипендії; доволі часто проводяться виставки, конференції, форуми, з‘їзди для 

вирішення тих чи інших наукових проблем; виходять безліч газет та журналів на різні тематики, де кожен 

бажаючий може розмістити свою роботу або статтю, тим самим показати себе іншим.   

Література 

1. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. 
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СЕКЦІЯ 2  
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО  

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ УКРАИНЫ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ТРУДА 

Автор: Трушлякова А. Б.,викладач кафедри менеджменту 

               Трушлякова Ю.Е., студентка 

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 

УДК  005.8:378                                                                                                                           (м. Миколаїв, Україна) 

 

Переход общества на качественно новый уровень развития, кардинальная смена целей и характера 

современного производства изменили требования к профессионализму и квалификации специалистов, а значит 

и к образовательным системам. 

Важным этапом в развитии высшего образования Украины стало присоединение к Болонскому процессу, 

одной из целей которого является создание единого европейского пространства высшего образования как 

платформы развития мобильности студентов и выпускников ВУЗов с дальнейшим их трудоустройством, 

повышение конкурентоспособности украинской и европейской систем высшего образования. 

Единое образовательное пространство с общими требованиями, критериями и стандартами открывает 

путь к признанию на международном уровне дипломов тех стран, которые стремятся выйти на новый 

технологический уровень, базирующийся на знаниях, навыках, умениях и опыте. 

Роль подготовки и подбора профессиональных кадров, чьи знания, умения, компетенции и уровни 

квалификации, соответствующие требованиям рынка труда в современных условиях, очень велика.  

Создание национальной системы квалификаций — единой, целостной, открытой и гибкой, 

охватывающей все уровни квалификации и виды обучения на протяжении жизни — начального, среднего, 

профессионально-технического, высшего, последипломного, неформального и информального, ведет к 

удовлетворению требований рынка труда в квалифицированной рабочей силе. 

Проект Закона Украины «О Национальной системе квалификаций» определяет основных участников 

национальной системы квалификаций, их роли и обязанности [1,2].  

Структуру Национальной системы квалификаций составляют: 

• национальная рамка квалификаций, т.е. база для определения требований к уровню 

компетенций выпускников учебных заведений всех уровней, разработки соответствующих государственных 

стандартов, отраслевых рамок квалификаций, системы сертификации квалификаций; 

• квалификационные уровни и требования; 

• профессиональные стандарты; 

• механизм оценки и подтверждения квалификаций и компетенций; 

• система органов подтверждения квалификаций; 

• механизм финансирования Национальной системы квалификаций. 

Принципы построения Национальной системы квалификаций Украины базируются  на развитии 

личности, формировании профессиональных навыков и компетенций на протяжении всей жизни человека, 

экономической обоснованности, равенстве, паритетности, гибкости обучения.  

Основными целями подготовки специалистов в условиях рыночного механизма хозяйствования 

являются: 

• овладение студентами системы теоретических знаний в соответствующей области на уровне 

требований мировых стандартов; 

• формирование умений анализировать и прогнозировать с учетом технологических изменений и 

инноваций в рыночной  экономике; 

• ориентация на непрерывное усовершенствование направлений и методов профессиональной 

деятельности; 

• стимулирование постоянного интереса у студентов в дальнейшем профессиональном развитии. 

Национальная система квалификаций необходима для формирования в стране «рынка квалификаций»  

на котором «ценность» работника будет определяться его реальной квалификацией, а также совокупностью 

личностных качеств.  

Личностными качествами специалистов, которым работодатели на рынке труда отдают предпочтение, 

являются: 

• манера держаться; 

• навыки общения; 

• опыт работы; 

• наличие высшего образования в соответствии с профилем работы; 

• длительность обучения; 

• результаты тестирования при приеме на работу;  
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• наличие научных степеней и званий; 

• репутация университета, в котором учился претендент; 

• рекомендации преподавателей. 

В перечне основных качеств личности социальная компетенция является одной из ключевых 

компетенций специалистов всех профилей и субъективной категорией, которая определяет способность 

человека осуществлять сложные функциональные виды деятельности, эффективно решать соответствующие 

проблемы  и раскрывает его отдельные черты и характеристики, такие как: коммуникабельность, умение вести 

переговоры, эффективно взаимодействовать с людьми. 

Конкурентоспособность и профессионализм  выпускников высших учебных заведений в современных 

условиях определяются не только качеством работы с информацией и продуктами производства, а и умением 

общаться с людьми. Владение  эффективным  межличностным взаимодействием (общением и коммуникацией)  

дает им возможность успешно решать профессиональные задачи, достигать финансового и профессионального 

успеха в едином европейском пространстве. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Проект Закона Украины «О Национальной системе профессиональных квалификаций» 

2. Постановление КМУ « Об утверждении Национальной рамки квалификаций» от 23 ноября 2011 р. № 

1341  

 

 

ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ,  

ОРІЄНТАЦІЙ ЗА УЧАСТІ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Автор: Нетовканий Д., студент 

Миколаївський національний аграрний університет  

УДК                                                                                                                                             (м. Миколаїв, Україна) 

 

Сучасний етап історичного розвитку України характеризується  історичними змінами в житті її народу, 

оновленням усіх сфер діяльності людини, переоцінкою та утвердженням у свідомості нації наших світоглядних 

орієнтирів. Україна чітко визначала орієнтир на входження в загальноєвропейський освітній простір. Одним з 

інструментів поглиблення відносин з іншими країнами та подальшої інтеграції до Європейського Співтовариства є 

приєднання нашої держави до Болонського процесу, що потребує радикальної модернізації освіти в контексті 

європейських вимог. У сучасних умовах особливої актуальності набуває питання розвитку студентського 

самоврядування, зокрема, його пріоритетних напрямів. Адже без вирішення проблем самоврядування студентів 

неможливо досягти європейської якості освіти , готувати конкурентоспроможних фахівців. 

Організація студентського самоврядування ,як правило, відбувається стихійно, переважає одноманітність 

структури, форм, напрямів роботи. Сьогодення потребує не просто підвищення рівня професіоналізму 

випускників , а як найшвидшого переходу до підготовки фахівців якісно нового типу, спроможних ефективно і 

гнучко реагувати на зміни соціальних , економічних і технологічних умов виробництва. У ситуації , що склалася 

вся система освіти потребує вдосконалення , приведення у відповідальність з новими умовами традиційної 

стратегії організації навчання ,а можливо, повної її зміни. Тому сьогодні як ніколи, актуальною є проблема 

розробки в її впровадження сучасних концепцій та технологій послідовної демократизації життя навчальних 

закладів, методів внутрішнього і зовнішнього самоврядування. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що висвітленню питання модернізації педагогічної освіти в контексті 

Болонського процесу, зокрема студентському самоврядуванню, присвячені праці В. Андрущенка, Б. Климента, В. 

Кременя, С. Ніколаєнка, І. Мороза, М. Степко, Е. Сокола, Л. Товажнянського та ін. Проблему розвитку учнівського 

самоврядування досліджували В. Демчук, М. Соловей та ін. Питанню європейському досвіду зонровадження 

інституту студентського самоврядування присвятило свої праці Т. Буяльська, К. Потапа та ін. особливий інтерес 

викликають наукові дослідження останніх років таких вітчизняних учених Л. Божович, О. Дубасенюк, І. Бех, 

З.Зикова, А. Капська, В. Караковський, М. Красоницький, Т. Кириленко, В, Семиченко, Т.Степура, С. Сисоєва, в 

яких розглядаються організаційні аспекти самоврядування, проблеми соціальної зрілості та самореалізації, 

виконання гуманістичних цінностей, формування здатності до свідомої саморегуляції. Студентство є соціально-

професійною групою, яка об'єднує студіюючу молодь вищих навчальних закладах України і потенційно являє 

собою один із найголовніших рушіїв розвитку новітньої української державності. Учні це майбутні фахівці, які 

будуть вирішувати долю усіх галузей виробництва і від того як вони формуються і виявляють себе у навчально-

науковому процесі, залежать перспективи розвитку країни, тому необхідність вирішення суперечності між 

потребую сучасного суспільство у відповідальних, свідомих громадянах та зниженням активності молоді, 

соціальна індиферентність слугують переконливими аргументами актуальності дослідження.  Аби досягти 

оптимальних результатів, слід неодмінно враховувати, що концепція розвитку вищого навчального закладу 
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стверджує необхідність якісного оновлення змісту освіти, забезпечення безперервного процесу становлення та 

розвитку гармонійної творчої особистості студента. Підготовка державі й суспільству справжнього громадянина-

патріота, вихованого на кращих традиціях української народної педагогіки, здатного стати компетентним 

спеціалістом. 

Головні цільові орієнтації студентського самоврядування ми визначили такими як наступні. По-перше, 

провідною функцією учбового колективу вузу має бути створення умов для особистісного зростання його членів. 

Участь студентів у роботі органів студентського самоврядування допомагає сформувати такі якості як 

самостійність, активність, відповідальність, ініціативність, дисциплінованість, організованість.  По-друге, без 

самоврядування неможливо налагодити дисципліну та порядок у вищому навчальному закладі, створити належні 

умови для професійного та особистісно-громадянського самовизначення студентів.  По-третє, самоврядування 

дозволяє розширити простір для виявлення своєї активності. Воно не повинно обмежуватись стінами 

навчального закладу. Виконання постійного чи тимчасового доручення може відбуватися там, де є можливим та 

педагогічно доцільним виявлення і розвиток соціально цінних прагнень студентської молоді. З метою досягнення 

зазначених вище цільових орієнтацій необхідно дотримуватись науково обґрунтованих правил та вимог до 

організації студентського самоврядування.  

Визначають такі принципи організації та функціонування студентського самоврядування: 

• змістовне та діяльне наповнення роботи органів студентського самоврядування; 

• соціальна значимість діяльності органів студентського самоврядування: 

• відповідність змістовного та організаційно-структурного компонентів самоврядування рівню 

розвитку студентського колективу; 

• взаємозв'язок функцій, повноважень, реальних прав, можливостей органів студентського 

самоврядування;  

• добровільність та виборність органів студентського самоврядування; 

• ініціатива, самодіяльність та творчість дітей; 

• гласність та актуальність прийнятих рішень, колегіальність їх розробки; 

• поєднання діяльності постійних і виборних органів студентського самоврядування, послідовність 

і систематичність їх роботи; 

• обов'язкове представництво учбових колективів в органах студентського самоврядування; 

• взаємодія всіх органів студентського та самоврядування; 

• співробітництво дітей та дорослих (педагогів та батьків) у процесі підготовки, прийняття та 

виконання рішень. 

Шляхи підвищення активності та ролі студентського самоврядування: 

• Надання студентам більшої самостійності в організації колективної творчої діяльності. 

• Активне залучення студентів до всіх сфер життя студентського колективу. 

• Поєднання самодіяльності студентів з наданням допомоги дорослими. 

• Збагачення життєвих цілей і внутрішнього духовного світу кожного члена колективу шляхом 

виявлення та реалізації привабливих соціально-колективних ініціатив. 

• Надання студентам реальних прав та обов'язків. 

• Повага педагогів до самостійних думок представників і рішень органів студентського 

самоврядування. 

• Виявлення справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності. Дотримання 

принципу: жодного підлеглого - всі організатори та відповідальні виконавці. 

• Кваліфікована, тактовна педагогічна допомога представникам студентського активу. 

• Розширення меж гласності студентського самоврядування, відкритий характер роботи всіх 

органів студентського самоврядування.  

Важливим критерієм ефективності студентського самоврядування е сформованій елементарного рівня 

організаційної культури студентів-лідерів (відповідальність, організованість, цілеспрямованість, емоційна єдність, 

дисциплінованість, багатий внутрішній духовний світ, потреба у творчості та виявленні ініціативи і, звісно ж, горно 

розвинені управлінські навички).   
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Студентське самоврядування на європейських теренах не є новим феноменом, сягаючи своїм корінням 

ще часів виникнення перших середньовічних університетів. Вже тоді найбільш здібні студенти залучалися до 

виконання окремих адміністративних функцій, а також до викладання у якості помічників професорів. Недаремно 

університети вважаються своєрідною моделлю громадянського суспільства і в цьому плані передували сучасному 

типу європейської цивілізації. В нинішній Європі студенти беруть доволі активну участь у забезпеченні якості 

вищої освіти та управлінні вищими навчальними закладами, яке здійснюється, зокрема, через органи 

студентського самоврядування. Така колективна, солідарна участь розглядається керівництвом навчальних 

закладів і функціонерами системи освіти не просто як додаткова гарантія адекватності освітніх послуг вимогам їх 

реципієнтів (студентів і роботодавців), а й як суттєвий чинник соціалізації молоді, зростання її політичної та 

правової культури й суспільної активності, який дозволяє студентам на практиці ознайомитися з функціонуванням 

навчального закладу (через участь у підготовці та прийнятті певних рішень у межах ВНЗ) і системою 

представницької демократії (на прикладі виборних органів студентського самоврядування). Натомість в Україні 

функціонування інституцій студентського самоврядування досить малоефективне, причому як для вирішення 

власне студентських проблем, так і з точки зору оптимізації навчального процесу. Однією з найсуттєвіших 

перешкод залишається майже повна залежність студентських самоврядних інституцій (студентського 

самоврядування, профспілок, професійних і громадських товариств, університетських ЗМІ тощо) від адміністрації 

ВНЗ. Таким чином, з огляду на необхідність забезпечення поступального розвитку вищої освіти в Україні, 

проблема слабкості інституту студентського самоврядування потребує оперативного вирішення. Тим більше, що 

студентське самоврядування визнане одним із пріоритетів для України у сфері управління університетами в 

рамках освітньої програми ЄС «TEMPUS». На актуальності розвитку студентського самоврядування як важливого 

фактора в системі вищої освіти послідовно наголошується і в інших документах міжнародного рівня, зокрема, в 

комюніке Всесвітньої конференції з вищої освіти «Нова динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і 

розвитку» (ЮНЕСКО, Париж, 5-8 липня 2009 р.), де прямо йдеться про «забезпечення активної участі студентів в 

академічному житті, зі свободою висловлювання і правом організації». 

Висновки та рекомендації 

Переваги від функціонування ефективної системи студентського самоврядування виходять за межі системи 

освіти, сприяючи не тільки оптимізації навчального процесу у вищій школі, а й соціалізації молоді, виробленню у 

неї комунікативних, управлінських навичок, розвитку політичної культури молодого покоління. В цьому контексті 

студентське самоврядування можна розглядати як передумову для розвитку громадянського суспільства та 

парламентських демократичних традицій. Потрібно зазначити, що неможливо забезпечити розвиток 

студентського самоврядування за допомогою одних лише адміністративних методів. Адже будь-яке 

самоврядування за своєю природою є проявом власної ініціативи індивіда або групи індивідів. Тому завдання 

держави в цій царині зводиться до забезпечення належних умов для реалізації зазначених ініціатив. В той же час, 

керуючись юридичним постулатом про те, що законом мають врегульовуватися лише найважливіші суспільні 

відносини, ухвалення окремого закону щодо студентського самоврядування видається недоцільним. 

Використання всіх можливостей студентського самоврядування згідно з чинним законодавством 

дозволить: 

1) налагодити ефективну співпрацю між адміністрацією ВНЗ і студентами з широкого спектру питань; 

2) створити додаткові умови для зростання якості підготовки фахівців у системі професійної освіти в Україні; 

3) забезпечити подальшу інтеграцію національної освітньої системи до європейського та світового освітнього 

простору. 

 Досягнення вказаних цілей потребує здійснення таких кроків: 

• внесення змін до статей 37 і 38 Закону України «Про вищу освіту» з метою уточнення формулювань їхніх 

норм, забезпечення їх адекватності сучасним європейським та світовим практикам; 

• посилення контролю з боку Міністерства освіти і науки України за виконанням адміністраціями ВНЗ норм 

Закону України «Про вищу освіту» щодо студентського самоврядування; 

• активізації діяльності Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України в частині 

роз‘яснювальної роботи серед студентів про можливості студентського самоврядування та новітній зарубіжний 
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досвід у цій сфері, в т. ч. через ініціювання різноманітних проектів і програм обміну досвідом із європейськими та 

світовими вищими навчальними закладами. 
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Сучасний етап історичного розвитку України характеризується  історичними змінами в житті її народу, 

оновленням усіх сфер діяльності людини, переоцінкою та утвердженням у свідомості нації наших світоглядних 

орієнтирів. Україна чітко визначала орієнтир на входження в загальноєвропейський освітній простір. Одним з 

інструментів поглиблення відносин з іншими країнами та подальшої інтеграції до Європейського Співтовариства є 

приєднання нашої держави до Болонського процесу, що потребує радикальної модернізації освіти в контексті 

європейських вимог. У сучасних умовах особливої актуальності набуває питання розвитку студентського 

самоврядування, зокрема, його пріоритетних напрямів. Адже без вирішення проблем самоврядування студентів 

неможливо досягти європейської якості освіти , готувати конкурентоспроможних фахівців. 

Організація студентського самоврядування ,як правило, відбувається стихійно, переважає одноманітність 

структури, форм, напрямів роботи. Сьогодення потребує не просто підвищення рівня професіоналізму 

випускників , а як найшвидшого переходу до підготовки фахівців якісно нового типу, спроможних ефективно і 

гнучко реагувати на зміни соціальних , економічних і технологічних умов виробництва. У ситуації , що склалася 

вся система освіти потребує вдосконалення , приведення у відповідальність з новими умовами традиційної 

стратегії організації навчання ,а можливо, повної її зміни. Тому сьогодні як ніколи, актуальною є проблема 

розробки в її впровадження сучасних концепцій та технологій послідовної демократизації життя навчальних 

закладів, методів внутрішнього і зовнішнього самоврядування. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що висвітленню питання модернізації педагогічної освіти в контексті 

Болонського процесу, зокрема студентському самоврядуванню, присвячені праці В. Андрущенка, Б. Климента, В. 

Кременя, С. Ніколаєнка, І. Мороза, М. Степко, Е. Сокола, Л. Товажнянського та ін. Проблему розвитку учнівського 

самоврядування досліджували В. Демчук, М. Соловей та ін. Питанню європейському досвіду зонровадження 

інституту студентського самоврядування присвятило свої праці Т. Буяльська, К. Потапа та ін. особливий інтерес 

викликають наукові дослідження останніх років таких вітчизняних учених Л. Божович, О. Дубасенюк, І. Бех, 

З.Зикова, А. Капська, В. Караковський, М. Красоницький, Т. Кириленко, В, Семиченко, Т.Степура, С. Сисоєва, в 

яких розглядаються організаційні аспекти самоврядування, проблеми соціальної зрілості та самореалізації, 

виконання гуманістичних цінностей, формування здатності до свідомої саморегуляції. Студентство є соціально-

професійною групою, яка об'єднує студіюючу молодь вищих навчальних закладах України і потенційно являє 

собою один із найголовніших рушіїв розвитку новітньої української державності. Учні це майбутні фахівці, які 

будуть вирішувати долю усіх галузей виробництва і від того як вони формуються і виявляють себе у навчально-

науковому процесі, залежать перспективи розвитку країни, тому необхідність вирішення суперечності між 

потребую сучасного суспільство у відповідальних, свідомих громадянах та зниженням активності молоді, 

соціальна індиферентність слугують переконливими аргументами актуальності дослідження.  Аби досягти 

оптимальних результатів, слід неодмінно враховувати, що концепція розвитку вищого навчального закладу 
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стверджує необхідність якісного оновлення змісту освіти, забезпечення безперервного процесу становлення та 

розвитку гармонійної творчої особистості студента. Підготовка державі й суспільству справжнього громадянина-

патріота, вихованого на кращих традиціях української народної педагогіки, здатного стати компетентним 

спеціалістом. 

Головні цільові орієнтації студентського самоврядування ми визначили такими як наступні. По-перше, 

провідною функцією учбового колективу вузу має бути створення умов для особистісного зростання його членів. 

Участь студентів у роботі органів студентського самоврядування допомагає сформувати такі якості як 

самостійність, активність, відповідальність, ініціативність, дисциплінованість, організованість.  По-друге, без 

самоврядування неможливо налагодити дисципліну та порядок у вищому навчальному закладі, створити належні 

умови для професійного та особистісно-громадянського самовизначення студентів.  По-третє, самоврядування 

дозволяє розширити простір для виявлення своєї активності. Воно не повинно обмежуватись стінами 

навчального закладу. Виконання постійного чи тимчасового доручення може відбуватися там, де є можливим та 

педагогічно доцільним виявлення і розвиток соціально цінних прагнень студентської молоді. З метою досягнення 

зазначених вище цільових орієнтацій необхідно дотримуватись науково обґрунтованих правил та вимог до 

організації студентського самоврядування.  

Визначають такі принципи організації та функціонування студентського самоврядування: 

• змістовне та діяльне наповнення роботи органів студентського самоврядування; 

• соціальна значимість діяльності органів студентського самоврядування: 

• відповідність змістовного та організаційно-структурного компонентів самоврядування рівню 

розвитку студентського колективу; 

• взаємозв'язок функцій, повноважень, реальних прав, можливостей органів студентського 

самоврядування;  

• добровільність та виборність органів студентського самоврядування; 

• ініціатива, самодіяльність та творчість дітей; 

• гласність та актуальність прийнятих рішень, колегіальність їх розробки; 

• поєднання діяльності постійних і виборних органів студентського самоврядування, послідовність 

і систематичність їх роботи; 

• обов'язкове представництво учбових колективів в органах студентського самоврядування; 

• взаємодія всіх органів студентського та самоврядування; 

• співробітництво дітей та дорослих (педагогів та батьків) у процесі підготовки, прийняття та 

виконання рішень. 

Шляхи підвищення активності та ролі студентського самоврядування: 

• Надання студентам більшої самостійності в організації колективної творчої діяльності. 

• Активне залучення студентів до всіх сфер життя студентського колективу. 

• Поєднання самодіяльності студентів з наданням допомоги дорослими. 

• Збагачення життєвих цілей і внутрішнього духовного світу кожного члена колективу шляхом 

виявлення та реалізації привабливих соціально-колективних ініціатив. 

• Надання студентам реальних прав та обов'язків. 

• Повага педагогів до самостійних думок представників і рішень органів студентського 

самоврядування. 

• Виявлення справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності. Дотримання 

принципу: жодного підлеглого - всі організатори та відповідальні виконавці. 

• Кваліфікована, тактовна педагогічна допомога представникам студентського активу. 

• Розширення меж гласності студентського самоврядування, відкритий характер роботи всіх 

органів студентського самоврядування.  

Важливим критерієм ефективності студентського самоврядування е сформованій елементарного рівня 

організаційної культури студентів-лідерів (відповідальність, організованість, цілеспрямованість, емоційна єдність, 

дисциплінованість, багатий внутрішній духовний світ, потреба у творчості та виявленні ініціативи і, звісно ж, горно 

розвинені управлінські навички).   
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Студентське самоврядування - це спосіб організації життя студентського колективу, який реалізується у 

залученні всіх його членів до планування, організації, контролю і підбиття підсумків навчальної у суспільно 

корисної праці. Основна мета самоврядування - виховувати у молоді активну життєву позицію, готувати до 

дійової участі в демократичному управлінні суспільством. 

Самоврядування сприяє: 

- виробленню в студентів організаторських навичок, розвитку їхньої соціальної активності; 

- вихованню у студентів вміння співпрацювати на принципах рівності, гласності, відкритості; 

- формування у студентів таких якостей, як: 

- відповідальність за доручену справу, колектив, 

- принциповість, 

- уміння критикувати і належним чином сприймати критику, давати об'єктивну оцінку власним вчинкам і 

вчинкам людей, що оточують, 

- самостійність, готовність залежно від конкретних умов знаходити правильні рішення, долати труднощі, 

- ініціативність, уміння вносити в будь-яку справу свої зусилля, думки, пропозиції, створенню умов 

самоактуалізації особистості. 

Студенти вчаться: правильно й раціонально розподіляти свій час, планувати роботу, приймати 

раціональні рішення, підтримувати впевненість у собі, досягати ділових успіхів. 

Завдання студентського самоврядування полягає в тому, щоб допомогти студентам та аспірантам в їхній 

науковій, професійній та громадській роботі, налагодити побут та дозвілля студентів у студмістечках, посприяти в 

організації відпочинку тощо. А найважливіше завдання студентського самоврядування полягає в захисті інтересів 

студентів і аспірантів та їх узгодженні з інтересами адміністрації вищих навчальних закладів і держави. 

Студентське самоврядування відіграє значну роль у відстоюванні 

прав та інтересів студентів, вихованні їх лідерських якостей, організації раціонального дозвілля молоді. 

Воно охоплює усі можливі сфери життєдіяльності ВНЗ: навчально-виховну, науково-дослідну, спортивно-

оздоровчу, відпочинок, участь у суспільно-громадському житті.  

Студентське самоврядування є важливим фактором, що спрямований на забезпечення виконання 

студентами власних обов‘язків та відповідальності 

 за доручену справу, зростання соціальної активності молоді і формування громадської позиції, 

виховання духовності та культури, забезпечення гармонійного розвитку особистості. 

Студентське самоврядування розглядається як невід‘ємний елемент освітньо-виховного середовища 

вищої школи. Студентське самоврядування функціонує на всіх рівнях: академічна група, факультет, гуртожиток, 

університет тощо. У вищих навчальних закладах органи студентського самоврядування є підґрунтям набуття 

організаторських і управлінських здібностей, які стануть у нагоді майбутнім фахівцям. 

Студентські ради здійснюють заходи, які спрямовані на розвиток студентського самоврядування, 

соціальний захист студентів, участь у програмах міжнародного обміну студентами та працевлаштування 

випускників, організацію цікавого дозвілля молоді. З метою ознайомлення першокурсників з діяльністю органів 

студентського самоврядування членам студентських рад ВНЗ доцільно проводити відповідні лекції та 

пропагувати здоровий спосіб життя.  

Органи студетсякого самврядування в Україні як і в країнах Європи для реалізації завдань та виконання 

власних функцій повинні отримувати фінансування від адміністрації університетів та місцевої влади і мати 

потужну матеріальну базу. 
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Підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною може суттєво вплинути на систему освіти в Україні, 

адже освітня послуга відтепер може інтерпретуватися як така, що підпадає під дію цього документа. Це означає, 

що чимало ВНЗ вже найближчим часом зіштовхнуться не лише із посиленням внутрішньої конкуренції, а й 

зовнішньої, що зумовлена можливою експансією на вітчизняний освітній ринок тих послуг з боку європейських 

університетів, які традиційно користуються великим попитом в усьому світі. Але поміж тим ці процеси в першу 

чергу слід розглядати крізь призму корисності їх для студентства України, адже перед українськими студентами 

відкриваються нові шляхи для самореалізації та професійного росту по всім можливим в наш час напрямкам.  

Що ж принесуть із собою нові горизонти розвитку системи вищої освіти України в рамках 

євроінтеграційних процесів? По-перше відбувається поступова активізація залучення вищих навчальних закладів 

України до участі в програмах ЄС (Темпус, Еразмус Мундус та Жан Моне) й інших міжнародних заходах та 

організаціях (при цьому залишаються резерви щодо розширення їх кількості). Лише за останні 3 роки участь 

України в програмах обміну, грантових прогрмах та інших, що ініціюються ЄС, зросла на 75 %. Це свідчить про 

високу зацікавленість співробітництвом між Україною та ЄС не лише на міжнародному рівні, а й на особистісному 

рівні для українських студентів. З іншого боку  європейські університети також зацікавлені в українських 

студентах, вже зараз спостерігається активне рекрутіювання студентів на навчання до ВНЗ країн ЄС. Вже зараз в 

Україні діють численні агенції по агітуванню абітурієнтів на навчання до Великобританії, Франції, Німеччини, які 

на цей час мають доволі розгалужену регіональну мережу. У 2012 р. аналогічну фундацію заснували польські 

ВНЗ. 

Та головне, що мова йде не лише про програми обміну, а й про числені програми, які дозволять 

реалізувати молоді свої проекти, не виїзжаючи за кордон, принаймі назавжди, що також має неабияке значення 

для тих, хто не має намір полишати Україну, але все ж таки мріє реалізувати свої проекти або отримати шанс на 

професійну самореалізацію в своїй країні. 

По-друге, інтеграційні процеси призведуть до відкриття нових ринків праці для українських випускників, 

особливо високим попитом користуються випускники технічних ВНЗ, які вже зараз активно працюють на 

європейських підприємствах. Та важливо не забувати й про інші напрямки. Новітні інтернет-технології сьогодні 

дозволяють багатьмо українцям працювати в європейських кампаніях не виїзжаючи за кордон, а в перспективі 

велика кількість випукників із гуманітарною, економічною та іншою освітою можуть дуже успішно почувати себе на 

європейських ринках надання відповідних трудових послуг. 

По-третє нові рівні інтеграції будуть вимагати перед Україною взяття на себе відповідних правових 

обов‘язків, зокрема в сфері забезпечення прав та інтересів студентства. Це призведе до значного позитивного 

зрушення в напрямку захисту прав студентів, забезпечення їх гідними для навчання умов, посилення боротьби з 

корупцією у ВНЗ, розширення повноважень студентського самоврядування, громадський контроль за якістю 

освіти та інше. 

 Отже, можна зробити висновок, що євроінтеграційні процеси в значній мірі відіграватимуть позитивну 

роль для студентства України, адже саме необхідні звичайному студенту критерії будуть не лише закріплятись, а 

й розширяти свій вплив на сучасне соціальне становище студента та дадуть змогу відкривати нові горизонти 

особистісного та суспільного розвитку студентства. 
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Кожен може погодитись, що у нашому сучасному житті існування без інформаційних технологій було б 

складним, а іноді - неможливим. Кожного дня мільйони українців і мільярди мешканців по всьому світу 

взаємодіють з сучасними технологіями. Користувач вже настільки звик до них, що для нього цей процес взаємодії 

став непомітним.  

Історія інформаційних технологій почалася задовго до появи в 20 столітті сучасної дисципліни 

інформатики. Ця історія бере початок від винаходів механічних обчислювальних машин і математичних теорій та 

веде до сучасних концепцій і комп'ютерів. Сьогодні людство крокує великими кроками і невпинно прогресує.  
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З розвитком інформаційних технологій збільшується потреба у висококваліфікованих спеціалістах. За 

словами голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимира Семиноженко, 

кількість ІТ-спеціалістів в Україні на початок року склало близько 250 тисяч осіб, 40 тисяч з них - сертифіковані 

висококласні фахівці, що створюють конкурентоспроможну продукцію. При цьому дефіцит кадрів в 2015 році 

складе практично 100 тисяч фахівців в IT-експорті і майже 70 тисяч на внутрішньому ринку.  

За цими даними можна зробити висновок, що Україна потребує все більше фахівців, але не спроможна 

конкурувати з іншими країнами у наданні гідної заробітної плати разом з пакетом якісних соціальних умов. Це 

впливає на рішення людей, і, тому вони змушені виїжджати з країни у пошуках кращих умов. 

На даний час, за даними досліджень «Exploring Ukraine IT Outsourcing Industry 2012» Україна займае 

четверте місце у світі за кількістю сертифікованих  ІТ-спеціалістів після США, Росії та Індії. При цьому Українські 

фахівці тримають високий рівень знань і цінуються працедавцями.  

В Україні та світі також зростають темпи створення нових Start-up‘ів.  Старап -  це нещодавно створена 

компанія, яка можливо, ще не зареєстрована офіційно, але серйозно планує стати офіційною, що будує свій 

бізнес на основі інновацій, або інноваційних технологій, не вийшла на ринок, або ледве почала на нього виходити, 

і, яка володіє обмеженим набором ресурсів.   

Цей ринок є найбільш привабливим для інвесторів з закордону, але не для наших. Основною причиною 

цього є не бачення майбутньої вигоди з інвестицій українських стартапів, бо за сучасних умов України  - це 

великий ризик. Також  дуже малий розвиток інформаційних технологій України та відсутність пільг для компаній, 

які знаходяться у стадії розвитку, гальмує вітчизняних інвесторів.  

Хочу зазначити що ідеї в українських «стартаперів» є, і вони дуже перспективні. Наприклад, у 2013му 

році Олександр Нескін створив робота для домашніх тварин Petcube. Завдяки цьому пристрою власник тварини 

може грати з своїм улюбленцем і дивитись, щоб він не нашкодив навіть знаходячись в тисячах кілометрів від 

дому. Цей проект отримав інвестиції, але зіткнувся з проблемою. Створити цього робота у промислових 

масштабах в Україні неможливо. Це доводить те що, нажаль, промислові потужності України відсутні, і Україна не 

готова стати лідером сучасних технологій.  

На мій погляд,  для вирішення всіх цих проблем необхідно створити кращі бізнес умови для компаній, які 

тільки розвиваються, а самі компанії, які вийшли вже на більш високий рівень і, безумовно, потребують 

висококваліфікованих робітників. Адже, потреба у спеціалістах підштовхне тисячі молодих людей обрати саме 

інформаційні технології, як професію з майбутнім у рідній державі.   
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Нинішній рік видався досить насиченим, бурхливим та значущим для життя українського народу, що 

неодмінно відобразиться в історії. Наша держава стоїть на засадах розбудови демократичного правового 

суспільства, у якому беззаперечно дотримуються та забезпечуються права, свободи та законні інтереси людини 

постійно рухаючись уперед у цьому напрямку. З цим, Україно тісно співпрацює з Радою Європи та поступово 

рухається у напрямку до інтеграції з Європейським Союзом. 

На шляху до євроінтеграції українське законодавство зазнало чимало змін, не стало виключенням 

законодавство про спадщину.  

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі 

– Закон), який стосується деяких питань спадкування. 

Законом спрощено процедуру оформлення спадщини та реєстрації прав спадкоємців на успадковане 

ними нерухоме майно (насамперед, у сільських населених пунктах) шляхом надання відповідних повноважень 

органам місцевого самоврядування. Крім цього, Законом також скасовується обов‗язкове проведення оцінки 

майна у випадках спадкування майна спадкоємцями першої та другої черги за законом та за правом 

представлення, а також у випадку спадкування спадщини, яка оподатковується за нульовою ставкою податку. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Інформаційні_технології
https://uk.wikipedia.org/wiki/Стартап
http://zn.ua/UKRAINE/ukrainskie-it-specialisty-zanyali-2-e-mesto-na-mezhdunarodnyh-sorevnovaniyah-ustupiv-tolko-ssha-131901_.html
http://zn.ua/UKRAINE/ukrainskie-it-specialisty-zanyali-2-e-mesto-na-mezhdunarodnyh-sorevnovaniyah-ustupiv-tolko-ssha-131901_.html
http://ain.ua/2012/10/17/98266
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Закон, зокрема, зробить послуги щодо оформлення спадщини та реєстрації спадкоємцями права на 

успадковане ними нерухоме майно більш доступними для громадян, зменшить часові та грошові витрати 

громадян на оформлення права на спадщину та реєстрацію права на успадковане нерухоме майно; дозволить 

органам місцевого самоврядування у сільських населених пунктах надавати необхідні послуги мешканцям цих 

населених пунктів, покращивши комфортність проживання у сільській місцевості тощо[1]. 

Президент України Петро Порошенко підписав Закон № 1709-VII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо деяких питань спадкування)». 

Коментуючи підписаний Закон, Перший заступник Глави Адміністрації Президента Геннадій Зубко 

відзначив, що прийняття цього документу є реалізацією одного з напрямків децентралізації влади, адже органам 

місцевого самоврядування сільських населених пунктів надаються повноваження щодо оформлення спадщини. 

Крім того, Законом № 1709-VII скасовується обов‘язкове проведення оцінки майна і встановлюється 

нульова ставка оподаткування у випадках спадкування майна спадкоємцями першої та другої черги. Тобто у разі 

оформлення спадку від чоловіка-дружини, батьків-дітей, баби-діда, брата-сестри [2]. 

Норми, якими передбачається скасувати обов‘язкову оцінку майна при спадкуванні, набудуть чинності 

вже на наступний день після офіційного опублікування Закону, а норми щодо надання повноважень органам 

місцевого самоврядування щодо оформлення права на спадщину та щодо реєстрації прав на успадковане 

мешканцями сільських населених пунктів нерухоме майно – з 1 січня 2016 року [3]. 

Цей закон внесе зміни до наступних нормативних актів: 

1) Цивільний Кодекс України (2003); 

2) Закон України "Про нотаріат" (1993); 

3)  Абзац восьмий частини другої статті 7 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні" (2001); 

4) Частину п‘яту статті 5 та абзац четвертий частини першої статті 13 Закону України "Про оцінку 

земель" (2004); 

5) Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" 

(2010) [4]. 

         Таким чином, можна сказати, що Україна йде впевненими кроками на шляху до інтеграції з 

Європейським Союзом, усіляко намагається демократизувати відносини всередині країни, децентралізувати 

владу в розумних межах. Реформування законодавства у сфері спадщини є лише підтвердженням таких доводів. 
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19 вересня 2014 року був прийнятий Закон України «Про очищення влади» (далі – Закон), який став 

правовим підґрунтям для проведення так званої люстрації. Було закріплено наступне визначення головного 

поняття цього нормативно-правого акту: «очищення влади (люстрації) - це встановлена цим Законом або 

рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (крім виборних посад) в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування». 
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За Законом, заборона на зайняття посади може застосовуватись до особи лише один раз. Не 

застосовується дана заборона до осіб, які визнані учасниками бойових дій під час проведення АТО на сході 

України у встановленому законодавством порядку. Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення регулюється Постановою Кабінету Міністрів України № 

413 від 20.08.2014. 

Протягом 10 років з дня набрання чинності цим Законом заборона на зайняття посад застосовується до 

осіб: 

1)  які обіймали сукупно не менше 1 року посаду у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 

року: 

- Президента України, Глави Адміністрації Президента, Прем‘єр-міністра, Першого віце-прем‘єр-

міністра України, віце-прем‘єр-міністра України; 

- Міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, Голови НБУ, Голови 

Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України; 

- Генерального прокурора України, Голову СБУ, Секретаря Ради національної безпеки та оборони 

України, його заступників; 

- члена Вищої ради юстиції (крім Голови Верховного Суду України), члена Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України; 

- Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської чи 

Севастопольської міської державної адміністрації, їх перших заступників, заступників, голови районної державної 

адміністрації, районної в місті Києві державної адміністрації; 

- та інші посади, зазначені у ч.1 ст.3 Закону; 

2) які у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року обіймали посаду (посади), 

зазначені у ч.2 ст. 3 Закону та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням; у 

переліку цих посад зазначені працівники правоохоронного органу, органу прокуратури, суддів, які здійснювали 

переслідування осіб, які приймали участь у мирних зібраннях в цей період; 

3) були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу, 

Комуністичної партії України, Комуністичної партії іншої союзної республіки колишнього СРСР починаючи з 

посади секретаря районного комітету і вище; були штатними працівниками чи негласними агентами в КДБ СРСР, 

КДБ УРСР, КДБ інших союзних республік колишнього СРСР, закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР (крім 

технічних спеціальностей). 

Заборона на зайняття посад в органах державної влади чи місцевого самоврядування протягом 5 років з 

дня набрання чинності відповідним рішенням суду розповсюджується на: 

1) посадових та службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування , які, 

обіймаючи відповідну посаду у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, своїм рішенням, дією чи 

бездіяльністю, що встановлено рішенням суду щодо них, яке набрало законної сили, здійснювали заходи, 

спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки, 

оборони чи територіальної цілісності України, що спричинило порушення прав і свобод людини; 

2) які здійснювали заходи, спрямовані на перешкоджання реалізації конституційного права 

громадян України збиратися мирно і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації або спрямовані на завдання 

шкоди життю, здоров‘ю, майну фізичних осіб у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року; 

3) співпрацювали із спецслужбами інших держав як таємні інформатори в оперативному отриманні 

інформації; 

4) своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), 

спрямовані на підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної цілісності України; 

5) закликали публічно до порушення територіальної цілісності та суверенітету України; 

6) розпалювали міжнаціональну ворожнечу; 

7) своїми протиправними рішеннями, дією чи бездіяльністю призвели до порушення прав людини 

та основоположних свобод, визнаних рішенням Європейського суду з прав людини; 

8) а також до осіб, перевірка стосовно яких встановила недостовірність відомостей щодо наявності 

майна, зазначених у поданих ними за попередній рік деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов‘язання 

фінансового характеру, та/або невідповідність вартості майна, вказаного в їх деклараціях, набутого за час 

перебування на посадах, доходам, отриманим із законних джерел. 

Протягом 10 днів з дня набрання чинності цим Законом, керівник органу, до повноважень якого належить 

звільнення та/або ініціювання звільнення з посади осіб, до яких застосовується заборона, на основі критеріїв, 

визначених  Законом, на підставі відомостей, наявних в особових справах цих осіб: 
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 1) звільняє цих осіб з посад або надсилає керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення з 

посади таких осіб, відповідні документи для їх звільнення не пізніше ніж на 10 робочий день з дня отримання 

таких документів; 

 2) інформує Міністерство юстиції України про їх звільнення з посад та надає відповідні відомості про 

застосування до таких осіб заборони для їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України 

та внесення до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про 

очищення влади».  

Органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки є Міністерство юстиції України. 

Міністерство юстиції України не пізніше ніж протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом утворює 

дорадчий громадський орган з питань люстрації при Міністерстві юстиції України для забезпечення здійснення 

громадського контролю за процесом очищення влади (люстрації), до складу якого повинні входити представники 

засобів масової інформації та представники громадськості. 

Міністерство юстиції України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробляє та подає 

до Кабінету Міністрів України: 

 1) перелік органів, що здійснюють перевірку достовірності відповідних відомостей щодо застосування 

заборон, згідно з їх компетенцією; 

 2) порядок проведення перевірки, передбаченої цим Законом; 

 3) план проведення перевірок по кожному органу державної влади та органу місцевого самоврядування, 

підприємству, в якому працюють особи щодо яких здійснюється очищення влади відповідно до черговості. 

Подані Міністерством юстиції України проекти документів, затверджуються Кабінетом Міністрів України 

не пізніше ніж на десятий день та протягом десяти днів з дня їх затвердження оприлюднюються на офіційному 

веб-сайті Міністерства юстиції України. До того ж на цьому веб-сайті розміщують інформацію про поштову та 

електронну адреси, контактний номер телефону кожного з органів державної влади, до компетенції яких 

належить проведення перевірки, а також дорадчого громадського органу з питань люстрації при Міністерстві 

юстиції України, до яких фізичні та юридичні особи протягом одного місяця з дня початку проходження перевірки 

можуть подати інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон, 

передбачених цим Законом. Така інформація, подана фізичними та юридичними особами, підлягає розгляду 

органами державної влади, до компетенції яких належить проведення перевірки. 
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Найважливішим інструментом збереження навколишнього середовища проживання і її сталого розвитку є 

законодавчо закріпити основних принципів, механізмів, гарантій, критеріїв охорони навколишнього природного 

середовища, закладених у Конституції, і навіть оцінки якості довкілля. Тому екологічне законодавство орієнтоване 

на регулювання громадських взаємин у сфері взаємодії суспільства і природи, щоб активізувати всі ці юридичні 

механізми у сфері збереження, раціонального використання природних ресурсів, їх відтворення, збереження 

сприятливого навколишнього природного довкілля для сьогодення й майбутніх поколінь.. 

Останнім часом у розвиток основних Конституционных принципів у сфері охорони навколишнього 

природного середовища як прийнято великі основні закони, а й багато законопроекти нині відбуваються 

різноманітні стадії законодавчого процесу у Державній думі. 
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Варто окремо відзначити крайню актуальність й необхідність доопрацювання й приведення у 

відповідність із чинним законодавством розділу про економічний механізмі охорони навколишнього природного 

середовища. Нова редакція закону спрямовано забезпечення механізму, що реалізовуватиме принцип 

―забруднювач платить‖, й те водночас покликаний дати можливість загрязнителю забезпечити залучення 

необхідних коштів у будівництво очисних споруд, впровадження безвідхідних технологій й забезпечення тих 

заходів, необхідні охорони навколишнього природного середовища. 

Більшість екологічних проблем, з якими ми сьогодні зіштовхнулися, мають глибоке коріння і дісталися ―у 

спадок‖ радянських часів. Радикальні ринкові реформи низка економічних криз сприяли загострення негараздів у 

сфері екології, розбалансуванню процесів управління і функцію контролю, сприяли протиставлення екологічних 

інтересів економічним. Результат - повсюдне погіршення якості довкілля, деградація відновлюваних і зменшення 

невозобновимых природних ресурсів, зростання кількості екологічно обумовлених захворювань, і реальна загроза 

генофонду населення. Не можна забувати і значної інерційності екологічних процесів. За нашу бездіяльність 

сьогодні розплачуватимуться наші діти та онуки. 

Екологічна безпеку - важлива складова національної стратегії безпеки. Забезпечення екологічної безпеки 

й реалізація конституційного громадян на здорову довкілля – ось ті основні завдання, що їх вирішено у процесі 

формування екологічного законодавства. 

У цьому хочу зупинитися наступних проблемах, які надаються дуже важливими й актуальними. 

Одна з самих життєво важливих проблем. Питна вода. Чиста вода потрібна всіх людей, адже 80 відсотків 

хвороб людини тим чи іншим чином пов'язані з погіршенням якості питної води. 

Далі - радіаційне забруднення територій. Гонитва над озброєннями й недосконалість технології 

залишили нам таке спадщину, знайомство з якою примушує думати у тому, як очистити територію від 

радіоактивних відходів минулих років. Це наслідки Чорнобильської аварій. Ось що потрібно і шукати шляхи 

вирішення питання. 

Є ще кілька дуже серйозні проблеми. Приміром, захист повітряного басейну, захист від шуму, вібрації, 

проблема енергоінформаційного впливу та інші. Але, вважаю, що вони залишаться невирішеними, коли ми не 

створимо надійний екологоекономічний механізм охорони навколишнього середовища. Зараз збір платежів вкрай 

недостатній. 

Забруднення навколишнього середовища країни, попри різкий промисловий спад, триває, а Витрати 

запобігання і ліквідацію наслідків екологічних порушень зменшуються як шагренева шкіра. Ще гірша справа з 

аварійними викидами та скидами шкідливі речовини. Практично припинилися компенсації постраждалим від 

аварійного забруднення середовища. Система платежів за забруднення, яка налічує уже десять років, не вирішує 

цієї проблеми. Адже поруч із бюджетними є держава й небюджетні механізми розв'язання проблеми. 

Реальність така, що за умови постійного дефіциту федерального бюджету перехід економіки нашої 

країни до ринкових відносин супроводжується різким скороченням бюджетних коштів, виділених на охорони 

навколишнього середовища. Так було в 1994 року забезпечення екологічних завдань природно-ресурсного блоку 

було лише 0,6% видатковій частині бюджету, 1996 року ця частка дорівнювала 0,5%, а наступні роки - 0,4%. Це 

значно нижчий рівня належного забезпечення екологічну безпеку. 

Потрібно, ясна річ, шукати та інші джерела витрат у екологічних програм. Але це у жодному разі не Плата 

ввезення відходів, як намагаються уявити наші опоненти, але цілком то, можливо нормальний оборот палива, 

виробленого в нас у країні. Я проти паніки навколо атомних станцій. В Україні країни від неякісного алкоголю гине 

кілька десятків тисяч разів більше людей, ніж від радіації. Від неякісної питної води, забрудненого повітря, 

епідеміологічних лих захворюваність й дитяча смертність кілька десятків тисяч разів вищих, ніж від радіації. Так 

дістатися крайності, можна й електрику заборонити за тією ж причини, від нього пожежі трапляються й люди 

гинуть. 

Через використання природних ресурсів треба і платити серйозно. Це - наша позиція. 

Поки політика у сфері користування на природні ресурси не стимулює їх збереження та раціональне 

використання. Навпаки, економіки спостерігається хижацька експлуатація природно-ресурного потенціалу, а 

плату ресурси - сміховинна. Екологічний податок як стимулятор, з одного боку, звісно, може обмежувати 

небезпечні форми природокористування, але з іншого боку, він має стимулювати діяльність із охорони 

навколишнього середовища. 

Головним чинником зупинки деградації біосфери і його наступного відновлення є формування основ 

екологічної культуру народів Землі, включаючи екологічна освіта (виховання) підростаючого покоління, екологічне 

освіту населення. Адже метою та очікуваним результатом екологічного освіти є формування екологічної культуру 

особи й суспільства загалом, виховання відповідальності в людини на вирішення екологічних проблем, завдань 

сталого розвитку біосфери й суспільства. Тому необхідність екологічного освіти сприймається суспільством як 

головний чинник колективної безпеки все. 

Адже лише екологічно грамотний діяч будь-якого рангу зможе екологічно грамотно управляти в дорученої 

йому сфері; лише екологічно грамотний законодавець екологічно грамотно відкоригує правового поля країни; 
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лише екологічно грамотні батьки воспитают екологічно грамотне покоління; лише екологічно грамотне 

суспільство не допустить екологічних катастроф будь-якого масштабу на заставу виживання і процвітання 

майбутніх поколінь людства. 

Екологи вже 40 років б'ють на сполох, закликаючи людство зупинитися від самознищення. Шкідливість, 

завданий середовища проживання, бумерангом б'є людині - невід'ємною мислячої, тож і небезпечної частини 

Природи. Зараз людству потрібно навчитися виживати у довкіллі, якість якої, варто навчитися покращувати і 

большє нє експериментувати з підкоренням Природи. Тобто, від споживчого стереотипу поведінки стосовно 

Природі необхідно відмовитися як від самогубного, потрібно свідомо перевести вектор суспільного телебачення і 

особистісного світогляду на виживання у навколишньому середовищі: поліпшуючи її - покращувати якість 

власного життя; адже забезпечити особисте порятунок від екологічної небезпеки - отже забезпечити екологічну 

безпеку країни. 

 Отже, екологічне світогляд, екологічна культура стають защитно-приспособительным механізмом 

виживання чоловіки й суспільства на масштабах планети, країни, регіону. Тому формування основ екологічної 

культуру у вигляді екологічного освіти і освіти неспроможна обмежитися лише вивченням предмета ―Екологія‖, 

воно всеохопливо: всі прошарки населення, всі сфери життя, кожен вік. Це повинні заважати зрозуміти, особливо 

особи, котрі приймають рішення, і, суб'єкти законодавчої ініціативи, керівникам і спеціалістам органів виконавчої, 

щоб регулювання цієї життєво важливою сфери звести до рангу державної політики. Із вступом з названого 

Закону буде введено на дію гуманітарний механізм забезпечення екологічну безпеку країни й кожного її 

громадянина. 
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  Актуальність даної теми полягає в тому, що після обрання Україною курсу на вступ до Європейського 

Союзу, перед нашою державою були поставлені цілі та завдання, які передбачають політичні, економічні, правові 

зміни. Міжнародні економічні зміни передбачають реформацію економічної системи, соціальних стандартів, 

стандартів здійснення державного контролю, а також адаптацію нормативно-правових норм політики держави в 

абсолютно усіх сферах соціально-економічного устрою. Для забезпечення належного реформування податкового 

законодавства в умовах євроінтеграції, потрібно використовувати досвід розвинених європейських країн по 

відношенню до політики у цій сфері, а також усунення основних проблем податкової системи України з 

урахуванням вимог Європейського Союзу. 

       Правовою основою відносин між Україною та ЄС є Угода про партнерство та співробітництво (УПС) від 

16 червня 1994 року (набула чинності 1 березня 1998 року), яка започаткувала співробітництво з широкого кола 

політичних, торговельно-економічних та гуманітарних питань [1]. 

Підписавши Угоду про Асоціацію чи Отримавши статус країни-члена ЄС,  всі країни розраховують на 

збільшення іноземних інвестицій у розвиток економіки, що є підґрунтям для підвищення життєвого рівня 

населення, а також стає потужним стимулом для проведення активної реформи системи державного управління, 

наближаючи її до європейських стандартів. 

Україна прагне стати повноправним учасником міжнародної економічної організації, тому вже тепер 

потрібні форми обміну податковою інформацією, здійснення податкового аудиту, постає необхідність 

адаптування вітчизняного податкового і митного законодавства до міжнародних норм права у зазначених 

галузях.[3] 

Ефективна податкова система визначається рівнем податкових надходжень до Зведеного державного 

бюджету України. Податки забезпечують формування фінансової бази держави. За 2007 - 2009 рр. середня 

частка податкових надходжень у доходах Зведеного бюджету України склала 72,5 % (риc.1), що є свідченням 

залежності податкової політики від економічної ситуації в країні [4]. 

В залежності від економічних, соціальних, політичних причин структура податків видозмінюється. Шляхом 

проведення конкретної податкової політики держава вирішує завдання: заохочення внутрішнього споживача чи 

навпаки, його обмеження, стимулювання інновацій, розвиток соціальної та економічної структури взагалі в 

державі чи в регіонах. 

Ідея Євроінтеграції за останні роки набула широкої підтримки зі сторони громадськості. Євроінтеграція є не тільки 

головною зовнішньополітичною метою нашої держави, а й головною метою внутрішньої політики України. 

Податкові системи різних країн різні за своєю будовою та ринковою економікою, вони мають свої особливості. 

Вони суттєво різняться за структурою податків, способом стягнення, складом податків, але можна і знайти спільні 
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сторони такі як: пошук шляхів збільшення доходу держави, побудова податкової системи такої, щоб 

задовольняла і громадян(платників податків) і державу. 

До стратегічних інтересів України в Європі належать необхідність технологічної модернізації вітчизняного 

виробництва, можливість оволодіння наукомісткими технологіями. Ю. В. Палагнюк у цьому контексті наголошує, 

що: «потрібна зміна інерційного індустріального розвитку на розвиток інноваційний, який би відповідав вимогам 

сучасного етапу науково-технічної революції» [2]. 

Євроінтеграційний процес – це довготривале, складне просування України, перетин Рубікону, який буде 

свідчити про рішучий крок вперед на шляху до благополуччя. Постає питання проведення кодифікації 

податкового законодавства України, який буде містити у собі принципи податкової політики Євросоюзу. 

Просування повинно бути поступовим та якісним. Необхідно реформувати податкової системи яка б сприяла 

створенню сприятливих умов, для ведення бізнесу, збільшення податкових надходжень до усіх рівнів бюджету. 
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  Поширення серед зацікавленого кола науковців і фахівців з розбудови «силового блоку» держави деяких 

теоретичних міркувань і наукових положень у підході щодо визначення наукової сутності та змісту діяльності 

спецслужб і правоохоронних органів у межах визначених організаційних форм виконавчого механізму системи 

забезпечення безпеки громадської, державної, господарської діяльності, захисту національних та корпоративних 

інтересів – це э метою цієї доповіді. 

Важливе місце займає свідоме неупереджене розуміння дослідником природи виникнення і механізму 

взаємодії сукупності економічної, політичної, ідеологічної, соціальної, криміногенної та інших видів обстановок. 

Зазначену сукупність обстановок у спецслужбах і правоохоронних органах, як правило, фахівці багатьох держав 

визначають (з незначними розбіжностями у змісті) через поняття «оперативна обстановка». Саме оперативна 

обстановка є тим чинником, котрий впливає на формування ідеології, тобто концептуальних основ побудови 

відповідної системи національної безпеки, визначення функцій відповідних складових елементів (підсистем) 

механізму і методів реалізації політики в галузі національної безпеки. Саме оперативна обстановка визначає 

ризики, небезпеки, виклики та загрози національній безпеці та життєво важливим інтересам. Відповідно до них 

розбудовується й система забезпечення національної безпеки держави. 

Певна група фахівців і політиків стверджує, що нинішня оперативна обстановка нагально вимагає 

формування системи національної безпеки за європейськими стандартами. А хто може навести ці стандарти? Їх 

немає. На Заході також, як і на Сході та Півночі латають застарілі системи безпеки. Ніхто не очікував, що так 

швидко зникне Радянський Союз та система «блокового протистояння» світових сил. Ніхто до цього не готувався. 

Наявні, в тому числі й закриті матеріали, з якими довелося автору ознайомитися, свідчать про те, що, не 

зважаючи на наявність розроблених після 1945 року за участю американських військових стратегів багатьох 

програм ведення ядерної війни проти СРСР на випадок «радянської агресії проти держав Заходу», ні одна 

державна програма США, Великої Британії, Німеччини, інших країн НАТО і Франції – окрім ослаблення – у 

кінцевому рахунку – розчленування СРСР не передбачала, як це сталося у серпні 1991 року. Зокрема, ЦРУ та 

інші спецслужби США не мали від уряду завдання на розробку сценаріїв подій на випадок розвалу Радянського 

Союзу. Принаймні для правлячих кіл Франції це був шок. Певні політичні сили Франції намагалися протидіяти 

розпаду СРСР і навіть спробували у лютому 1991 році вплинути на М. Горбачова щодо вжиття ним радикальних 
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заходів із застосуванням всіх наявних можливостей КДБ, МВС і Збройних Сил для припинення деструктивних 

процесів у радянському суспільстві [3]. 

Нині між представниками ЄС і НАТО поки що точиться гостра дискусія щодо майбутньої системи 

європейської безпеки. Немає єдиного розуміння ролі структури, успадкованої з часів «холодної війни», у вигляді 

НАТО. Швидкий приплив нових посткомуністичних і пострадянських членів не додали ані могутності, ані новизни 

Альянсу. Швидке розширення НАТО за рахунок так званих «утриманців» призводить до втрати оперативності та 

керованості альянсу. Окрім розмов у НАТО поки що нічого радикального не зроблено в плані модернізації 

озброєння і військових структур для виконання бойових завдань у нових умовах, в тому числі й 

антитерористичних операцій. Устав НАТО не змінений, має редакцію часів «холодної війни». Структури НАТО 

поки що залишаються пристосованими для військового протистояння по лінії «Схід – Захід». 

З припиненням «холодної війни» представники Франції в ЄС наполягають на створенні Європейської 

системи безпеки без американців або з обмеженими їх повноваженнями в межах НАТО. Доцільно нагадати, що з 

1964 року Франція не є членом НАТО, хоча має тісні партнерські відносини. Партнер не пов‘язаний із членами 

Альянсу союзницькими зобов‘язаннями та не відповідає за некоректну поведінку союзників. Такий статус відносин 

повністю задовольняє національні інтереси Франції. Представники Німеччини, не заявляючи в голос, на ділі 

підтримують французькі ініціативи. Неспроста у 1996 році в Страсбурзі був укладений політико-стратегічний 

альянс, так званий тріумвірат «Франція – Німеччина – Росія». Його учасники заявили, що саме ці три великі 

європейські держави без американців мають формувати континентальну систему безпеки. Ще раніше у 1993 році 

був утворений тріумвірат «Веймарський трикутник» – Франція – Німеччина – Польща. Дослідники сходяться у 

висновках, що зазначені заходи проводяться в межах цивілізаційного проекту «континентальних сил» щодо 

створення так званої «Євразійської імперії» по лінії «Париж – Берлін – Москва – Пекін – Токіо» без американців 

[4]. 

З жовтня 1991р. по листопад 1996р. за ініціативою групи депутатів Національних зборів із парламентської 

фракції дружби «Франція – Україна», депутатів Європарламенту, вищих військових чинів, представників 

спецслужб, ВПК та інших верств ділових кіл Франції разом із колегами із ФРН проводилися подібні «Веймарський 

трикутник» заходи щодо створення політико-економічного тріумвірату «Франція – Німеччина – Україна», проте з 

причини пасивного ставлення української сторони (зокрема з боку МЗС і МО України, де домінують 

проатлантисти) до запропонованої французькими партнерами ідеї та надмірної демонстрації у цей період 

проамериканської орієнтації у зовнішній політиці українських правлячих кіл у листопаді 1996 р. іноземці 

відмовилися від продовження контактів з українською стороною на користь розвитку відносин у тріумвіратному 

процесі з Польщею і Росією. З цього моменту Україна втратила на далеку перспективу реальну підтримку з боку 

Франції та Німеччини в політиці входження її в європейські структури. Саме цим може пояснюватися така 

негативна позиція щодо нинішніх намірів України стати повноправним членом структур загальноєвропейської 

інтеграції з боку певної частини впливових чиновників із ЄС, де французькі представники займають ключові 

позиції впливу. 

Висновки 

Викладені у цій доповіді наукові положення мають розумітися як свідчення того, що в Україні для: 

    високо професійного рівня, заснованого на справжніх наукових підвалинах, 

    відтворення цілісної у всіх деталях картини та висвітлення в динаміці процесу розвитку сучасної розвідувальної 

та контррозвідувальної діяльності як особливого явища правовідносин у соціально-політичній і міжнародній 

сфері, 

    системного і неупередженого визначення серед природних негативних чинників штучних факторів впливу на 

нинішні процеси в економічному і соціально-політичному житті, а також на формування несприятливих правових 

засад розвитку українського суспільства, спровокованих розвідувальною діяльністю іноземних партнерів у рамках 

довгострокових «таємних операцій», – автором та його однодумцями формується власна наукова школа, котра 

ставить за мету заснування повнокровної фундаментальної правознавчої науки «Теорія розвідувальної діяльності 

суб‘єктів міжнародно-правових відносин» (ТРД СМПВ). 

Реалізація цього проекту зробить значний практичний крок у забезпечення безпеки громадянина, суспільства і 

держави. 
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  Події останнього року в Україні яскраво засвідчили той факт, що організований тиск громадянського 

суспільства є силою, яка здатна впливати на владно-політичні рішення в державі.  Системні дії громадських 

організацій та активістів, постійний пильний контроль з боку незалежних ЗМІ послужили поштовхом до зміни 

законодавства та до демократизації системі влади. 

Основою всієї демократичної системи є гарантія  правової держави своїм громадянам рівного і вільного 

права на участь в ухваленні рішень. З цього погляду кожний громадянин повинен мати реальну можливість брати 

участь у політичному процесі: від пасивного споглядання до високої політичної та економічної активності. Будь-

яке державне рішення  може і зачіпати й інтереси окремих громадян, різних прошарків населення  і регулювати 

окремі види їх діяльності. Виникає  зацікавленість суб'єктів політичних відносин в ухваленні конкретних рішень, які 

відповідали б їхнім інтересам, і як наслідок –  тиск на структури влади, посадових осіб, засоби масової інформації 

для ухвалення бажаного результату [3]. 

Інститут лобізму як політичне явище є суттєвим чинником  існування сучасної демократії. Виникнувши як 

специфічний інститут  політичної системи для впливу приватних і громадських організацій («груп тиску») на 

процес ухвалення рішень органами державної влади з питань внутрішньої і зовнішньої політики, інститут лобізму 

спроможний виконувати функцію узгодження суспільних інтересів, доповнювати собою конституційну систему 

демократичного управління [1, c. 4]. 

―Лобізм‖ – це спроба організацій або окремих громадян впливати не тільки на ухвалення, відхилення, чи 

зміну законів у парламенті, а також спроба впливати на адміністративні рішення уряду, спираючись на підтримку 

не тільки обраних депутатів, а й різних політичних партій, державних і недержавних установ та підтримку 

громадськості через засоби масової інформації.   До лобістів належать передусім представники профспілок, 
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ділові асоціації, громадсько-політичні об'єднання, комітети, громадські активісти. Лобістські організації ставлять 

своєю метою  здійснювати вплив на законодавчі акти, діяльність партій, результати виборів. 

Лобізм у його позитивному сенсі постає життєво необхідним інститутом демократичного процесу, бо є 

системою організаційного оформлення представництва різноманітних групових інтересів, формою законного 

впливу груп тиску на прийняття управлінських рішень державних органів із метою задоволення інтересів певних 

соціальних структур (організацій, територіальних асоціацій, верств суспільства тощо) [4]. 

Вплив на законодавчі органи є найбільш поширеним і ефективним механізмом, який вимагає 

систематичності та професійності. Так, громадські організації беруть участь в розробці законів та законопроектів, 

проводять їх громадську експертизу, публікують заяви та звернення до громадян по різним питанням в ЗМІ, 

організовують громадські дії (пікети, акції, семінари), лобіюють конкретні пропозиції в органах державної влади 

через депутатів, проводять моніторинги здійснення рішень, опитування, аналізують досягнуті результати. В 

Україні громадські організації офіційно не мають права на здійснення законодавчої ініціативи. Тому лобізм є 

єдиним шляхом представлення інтересів громадських організацій. Значення громадських організацій та активістів 

значно зросло в Україні за останній рік.   

В сучасних умовах громадські організації в Україні мають стати проміжною ланкою між державою і 

громадянином. Вони покликані обстоювати інтереси людини, лобіювати принципові позиції певного соціального 

прошарку або групи. Свобода асоціацій і повага до їхніх прав забезпечує державі гармонійне об'єднання інтересів 

різних прошарків і груп суспільства – основу стабільності [1, c.12].  
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  З часів своєї незалежності  Україна, більшість часу, стояла на роздоріжжі обираючи між проєвропейською 

та проросійською політикою будування та розвитку держави. З 2004 року, Законом України  «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» було 

проголошено пріоритетний напрям зовнішньополітичного курсу держави - Інтеграція України до Європейського 

Союзу[1]. Саме через дану адаптацію відбувається зближення обох правових системи. Адже відповідно до ст. 9 

Конституції України ратифіковані українським парламентом міжнародні договори стають частиною національного 

законодавства України[2]. З цього моменту євроінтеграція є головним і незмінним зовнішньополітичним 

пріоритетом України, основою економічної та соціальної стратегії розвитку України. На сьогоднішній день 

розвиток політичного діалогу між нашою державою та Європейським Союзом базується на угоді про партнерство 

та планах  дій у рамках Європейської політики сусідства, що має сприяти посиленню співпраці між Україною та 

Європейським товариством.  

На фоні подій які трапилися в Україні за останній рік, а саме, підписання асоціації з Європейським 

Союзом, тема європейської інтеграції є однією з найважливіших на даному етапі існування нашої держави.   

Сучасний підхід ЄС до України стає гнучкішим, але вимагає все більше відповідальних кроків з боку нашої 

держави. Одним з цих важливих кроків є підписання та виконання люстраційного Закону України «Про очищення 

влади». В преамбулі встановлюється, що даний закон визначає правові та організаційні засади проведення 

очищення влади (люстрації) для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав 

людини в Україні[3]. 

            Такий закон є більш ніж доцільний, оскільки всі проблеми держави в різних сферах її існування на пряму 

залежить від уповноважених керуючих осіб та органів влади, які не сумлінно виконують поставлену роботу та 

перевищують свої повноваження. Закон України «Про очищення влади» повинен стати першим кроком держави 

до подолання цієї проблеми, оскільки його основна мета - це встановлена цим Законом або рішенням суду 

http://www.viche.info/journal/1857/
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заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі)  (крім виборних посад) в 

органах державної влади та органах місцевого самоврядування[3]. Метою цього закону є підвищення якості влади 

- цього можна досягти шляхом масштабного оновлення еліти - управлінської, політичної і так далі. І цей закон, при 

всіх його недоліках, він, все-таки, спрямований на головне - оновлення політичної еліти в Україні. 

    Закон можна розглядати у трьох площинах – юридичній, загальнолюдській, а також суспільній та 

державної корисності. Слід визначити  декілька найбільш важливих проблем, які яскраво виражені в даному 

законі.  Так однією з головних вад є те, що виборні посади не потрапляють під закон «Про очищення влади», 

скажімо, міські голови або депутати Верховної Ради не можуть бути люстровані. Позбавити народного депутата 

мандата можна, як і раніше, тільки рішенням суду і голосуванням у Верховній Раді, кажуть політологи. Інших 

обраних посадових осіб можна контролювати за допомогою правоохоронних органів, прокуратури та 

антикорупційних структур. Цю проблему можна вирішити за допомогою внесення змін в закон, а саме розширення 

претендентів на люстрацію.  

Також суттєвою проблемою закону «Про очищення влади», є відмова від створення єдиного цільного 

неупередженого органу,   який би виконував умови та застосовував всі необхідні міри при проведенні заходів 

люстрації.  В цьому ж законі головним органом щодо проведення люстрації виступає міністерство юстиції України, 

в той час як відповідно до керівних принципів Ради Європи щодо проведення люстрації у відповідності до 

принципу верховенства права, що затверджені Парламентською асамблеєю Ради Європи, люстрація може 

проводитися виключно незалежним, спеціально утвореним для цього органом влади. Такі умови повинні 

допомогти у цьому процесі, а саме уникнути багатьох проблем при люстрації, таких як, різноманітне тлумачення 

та застосування закону, вибіркове переслідування, прийняття політично вмотивованих чи інших необ‘єктивних 

рішень тощо. Як і до критеріїв самого органу, так і до критеріїв підбору членів люстраційних комісій повинно 

приділятися багато уваги. Так наприклад, спираючись на досвід країн, що вже провели реформи у владних рядах 

за допомоги люстрації, як правило членами ставали людей зі значним авторитетом серед громадян, тому що 

процес повинен бути прозорим і так само визивати довіру у пересічних громадян. 

Звернувши увагу на існуючі недоліки, слід зробити висновки, що даний закон далеко не ідеальний і 

потребує детальнішого розгляду та внесення змін. Слід деталізувати та розширити пункти, які стосуються осіб, 

що підлягають люстрації. Також необхідно розглянути питання щодо основного люстраційного органу та його 

членів. Така реформація стане запорукою успішного втілення даного закону, яке полегшить та прискорить вступ 

України до Європейського Союзу. 
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Забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний та правовий простір з метою 

набуття членства в Європейському Союзі (далі – ЄС) є однією з основних засад зовнішньої політики нашої 

держави, яка була закріплена у ст. 11 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 

2010 року. При  цьому закріплюється позаблоковий статус України та пріоритетність участі у вдосконаленні та 

розвитку європейської системи колективної безпеки, продовження конструктивного партнерства з Організацією 

Північноатлантичного договору [1]. Необхідно зазначити, що рух у європейському напрямку незалежної України 

розпочався не з прийняттям цього закону. До цього моменту був прийнятий цілий ряд нормативно-правових актів 

та міжнародних договорів, які визначали як мету інтеграцію України у європейську спільноту та встановлювали по 

кроках відповідні плани дій.  

Першим документом, який визначав відносини між Україною та Європейським Союзом була Угода про 

партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 

червня 1994 року, яка набула чинності 1 березня 1998 року [2]. Під Європейськими Співтовариствами мались на 

увазі Європейське економічне  співтовариство,  Європейське співтовариство  по  вугіллю  та  сталі,  Європейське 

співтовариство по атомній енергії, на основі яких і був створений Європейський Союз. Ця Угода була укладена на 

початковий період  тривалістю  10 років, було передбачено автоматичне подовження на один рік,  якщо одна із 
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Сторін  за  шість  місяців  до  закінчення  строку  дії  Угоди  не сповістить   іншу   Сторону  у  письмовій  формі  про  

свій  намір денонсувати Угоду. Саме на заміну цієї угоди сторони і прагнули укласти Угоду про асоціацію Україна-

ЄС. 

Указом Президента України від 11 червня 1998 року №615/98 була затверджена Стратегія інтеграції 

України до Європейського Союзу [3], яка визначала основні напрями інтеграційного процесу. Серед напрямів на 

першому місці була зазначена адаптація законодавства України до законодавства ЄС, забезпечення прав 

людини. 

На виконання цієї Стратегії 18 березня 2004 року був прийнятий Закон України «Про Загальнодержавну програму 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» [4] та Постанова Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 15 жовтня 

2004 року №1365 [5]. 

Метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу є досягнення 

відповідності правової системи України законодавству ЄС (acquis communautair) з урахуванням критеріїв, що 

висуваються Європейським Союзом до держав, які мають намір вступити до нього (Копенгагенські критерії). 

Співробітництво між нашою країною та Європейським Союзом також ґрунтується на Плані дій Україна – ЄС у 

сфері юстиції, свободи та безпеки, затвердженому 18 червня 2007 року у Люксембурзі на засіданні Ради з питань 

співробітництва між Україною та ЄС. На виконання цього Плану були укладені Угода про реадмісію осіб, 

ратифіковану Законом України від 15 січня 2008 року, Угода про спрощення оформлення віз, ратифікована 

Законом України від 15 січня 2008 року (зі змінами від 23 липня 2012 року, які внесені згідно з Угодою, яку 

ратифіковано Законом від 22 березня 2013 року); Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про 

стратегічне співробітництво. 8 грудня 2011 року була парафована угода про співробітництво з Євроюстом [див. 6].   

Наступним значним кроком у розвитку відносин між Україною та ЄС стало схвалення 15 травня 2012 року 

на засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС Порядку денного асоціації Україна – ЄС. Метою 

цього документа було – підготувати та сприяти набуттю чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  

Система координації співробітництва між Україною та ЄС включає саміти Україна-ЄС на вищому 

політичному рівні та консультації на рівні профільних міністрів. За результатами XVI саміту ЄС – Україна від 25 

лютого 2013 року у Брюсселі була зроблена Спільна заява про те, що сторони налаштовані на підписання Угоди 

про асоціацію. Ця подія повинна була відбутися на саміті «Східне партнерство» у Вільнюсі у листопаді 2013 року. 

Для досягнення цієї мети в Україні був складений План першочергових заходів щодо інтеграції України до 

Європейського Союзу на 2013 рік, який був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 

лютого 2013 року. Рада національної безпеки і оборони винесла рішення «Про невідкладні заходи щодо 

європейської інтеграції України», яке було введено в дію Указом Президента України від 12 березня 2013 року 

№127/2013. Кабінету Міністрів України розпорядженням від 25 березня 2013 року №157-р. затвердив План 

заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу.[6] Підписання Угоди про асоціацію у листопаді 2013 році не відбулось, що 

викликало значні політичні зрушення у нашій країні.  

В результаті 21 березня 2014 року відбулось підписання політичної частини, а 27 червня 2014 року – і 

економічної частини Угоди  про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством 

з атомної енергії і їхніми державами-членами. [7] 

Вступ до Європейського Союзу відбувається в кілька етапів, серед яких підписання Угоди про асоціацію є 

лише першим. Україна ще повинна подолати великий шлях до цього, і значний обсяг роботи при цьому складає 

приведення нашого національного законодавства у відповідність до вимог ЄС.  
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  Україна з моменту здобуття незалежності намітила шлях на своє європейське майбутнє. Європейський 

Союз (далі – ЄС) визнав Україну партнером у міжнародних відносинах після проголошення нею незалежності у 

1991 р. Спеціальна декларація ЄС щодо України відзначила демократичний характер Всеукраїнського 

референдуму і закликала Україну підтримувати з ЄС діалог. 

Вже в 1992 р. відбулася перша офіційна зустріч в рамках Україна – ЄС між першим Президентом України 

Л. Кравчуком та Головою Єврокомісії Ж. Делором за результатами якої в 1993 р. і в Києві відкрилося 

представництво Комісії Європейських Співтовариств [2, с. 197]. 

В 1993 р. Україною було ратифіковано три конвенції: Європейську конвенцію про основні принципи 

транскордонного співробітництва між територіальними общинами та органами влад 1980 р.; Європейську 

конвенцію про інформацію щодо іноземного законодавства 1978 р; Конвенцію, що засновує Європейську 

Організацію Супутникового Зв'язку "EUTELSAT" 93 р. 

Значним проривом в розвитку двосторонніх відносин між Україною та ЄС стала Угода про партнерство та 

співробітництво від 16 червня 1994 р., процес ратифікації якої тривав 4 роки і був повністю завершений 1 березня 

1998р.  

Відповідно до ст. 87 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС утворено Комітет з 

питань співробітництва між Україною та ЄС, який складається з представників Уряду України та представників 

членів  Ради ЄС і членів Європейської комісії. На сьогодні в рамках цього комітету створено та діє 7 підкомітетів, 

засідання яких відбувається раз на рік [1]  

 Цією угодою було визначено 28 сфер в яких ЄС та Україна домовилися збільшити та розширити взаємне 

співробітництво, пріоритетними напрямками такого співробітництва стали: енергетика, торгівля та інвестиції, 

юстиція та внутрішні справи, наближення законодавства України до законодавства Євросоюзу, охорона 

навколишнього середовища, транспортна сфера, транскордонне співробітництво, наукова співпраця, технології 

та космос. Відповідно до ст. 7 цієї угоди, Україна та ЄС сторони проводять консультації на найвищому 

політичному рівні у разі такої необхідності (саміти), перший з яких відбувся 1997 р. у Києві, під час якого Л. Кучма 

підтвердив європейський вибір України [3]. 

Починаючи з 1997 р. саміти Україна – ЄС проводяться кожного року почергово в Україні та країнах ЄС. 

Засідання самітів проводяться за участю Президента України, Президента Європейської Ради та Президента 

Європейської Комісії.. Під час другого саміту 1998 р. в столиці Австрії Відні Україна вперше заявила про бажання 

набути статус асоційованого члена в ЄС. Під час проведення третього саміту 1999 р., були закладені підвалини 

щодо запровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Також під час проведення третього саміту ЄС 

підтвердив намір сприяти вступові України до Світової організації торгівлі, до якої Україна вступила 5 лютого 2008 

р., шляхом підписання угоди про вступ до цієї організації, яка була ратифікована Верховною Радою України, після 

спливу 5 місяців з дня підписання.  

7 травня 2009 р. Україна стала учасницею ініціативи ЄС «Східне партнерство» – зовнішньополітична 

ініціатива Європейського Союзу, яка поширюється на 28 держав-членів ЄС та шість східноєвропейських сусідів 

ЄС – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну[3]. Метою «Східного партнерства» є 

підтримка реформ у економічних, соціальних та політичних сферах в партнерських країнах задля приведення їх у 

відповідність до стандартів Ради Європи та ЄС. ЄС пропонує своїм партнерам нові угоди асоціації, що можуть 

включати договори щодо зони вільної торгівлі для тих країн, які здатні й прагнуть до цього; поступову інтеграцію в 

економіку ЄС; полегшення подорожування до ЄС шляхом послідовної лібералізації візового режиму, що 

супроводжуватиметься заходами по боротьбі з нелегальною імміграцією [4]  

30 березня 2012 р. було парафовано угоду про асоціацію України та ЄС, наступним кроком мало бути 

підписання сторонами угоди. Але 29 листопада, на саміті в Вільнюсі тодішній, Президент України В. Янукович 

відмовився підписувати угоду про асоціацію. 

21 березня 2014 року було підписано політичну частину Угоди про асоціацію з ЄС, в якій були відсутні ряд 

положень що стосувалися: співробітництва в сфері юстиції, свободи та безпеки, про торгівлю і торгівельні 
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відносини, про економічне та галузеве співробітництво, про фінансове співробітництво та боротьбу з 

шахрайством. 

Підписання економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС відбулося 27 червня 2014 р. Ця угода 

покликана замінити  Угоду про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС, та передбачає створення 

зони вільної торгівлі. Для вступу цієї угоди в силу потрібно щоб її ратифікували: Україна, 28 країн–членів ЄС, 

Європейська спільнота з атомної енергії та Європарламент. Станом на 27 листопада 2014 року її ратифікували 

Україна та 9 країн–членів ЄС. 

Підписання Угоди про асоціацію з ЄС є вагомим кроком для подальшого вступу України до ЄС, але для 

цього потрібно провести ряд заходів визначених Європейською спільнотою та спрямованих на покращення 

економічної, соціальної, медичної, правової сфер функціонування держави шляхом проведення відповідних 

реформ. 
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  Досліджено становлення співробітництва України з Міжнародним валютним фондом та запропоновано 

перспективи їх співпраці.  
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Постановка проблеми. Міжнародний валютний фонд — це валютно-фінансова організація міжурядового 

співробітництва. Україна  стала  членом  Міжнародного  валютного  фонду(МВФ) у 1992 р.  З 1994  року,  

активізована велика кількість кредитних програм. Співробітництво  України  з  МВФ  було  зосереджено  на  

наданні  допомоги, що спрямована  на  усунення  загроз  стабільності  та  вирішення внутрішніх  проблем,  

пов‘язаних  з  макроекономічною та мікроекономічною політикою. Останнім  часом  виникають суперечки щодо 

необхідності  подальшої  співпраці  України  та  МВФ, зокрема з питання кредитування.  Необхідність розв‘язання 

цих питань потребує знаходження перспектив співпраці МВФ з Україною. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання  взаємовідносин  України  з  МВФ  постійно перебували  

і  продовжують залишатись в центрі  уваги  науковців, політиків,  урядовців. Дослідженням  даної теми  

займаються  такі  вітчизняні  вчені:  Л.О. Гришина, П.М. Карась, Ю.В. Мирошниченко, А.Я. Поповська, Є.В. Скляр, 

В.М. Черешня та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження становлення співробітництва МВФ та України і 

визначення перспектив їхньої подальшої співпраці. 

Виклад основного матеріалу. Діяльність МВФ спрямована на виконанні організацією наступних основних функцій:  

- нагляд - функція МВФ, що дозволяє здійснювати спостереження за політикою країн-членів в галузі 

встановлення валютних курсів і пов'язаної з нею макроекономічною політикою; 

- фінансова допомога - використання фінансових ресурсів МВФ країнами-членами, що зазнають труднощі 

з фінансуванням платіжного балансу;  

- технічна допомога - сприяння МВФ країнам-членам у сфері грошової, валютної політики та банківського 

нагляду, бюджетної і податкової політики, статистики, розробки фінансового та економічного законодавства і 

підготовки кадрів; 

- випуск спеціальних прав запозичення  - міжнародних резервних активів, що періодично розподіляються 

між країнами-членами пропорційно їх квотам у МВФ.  

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/
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У своїй діяльності МВФ керується статутом, відомим під назвою статті угоди МВФ (статті). Згідно зі 

Статутом, метою створення МВФ було сприяння міжнародному валютному співробітництву та стабілізації валют, 

створення багатосторонньої системи платежів і розрахунків, підтримання рівноваги платіжних балансів країн-

членів Фонду, вжиття системи заходів, спрямованих на регулювання валютних ресурсів, підвищення ступеня 

конвертованості валют, надання короткострокових кредитів своїм членам на реорганізацію економіки, на 

ліквідацію валютних обмежень, організацію консультативної допомоги [2]. 

За  час  своєї  діяльності  МВФ  перетворився  в достовірно  універсальну  організацію,  досяг  широкого  

визнання  як  головного  наднаціонального  органу регулювання  міжнародних  валютних  відносин,  

авторитетного  центра  міжнародного  кредитування, координатора  міждержавних  кредитних  потоків  і  гаранта  

платоспроможності  країн-позичальниць. Кожна країна-учасниця, вступаючи у Фонд, робить відповідний внесок, 

який визначається встановленою квотою. Розмір такої квоти, що переглядається з періодичністю у п'ять років, 

розраховується на основі оцінки економічного потенціалу окремих країн у світовому господарстві. Відносно 

розміру квот визначається «вага» голосу кожної країни в керівництві Фондом та обсяг її можливих запозичень. 

Ставши членом МВФ, Україна водночас увійшла до структури Світового банку, їй виділено квоту в 10 678 акцій на 

загальну суму в 1,3 млрд. дол. США. Валютну готівку за членство України в банку на суму 7,9 млн. дол. США 

внесли Нідерланди, що є країною-опікуном нашої держави у цій банківській структурі. Одночасно  МВФ  служить  

ключовою  ланкою  системи  регулювання  світової  економіки,  міжнародної координації,  узгодження  

національних  макроекономічних  політик.  Фонд  зарекомендував  себе  активно функціонуючим світовим 

валютним інститутом, нагромадив великий і корисний досвід [1]. 

Систематичну  фінансову  допомогу Україні МВФ надає з 1994 р. Ресурси  Фонду  використовувалися  на  

підтримку урядових економічних і фінансових програм  у  п‘яти  випадках,  у  тому  числі  два запозичення на 

умовах механізму фінансування  системних  перетворень  (СТФ)  і три кредити стенд-бай, що є найстарішою та 

найчастіше уживаною формою кредитування. Крім  цього,  МВФ  надавав  Україні технічну допомогу та сприяв у 

підготовці  кадрів.  Технічна  допомога  мала  кілька  напрямів:  податкова  політика  та  державне управління, 

управління державними  видатками,  ведення  банківських  операцій, аналіз операційної діяльності центрального 

банку, економічна та фінансова статистика [4]. Утім з боку МВФ у навантаження до дешевих кредитів йде досить 

солідний перелік вимог, які повинна виконати країна-позичальник для отримання коштів. Причому  головна  його  

мета –  зовсім  не  поліпшити економіку держави, що потрапила в складне фінансове становище. Фонд, по-перше,  

хоче  забезпечити  для  себе  гарантії повернення коштів, що надаються,  по-друге,  створити  комфортні  умови 

для роботи транснаціональних компаній [2]. 

При наданні кредитів МВФ ставить перед країнами-боржниками деякі політичні та економічні умови, які 

втілюються програмах перебудови економіки. Цей порядок називається принципом обумовленості. Як правило, 

вказані програми охоплюють заходи, що належать до сфери бюджетно-податкової, кредитне грошової політики, 

цінового механізму, зовнішньої торгівлі, міжнародних кредитних та валютно-розрахункових відносин. Вони 

пов'язані зі зменшенням державних витрат, підвищенням податків і ставки позичкового процента, зміною 

валютного курсу та ін..  

У разі одностороннього  розірвання  Україною  договору  про  вступ  до  Фонду – вона не зможе миттєво 

вийти з нього. Країна  не  зможе  погасити  заборгованість  перед  ним.  А  до  врегулювання  проблеми  

заборгованості  перед  МВФ,  держава  не  перестане  бути  членом  цієї  організації. У рамках такої еволюції 

можна зрозуміти відносини МВФ і з Україною. По-перше, Україна як держава поки що фактично не має реального 

доступу на міжнародні фінансові ринки. Зовнішнє фінансування вона може отримати переважно з офіційних 

джерел. А головне офіційне джерело - це МВФ. І навіть можливе однобічне фінансування з боку таких країн, як 

США, Японія, як правило, пов'язане з домовленостями з Фондом. По-друге, політика Фонду, яка проводиться в 

Україні і пов'язана з грошовою підтримкою, спрямована на стабілізацію соціально-економічної ситуації в Україні.  

Протягом 2005 - 2008 років Україну відвідували повномасштабні місії з метою надання технічної допомоги  

в  сфері  управління  державним  боргом  та  розвитку  внутрішнього  ринку  цінних  паперів,  митного  

адміністрування,  монетарної  та  податкової політики. В  Україні регулярно  проходять  консультації за статтею IV 

статуту МВФ, та працюють робочі місії Європейського департаменту МВФ [3].  

Можна виділити такі основні проблеми співробітництва України з МВФ: 

 - випадки використання кредитів не за призначенням;  

- неефективне використання коштів;  

- ігнорування можливості залучення коштів на фінансовому ринку;  

- неможливість реалізації проектів після припинення фінансування;  

- недостатній рівень ноу-хау в проектах тощо .  

Також МВФ не задовольняє розбалансованість Державного бюджету, яка негативно відбивається на 

платіжній дисципліні і рівні процентних ставок; низька якість державних витрат; висока вартість і 

короткостроковість банківських кредитів; нестабільність курсу валюти; значний відплив капіталів [4]. 
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Вирішити ці проблеми можна шляхом підвищення контролю за цільовим використанням ресурсів, 

підвищення інвестиційної привабливості та кредитоспроможності вітчизняних підприємств, ліквідацією корупції,  

диференціювання джерел фінансових коштів за рахунок розширення ринкової складової. Таким чином можливо 

поглибити участь країни на світових фінансових ринках та зменшити залежність економіки України від ресурсів 

МВФ. 

Формально  на  сьогодні  курс  гривні  вважається  нефіксованим,  але  де-факто,  він  є  фіксованим  і  

прив'язаним  до  долара  США,  що  має  негативне значення  для  економіки  України.  У  МВФ  вважають,  що  в  

умовах  післякризового  стану  світової  економіки  фіксований  курс  гривні  тільки  шкодить економіці  Україні  і  

призводить  до  неадекватної  ситуації  у  зовнішній  торгівлі  України,  що  саме  завдячуючи  фіксованому  курсу  

гривні  українські експортери  програють  на  світовому  ринку  через  курс «сильної»  гривні.  І це  дійсно  так.  

Рекомендація  МВФ  загалом  правильна  і  справедлива,  проблема  тільки  в  тому,  що  її  важко  реалізувати  в  

Україні,  через  те,  що  МВФ у  своїх  розрахунках  зовсім  не  помічає  наявності 75  млрд.  готівки  доларів, які 

обертаються на території України [2].  

Таким чином  можна стверджувати, про так звану, співпрацю кабального характеру, у результаті якої, Україна 

стала одним із найбільших боржників МВФ. 

Співпраця з даною організацією має і позитивний характер, зокрема: 

- відбулося формування валютного резерву держави, що дозволило підтримати фінансову стабільність 

країни; 

- хоча й Україні доводиться виплачувати борги за раніше взятими позичками, проте «дешевших» грошей, 

ніж в Світового банку та МВФ не має; 

- розпочато економічні реформи, що дозволило отримати позитивні результати економіки України. 

Теоретично  Україна  могла  б  обійтися  без  грошей  Міжнародного  валютного  фонду.  Серед  

можливих  заходів  прогресивне  оподаткування  найбагатших,  підвищення  розміру  ренти  за  корисні  копалини,  

запровадження  податку  на  велику  нерухомість  та  товари  розкоші,  заморожування  видатків на  утримання  

бюрократії.  Очевидно,  що  фіскальний  ефект  від  таких  альтернативних  кроків  був  би  значним,  і МВФ,  

безумовно,  надав  би черговий транш.  Але  як  бачимо,  що  уряд  вирішив  зменшити  бюджетний  дефіцит  за 

рахунок  широких  верств  населення,  а  саме  підвищивши  пенсійний  вік  та тарифи на комунальні послуги та 

газ [2]. 

Важливим фактором активізації пошуків альтернативних шляхів наповнення держбюджету є настрої в 

українському суспільстві. Існує думка про можливість вирішення даної проблеми шляхом тиску уряду на тіньовий 

сектор. 

Реалізація Україною програм з Міжнародним  валютним  фондом  є  одним  з важливих  факторів  

формування  її  інвестиційного  клімату,  зростання  довіри  до макрофінансової  стабільності  економіки, уряд 

налаштований і надалі співпрацювати з Міжнародним валютним фондом [2]. 

Реалізація Україною програм з Міжнародним  валютним  фондом  є  одним  з важливих  факторів  

формування  її  інвестиційного  клімату,  зростання  довіри  до макрофінансової  стабільності  економіки [4]. 

Висновок. Співпраця  з  Міжнародним  валютним  фондом  дозволить зберегти належний імідж країни,  

що  сприятиме  підвищенню  її кредитного  рейтингу  на  світових  фінансових  ринках,  зменшенню  відсоткових  

ставок  по  кредитах, збереже зацікавленість іноземних інвесторів.  

 Україна  й досі  залишається залежною  від  зовнішньої  допомоги  у зв‘язку з проблемами платіжного  

балансу. В 2011 році МВФ припинила надання кредитів нашій державі, оскільки Україна  не  виконує всі вимоги 

МВФ, то відбувається подальше затримання кредитування.  Дана ситуація погіршує  вирішення  проблем  

платіжного  балансу, враховуючи занедбаний стан економіки та її кризу. 
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  Євроінтеграція вимагає від українських підприємств впровадження змін у сфері управління компаніями.  

Складаючи фінансову звітність за міжнародними стандартами вперше, керівники підприємств та 

бухгалтерські служби можуть стикнутися з рядом проблем основними з яких є наступні: 

– відсутність кваліфікованих фахівців, які можуть розуміти і застосовувати МСФЗ; 

– виникнення додаткових витрат внаслідок потреби у придбанні нового програмного забезпечення, за допомогою 

якого складання звітності значно полегшило роботу персоналу та зменшило можливість допущення помилок; 

– необхідність у зборі додаткової інформації, яку вимагають МСФЗ, включення до посадових обов‘язків 

працівників підрозділів додаткових функцій; 

– складність окремих стандартів [1].  

На сьогоднішній день існує два основних підходи до вирішення питання про переведення фінансової 

звітності на міжнародні стандарти: 

- трансформація бухгалтерської звітності, складеної відповідно до національних стандартів на звітність в 

стандартах МСФЗ; 

- конверсія або ведення паралельно з національними стандартами обліку відповідно до МСФЗ. 

Необхідність застосування МСФЗ на сьогодні - це надійна та зіставна основа для оцінки фінансових 

результатів діяльності та фінансового стану, немож¬ливість без них здійснення порівняльного аналізу в зв'язку з 

відмінностями в бухгалтерському обліку, пошук інвесторами нових ринків інвестування капі¬талу; потреба у 

достовірній та зрозумілій фінансовій інформації [2]. 

Проаналізувавши проблеми трансформації фінансової звітності підприємств України відповідно до 

принципів МСФЗ можна зробити висновки, що використання МСФЗ дає змогу компаніям, зокрема українським, які 

мають інтереси на міжнародному ринку, надати потенційним та наявним інвесторам, кредиторам та іншим 

зацікавленим сторонам прозору інформацію про свою діяльність. 

Перехід українських підприємств до складання такої звітності можливий шляхом трансформації, але цей 

процес супроводжується труднощами організаційного, ментального, фінансового, кадрового характеру тощо. 

Однак найсуттєвішою є проблема відсутності тотожності МСФЗ і П(С)БО, які регулюють як різні аспекти визнання, 

оцінки й відображення в обліку його об'єктів, так і подання та розкриття інформації в фінансо¬вій звітності. 
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  Держава є єдиним і живим організмом, який здатен розвиватися, якщо всі складові його частини 

працюють на досягнення однієї мети, яку потрібно обрати правильно. Якщо в окремо взятій області організувати 

незалежний соціально-економічний процес, що веде до прогресу, то ніякого соціально-економічного розвитку не 

буде, бо стратегія розвитку областей України повністю визначається стратегією соціально-економічного розвитку 

всієї України.  

Тому на даному етапі розвитку економіки України основною ціллю є вибір правильної стратегії в області 

соціально-економічного розвитку. 

Стратегічною метою є досягнення рівня економічного і соціального розвитку, відповідного статусу України як 

європейської держави, що займає передові позиції в глобальній економічній конкуренції і надійно забезпечує 

національну безпеку і реалізацію конституційних прав громадян країни. 
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Досягнення статусу конкурентоспроможної країни в економічному плані серед країн Європи означає 

формування нового образу майбутньої України до кінця наступного десятиліття. 

Рівень доходів і якість життя громадян повинен досягти показників, характерних для економічно 

розвинених країн Європи. До таких показників входять: високі стандарти особистої безпеки, доступність послуг 

освіти та охорони здоров'я необхідної якості, необхідний рівень забезпеченості житлом, доступ до культурних 

благ та забезпечення екологічної безпеки. 

Узагальнюючий показник рівня життя - валовий внутрішній продукт на душу населення за паритетом 

купівельної спроможності - повинен збільшиться з 8788 доларів США в 2014 році до більш ніж 11,4 тис. доларів 

США в 2020 році. 

Охоплення вищою і середньою професійною освітою населення повинен скласти 80 відсотків, середній рівень 

забезпеченості житлом повинен досягти від 26,5 кв.м у 2014 році до 30 кв. м(і понад) на людину  у 2020 році. 

Частка населення, що проживає в містах з несприятливою екологічною обстановкою, повинна знизитись 

з 74 відсотків у 2013 році до 35 відсотків у 2020 році. 

В Україні має сформуватися суспільство, засноване на довірі і відповідальності, включаючи довіру 

населення до державних і приватних економічних інститутів. Також необхідно знизити соціальну поляризацію. Це 

буде досягнуто за рахунок забезпечення рівних можливостей для соціальної мобільності талановитих 

представників усіх верств суспільства, реалізації соціальної політики щодо підтримки вразливих верств 

населення та проведення політики, спрямованої на інтеграцію мігрантів. Частка середнього класу повинна 

скласти більше половини населення, при цьому значну частину середнього класу будуть утворювати люди, 

зайняті створенням нової економіки знань, технологій і забезпеченням розвитку самої людини. 

Українська економіка має стати частиною економіки європейських країн, а також створити 

конкурентоспроможну економіку знань і високих технологій. До 2020 року Україна може зайняти місце (2 - 4 

відсотки) на ринках високотехнологічних товарів і інтелектуальних послуг. Повинні сформуватися умови для 

масової появи нових інноваційних компаній у всіх секторах економіки, і в першу чергу в сфері економіки знань. 

Сформуються нові територіальні центри зростання як в районах освоєння нових сировинних ресурсів, так 

і в традиційних регіонах концентрації інноваційного, промислового та аграрного потенціалу України. 

Політика держави буде орієнтована на розширення свободи підприємництва, забезпечення ефективності 

системи державного управління, підтримання соціальної справедливості. 

Системне вирішення поставлених завдань полягає у розвитку української економіки, не тільки як 

експортно-сировинної країни, але і як інноваційної соціальної орієнтованої країни. Це дозволить різко розширити 

конкурентний потенціал економіки за рахунок нарощування її порівняльних переваг в науці, освіті і високих 

технологіях і на цій основі задіяти нові джерела економічного зростання і підвищення добробуту. 
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  Збільшення статутного капіталу в іноземній валюті є важливим питанням у зв‘язку із залученням 

іноземних інвесторів на сучасні підприємства. 

Право прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу віднесено до компетенції загальних 

зборів учасників. Рішення зборів вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, які володіють 

у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів (учасники ТОВ мають кількість голосів, пропорційну розміру 

їх часток у статутному капіталі). Водночас загальні збори вважаються повноважними за умови присутності 

учасників, що володіють у сукупності більш як 60% голосів. Рішення про збільшення статутного капіталу та склад і 
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розмір вкладів оформляється протоколом загальних зборів учасників або одноосібним рішенням, якщо учасник 

один.  

Рішення учасників товариства про зміну розміру статутного капіталу набуває чинності з моменту 

держреєстрації змін [1].  

Існують протиріччя стосовно заборгованості учасників-нерезидентів в іноземній валюті по вкладах до 

статутного капіталу, визнання заборгованості монетарної чи немонетарною статтею балансу. Адже від цього 

критерію в першу чергу залежить порядок обліку та перерахунку курсових різниць.  

Прихильники «теорії немонетарності» заборгованості учасників-нерезидентів керуються буквальним 

тлумаченням поняття «монетарні статті» із п. 4 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». Стверджують, що 

монетарними будуть лише ,статті балансу про грошові кошти , а також про такі активи й зобов‘язання, які будуть 

отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. У той час як заборгованість 

учасників («неоплачений капітал») належить до статті балансу про власний капітал (не є ані активом, ані 

зобов‘язанням), тобто вважається немонетарною [8].  

Натомість прихильники «теорії монетарності» також враховують поняття «монетарні статті» із п. 4 

П(С)БО 21, але в частині того, що монетарними будуть  статті балансу про зобов‘язання, які будуть отримані або 

сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів . На їхній погляд, монетарними слід 

визнавати будь-які статті балансу (навіть статті власного капіталу), за якими передбачено отримання грошових 

коштів. За пошуком додаткових аргументів звертаються до МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів», у якому 

міститься норма про те, що контракт на отримання (або надання) змінної кількості власних інструментів капіталу 

суб‘єкта господарювання, у якому справедлива вартість, що має бути отримана (чи надана), дорівнює фіксованій 

кількості або кількості одиниць валюти, яку можна визначити, є монетарною статтею [5].  

Поряд із тим в українській практиці сформувались навіть не два, а три різні варіанти обліку курсових 

різниць із заборгованості за вкладами учасників-нерезидентів до статутного капіталу:  

1) заборгованість учасника визнають монетарною статтею балансу;  

2) заборгованість учасника визнають немонетарною статтею балансу;  

3) заборгованість учасника визнають монетарною статтею балансу, але курсова різниця на дату балансу та під 

час погашення заборгованості визнається прибутком (збитком) від випуску інструментів власного капіталу. 

Стосовно відображення у податковому обліку курсових різниць, у підкатегорії 110.13 Єдиної бази 

податкових знань ( далі – ЄБПЗ) міститься роз‘яснення стосовно того, що: не внесена до статутного капіталу 

іноземна валюта як монетарна стаття балансу підлягає перерахунку; позитивне або від‘ємне значення курсових 

різниць розраховують на дату звітного балансу або на дату погашення такої заборгованості залежно від події, що 

сталася раніше; прибуток (позитивне значення курсових різниць) враховують у складі доходів , а збиток (від‘ємне 

значення курсових різниць) — у складі витрат [2]. 
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  Світовий досвід засвідчує, що особливе місце в процесі забезпечення стійкості світових господарських 

зв‘язків і національної стратегії участі в міжнародному поділі праці займають морські торговельні порти. У 

міжнародній практиці визначено головні напрями підвищення ефективності та надійності функціонування 

торговельних портів, зокрема, їх техніко-економічного рівня, а також удосконалення організаційно-правових та 

фінансово-економічних механізмів з урахуванням процесів інтеграції. 

Морські порти є складовою частиною транспортної і виробничої інфраструктури держави на різних 

напрямах міжнародних транспортних коридорів. Від ефективності функціонування морських портів, рівня їх 

технологічного й технічного оснащення, відповідності системи управління та розвитку інфраструктури 

міжнародним вимогам залежить конкурентоспроможність вітчизняного транспортного комплексу на світовому 

ринку. 

Інтеграція України у світову господарську систему та активізація транзитних перевезень зумовлюють 

необхідність збільшення обсягів та підвищення якості транспортних послуг. Основними завданнями морської 

транспортної галузі мають стати: забезпечення безпеки перевезень та збереження вантажів, прискорення 

обслуговування, зменшення цін і витрат на транспортні послуги. 

Відповідно до Закону України «Про морські порти України» основою планування розвитку портової галузі 

є Стратегія розвитку морських портів України, яка базується на основних засадах державної політики у сфері 

транспорту. 

Реалізація заходів, передбачених Стратегією, дасть можливість забезпечити сталий розвиток морського 

транспорту, підвищити ефективність реалізації  транспортної політики та зовнішньоекономічної діяльності країни; 

забезпечити конкурентоспроможність українського морського транспорту на міжнародному ринку; активізувати 

залучення недержавних інвестицій у портову діяльність, забезпечити розвиток конкурентного середовища на 

ринку портових послуг; підвищити раціональність використання коштів, які будуть отримані державою від 

використання інфраструктури порту коштів державного бюджету; привести у відповідність до міжнародних 

стандартів систему державного управління морським транспортом, систему управління морськими портами та 

державну систему забезпечення безпеки судноплавства; створити умови для випереджаючого розвитку морських 

портів і терміналів, оновити основні засоби інфраструктури порту; стимулювати зростання транзитних 

вантажопотоків.[2] 

Розвиток діяльності портів з метою пристосування до ринку міжнародних перевезень повинен 

відбуватися за рахунок удосконалення співробітництва при створенні загальних міжнародних транспортно-

логістичних систем та вироблення маркетингової стратегії діяльності портів.[4] 

Важливим елементом транспортної інтеграції є використання інформаційних систем. Скоординований 

інформаційний простір дозволяє активізувати інтеграцію, забезпечити ефективність і безпеку експлуатації 

транспортних систем, підвищити якість обслуговування споживачів транспортних послуг. [3] 

Для розвитку морських портів і збільшення їхньої вантажної бази застосовуються різні стратегії: тарифна 

політика; розширення асортименту вантажів; розвиток інфраструктури; модернізація портового устаткування; 

проведення днопоглиблювальних робіт; політика власників стивідорних компаній 

Реалізація ефективної державної політики розвитку морських портів України дасть змогу: підвищити імідж 

України як морської держави та конкурентоспроможність портової галузі; вдосконалити систему державного 

управління портовою галуззю; впровадити дієвий механізм залучення приватних інвестицій для розвитку портової 

галузі; провадити морськими портами інноваційну діяльність шляхом застосування новітніх технологій. [1] 

В умовах ринкової економіки морські порти України як важлива складова морської транспортної галузі 

чекають вирішення цілого комплексу проблем. Від того, як у найближчий період на державному та місцевому 

рівнях буде реалізовано техніко-економічний потенціал підприємств подібного профілю, залежить успіх інтеграції 

країни у світову економіку через систему інтенсивного розвитку морського перевезення вантажів і пасажирів. 

Інтегрування в світову транспортну систему вимагає відповідності міжнародним стандартам правової, технічної, 

технологічної, організаційної, економічної й інформаційної бази 
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  В умовах посилення процесів глобалізації та міжнародної конкуренції забезпечення високого рівня 

активності належить до числа головних державних пріоритетів внутрішньої політики країни. Швидкі зміни 

факторів, які визначають конкурентоспроможність окремих фірм та цілих держав на світових ринках, динамічний 

розвиток глобальних відносин змушують уряди при формуванні умов економічного зростання більш активно 

звертатися до проблем забезпечення національної конкурентоспроможності у глобальному масштабі. 

Важливим для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної  економіки є перехід України на 

інноваційний розвиток. Головна мета його полягає в отриманні максимального економічного ефекту від кожної 

одиниці впровадженого і перетвореного на товар винаходу та ідеї.  

У розвинутих країнах світу показник приросту ВВП за рахунок впрова-дження нових технологій становить 

60–90%, тоді як в Україні він складає менше одного відсотка. Хоча Україна за кількістю науковців входить до 

першої десятки країн світу [3]. 

Таким чином, швидкість виходу України на етап інноваційного розвитку залежить, насамперед, від 

збереження потенціалу галузевих науково-дослідних, проектно-конструкторських установ, оскільки вони 

відіграють головну роль в процесі матеріалізації інновацій. З Державного бюджету України фінансується ряд 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, пов‘язаних з національною обороною та безпекою, за 

космічною та Чорнобильською програмами, окремими завданнями та програмами агропромислового комплексу 

та промисловості. Проте витрати за цима напрямами за останні роки були значно менші, ніж за розділом 

―Фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресу‖, що суперечить потребам матеріалізації 

інновацій.  

Можна стверджувати, що економіка України входить до стадії стагнації. В той час як традиційні чинники 

економічного зростання, які спиралися переважно на мобілізацію ресурсів, нагромаджених за тривалий період 

економічного спаду, практично вичерпано. Належних зрушень в структурі економічної системи поки що не 

відбулося, вони могли б привести національну економіку в режим зростання, яке ґрунтується на інноваційному 

творенні нових ресурсів. Постає проблема модернізації української економіки з метою підвищення технологічного 

рівня експорту та якісних характеристик вітчизняної продукції, яка постачається на внутрішній ринок, що 

необхідно для забезпечення конкуренції з імпортованими товарами не тільки за ціновими, але й за якісними 

характеристиками. Саме на виконання цього стратегічного завдання має бути спрямована інноваційна політика 

України. Перехід до дієвої державної політики інноваційного розвитку України є одним із першочергових завдань 

державного управління. 
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  У умовах ринкової економіки фінансовий стан суб'єктів господарювання залежить від їх взаємин з іншими 

суб'єктами, що вимагають достовірної інформації про їх платоспроможність, про виконання договірних 

зобов‘язань, про платіжну дисципліну і таке інше. Тому своєчасним і важливим є питання, яке безпосередньо 

пов‘язано з розрахунково-платіжними операціями і координує роботу господарюючого суб‘єкту, – це питання 

дебіторської заборгованості. Проблемні питання щодо визнання дебіторської заборгованості, її оцінки та 

«ліквідації» (збору) - є складовими облікової політики, що впливають на фінансову і маркетингову стратегію будь-

якого підприємства. 

Проблема оцінки дебіторської заборгованості виникає у момент складання фінансової звітності і 

пов‘язана з безнадійною заборгованістю, якою в зарубіжній літературі вважається заборгованість, що, ймовірно, 

ніколи не буде сплачена. На відміну від українського обліку, коли безнадійні борги списуються за рахунок резерву,  

в окремих країнах, не дивлячись на списання безнадійної дебіторської заборгованості на витрати, вона 

продовжує обліковуватися в дебеті рахунків, на яких відображається короткострокова дебіторська заборгованість 

покупців та показується в активі балансу в рядку "Не отримані від покупців рахунки" або в рядку "Векселі покупців" 

з одночасним відображенням безнадійної заборгованості в окремому рядку зі знаком мінус [1, с.156]. 

Двома найбільш розповсюдженими методами обліку безнадійної заборгованості в більшості країн є 

метод прямого списання (direct writeoff) і метод нарахування резерву (Allowance method). Згідно прямому методу 

не робиться жодних попередніх оцінок або записів безнадійних боргів. Безнадійний борг відображується за 

рахунками у той момент, коли точно відомо, що даний рахунок не буде оплачений: збиток записується шляхом 

кредитування рахунку "Рахунку до отримання" і дебетування рахунку "Витрати на покриття безнадежных боргів" 

("Bad Debt Expense"). Метод прямого списання має ряд недоліків, а саме: складно точно визначити момент часу, 

коли заборгованість можна вважати безнадійною, оскільки він часто веде до порушення принципу відповідності 

доходів і витрат даного періоду. Тому даний метод можна використовувати у випадках, коли величина списуваної 

безнадійної заборгованості не є істотною. Метод нарахування резерву допускає розрахункову оцінку безнадійних 

боргів в кожному звітному періоді, навіть якщо на відповідний момент невідомо, які конкретно рахунки не будуть 

оплачені і неможливо визначити конкретний розмір безнадійної заборгованості [3, c. 41]. 

Відповідно до Загальних принципів бухгалтерського обліку в США при розрахунку сумнівної дебіторської 

заборгованості використовуються два методи: 

 - метод відсотку від нетто-реалізації (оцінка на базі загальної величини продажів), заснований на припущенні, що 

частка виручки даного року не буде отримана. 

 - метод обліку рахунків за строками оплати (підхід з точки зору балансу), який припускає, що частина сальдо по 

рахунках дебіторської заборгованості не буде оплачена. 

За першим методом, виходячи з досвіду попередніх років розраховується відсоток безнадійних боргів в 

загальному обсязі продажу ( або в обсязі продажу певним покупцям) та використовують цей відсоток до величини 

продажів поточного року, визначаючи  таким чином величину резерву на покриття боргів. На цю суму складається 

запис:  

Дт Витрати на покриття безнадійних боргів  

          Кт Резерв на покриття безнадійних боргів 

 У разі, коли певна заборгованість признається безнадежной, вона списується:  

Дт Резерв на покриття безнадежных боргів  

          Кт Рахунки до отримання 

 За другим методом, на базі минулих років розраховується відсоток безнадежных боргів в загальному 

обсязі дебіторської заборгованості по рахунках, який застосовується до величини дебіторської заборгованості по 

рахунках поточного року. Такий відсоток може бути обчислений або на базі всієї суми дебіторської заборгованості 

по рахунках (composite rate), або на підставі ранжирування дебіторської заборгованості по рахунках, згрупованої 

залежно від терміну оплати (aging of accounts receivable) (відповідно, розрахований відсоток по даній групі треба 

помножити на величину дебіторської заборгованості даної групи поточного року). 

 В Італії дозволено щорічно відносити на резерв сумнівних боргів 0,5 % загального обсягу дебіторської 

заборгованості, а коли обсяг резерву дорівнює 5 %, подальше його збільшення забороняється [2, с.156].  За 

російськими стандартами обліку, до складу резерву сумнівних боргів можуть включатися суми заборгованостей 

конкретних дебіторів тільки в тому випадку, якщо була проведена робота по стягненню цих боргів. В Естонії 

списання суми сумнівного боргу на витрати здійснюється незалежно від того, застосовані до неї заходи по 

стягненню чи ні. На відміну від вітчизняної облікової практики, в Естонії списання безнадійної дебіторської 

заборгованості, не залежно від того, чи була вона переведена у склад витрат, чи ні, списується з балансу без 
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відображення суми безнадійного боргу на позабалансовому рахунку. Компанії більшості країн англо-

американської системи, крім резерву по сумнівних боргах, можуть створювати інші види резервів, зокрема, 

резерв на покриття повернень товарів та знижок. 

Безнадійна заборгованість може бути попереджена ефективною політикою управління нею та отримання 

векселя від покупця. Також, дієвим механізмом при управлінні дебіторською заборгованістю є безвідзивний 

акредитив, що часто використовується в США та Європі. Дебіторська заборгованість може бути списана не тільки 

у випадку визнання її безнадійною. Наприклад, в США компанії при списанні дебіторської заборгованості по 

рахунках можуть передавати свою дебіторську заборгованість третій особі, "ліквідувавши" її таким чином та 

отримавши певну суму грошей. Двома найпоширенішими способами такої передачі є: 

 1) передача дебіторської заборгованості по рахунках під заставу – власник дебіторської заборгованості позичає 

гроші кредитора, виписуючи звичайний вексель та передаючи під заставу дебіторську заборгованість в якості 

забезпечення;  

2) продаж дебіторської заборгованості по рахунках. Компанія може продавати право на отримання грошей по 

дебіторській заборгованості факторинговій фірмі. При цьому продаж дебіторської заборгованості може 

здійснюватися: або без регресу ( коли покупець-факторингова фірма бере на себе ризик отримання грошей та 

можливих збитків); або з регресом ( коли продавець гарантує покупцю оплату у випадку, якщо дебітор 

відмовляється (не може) заплатити). 

Для дебіторської заборгованості, оформленої векселями, також існує специфічна можливість дострокової 

її "ліквідації" (реалізації) – процес дисконтування векселів до отримання в банках чи інших фінансових установах.  

Отже, в статті розглянуті особливості обліку дебіторської заборгованості в різних зарубіжних країнах, 

розкриті проблеми її визнання та оцінки, визначені основні відмінності від обліку в Україні. 
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  Сучасний рівень розвитку економіки свідчить про обмежені можливості біосфери до саморегуляції і 

неадекватність зростаючим потребам суспільства. Зрівноважити співіснування цих двох систем без регулюючих 

впливів з боку людини неможливо.  

Зміна характеру природокористування повинна змінити методи керування ним у напрямку сталого 

розвитку. Доцільність нової парадигми співіснування та взаємодії суспільства і природи зумовлена тим, що 

використовувана країнами-лідерами модель розвитку вичерпала себе і є загрозою існуванню майбутніх поколінь 

[2].  

Сільське господарство як галузь матеріального виробництва має внутрішню специфіку, обумовлену 

природними умовами, і зовнішню, що виявляється у взаємозв'язку з іншими галузями матеріального виробництва 

і світовою ринковою кон'юнктурою. В умовах глобалізації воно потрапило під вплив транснаціональних 

корпорацій, пов'язаних не лише з виробництвом, переробкою і реалізацією продукції галузі, але й зі сферою 

обслуговування виробничого процесу. Природно, що все це вплинуло на внутрішню стійкість сільського 

господарства, тому першочергового значення набувають проблеми комплексного, системного підходу до 

побудови принципів і методів формування сталого розвитку аграрної сфери з урахуванням економічних, 

соціальних та екологічних вимог.  
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Встановлення пріоритетних цілей сільського розвитку є в своїй основі процесом визначення важливості 

перспективних дій з тим, щоб питання, що підлягають першочерговому вирішенню, отримали найбільшу частку 

наявних обмежених фінансових та матеріальних ресурсів, а також уваги жителів сільської території [3]. 

Сільське господарство має ряд специфічних особливостей, а головним засобом виробництва є земля, що 

має просторову обмеженість. Робоча сила і засоби виробництва розосереджені на різних територіях. У 

сільському господарстві тісно переплітаються економічні процеси з природно-кліматичними умовами, від яких ця 

галузь має пряму залежність[1].  

Варто зазначити, що на сьогодні не існує єдиного і універсального механізму сталого управління АПК, 

оскільки воно залежить від таких факторів, як клімат,  екологія, географія, демографія, ресурсне забезпечення, 

нормативне регулювання. Проте відомі принципи сталості мають бути застосовані в різних системах управління.  

Стратегічною метою політики сталого розвитку АПК є досягнення продовольчо-екологічної безпеки і 

незалежності держави, якісна зміна структури харчування і надійне постачання населенню продовольства, а 

промисловості - сировини без втрати компонентів природного середовища, що використовуються у процесі 

суспільного виробництва для задоволення потреб у сільськогосподарській продукції. 

Перехід до сталого розвитку АПК припускає розроблення принципів ведення господарської діяльності з 

урахуванням екологічних обмежень. 

Принципи екологізації аграрного виробництва в теоретичному розумінні мають бути такими: 

  первинний початок формування екологоорієнтованого світогляду, 

  базові вихідні положення організації виробничого процесу відповідно до законів функціонування і 

розвитку природи і суспільства, 

  внутрішні переконання всіх суб'єктів економічних відносин, що визначають норми і правила їх виробничої 

і господарської діяльності, 

  основні особливості побудови ієрархії управлінських і регулятивних впливів на процес 

екологоорієнтованого функціонування аграрного сектора економіки [2]. 

Принципи, у загальному розумінні, мають визначати загальні методологічні засади досягнення 

поставлених цілей через пізнання закономірностей адаптації соціально-економічних систем до умов 

функціонування природи. Визначення ступеня сталості продовольчо-екологічної безпеки держави має базуватися 

на системі внутрішньогалузевих і зовнішньоекономічних кількісних оцінок функціонування агропромислового 

комплексу шляхом порівняння їх із установленими граничними значеннями. 

Вдосконалення економічного механізму розвитку сільськогосподарського виробництва слід проводити 

комплексно, з визначенням пріоритетних напрямів його формування. Концептуально цей механізм має включати 

два взаємозв'язані напрями: систему державної підтримки і ринкове регулювання відтворення на всіх рівнях АПК.  

Зважена політика розвитку сільських територій України потребує послідовної державної політики, 

спрямованої на втілення в реальну практику господарювання й суспільного життя принципів сталого соціально-

економічного розвитку.  

Необхідно забезпечити поступовий перехід на екологоорієнтовні методи господарювання та  раціональне 

землекористування. 

Сталий розвиток сільських територій, вирішення соціальних проблем сільського населення є одним з 

основних умов безконфліктного, демократичного розвитку суспільства, його економічного та соціального 

благополуччя й тому має стати пріоритетним напрямком розвитку держави. 
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  Найбільш суттєвою рисою сучасного розвитку світової економіки є глобалізація, яка проявляється у 

зростанні економічної залежності між країнами світу. Посилення інвестиційної активності в світі, зростання числа 

транснаціональних злиттів та поглинання вивезеного капіталу, стає  характерною рисою нового світового ладу, 

глобалізації, що примушує переосмислити його вплив на національну економіку. Невід‘ємною складовою сучасної 

світової економіки стають офшорні зони, які надають можливість доступу на міжнародні фінансові та інвестиційні 

ринки.  У всіх країнах світу  і практично у всіх видах діяльності, бізнесмени використовують офшори з метою 

мінімізації податків і захисту свого капіталу. Зрозуміло, Україна - не виняток.  

Офшорні зони (або податкові гавані) є специфічним інструментом стимулювання інвестиційної діяльності 

і збільшення надходжень до бюджетів депресивних територій, економічний ефект якого ґрунтується на явищі 

зростання державних доходів завдяки розширенню податкової бази та мінімізації величини податкового 

навантаження. Доходи від офшорного бізнесу в податкових гаванях складають до половини обсягу державних 

бюджетів [1]. Перелік офшорних зон був вперше затверджений в Україні у 2012 році. Після цього Уряд робив 

низку заяв, але на даний час цей перелік все ще залишається без змін і є діючим.  

Найпростіша офшорна схема заснована на універсальному принципі податкового кодексу, згідно з яким 

обов'язковим оподаткуванням підлягають доходи, отримані на території даної держави. Розвиток співробітництва 

з офшорними зонами для України посідає значне місце, з кожним роком зростають обсяги офшорних операцій. 

Особливе значення для України є співпраця з Кіпром, як найближчою офшорною зоною.[2] 

Згідно з офіційними даними Україна виводить в офшори 91% інвестицій. Станом на 1 жовтня 2014 року 

інвестиції на Кіпр становили 90,6% ($5,819 млрд) від загальної кількості, на Віргінські Острови – 0,4% ($25,8 млн). 

Такі дані містяться у звіті Держстату. При цьому інвестиції на Кіпр с початку року збільшилися на 2,4% (станом на 

1 січня - 88,2%). "Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу на 1 жовтня 

2014 р. становив $6,426 млрд, у т.ч. до країн ЄС – $6,046 млрд (94,1% загального обсягу), в інші країни - $380,6 

млн (5,9%)", - зазначають у відомстві. За даними  Держстату, с початку року Україна на 1,7% скоротила інвестиції 

до РФ, які на 1 жовтня становлять $254,7 млн.  Також повідомляється, що прямі інвестиції з України здійснено до 

45 країн світу, загальний обсяг на 1 жовтня - $6,619 млрд.[3]  Острів залишається найприйнятнішою транзитною 

зоною для переведення українського капіталу в традиційні безподаткові офшорні юрисдикції. Циклічна схема 

самофінансування, дозволяє українським бізнесменам залишати в тіні більшість своїх доходів, і при цьому 

зберігати кришталево чисту репутацію перед податковими органами, судами, і т.д. 

Таким чином, одним із головних завдань нашої держави є посилення правового контролю над офшорним 

бізнесом. Проблема офшорних зон має вирішуватись на глобальному рівні за рахунок об'єднання інших країн, 

міжнародних організацій, що дасть змогу створити спільну законодавчу базу та гармонізувати податкову систему 

та систему штрафів для зменшення відпливу капіталу з країни. 
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  На даному етапі розвитку суспільства все більшого значення набуває зростання ролі інновацій. 

Забезпечення економічної стабільності та належного розвитку суспільства загалом потребує ефективного 

розвитку науково-технічного прогресу та інноваційної діяльності в країні. Впровадження інновацій є важливою 

умовою підтримки конкурентоспроможності вітчизняних товарів, що впливає на можливості країни забезпечувати 
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додатне сальдо зовнішньоторговельної діяльності, то необхідність переведення економіки України на 

інноваційний шлях розвитку є визначальним у спроможності виходу країни з кризи та переходу до стійкого 

економічного зростання. Таким чином визначення та усунення проблем розвитку інноваційної сфери є досить 

актуальним та важливим завданням для підняття економіки країни.  

Згідно ЗУ "Про інноваційну діяльність", під нею розуміють діяльність, що спрямована на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових 

конкурентоздатних товарів і послуг. До самих же інновацій, згідно того ж закону, відносять новостворені 

(застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні  технології, продукцію або послуги, а також організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [4]. 

Подолати економічну кризу без інноваційно-інвестиційного буму, відновлення основного капіталу на 

принципово новій, конкурентоспроможній основі неможливо. Капітальні вкладення без інновацій не мають сенсу, 

оскільки збитково відтворювати застаріле обладнання, що не користується попитом і якому властиві високі 

витрати ресурсів, а отже, й інновації без капітальних вкладень нереальні [2]. 

Хоча Україна володіє високим інноваційним потенціалом, все ж використовується він недостатньо для 

забезпечення необхідного економічного розвитку. Проаналізуємо ситуації щодо інноваційної діяльності країни. 

- за останні роки збільшилась частка підприємств, що займаються інноваційною діяльністю з 14,2 % до 17,4 % 

(приріст становив 22,5 %), проте загальна сума витрат на інновації практично не змінилась. якщо порівнювати 

2007 р. та 2012 р. (приріст становив 5,8 %). Загалом найменше витрати становили у 2009 р. – 7949,9 млн. грн., а 

найбільше – 14333,9 млн. грн. у 2011 р.; 

- у розрізі напрямків інноваційної активності: збільшились витрати на як внутрішні, так і зовнішні дослідження та 

розробки (приріст 21,27 %); збільшились витрати на придбання машин обладнання та програмного забезпечення 

(приріст 7,77 %), проте вони були більшими у 2011 р., коли зросли у порівнянні з 2010 р. у більш ніж 2 рази; 

скоротились витрати на придбання інших зовнішніх знань, окрім розробок (приріст склав -85,69 %). 

Щодо джерел фінансування інноваційної діяльності (табл. 2), то протягом 2007-2012 рр. спостерігається чітке 

переважання фінансування за рахунок власних коштів підприємств (у 2012 р. становили 63,9% від загальних 

витрат). За досліджуваний період більш ніж втричі зросло фінансування за рахунок іноземних інвесторів (у 2012 

р. 994,8 млн. грн. – 8,66 % від загальних витрат). Витрати за рахунок коштів державного бюджету хоч і зросли, 

про їх частка у загальному розподілі все ж залишається досить низькою (1,95 %). 

Зросла частка підприємств, що займаються інноваціями, і їхні витрати на інноваційну активність, проте ці 

процеси носять стихійний характер, де не прослідковується чіткої тенденції до зростання.Також важливою 

проблемою є недостатній рівень фінансування за рахунок коштів державного бюджету та економічного 

стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності з боку держави. 

Щодо пріоритетних сфер розвитку інноваційної активності, то в ЗУ "Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні" стратегічними пріоритетними напрямами на 2011-2021 роки визначено наступні: 

- освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих 

технологій, освоєння альтернативних джерел енергії; 

- освоєння нових  технологій  високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- 

і суднобудування, озброєння та військової техніки; 

- освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії 

наноматеріалів  та нанотехнологій; 

- технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; 

- впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, 

фармацевтики; 

- широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного 

середовища; 

- розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки [5].  

Відповідно до перерахованих пріоритетних напрямів та визначених проблем розвитку інноваційної діяльності в 

Україні, для покращення ситуації та вирішення проблем необхідно вжити наступних заходів: 

- впровадження ефективної державної інноваційної політики, в якій би узгоджувались темпи і пропорції розвитку 

науки, технологій і виробництва; 

- вдосконалення механізму захисту прав інтелектуальної власності та процедур патентного захисту інновацій; 

- забезпечення сприятливого клімату для створення власних наукомістких виробництв повного циклу шляхом 

використання різних форм державної підтримки; 

- розвиток інноваційної інфраструктури шляхом покращення системи інформаційного забезпечення інноваційної 

діяльності, сертифікації і впровадження розробок, підготовки і перепідготовки кадрів; 

- забезпечення комерціалізації наукових результатів шляхом формування основ для ефективного партнерства 

державного та підприємницького секторів в інноваційній сфері;  
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- розширення міждержавного співробітництва в галузі наукових розробок та інноваційної діяльності, координації 

зусиль в питаннях розвитку пріоритетних для кількох держав напрямків [1]; 

- надання податкових пільг для наукомістких галузей і підприємств, а також субсидій та дотацій для малих і 

середніх підприємств для проведення і впровадження результатів НДДКР;  

- надання пільг при придбанні та впровадженні нових технологій та дотацій для підвищення кваліфікації 

персоналу;  

- підтримка венчурного бізнесу, що бере участь в інноваційних проектах; 

- забезпечення прозорості під час відбору для реалізації інноваційних проектів, основних напрямів розвитку 

наукових досліджень [6]. 

Можна зробити висновок, що  інноваційна діяльність в Україні розвивається досить повільними темпами, 

це пов‘язано насамперед з недосконалою державною політикою в даній сфері. Державі слід збільшити витрати на 

інноваційну сферу та надавати пільги та субсидії для впровадження інновацій, а також вдосконалити правову 

сферу захисту прав інтелектуальної власності та патентного захисту інновацій. В поєднанні з іншими також не 

менш важливими заходами стимулювання розвитку інвестиційної діяльності, все це може дати значний поштовх 

розвитку інноваційної сфери в України, що матиме вплив на вихід економіки країни з кризи, оскільки інновації, що 

тісно пов‘язанні з інвестиціями в економіку, на даному етапі розвитку світового господарства, є одним із 

найголовніших факторів забезпечення економічного зростання. 
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  Активний пошук можливих шляхів підвищення економічної ефективності морських перевезень призвів до 

необхідності використання нових підходів у суднобудуванні, в тому числі, впровадження різних інноваційних 

рішень в галузі енергетики, автоматизації, обробки вантажу, удосконалення конструкції та форми корпусу судна. 

Основною метою розвитку інноваційних технологій в світовому суднобудуванні є спроба з'єднати екологічну та 

економічну ефективність створюваних суден.  

В сучасних складних економічних умовах суднобудівники шукають шляхи оптимізації обводів корпусів, 

вивчають можливості застосування нових матеріалів, використання передових технологій і обладнання для того, 

щоб зменшити шкідливий вплив оксидів азоту (NOх), вуглекислого газу (CO2), оксидів сірки (SOх), баластних вод 

на навколишнє середовище і скоротити витрати з експлуатації суден. Основні напрямки інноваційних рішень у 

суднобудуванні наведені на рис.1. 
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Рис.1. Основні шляхи підвищення економічної ефективності суден 

Огляд існуючих тенденцій розвитку сучасного суднобудування [2, 3] дозволяє констатувати, що середній 

розмір суден за останні 10 років помітно зріс. Збільшення розмірів (так званий масштабний ефект), як відомо, 

призво-дить до зниження вартості перевезення одиниці вантажу (TEU), тому судно-власники прагнуть по 

можливості збільшувати розміри своїх транспортних засобів. Крім танкерів і балкерів, розміри яких вже практично 

досягли своїх меж, в секторі контейнеровозів для магістральних напрямків перевезень також постійно будуються 

судна все більшої місткості, що дозволяє збільшувати рівень їх завантаження і суттєво скоротити рейсові витрати 

(рис. 2).  

 
  

Рис.2. Вплив контейнеромісткості судна на рівень рейсових витрат, [3] 

Слід відзначити, що масштабний ефект має місце при умові повного завантаження судна, тому його 

розмір може збільшуватися до тих пір, доки існує можливість забезпечення його достатньої завантаженості. 

Таким чином ефект масштабу пов‘язаний з ефектом щільності (economies of density), який обумовлює зниження 

собівартості перевезення одиниці вантажу при збільшенні завантаження судна. 

Інновації в частині обводів і конструкції корпусу, перш за все, націлені на скорочення витрат палива і 

вартості будівництва суден. Останнім часом все частіше розробляються проекти суден з двопаливними 

енергетичними установками, що використовують два види палива – скраплений природний газ (LNG) і суднове 

дизельне паливо (MDO), а також судна, повністю обладнані для використання скрапленого або стисненого 

природного газу. Використання природного газу як палива дозволяє повністю виключити викиди сірки, 

кардинально знизити викиди NOх (на 90%) та суттєво знизити викиди CO2 (на 30%). На рис. 3 наведено частку 

різних видів морського палива з урахуванням прогнозу його споживання на глобальному ринку до 2020 р.  
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Рис.3. Частка різних видів морського палива на глобальному ринку, [1] 

В окремих випадках витрати судновласників на паливо в річних витратах на утримання судна доходять 

до величини в 60-70%, тому питання вибору типу використовуваного палива є вкрай актуальним. Тим більше, що 

в останні роки Міжнародна морська організація (IMO) все більше уваги приділяє технічним заходам щодо 

скорочення викидів парникових газів як на новозбудованих суднах, так і на тих, що вже експлуатуються. 

Відповідно до Вимог Додатка VI міжнародної конвенції  МАРПОЛ, відбувається планомірне посилення вимог до 

змісту оксидів сірки, азоту та вуглецю, а також твердих частинок у викидах морських суден.  

Необхідно відмітити, що проблема скорочення викидів вуглецю напряму пов‘язана з енергоефективністю, 

тому що кількість парникових газів визначається рівнянням: 

Кількість CO2 (г), що викидається = A × E, 

де A – активність, тонна-милі; Е – енергоефективність, г/тонна-милю. 

При цьому найбільш жорсткі вимоги встановлюються для Районів контролю викидів (Emission Control 

Areas – ECA), до числа яких належать Балтійське, Північне, Карибське моря, а також Північноамериканський 

район. Це означає, що судновласникам і операторам суден, що здійснюють перевезення в зонах контролю 

викидів, доведеться переходити на більш дороге паливо (дистиляти), або на використання альтернативних видів 

палива (скраплений природний газ), або закуповувати дороге обладнання з очищення суднових вихлопів 

(скрубери).  

Висновки: 1. Основними шляхами підвищення економічної ефективності морських перевезень є впровадження 

нових інноваційних рішень, які можуть служити додатковими факторами підвищення конкурентоспроможності 

продукції вітчизняного суднобудування на світовому ринку. 2. Поєднання екологічної та економічної складових 

ефективності створюваних суден слід вважати вкрай актуальним процесом розвитку української суднобудівної 

галузі, який відповідає сучасним вимогам міжнародних конвенцій з безпеки мореплавства та охорони 

навколишнього середовища. 3. Практичне урахування досліджених інноваційних рішень дає змогу подальшого 

удосконалення вітчизняної системи підтримки прийняття управлінських рішень в сучасних економічних умовах. 
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В статті досліджуються питання щодо суті облікової політики, виходячи з національних стандартів 

бухгалтерського обліку, методичних рекомендацій Міністерства фінансів України і практичного досвіду 

підприємств. Також визначено значення облікової політики, як основного документа, який забезпечує діяльність 

підприємств згідно з потребами фінансової звітності і управління виробничим процесом.   

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 

зокрема Н П(С)БО 1 «Загальні вимоги до складання фінансової звітності» можна сказати, що облікова політика 

підприємства - це реалізація підприємством методів бухгалтерського обліку, з метою виконання фінансово-

господарських цілей підприємства на основі принципів бухгалтерського обліку, враховуючи діюче законодавство. 

Проте, щоб уникнути невизначеності відносно побудови та висвітлення основних положень облікової 

політики Міністерством фінансів України було видано Лист № 31-34000-10-5/27793 від 21.12.2005 р. «Про 

облікову політику». 

Після проведеного аналізу діючої нормативно-законодавчої бази з питань облікової політики, мною було 

з‘ясовано, що визначена облікова політика оформлюється документально у вигляді Наказу про облікову політику. 

Наказом є правовий акт (розпорядчий документ), який видається керівником підприємства, організації, установи 

на правах єдиноначальності і в межах своєї компетенції для вирішення основних та оперативних завдань, які 

поставлено перед даним підприємством. 

Тобто формування облікової політики, враховуючи вище зазначене, сприяє уникненню помилок у 

фінансовій звітності, особливо якщо підприємство складається з значної кількості структурних підрозділів, тому 

формування методики облікової політики актуальне. Проте необхідно пам‘ятати, що при складання облікової 

політики можна керуватися не тільки професійним судженням, але й існуючим законодавством та нормативними 

документами. 

Під час проведеного дослідження мною було з‘ясовано, що сьогодні формування облікової політики на 

підприємствах України має низку проблем. Проблеми виникають вже на самому початку роботи над обліковою 

політикою, а саме при визначення пріоритетних напрямків побудови бухгалтерського обліку. 

Мною було виявлено, що питання, які виникають безпосередньо при розробці та реалізації облікової 

політики, так чи інакше, стосуються нормативної бази: по-перше, через обмеженість нормативної бази. По-друге, 

в існуючій нормативній базі немає рекомендацій щодо відображення в обліку і звітності окремих господарських. 
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У зв‘язку із бажанням нашої держави стати активним суб‘єктом міжнародного ринку із привабливим 

інвестиційним кліматом виникає потреба у послідовному , детальному реформуванні національної системи 

бухгалтерського обліку згідно з МСФЗ. Євроінтеграційні процеси в Україні, освоєння міжнародних ринків цінних 

паперів, продукції та товарів, співпраця з іноземними партнерами зумовлює актуальність максимального 

наближення національних стандартів складання фінансової звітності до міжнародних. Реформування 

національної системи бухгалтерського обліку, перегляд його методичних положень, а також методики 

формування облікової інформації є одним з пріоритетних завдань інтеграції України у світову спільноту. 
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 «МСФЗ – це цілісна, постійно вдосконалювана система обліку та фінансової звітності, що узагальнює 

принципи і правила фінансових звітів, яка виникла в результаті посилення процесів економічної інтеграції країн і 

спрямована на зближення методології обліку та звітності в різних країнах світу» [1].  

Позитивними наслідками процесу трансформації вітчизняного бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності до міжнародних стандартів будуть виступати: 

– підвищення прозорості та достовірності фінансової звітності, а отже її зрозумілості для потенційних 

вітчизняних та іноземних інвесторів;  

– удосконалення інформаційного забезпечення корпоративного державного управління;  

– поглиблення міжнародного співробітництва у сфері бухгалтерського обліку щодо ефективного 

запровадження МСФЗ;  

– ведення підприємствами фінансової звітності більш гнучкого формату, який дозволить відображати 

конкретні особливості підприємства і буде запобігати накопиченню недоречної інформації [2].  

В Україні міжнародні стандарти повинні розглядатися як орієнтир для реформування вітчизняної системи 

бухгалтерського обліку й звітності. Адже, адаптація звітності вітчизняних підприємств до вимог МСФЗ забезпечить 

прозорість і зрозумілість інформації, поглибить міжнародну співпрацю в галузі бухгалтерського обліку, а також 

підвищить довіру до показників фінансової звітності. 
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  В часи глобалізаційних змін в світовій економіці вітчизняні підприємства стикаються з новими викликами, 

які передбачають використання сучасних технологій на виробництві та новітніх підходів в менеджменті. На перше 

місце виходить необхідність розвитку та вдосконалення діяльності підприємства. Тому, саме розвиток в усіх його 

аспектах повинен бути ключовим питанням під час стратегічного управління підприємством. 

Серед науковців, які займалися питаннями ―розвитку‖ є різні бачення сутності даного терміну. Одні 

автори розглядають розвиток, як найвищии тип руху, інші як зміни матеріі і свідомості, або перехід від застарілого 

до нового. Так, наприклад, в кінці 60-х у філософській енциклопедії подається наступне визначення: розвиток 

являє собою не всяку зміну в структурі об'єкта, а тільки якісну зміну, зв‘язану з перетвореннями у внутрішніи 

побудові об'єкта, у иого структурі, що представляє собою сукупність функціонально зв'язаних між собою 

елементів, зв'язків і залежностеи [1, с. 453]. Ансофф Р. один із провідний науковців в сфері стратегічного 

управління в своїй праці говорив, що розвиток – це питання не стільки того, що є, скільки того, що може бути 

зроблене з тим, що є [2, с. 306]. Серед вітчизняних науковців вдале визначення запропонував авторський 

колектив: Мазаракі А.А., Ткаченко Т.І., Мельниченко C.В., Бойко М.Г. Вони визначать розвиток, як шлях 

переведення організації із вихідного в бажаний, якісно кращий стан протягом певного проміжку часу, в рамках 

якого можливості підприємства реалізуються відповідно до умов зовнішнього середовища [3, с. 143]. 

В результаті аналізу різноманітних праць щодо питання ―розвитку підприємства‖ ми дійшли висновку, що 

на сьогоднішній день не існує єдиної концепції визначення даного поняття. Як результат дане питання потребує 

додаткової уніфікації. Базуючись на проведеному аналізі та узагальненнях доцільно запропонувати наступне 

авторське визначення: ―розвиток підприємства‖ – це процес комплексних позитивних змін у соціально-економічній 

системі господарюючого суб‘єкта, які шляхом інтенсивних підходів направлені на його перехід до нового якісно-

кількісного стану в певному проміжку часу під впливом факторів внутрішнього й зовнішнього середовища за 

допомогою використання наявних ресурсів. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧИ ОБНОВЛЕНИЯ КОРАБЕЛЬНОГО СОСТАВА ВМС УКРАИНЫ 

Автор: Морозов А.А., аспірант 

Національний університет кораблебудування ім. адмірала  Макарова                                                 

УДК  629.553                                                                                                                             (м. Миколаїв, Україна) 

 

Серьѐзные изменения в мировой военно-политической обстановке диктуют необходимость 

переориентации политики Украины к более тесному сближению с западными странами, в том числе и в рамках 

Североатлан-тического Альянса (НАТО). При этом следует учесть, что национальные вооруженные силы должны 

обладать потенциалом, позволяющим сдерживать агрессию противника. 

Военно-морские силы (ВМС) Украины являются самостоятельным видом вооруженных сил и в 

настоящее время в их составе находятся всего 7 боевых кораблей, все  разных типов (без учета 

вспомогательных судов) [2]: 

1) Фрегат «Гетман Сагайдачный» U130 (постройка 1993 г.) ; 

2) Средний десантный корабль «Кировоград» U402  (постройка 1970 г.); 

3) Корвет «Винница» U206 (постройка 1976 г.); 

4) Ракетный катер «Прилуки» U153 (постройка 1980 г.); 

5) Артиллерийский катер «Скадовск» U170; 

6) Рейдовый тральщик «Геническ» U360 (постройка 1984г.); 

7) Корабль управления «Донбасс» U500 (постройка 1970г.). 

Очевидно, что корабельный состав ВМС Украины требует замены.  

Необходимы эффективные боевые корабли за относительно небольшие деньги, которые способны во 

взаимодействии с авиацией создать надежный заслон флотам других государств, при защите своих прибрежных 

вод. 

Учитывая опыт таких стран как Болгария и Румыния, можно отметить, что нашей державе на данном 

этапе становления целесообразно создать небольшой по составу, но универсальный по назначению флот, 

способный в будущем интегрироваться в Военно-морские силы НАТО. В нынешних экономических условиях 

основу военного флота Украины по своим тактико-техническим характеристикам могут составить ракетные 

катера водоизмещением от 300 до 500 тонн [3]. К такому типу можно отнести катера проекта 143 «Альбатрос» 

(водоизмещение 393 тонн), проект «Гетеборг» (водоизмещение 380 тонн) и катера типа «Ла Кобатант III» 

(водоизмещение 447 тонн).  

Существенным дополнением к этому может стать начало строительства на Киевском заводе «Ленинская 

кузница» бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М" [1] (спроектирован Казенным исследовательско-

проектным центром кораблестроения, г. Николаев). Всего до 2017 г. по контракту между Минобороны Украины и 

судозаводом планируется спустить на воду 9 единиц такой техники.  

20-метровый бронированный катер "Гюрза-М" способен развивать скорость до 55 км/ч. Он оснащен 

мощным вооружением, включающим пушку и пулеметы. Особенностью проекта является оснащение катера 

армейскими системами вооружения и связи, что дает возможность оперативно пополнять запасы с армейских 

складов без обязательного ухода с позиции на базу. Экипаж судна, состоящий из 5-6 человек, при 

необходимости может не подниматься на палубу, что защищает его от огня снайперов, а наличие в составе 

оборудования  тепловизора позволяет вести бой ночью. 
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СЕКЦІЯ 3  

МОЛОДІЖНА НАУКА У ВНЗ. 

ОБ’ЄДНАННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ У ВИГОТОВЛЕННІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

Ліснєвський О.О.,  

Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв 

 

Сьогодні розвиток народного господарства України залежить від стану та розвитку важкої промисловості. 

Так як машинобудування є однією з ведучих галузей промисловості, то саме на ньому лежить відповідальність за 

підвищення технічного рівня і поліпшення якісних показників усіх інших галузей виробництва. Через це 

машинобудування має більш високі темпи росту, у порівняні з промисловістю в цілому. Виходячи з цього, перед 

машинобудівниками стоїть низка завдань, серед яких: підвищення технічного рівня та якості машинобудівної 

продукції, створення техніки для широкого упровадження високопродуктивних енерго- і матеріалозберігаючих 

технологій у всіх галузях народного господарства, розвинення і впровадження комплексної автоматизації  

виробничих процесів, базуючись на досягненнях науково-технічного прогресу,  які дозволять підвищити  

продуктивність праці при  належній якості,  а також  допоможуть уникнути важкої і шкідливої праці на виробництві.  

У своїй дипломній роботі я намагався підійти до створення технологічного процесу, беручі до уваги 

основні напрямки сучасного розвитку технології машинобудування:  

1)Максимальне скорочення обробки металів різанням, досягти чого можна завдяки виготовленню 

заготівок близьких за формою, розміром, якістю поверхні до необхідної деталі. 

2)Виготовлення деталей з високою точністю форми та розмірів і високою якістю обробленої поверхні, 

високої міцності й довговічності виготовлюваних машин. 

3)Застосування для механічної обробки автоматизованого та високопродуктивного устаткування, 

застосування оптимальних режимів різання, а також – нових видів ріжучого інструмента: твердосплавного, 

алмазного, металокерамічного. 

4)Застосування новітніх зміцнюючих технологій и т.і.. 

У дипломній роботі мною розроблявся технологічний процес на вал ротора. Матеріалом для 

виготовлення даної деталі слугує жароміцний сплав ХН77ТЮРУ. Взагалі вали не входять до сфери використання 

даного сплаву, але через те, що даний вал працює при досить великих температурах використання цього 

матеріалу є доцільним.  

У прототипному технологічному процесі заготовкою слугував прокат. Для того, щоб збільшити КВМ я 

запропонував використання заготівки, отримуваної ковкою на молотах. Це зменшує масу заготовки більше ніж в 2 

рази: 199 кг у заготівки прокату, 97.5 кг у поковки, а так як використовуваний сплав є досить дорогим то витрати 

на ковку все одно нівелюються різницею мас заготовок. 

Для виготовлення валу ротора мною запропоновано використовувати, як основний для напівчистової та 

більш точної обробки, токарно-фрезерний обробний центр. Ця інновація зменшила кількість необхідних для 

виготовлення валу станків майже в 2 рази. Наприклад, шліфувальна операція на круглошліфувальному станку 

замінена на тонке точіння, що можливе завдяки оптимальним режимам різання, і високій якості обробки, яка 

досягається при використанні даного обробного центру.  

При обробці різанням в моєму технологічному процесі запропоновано використання високоточного 

ріжучого інструменту, переважно твердосплавного. Велику увагу слід проявити також при розрахунку режимів 

різання, так як даний сплав нікелю та хрому – двох найбільш важкооброблюваних металів. Швидкість різання 

буде в середньому в 2 рази нижчою ніж при обробці більшості жаро- та корозійностійких сплавів. 

Вирішальним фактором збільшення ефективності машинобудівної промисловості є розвиток науки, 

практичне використання результатів НТП та впровадження їх у виробництво. Розробка інноваційних технологій 

повинна бути направлена на підвищення якості готових виробів, створення більш досконалих машин, зменшення 

негативного впливу на довкілля, а також на створення безпечних та ергономічних умов для працівників. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА МИЛЛЕРА  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА СОВРЕМЕННЫХ СУДОВЫХ ДВС 

Реппа Д. В.,  

Национальный университет кораблестроения, г. Николаев 

 

Согласно мировой тенденции по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу вводятся новые 

экологические стандарты, ужесточаются требования к отработанным газам ДВС. Выполнение этих норм 

приводит к проблеме сохранения эффективности ДВС для обеспечения требуемой мощности, эффективного 

КПД и сохранения габаритно массовых показателей. 

Основным показателем по выбросу вредных веществ, который стремятся уменьшить, является 

содержания окислов азота NOx в отработанных газах. Данный показатель напрямую зависит от максимальной 

температуры в цилиндре двигателя: чем выше температура – тем выше процент содержания NOx в 

отработанных газах. 

C первого января 2016 года в силу вступил стандарт IMO Tier ΙΙΙ, согласно которому выбросы NOx для 

двигателей с частотой вращения n < 130 об/мин составляет 3,4 г/(кВт·час), n = 130-1999 об/мин – определяется 

по формуле 9·n
(-0.2)

 (например n = 720 об/мин – 2,4 г/(кВт·час)), для n ≥ 2000 об/мин выбросы NOx должны 

составлять не более 2,0 г/(кВт·час). Эти нормы более чем в 3 раза более жесткие по сравнению с нормами IMO 

Tier II, действующие с 2011 года. 

В 1990-тые годы мировыми производителями ДВС было серийно реализовано использование эффекта 

Миллера, заключающегося во внутреннем охлаждении свежего заряда, поступившего в цилиндр двигателя. 

Основной принцип лежащий в основе данного эффект заключается в том, что эффективных ход (такт) сжатия 

может быть короче хода расширения. Это реализуется путем уменьшения времени впуска. При данном 

сочетании параметров двигателя и его системы воздухоснабжения и газовыпуска раннее закрытие впускного 

клапана влечет за собой снижение коэффициента наполнения, что приводит к снижению массы свежего воздуха 

поступившего в цилиндр. Как следствие,  снижается эффективная мощность двигателя. 

Впервые двигатель с уменьшенным тактом сжатия был предложен в 1882 году Аткинсоном. Данный 

двигатель работал по одноименному циклу, разность ходов тактов сжатия и расширения обеспечивалась 

сложным запатентованным КШМ. Но двигатель не получил распространение по причинам сложности 

конструкции.  

В 40-вых годах 20 века выходят статьи Р.Г. Миллера с результатами испытаний двигателей со 

свободным газотурбинным наддувом, в которых рабочий цикл двигателя Аткинсона реализовывался путем 

раннего закрытия впускных клапанов. Даже был серийный выпуск данных двигателей компанией Нордберг. 

У четырехтактных двигателей, работающих по принципу Миллера с опережением закрытия впускных 

клапанов, воздух сжатый в турбокомпрессоре после охладителя воздуха поступает в цилиндр двигателя. После 

раннего закрытия впускных клапанов при дальнейшем ходе поршня до НМТ происходит расширение 

поступившего в цилиндр воздуха с понижением его давления и температуры (Рис.1). Уменьшение наполнения 

цилиндров, вызываемое преждевременным закрытием впускных клапанов, компенсируется более высоким 

давлением наддува. 

 

 
Рис. 1. Идеализированные рабочие процессы ДВС 
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При использовании эффекта Миллера для снижения выбросов вредных веществ возникает проблема 

сохранения или повышение топливной экономичности. По данным исследований давление наддува и 

требования предъявляемые к системам наддува высокофорсированных двигателей, значительно превосходят 

требования к системам наддува обычных двигателей (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость давления наддува от среднего эффективного давления. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРЕСИВНИХ РІШЕНЬ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ 
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Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв 

 

Машинобудування забезпечує новою технікою всі галузі економіки і визначає її технічний прогрес. У 

зв'язку з цим розвиток машинобудування має першорядне значення для розвитку економіки країни. 

Для забезпечення конкурентоспроможності продукції машинобудівних підприємств необхідно 

підвищувати якість і продуктивність машин без істотного підвищення їх вартості. Цю задачу неможливо вирішити 

тільки за допомогою конструктивних нововведень, без серйозної технологічної підготовки виробництва на основі 

новітніх технологічних рішень, що використовують нові матеріали, технологічне оснащення, обладнання. 

Застосування нових технологій, що поєднують використання прогресивних, високоточних методів 

обробки з енергозбереженням, екологічністю і безпекою, високопродуктивного технологічного обладнання, 

оснащеного системами управління з елементами штучного інтелекту, переналагоджуваної автоматизованої 

технологічної оснастки дозволяє досягати істотного підвищення продуктивності праці і якості виготовлених 

виробів. 

Сучасні вимоги до точності деталей машин і приладів, якості їх поверхонь, точності складання настільки 

високі, що їх досягнення неможливе без застосування наукових досягнень. 

Складність побудови технологічних процесів в машинобудуванні обумовлює велику різноманітність 

конструкцій пристосувань і високий рівень пропонованих до них вимог. Неправильні технологічні і конструктивні 
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рішення при виготовленні пристосувань призводять до подовження термінів підготовки виробництва, до зниження 

його ефективності. 

Підвищення продуктивності досягається: 

- шляхом усунення розмітки заготовок;  

- скорочення допоміжного часу на їх установку і зняття; 

- застосування багатоінструментальною і багатомісної обробки;  

- підвищення режимів різання в результаті збільшення жорсткості технологічної системи. 

Заходи зменшення витрат на утримання різального інструмента: 

- примусова зміна різального інструмента; 

-  його централізоване заточування та переточування;  

- робота на потрібних режимах з використанням мастильно-охолоджуючої рідини; 

- відновлення та використання зношеного інструменту; 

- дбайливе його зберігання. 

Метод, обраний згідно с вимогами до надійностів, і засоби контролю скорочує витрати на амортизацію. 

Дотримання умов експлуатації зменшує витрати на утримання вимірювального інструменту. 

Практичному, широкому застосуванню прогресивних типів технологічних процесів оснащення та 

обладнання, засобів механізації та автоматизації, сприяє єдина система технологічної підготовки виробництва 

(ЕСТПП). Вона забезпечує для всіх підприємств і організацій системний підхід, тобто розгляд об'єкта як системи, 

до вибору методів і засобів технологічної підготовки виробництва. 

Для обробки однієї і тієї ж деталі можуть бути застосовані різні варіанти технологічного процесу, 

рівноцінні з точки зору технологічних вимог до виробу, але мають значні коливання за економічними показниками. 

Основний вплив на побудову технологічного процесу надає тип виробництва. Так в масовому і великосерійному 

виробництві технологічний процес будується на принципі диференціації або концентрації операцій при 

можливості повної автоматизації.  

За першим принципом технологічний процес диференціюється (розчленовується) на елементарні 

операції з приблизно однаковим часом виконання (тактом) або кратні такту; кожен верстат виконує одну певну 

операцію. У зв'язку з цим верстати тут застосовуються спеціальні та вузькоспеціалізовані; пристосування для 

обробки повинні бути також спеціальними, призначеними для виконання тільки однієї операції. Часто таке 

спеціальне пристосування є невід'ємною частиною верстата. 

За другим принципом технологічний процес передбачає концентрацію операцій, виконуваних на 

багатошпиндельних автоматах і напівавтоматах, агрегатних, багатопозиційних, багаторізцевих верстатах, 

пов'язаних в одну лінію (автоматичні лінії), які виробляють одночасно або послідовно кілька операцій, які 

включають обробку та допоміжні дії при малій витраті основного (технологічного) часу. Подібні верстати все 

ширше впроваджуються у виробництво; особливо широке застосування вони отримали в автомобільному та 

тракторному виробництві. 

Постійний технічний прогрес, зростаюча конкуренція серед виробників, збільшення номенклатури 

продукції у всіх типах виробництв і висока швидкість її оновлення змушують шукати резерви скорочення часу на 

підготовку виробництва нових виробів. Це забезпечується організаційними, технологічними та конструкторськими 

заходами.  

Провідним виробникам високотехнологічної продукції машинобудування України у напрямку підвищення 

своєї конкурентоспроможності необхідно брати участь у міжнародному розділі праці більш активно. Україна має 

висококваліфікований науково-конструкторський потенціал, який уже почав переорієнтовуватись для створення 

новітніх зразків машинобудівної продукції. Для успішного розвитку машинобудування в Україні необхідно 

підтримувати конкурентоспроможність продукції на світовому ринку. Для цього необхідно забезпечити високу 

якість продукції, її надійність та довговічність, що потребує великих інвестиційних вливань у наукове 

забезпечення та оновлення технологічного парку виробництва. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ  РОЗЧИНІВ КАРБАМІДУ НА ПОЛІМЕТРИЧНИЙ СИГНАЛ 

Жуков Ю.Д., д.т.н., професор,  

Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв 

 

З літературних джерел [1] відомо, що основним забруднювачем суднових стічних вод є карбамід. Отже 

розчин карбаміду може буди модельним для імітації стічних вод.  

Для отримання рефлекторам використовується система «САДКО-ОЙЛ», досліди проводяться для таких 

значень концентрації – 0%, 5%,10%,20%, 30%, 40%, 50%, Також у ході досліду  змінювалась  і температура. 

Значення температури становили 18°С ,25°С, 30°С. 

Попередній аналіз отриманих результатів, дозволяє стверджувати, що збільшення концентрації 

карбаміду впливає на характер отриманих рефлекторам, адже збільшення концентрації призводить до зростання 

діелектричної проникності. Це підтверджується тим,що зростає амплітуда відображення від границі розподілу 

середовищ. (Рисунок 1) 

 

Рисунок 1 Рефлектограми для різних концентрацій карбаміду 

На рисунку 1 показані експериментально отримані (За допомогою системи «САДКО-ОЙЛ» рефлекторами 

для двох різних концентрацій карбаміду (марки «б») при сталій температурі t=18 °C, сталому рівні (510 мм), що 

відповідав об‘єму V= 4*10-3 м3  . Рефлектограма, що відповідає концентрації С=50% має більшу амплітуду 

відображення від границі розподілу середовищ  (Uв2), та більший  коефіцієнт скорочення  (K2). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДВУХТОПЛИВНЫХ ГЛАВНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  
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В связи с истощением природных запасов нефти, экологическими проблемами использования нефтяных 

моторных топлив все более актуальным становится применение в судовых энергетических установках 

альтернативных топлив, к числу которых в первую очередь относится сжиженный природный газ (СПГ). 

Газовое топливо начинает играть все большее значение в мировом торговом флоте. С начала текущего 

года вступили в силу новые, более строгие правила Приложения VIMARPOL, касающиеся Зон контроля 
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выбросов (Emission Control Areas — ECA). В частности, максимальное разрешенное содержание серы в горючем 

судна, входящего в зону ECA, должно составлять 0,1%. А с 2020 требования к содержанию серы в объеме 0,5% 

будут применяться ко всем зонам и вне ЕСА. 

Таким образом, за время своей службы от 80% до 90% гражданских судов попадут в зоны ECA, которых 

вскоре станет очень много в Средиземноморье и на Дальнем Востоке. А среди ископаемых видов топлива 

существует только три основных варианта, которые соответствуют требованиям ЕСА. Это работа на 

топливе/дистилляте с низким содержанием серы, на тяжелом дизельном топливе с установленным фильтром и 

на СПГ, так как суда на сжиженном газе сокращают выбросы оксидов азота на 85-90%, а оксидов серы почти на 

100%. 

Работа на СПГ предоставляет определенные возможности. Одна из таких возможностей – работа на 

двигателях с двумя видами топлива, где двигатель можно переключать на сжиженный газ при заходе в ЕСА и на 

дизельное топливо вне таких зон. Это очень гибкое решение, позволяющее судам работать по всему миру. 

Природный газ успешно применяется в качестве основного топлива на судах-газовозах. Перевозимый на 

них СПГ в небольших количествах (0,15–0,18 % от общей вместимости танков в сутки) постоянно испаряется. Его 

утилизация возможна двумя путями – испаренный газ можно повторно сжижать, что требует размещения на 

судне специальной холодильной установки и дополнительных затрат газа на еѐ работу, или использовать в 

качестве топлива энергетической установки судна. В 2007 г. на воду был спущен газовоз British Emerald с 

двухтопливной дизель-электрической установкой, способной работать и на газе, и на обычном дизельном 

топливе. 

Из опыта эксплуатации двухтопливных энергетических установок на судах СПГ известно, что 

использование природного газа в качестве топлива позволяет полностью исключить выбросы серы, кардинально 

снизить выбросы NOx – на 90 % и существенно снизить выбросы CO2 – на 30 %. Это делает применение 

природного газа в качестве топлива привлекательным решением и для судов, не являющихся газовозами, в 

особенности судов, используемых в зонах особого экологического контроля. 

Задача достижения многотопливности для дизельного двигателя была выдвинута еще его 

изобретателем — Рудольфом Дизелем. Первый период подъема развития многотопливных двигателей 

относится к 30-м годам прошлого столетия. Наибольшую известность тогда получил двигатель Гессельмана 

(рис.1), основанный на сочетании искрового зажигания с непосредственным впрыском топлива в цилиндр. 

 

Рисунок 1. Поперечный разрез верхней части двигателя Гессельмана 
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В конце 30-х годов были опубликованы данные о другом многотопливном двигателе – Фиат-Богетто. В 

отличие от двигателя Гессельмана, при создании двигателя Фиат-Богетто ставилась задача, аналогично дизелю, 

качественное регулирование смеси. 

Несмотря на давность идеи, возможность еѐ осуществления появилась лишь в настоящее время. Этому 

поспособствовал научно-технический прогресс и требования экологии. Дело в том, что для достижения 

эффективности работы двигателя на всех его режимах необходимо очень точно регулировать подачу топлива, 

ведь именно качество процесса сгорания является определяющим фактором эффективной работы и 

полноценного использования энергии топлива. Современные системы управления подачей топлива хорошо 

справляются с этой задачей. 

Основные трудности в организации рабочего процесса многотопливного двигателя с воспламенением от 

сжатия возникают при применении топлив с большой величиной периода задержки воспламенения (имеющие 

низкими цетановые числа). 

 

Рисунок 2. Влияние цетанового числа на продолжительность пуска: 

1 – первая вспышка, 2 – пуск двигателя. 

 

По той же причине в случае применения низкоцетановых топлив, при определенном сочетании 

конструктивных параметров и условий работы возникают пропуски воспламенений, и двигатель может 

заглохнуть на рабочих режимах.  

По ситуации на сегодня, в мире уже достаточного много проектов и рабочих прототипов, которые 

успешно справляются со своей задачей. К примеру, компания MAN выпустила двигатель L32DF, применяемый 

как главный судовой. Переход двигателя с одного вида топлива на другой осуществляется автоматически и, 

практически, мгновенно, вне зависимости от режима, на котором он работает. Важной особенностью двигателя 

является то, что он работает на бедных газовых смесях, воздуха в цилиндре ориентировочно в два раза больше, 

чем требуется для полного сгорания. Поэтому большое количество тепла расходуется на нагрев воздуха, а это, 

естественно, способствует существенному снижению пиковых значений температур сгорания и резкому 

уменьшению образования NOx. Главная же задача — избежать взрывного сгорания (детонации), которое 

происходит при богатых смесях (малых ɑсг). 

В то же самое время, излишне большие ɑсг, приводят к характерному для газовых двигателей пропуску 

вспышек в цилиндрах. Поэтому при всех нагрузках и скоростных режимах значения коэффициента избытка 

воздуха должны лежать в относительно узком диапазоне. Регулировка соотношения воздух-газ осуществляется 
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автоматически на всех режимах путем изменения производительности турбокомпрессора посредством 

байпасирования выхлопных газов, часть их направляется, минуя ГТК. 

 

Рисунок 3. Поступление газа и запального топлива 

 

Рисунок 4. Рабочий диапазон соотношений «воздух-газ» 

 

Рисунок 5. Схема подачи газа в цилиндр 
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Рисунок 6. Система управления клапаном подачи газа 

Главный газовый клапан открывается и закрывается в заданные моменты времени и подает требуемое 

количество газа во впускной патрубок крышки цилиндра. 

Газ поступает в цилиндр в процессе его наполнения воздухом. Подача осуществляется через главный 

гидравлически управляемый клапан (рис 5), установленный во впускном патрубке цилиндра. Открытие клапана 

осуществляется маслом, сжатым до 370 бар. Фазы открытия и закрытия клапана определяются электронным 

блоком управления, подающего ток на соленоид клапана. 

 

Рисунок 7. Схема подачи дизельног топлива в цилиндры 

Основное преимущество двухтопливных двигателей состоит в том, что они работают на дешевом 

газовом топливе и их рационально применять на судах-газовозах и в береговых энергетических установках на 

газовых промыслах. В случае перебоев в подаче газа двигатель может продолжать работать на жидком топливе 

MDO (Marine Diesel Oil). 
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SCOR-МОДЕЛЬ – ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ МОРСЬКОГО ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНОГО ТЕРМІНАЛУ 
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Управління ланцюгами постачання - це організація, планування, контроль і регулювання товарного 

потоку, починаючи з отримання замовлення і закупівлі сировини і матеріалів для забезпечення виробництва 

товарів, і далі через виробництво і розподіл доведення його з оптимальними витратами ресурсів до кінцевого 

споживача відповідно до вимог ринку.  

SCOR-модель – це референтна модель, яка припускає власну мову для опису взаємозв‘язків між 

учасниками ланцюгів постачання. В цій моделі застосовується система оцінки ефективності роботи цього 

ланцюга та бібліотека типових бізнес процесів [1, с. 98-100]. 

SCOR- модель містить структурований набір еталонних схем організації бізнесу, розроблених для 

конкретних галузей на основі передового досвіду зарубіжних фірм і включають перевірені на практиці процедури і 

методи організації управління. Найбільші компанії світу різних галузевих сегментів використовують SCOR-модель 

для побудови корпоративної системи управління ланцюгами постачання.  

SCOR охоплює такі сфери:  

- управління відносинами зі споживачами товарів ( від отримання замовлення на доставку до 

оплати рахунку); 

- управління матеріальними та нематеріальними потоками, що йдуть від постачальників до 

споживачів; 

- управління відносинами з постачальниками(від формування заявки до виконання кожного 

замовлення на поставку [2]. 

Для морського перевантажувального терміналу на основі інформації з офіційних сайтів морських 

перевантажувальних терміналів України та на основі інформації про побудову SCOR-моделі в навчальному 

посібнику Смірнова Е.А. [1] «Управління ланцюгами постачань» було розроблена SCOR-модель для терміналу.  

 

Рис. 1 SCOR-модель для морського перевантажувального терміналу 

 

У загальному випадку учасники ланцюга поставок реалізують такі укрупнені групи процесів: 

1) Планування (Plan). Процеси, які спрямовані на підтримання балансу сукупного попиту і 

пропозиції, спрямовані на розроблення послідовності дій, які найкраще відповідатимуть політиці постачання, 

виробництва і поставок 
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2) Постачання (Source). Процеси, які полягають у закупівлі товарів і послуг з метою задоволення 

запланованого або поточного попиту. 

3) Виробництво (Make). Процеси, які трансформують продукт до його кінцевого стану з метою 

задоволення запланованого або поточного попиту 

4) Доставка / Збут (Deliver). Процеси, які забезпечують доставку готової продукції або послуг для 

задоволення запланованого або поточного попиту, як правило, включають управління замовленнями, 

транспортування і розподіл. 

5) Організація зворотних потоків / Повернення (Return). Процеси, пов'язані з поверненням або 

прийманням повернутої продукцією з якихось причин. Ці процеси розширюються до після продажного 

обслуговування клієнтів. [3].  

На початковому етапі використання SCOR-моделі на морських перевантажувальних терміналах 

найбільше значення має оптимізація транспортної логістики, яка полягає в: 

- Оптимальному плануванні маршрутів, а саме: 

• Чітке планування доставок; 

• Консолідація вантажів в партії; 

• Зниження «холостих» перегонів. 

- Підвищення ефективності використання транспортних засобів; 

- Зниження витрат на транспортне обслуговування, шляхом постійного моніторингу вартості 

послуг на ринку; 

- Зниження адміністративних витрат, пов'язаних з транспортуванням: 

• Зниження кількості помилок і витрат на термінові транспортування; 

• Гнучке планування графіків доставки вантажів; 

• Зниження адміністративних витрат шляхом формалізації процесів і електронної обробки даних. 

Застосування на морських перевантажувальних терміналах SCOR-моделі сприятиме:  

- поліпшенню якості обслуговування клієнтів (дотримання графіків доставки, збільшення точності 

комплектації замовлень, наявність товарів у дистриб'ютора); 

- скороченню кількості повернень або невиконаних замовлень; 

- підвищенню оборотності запасів; 

- підвищенню ефективності роботи персоналу; 

- скороченню витрат на транспортування. 
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На сьогоднішній день транспортний сектор України – це значний і важливий сегмент для економіки 

країни, адже ефективна та злагоджена робота цілої транспортної системи являється рухомою силою для 

загального розвитку країни. Однак, існуюча конкуренція на ринку транспортних послуг, вимагає все нових підходів 

до розвитку транспортних відносин, створенню нових технологій та підвищенню якості послуг. Відсутність 

централізованого управління не дає можливості для комплексного розвитку всіх видів транспорту, а також 

складського, термінального та інших видів господарства. Прагнення держави забезпечити розвиток експорту 

транспортних послуг, ефективніше використовувати транзитний потенціал, підвищувати конкурентоспроможність 

вітчизняного транспорту на міжнародному ринку транспортних послуг може бути реалізовано за рахунок 

інтеграції.  
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Рівень розвитку транспортної системи держави - одна з найважливіших ознак її технологічного процесу. 

За умови інтеграції до європейської та світової економіки, потреба у високорозвинутій транспортній системі 

дедалі посилюється - вона має стати базисом для ефективного входження України до світового співтовариства та 

зайняття в ньому місця, яке б відповідало рівню високорозвинутої держави. 

На даному етапі стан транспортної системи України не можна вважати задовільним. Більшу частину 

інфраструктурних об‘єктів транспорту необхідно визнати застарілими і такими, що не відповідають сучасним 

вимогам щодо виконання своїх основних функцій. Насамперед, це стосується залізничного та автомобільного  

транспорту. Автомобільні дороги, зокрема, не відповідають європейським стандартам щодо багатьох показників. 

В Україні є необхідні стартові умови для формування  сучасної системи транспортних комунікацій, що 

відповідала б європейським стандартам. До них насамперед відносяться: необхідність корінного технічного 

переоснащення галузі й істотних організаційних змін у всіх видах транспорту; достатня ресурсна база і рівень 

розвитку техніки і технології; наявність кваліфікованого трудового  потенціалу і передових науково-технічних 

розробок; вигідні природо-кліматичні  і географічні характеристики території; наявність конкурентоздатних 

науково-технічних проектів, що пройшли відповідну експертизу і готові до реалізації; зацікавленість закордонних 

інвесторів у розміщенні капіталів в Україні; та ще багато чого іншого [5]. 

Поточний стан ринку автомобільних вантажоперевезень України характеризується однією особливістю - 

на відміну від інших країн пострадянського простору в 2014 році експортні перевезення з України в Євросоюз у 

фізичному вираженні перевищили обсяги імпортних вантажоперевезень. У 2015 році така тенденція посилилася, 

розрив між експортом і імпортом значно збільшився. Одна з причин такої зміни на ринку вантажних перевезень 

України - знецінення гривні на тлі політичних та економічних проблем. Всього в Європейський союз з України за 9 

місяців 2015 року на автомобільному транспорті було доставлено 3608 тонн вантажів - на 19,7% більше, ніж за 

аналогічний період минулого року. 

В Україну з ЄС Було імпортовано 2835 тис. тон грузів (-11,2% в порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року). Однак протягом 2015 року, після рекордного падіння обсягів імпорту в січні, лінія тренда 

імпортних автотранспортних вантажоперевезень в Україні з ЄС впевнено росла [1]. 

З 1 січня 2016 року Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС запрацювала у повному обсязі. 

Основним торговельним партнером України у 2015 році є Євросоюз, частка якого в українському експорті 

становить майже 33 %, імпорті − 41%. Друге місце у зовнішньоторговельному обороті України посідає Росія, третє 

– Китай. При цьому, найбільшим торговельним партнером Євросоюзу є Сполучені Штати Америки, на які 

припадає майже 21% експорту та 14% імпорту [6]. До трійки основних торговельних партнерів Євросоюзу ввійшли 

також Китай та Швейцарія. За січень-вересень 2015 року питома вага Україна у структурі  товарного 

експорту/імпорту ЄС не перевищила одного відсотка. 

Один з актуальних стратегічних напрямків розвитку транспортної системи України полягає в її подальшій 

активній інтеграції до європейської та світової транспортних систем та активізації розвитку експорту транспортних 

послуг. Курс на європейську інтеграцію ставить принципово нові завдання щодо інтеграції транспортної системи 

України в Транс‘європейську мережу (ТЄМ-Т), гармонізації законодавства та адаптації до європейських норм і 

стандартів. Основні шляхи інтеграції України до європейської транспортної системи з урахуванням загальних 

тенденцій розвитку євроінтеграційних процесів наведені на рис. 1 [2]. 

Таким чином, для розвитку потенціалу національної транспортної системи України потрібно перш за все 

відповідне фінансове забезпечення та ефективної інвестиційної політики, механізм реалізації якої, на наш погляд, 

повинен включати такі напрями: 

- використання різних джерел фінансування транспортної галузі: власні кошти 

підприємств, інвесторів, держаного бюджету, концесіонерів, кредитних ресурсів 

комерційних банків та міжнародних фінансових установ; 

- впровадження механізму державно-приватного партнерства; 

- інвестування в інноваційний розвиток та технологічну модернізацію транспорту; 

- довгострокове пільгове кредитування у ресурсо та енергозберігаючі техніку та 

технології; 

- розширення застосування принципів «користувач платить» та «забруднювач 

платить» під час користування транспортною інфраструктурою. 
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Рис. 1 Напрями інтеграції України до транспортної системи 

 

Висновок Отже, реалізація стратегії розвитку транспортної системи України на довгострокову 

перспективу забезпечить перетворення транспорту на системо утворюючу галузь національної економіки, що 

розвиватиметься випереджуючими темпами. Формування єдиного транспортного простору, регіональна та 

міжнародна інтеграція національної транспортної системи забезпечить підвищення ефективності транспортних 

послуг, зростання обсягів їх експорту та підвищення рівня використання транзитного потенціалу. Транспортна 

система країна повністю задовольнятиме не тільки базовим потребам національної економіки та населення, але 

й відповідатиме світовим стандартам щодо швидкості, своєчасності, безпеки, екологічності транспортування та 

створюватиме умови для більш інтенсивного інноваційного розвитку країни. 
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ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРОЕКТУ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД МІСТА МИКОЛАЄВА 

Трохименко А.Г., к.б.н., Сухарева А.С.,  
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Стан водного середовища постійно змінюється. Ці зміни мають різний характер, напрямок та  величину, 

нерівномірно розподіляючись в навколишньому середовищі у часі та просторі. У останні роки найбільш вагомим є 

антропогенний вплив, що призводить до збільшення навантаження на водні екосистеми, інколи спричиняє повну 

деградацію цих систем.  

Негативні результати антропогенного впливу пов‘язанні як неправильним інженерно-технічним 

обґрунтуванням використання водних ресурсів, так і з помилками у екологічній політиці підприємства або регіону. 

У цій ситуації стає дуже важливою організація контролю за станом природного середовища, його 

безперервними змінами та тенденціями. Засобом для отримання, обробки, зберігання і відображення (передача) 

такої інформації, що буде основою для прогнозів та для здійснення екологічно безпечних і економічно 

ефективних рішень є екологічний моніторинг. 

Отже, проблеми аналізу різних типів вод не втрачають своєї актуальності. Внаслідок великого числа 

нормованих показників практично неможливо дати надійну оцінку якості води, використовуючи тільки інформацію 

про вміст у ній окремих компонентів. У цьому випадку треба було б визначити більш двох тисяч параметрів, що 

технічно важко і економічно недоцільно. Тому основу системи оцінки якості вод становлять так звані узагальнені 

показники. Один з них є окиснюваніть компонентів води. Визначення цього показника необхідна для контролю 

кисневого вмісту водойм, питних та стічних вод, акваторій портів та суднобудівних підприємств. 

Окиснюваність домішок води зазвичай характеризується БСК (біохімічне споживання кисню), ХСК 

(хімічне споживання кисню) і ЗСК (загальне споживання кисню). Найбільш широко поширений дихроматний метод 

визначення ХСК (ХСКСr). Всі стандартні методи визначення окиснюваності вод мають ряд суттєвих недоліків 

(значна тривалість аналізу, дорогі реактиви, висока ймовірність помилок через складність аналізу тощо). В 

останні десятиліття з‘явилися роботи, що описують визначення ХСК в умовах фотокаталізу. Фотокаталіз – один з 

напрямків фотохімії – науки про хімічні перетворення речовин під дією електромагнітного випромінювання; це 

процес, в ході якого відбувається зміна швидкості або механізму хімічних реакцій під дією світла в присутності 

речовин, поглинаючих кванти світла – фотокаталізаторів. 

Проведені дослідження були здійснені для вивчення можливості використання гетерогенного 

фотокаталізу для визначення окиснюваності вод. В розглянутих методиках, що вивчалось фотокаталітичне 

окиснення в системах нано-TiO2-УФ-K2Cr2O7, та з використанням плівки нано-TiO2 на кварці, F
–
-нано-TiO2-УФ-

KMnO4, нано-TiO2-УФ-Ce(SO4)2 було виявлено ряд недоліків. 

На кафедрі екологічної хімії та екологічній лабораторії НУК проводяться дослідження фотокаталітичної 

системи нано-TiO2–УФ–K2Cr2O7. Було удосконалено на основі цих методик деякі параметри. 

Для порівняння ефективності використання розробленої методики визначали ХСК в системі нано-TiO2-

УФ-K2Cr2O7 та арбітражним методом. У наших дослідженнях об‘єктами моніторингу для визначення ХСК обрали 

природні води річок Південний Буг, Інгул та Бузького лиману в заздалегідь обґрунтованих місцях відбору. 

Отримані значення арбітражної та інноваційної методики показали високу кореляцію. 

Було розроблено проект «Екологічного моніторингу поверхневих вод міста Миколаєва за показниками 

ХСК». На рисунку 1 зображена схема проекту «Екологічного моніторингу поверхневих вод міста Миколаєва за 

показниками ХСК».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Загальна схема проекту «Екологічного моніторингу поверхневих вод міста Миколаєва  

за показниками ХСК» 

 

Життєвий цикл проекту – це час від першої затрати до останньої вигоди проекту. Він відображає розвиток 

проекту, роботи, які провадяться на різних стадіях підготовки, реалізації та експлуатації проекту. До поняття 

життєвого циклу проекту входить визначення різних стадій розробки і реалізації проекту. 
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Рис. 2. Схема життєвого циклу у проекті «Екологічного моніторингу поверхневих вод міста Миколаєва за 

показниками ХСК»: 

1 – фаза концепції; 2 – фаза планування; 3 – фаза проектування; 4 – фаза реалізації; 5 – фаза 

завершення. 

 

В проекті «Екологічного моніторингу поверхневих вод міста Миколаєва за показниками ХСК» декілька 

фаз: 

Передінвестиційна фаза проекту має такі стадії: визначення інвестиційних можливостей, аналіз 

альтернативних варіантів і попередній вибір проекту – попереднє техніко-економічне обґрунтування, висновок з 

проекту і рішення про інвестування. 

Інвестиційна фаза має такі стадії: встановлення правової, фінансової та організаційної основ для 

здійснення проекту, придбання і передача технологій, детальне проектне опрацювання і укладання контрактів, 

встановлення обладнання, передвиробничий маркетинг, набір і навчання персоналу, здача в експлуатацію та 

запуск. 

Фаза експлуатації розглядається як в довгостроковому, так і в короткостроковому планах. В 

короткостроковому плані вивчається можливе виникнення проблем, пов‘язаних із застосуванням обраної 

технології, функціонуванням обладнання або з кваліфікацією персоналу. У довгостроковому плані до розгляду 

береться обрана стратегія та сукупні витрати на виробництво та маркетинг, а також находження від продажу. 

Нами було пораховано економічну вартість і порівняння арбітражної та інноваційної методик визначення 

ХСК. 

На графіку 1 зображено графік порівняння окупності інноваційного та арбітражного методів визначення 

ХСК. 

 

Графік 1 

 
 

З графіку видно, що інноваційний метод в два рази швидше буде окупатися ніж арбітражний метод. 

Отже, метод визначення ХСК гетерогенним фотокаталізом можна впроваджувати в лабораторіях. 
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Висновки: 

Визначено ХСК арбітражним та інноваційним методами природних вод м. Миколаєва. Доведено, що 

розроблена інноваційна методика науковими співробітниками на кафедрі екологічної хімії є ефективнішою в 

порівнянні з стандартною методикою. 

Визначено економічну ефективність інноваційного та арбітражного методів. Показано, що стандартна 

методика лише на 21 неділю проведення аналізу буде окупатися, а метод гетерогенного фотокаталізу на 9 

неділю проведення аналізу в лабораторії. 

Отже, модифікована методика гетерогенного фотокаталізу в системі нано-TiO2–УФ–K2Cr2O7  є економічно 

вигіднішою, швидко окупається, є більш експреснішою в порівнянні зі стандартною методикою та оптимізованою 

для впровадження в лабораторіях 

 

 

РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Бойко Є.О., к.е.н., доцент, Гаврильчак О.В.,  

Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв 

 

Останнім часом актуальною стає проблема збереження природних ландшафтів районів, які не 

доторканні людиною та де можна відпочити від міської метушні. У зв‘язку з цим особливого поширення набуває 

екологічний туризм, що здійснюється переважно на рекреаційних територіях національних природних парків, 

біосферних заповідників, регіональних ландшафтних парків. 

Екологічний туризм (англ. ecotour, ecotourism) - порівняно нове поняття в туристичній діяльності. Взагалі 

екотуризм це доволі молодий різновид туризму в цілому, він почав тільки недавно розвиватись, але робить це 

стрімко[1]. Причиною молодості екототуризму є забруднення навколишнього середовища, адже ще якихось 50 

років тому в тих же містах було набагато менше шкідливих факторів ніж зараз. В Україні екологічний туризм 

перебуває на початковій стадії розвитку. Екотуристичні мандрівки організовуються переважно на самодіяльному 

рівні, комерційна діяльність у цьому напрямку лише зароджується.  

Станом на 01.01.2016 р. в Україні діють 48 національних природних та 77 регіональних ландшафтних 

парків, кожен з яких має у своєму складі науковий, еколого-освітній та рекреаційний підрозділи, в яких працюють 

висококваліфіковані спеціалісти[2]. 

На сьогоднішній день регіоном-лідером, який пропонує екологічний туризм з найбільшим асортиментом, 

являється Івано-Франківська та Закарпатська області. Адже тут  є сотні тисяч гектарів практично первозданної 

природи.  

Північна Україна також має багато унікальних рис, які притягують перш за все своєю загадковістю. 

Територія Полісся – це безкраї лісові простори, густа мережа річок, безліч озер та боліт. Такі природні умови 

роблять Полісся важкодоступним, тому регіон добре зберіг свої природні багатства та етнокультурну спадщину.  

Не можна не згадати узбережжя Чорного моря заповідна територія, де збереглися унікальні ландшафти та місця 

гніздування рідкісних видів птахів. Українські степи - Миколаївська, Запорізька, Херсонська область мають об‘єкти 

природно-заповідного фонду, де зберігається унікальна степова флора [5]. Тут розташовані Український степовий 

природний заповідник, Єланецький степ, біосферний заповідник Асканія-Нова. Цікавим об‘єктом екотуризму на 

Херсонщині є район Олешківських пісків, який вважається найбільшим піщаним масивом Європи.  На 

Миколаївщині, в долині Південного Бугу, яку він пробив крізь потужні граніти Українського кристалічного щита, 

розташований національний природний парк «Бузький гард». Природа тут мало змінена людиною, видовий склад 

флори і фауни є унікальним, а виходи гранітів надають рівнинному Бугу вигляду швидкої та бурхливої гірської ріки 

[3].   

 Проте розвиток екотуризму в Україні стримується в основному через економічні й організаційні причини. 

До числа яких можна віднести: відсутність необхідного початкового капіталу для фінансування робіт із створення 

екоцентрів;  незначність інвестицій в інфраструктуру екотуризму, що позначається на стані готельного, 

транспортного обслуговування туристів; відсутність засобів на проведення рекламної компанії з метою 

притягнення уваги потенційних; відсутність спеціалізованих турорганізацій у сфері екотуризму;  скромний набір 

рекреаційних послуг для туристів;  відсутність реклами екотуризму;  обмеженість кваліфікованих спеціалістів в 

області екотуризму, спроможних взяти на себе розробку, організацію і проведення екологічних турів; відсутність 

необхідної законодавчої бази екотуризму[4]. 

Якщо природа України має великий потенціал для розвитку екотуризму, то соціально-економічний 

потенціал нашої країни для розвитку цього виду туризму дуже незначний. Такий чинник, як низький рівень 

екологічної свідомості туристів, є причиною багатьох варварських вчинків і свідчить про неготовність населення 

займатися екологічними видами туризму. Відсутність кваліфікованих кадрів призводить до того, що мало хто з 



 
 

 
 154 

туроператорів хоче займатися цією діяльністю, а якщо хтось і береться, то його дії не зовсім відповідають 

принципам екологічного туризму. Ще одним чинником, який зменшує перспективи розвитку екотуризму в Україні, є 

недосконала законодавча база, яка відштовхує як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів. 

Туристичний потенціал природних і природно-культурних резерватів України значний. Грамотне й 

водночас немарнотратне використання екотуристичного потенціалу заповідників і національних парків країни – 

запорука їхнього подальшого успішного розвитку. 
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Туристична галузь є однією з пріоритетних у соціально-економічному розвитку Івано-Франківської області 

завдяки значному потенціалу природних, історико-культурних ресурсів, проте потребує подальшої розбудови 

інфраструктурних складових та пошуку шляхів удосконалення виробництва і надання послуг гостинності. 

За даними Головного управління статистики України загалом фінансові показники діяльності готелів  

області за 2015 рік мають позитивний баланс, проте частка операційних витрат досить значна і складає 68,6%[1]. 

Частка житлово-комунальних послуг є превалюючою і має тенденцію до зростання за рахунок загального  

підвищення тарифів. З метою забезпечення рентабельності та конкурентоспроможності суб‘єктів господарювання 

основну увагу необхідно зосередити на питанні зниження споживання енергоносіїв, раціонального їх 

використання. 

Якщо на даний час готельний бізнес європейських країн робить ставку на використанні альтернативних 

джерел енергії (сонячної, вітрової), то для малих і середніх, особливо міських, готелів  цей спосіб є 

неприйнятним, адже потребує значних капіталовкладень, наявності вільних площадок для розміщення 

обладнання. Більш оптимальним є орієнтація на енергозбереження, використовуючи наступні групи методів:  

- використання матеріалів і конструкцій для зовнішнього утеплення споруд; 

- використання автоматизованих систем управління освітленням, опаленням та підігрівом води; 

- використання технічних пристроїв з високим класом енергоощадності. 

Таким чином, втілення даного комплексу заходів у міських готелях, які функціонують в умовах щільної 

забудови та прив‘язані до загальних систем життєзабезпечення, істотно стабілізує їх фінансове становище та 

підвищить якість послуг і комфортні умови перебування клієнтів. 
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Економіка України знаходиться в складній економічній ситуації, яка зберегла тенденції до погіршення в 

2015 році. Але, незважаючи на це, проблема створення позитивних умов для розвитку інвестиційного клімату в 
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Україні залишається актуальною. Україна продовжує отримувати прямі іноземні інвестиції, хоча їх розміри 

скорочуються упродовж останніх двох років. Однією з причин цього є конфлікт на сході. Однак, не зважаючи на 

це, Україна завдяки своєму потенціалу, висококваліфікованому людському капіталу, є привабливою державою 

для інвестиційної діяльності. 

В Україні передумовами формування сприятливого інвестиційного клімату є: вигідне географічне 

положення ,природно-ресурсний потенціал ,конкурентоспроможний людський капітал. 

Уряд здійснив ряд позитивних заходів щодо залучення іноземних інвестицій в Україну. Головними з них є:  

-  іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації;  

-  для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від 16.03.2000 р.  № 1547 ратифікована 

Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними 

особами; 

- підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди про сприяння та взаємний 

захист інвестицій з  більше ніж 70 країнами світу;   

-  забезпечено адаптацію національного законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності до 

законодавства Європейського Союзу;  

-  державна підтримка реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, зокрема, 

шляхом звільнення від оподаткування ввізним митом при ввезені визначеного переліку товарів [3]. 

Такі заходи дозволили дещо покращити деякі  інвестиційні рейтинги України. Так, у рейтингу 

інвестиційної привабливості країн світу International Business Compass за 2015 рік, опублікованому компанією 

BDO, Україна за рік піднялася на 20 позицій. У даному рейтингу Україна розташовується на 89 місці і входить до 

переліку країн, що показали найкраще зростання за рік, нарівні з Білоруссю і Латвією. У 2014 році наша країна 

займала 109 місце. Зазначені прямі іноземні інвестиції – це довгострокові вкладення матеріальних коштів 

компаніями-нерезидентами в економіку країни [2]. Виходячи із світової практики, іноземні інвестиції є важливим 

фактором економічної стабільності, а інтенсивне їх використання може послужити економічному зростанню. 

За даними Державної Статистики України [1], ми  проаналізували динаміку прямих іноземних інвестицій в 

Україну з країн Євросоюзу за останні п‘ять років, які проілюстровано на рис.1  

Подивившись на інвестиційні потоки з боку країн ЄС до України, можна помітити зменшення інвестицій за 

останні два роки, ц є негативним фактором для розвитку економіки України. Це пов‘язано з тим, що наше 

законодавство є не досить прозорим і досконалим, існують надмірні валютні обмеження з боку держави,а також 

конфліктом на сході України, що є дуже ризикованими умовами  для інвестування. 

 

 
Рисунок 1-Динаміка загального обсягу інвестицій з країн ЄС в економіку України за 2010-2015 роки, млн. 

дол. США 

 

З рисунку 1 видно, що в 2013 році розмір інвестицій мав найбільше значення та становив 44423 млн. дол. 

США, а в 2014 зменшилися на 8823 млн.дол. США або 19,86 %, а в 2015 році розмір інвестицій знизився на 7,19 

відсотків в порівнянні з 2014 роком. Під час дослідження даних Державної Статистики України ми виявили, що 

основними інвесторами з Євросоюзу до України є: Кіпр, Німеччина та Нідерланди (17% - 12%) [1].   

Сучасний стан світового розвитку ставить перед Україною нові проблеми та потребує від неї активної 

участі в їх рішенні. На даному етапі розвитку міжнародних економічних відносин є досить актуальною темою тема 

інтеграції України до ЄС. Україна намагається втілити в життя цю стратегію, основою якої є європейський вектор, 

мета входження до ЄС, а також розвиток двосторонніх економічних відносин із Францією, Італією, Німеччиною [4]. 



 
 

 
 156 

Для незалежної України незаперечним пріоритетом є її входження до світового господарства на засадах 

рівноправних і взаємовигідних умов на співпрацю. Ця потреба витікає з того, що на меті стоїть перехід до 

ринкової економіки,що збільшить зростання багатства нації. Зовнішньо економічні зв‘язки у процесі інтеграції 

відкривають додаткові можливості у створенні відповідних умов для задоволення життєвих потреб українців. 

Саме у цьому має проявитись взаємовигідність євроінтеграції. 

Висновки: отже, для України інтеграція до Євросоюзу - це рух держави до демократичних стандартів та 

цивілізованого, соціально орієнтованого ринкового господарства.  

Швидкість прогресу у відносинах буде залежати від того, яких зусиль докладатиме. Україна у виконанні 

зобов'язань щодо спільних цінностей. Отже, державна влада повинна взяти до уваги всі зобов'язання, що взяла 

на себе Україна перед ЄС і відповідно до них, розробити ефективну зовнішньоекономічну політику, впровадити її 

у життя, і лише після цього розраховувати на досягнення бажаних результатів. 
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Зараз Україна проходить шлях імплементації до Європи. На цьому шляху потрібно здолати багато 

перешкод, насамперед через проведення реальних реформ і курс на вдосконалення законодавства та 

демократизацію українського суспільства [1, с. 55]. Потрібно виконати надзвичайно складну роботу, аби 

підготувати економіку, законодавство, правову сферу, зовнішню та внутрішню політику і, насамперед, саме 

українське суспільство, до того, щоб членство України в ЄС вийшло за рамки протоколів про наміри і набуло 

реальних рис. Нерідко реалізація реформ у нас зводиться лише до розробки законопроектів, без належної уваги 

до їхньої якості [2]. 

Наразі важливого значення набуває необхідність звернення до правової доктрини, ідей та поглядів 

науковців, які безпосередньо пов‘язані з формуванням змісту та напрямків розвитку юридичної науки. Адже, 

правова доктрина покликана не лише вдосконалювати чинне законодавство та практику його застосування, а й 

здатна визначати напрямки правової політики держави як у правовій, так і економічній та політичній сферах 

життєдіяльності суспільства. Дослідження доктринальних аспектів сучасного національного права та 

законодавства на тлі подальшого становлення та розвитку правової системи України має неперевершене 

значення, оскільки реформаційні процеси, що тривають останні роки в державі, охопили всі сфери суспільного 

життя. 

Доктринальні положення є результатом проведення фундаментальних наукових досліджень, які пов‘язані 

з удосконаленням понятійного апарату, глибоким та всебічним аналізом сутності правових явищ та процесів, 

з‘ясуванням закономірностей та тенденцій розвитку юридичної практики. Все більше науковців у галузі права і 

держави схиляються до висновку про те, що пануючі у суспільстві уявлення про право здатні не лише 

відображати юридичну дійсність, але й творчо впливати на всі складові правової системи суспільства, зокрема, 

правосвідомість, нормотворчість та правореалізацію. 

Відтак теорія держави і права намагається розширити горизонт наукового пізнання державно-правових 

явищ, включити до наукової картини юридичного світу нові загальні правові категорії, використовуючи, як 

оновлені класичні методи правознавства так і сучасні методологічні підходи. Слід наголосити на тому, що з 

одного боку, правова доктрина виконує роль концептуальної основи, теоретичного стрижня нормотворчості, а з 

другого – аналізуючи зміст чинних юридичних приписів, практику їх реалізації, пропонує конкретні шляхи 

вирішення проблемних питань, що виникають у процесі застосування норм права. 
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Останніми роками значно активізувались наукові дослідження у сфері публічно-правових наук, що стало 

підґрунтям у кардинальному реформуванні законодавства: зміни до Конституції України, прийняття Кодексу 

адміністративного судочинства України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та ряду інших 

найважливіших законів. Ця тенденція поєдналася із появою низки ключових монографій та статей членів 

Національної академії правових наук України, було проведено ряд міжнародних науково-практичних конференцій. 

Наразі перед наукою конституційного права стоїть складний і відповідальний обов‘язок. Йдеться про 

наповнення нової конституційної доктрини таким змістом, такими цінностями та принципами, які б змусили 

кожного українця сприймати її не тільки як основу для розвитку Української держави, але й як основу існування та 

функціонування суспільства, як стратегічний шлях до сталого розвитку, в якому органічно поєднуються ідеали 

демократії, права, справедливості і добробуту. 

Слід відзначити, що сучасний розвиток правової доктрини, зокрема у сфері приватного права, 

характеризується формуванням нових регіональних центрів приватноправових досліджень. Розглянуто напрями 

реформ у соціальній сфері, зокрема питання трансформації політики щодо зайнятості та ринку праці, яка 

забезпечить не лише суттєве підвищення рівня життя широких верств населення, а й формування соціальної 

структури, що наблизить імплементацію України в Європу.  

Правова доктрина як сукупність науково-обґрунтованих положень, правових ідей і конструкцій, 

розроблених правознавцями на основі глибокого пізнання вітчизняного законодавства, практики його 

застосування, вивчення позитивного досвіду зарубіжних країн, аналізу історичних витоків приватного права та 

його основних інститутів займає важливе місце у формуванні правової політики у сфері приватного права, адже 

зможе прирівняти Україну до європейських зразків. 

Незважаючи на ухвалення значної кількості законодавчих та нормативно-правових актів за роки 

незалежності України, зазначені відносини потребують вдосконалення механізму їх правового регулювання, який 

би відповідав сучасним потребам екологічної стабільності, аграрного сектору економіки, земельного та 

господарського устрою. Саме тому імплементація доктринальних положень в державне будівництво та юридичну 

практику є важливою ланкою в контексті вдосконалення правозастосування і власне, правового життя 

суспільства, адаптації права до сучасних європейських суспільно-економічних і політичних умов. 

Оскільки науки кримінально-правового спрямування становлять вагому частину юридичної науки. То 

значна увага приділяється теоретичним проблемам вчення про злочин та склад злочину, про кримінальну 

відповідальність та покарання, а також сучасним викликам злочинності в умовах інформаційного суспільства, 

поширення протиправної поведінки та тіньового права, розробки необхідних понять, виявлення прогалин та 

колізій у нормативному врегулюванні кримінальних процесуальних правовідносин та запровадження шляхів їх 

подолання. Вчені наголошують на необхідності ухвалення загальнонаціональної концепції кримінологічної 

політики України на засадах соціального натуралізму. Певний інтерес викликають погляди науковців у частині 

наукового осмислення впливу організованої злочинності на розвиток суспільних процесів в Україні з урахуванням 

наявного зарубіжного досвіду. 

Значну увагу приділено питанню реформування судової системи України. Запропоновано створити 

сучасну доктрину судової влади, яка б відповідала сучасним уявленням, очікуванням і рівню правової культури 

суспільства та реальним можливостям держави забезпечити умови функціонування суду з урахуванням 

усталених національних традицій і визнаних міжнародних стандартів організації та функціонування судової влади 

[3]. 

Перелічені вдосконалення законодавства надають нового імпульсу, оскільки для імплементаціі в 

Європейський Союз необхідно уніфікувати українські закони до євростандартів. Те, що нашій державі справді 

потрібна допомога в реалізації її європрагнень – беззаперечний факт. Утім вона навряд чи зможе довести 

упередженій Західній Європі, що завдяки приєднанню України до ЄС саме країни західної демократії матимуть 

вагомі здобутки. Для цього важливо крок за кроком формувати позитивний імідж, аби вказати на реальність не 

лише географічного чинника, а й ціннісних настанов, а також близькості європейських ідеалів нашому суспільству. 

Варто не забувати й про те, що європейська інтеграція обирає справді гідних, а тому Україна ще має докласти 

багато зусиль, аби набути необхідних чеснот [4, c. 27]. 
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НЕСПРИЯТЛИВЕ ВІЗУАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ  

НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЛЮДИНИ 

Горнік О.В,  

Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв 

 

Серед проблем екології людини однією з актуальних є відеоекологія, що вивчає взаємодію людини з 

навколишнім візуальним середовищем. 

Візуальне середовище – один із головних компонентів життєзабезпечення людини. Процеси урбанізації, 

раціоналізації та індустріалізації віддалили людство від візуального ідеалу: штучне середовище перестало 

приносити естетичну насолоду і породило велику кількість соціальних проблем. В повсякденному житті візуальне 

середовище людини формують предмети різної величини, чіткості і кольору, частину із яких він бачить добре, а 

частину – погано. 

Основою людського зорового сприйняття є саккадні рухи очей. Очі безперервно сканують видиме 

оточуюче середовище, здійснюючи приблизно дві саккади за хвилину. Після кожної саккади око фіксує який-

небудь зоровий елемент, і в мозок надходить інформація про побачене. Око влаштоване так, що воно 

обов‘язково має на чомусь сфокусуватися [1]. 

В реаліях сьогодення в багатьох містах різко змінене візуальне середовище: переважає темно-сірий 

колір, прямі лінії та кути, міські будівлі в основному статичні та мають велику кількість площин, що негативно 

впливає на зорові процеси. Першим проблемним моментом є однорідне гомогенне середовище (наприклад, біла 

стіна), яке не дозволяє зупинити погляд на чомусь конкретному. Другий момент – це, навпаки, середовище, 

перевантажене кількістю деталей, які повторюються [2].  

При спогляданні гомогенних агресивних полів виникають саккади більшої амплітуди, що спричинене 

пошуковими рухами очей, внаслідок чого окоруховий апарат змушений працювати в неекономному режимі, що 

потребує зайвих витрат енергії, тоді як всі фізіологічні процеси намагаються працювати саме в режимі 

максимальної економії. Око є найбільш чутливим до змінених і насичених, а не до монотонних зображень, які не 

несуть ніякої інформації. При монотонності або гомогенності довкілля зникає інформативність візуальної 

середовища, що призводить до порушення нервових процесів в ЦНС, дискомфорту і агресивності [1]. 
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Report Abstract 

What is the education in general? And why do we need it? Do we have to follow world tendencies, and does the 

education as well as the knowledge have to be up-to-dated?  

These are three common questions I was always thinking about. We all have to understand that education is a 

must-have thing that gives us lots of benefits and understanding of the entire world. Sure thing, education can‘t give us 

all the life knowledge, but still, it‘s like groundwork for our lifeway.  

Through the time, there were a lot of changes and trends people were following. And as we can see, humanity 

was always flexible to these drifts, and stayed tuned. However, not all the countries decided to follow this smart way of 
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being always updated, and avoid being stuck in the previous century. Thus, innovations are always an awesome way to 

develop your own country and its citizens.  

Now, in the 21-st century, when technologies are enhancing day by day, and information is improving every 

hour, we must have a modern education to stay intelligent and updated of every innovation. Furthermore, Euro-Asian 

education system came too far forward, and that is just awesome. They can give a young generation required knowledge 

that will help youngsters to develop their own country and its opulence.  

Talking about tendencies, Ukrainian education methods are quite old to give useful knowledge which we can 

use after graduation. As a student, I can fully feel that Euro-Asian students have an access to the high-quality and useful 

knowledge tools which give them an opportunity to develop themselves. 

First of all, they are working on the imagination and their own way of solving tasks, which makes them more 

adaptive to the grown life, and barriers they will meet during their lifeway. Secondly, practice matters! They practice most 

of the knowledge, and that makes education much more powerful and beneficial.  

Well, thanks to open sources and willing of foreign countries to share useful tools, we, and me personally, can 

feel a positive influence of their education methods. Moreover, thanks to creative and practical studying, students have a 

desire to learn new information and visit classes with the smiles on their faces. 

That‘s why, as a participant, I am so excited to have an opportunity to study with the foreign tutors, get 

knowledge using  modern education methods, and, simply, be a part of it. We have an ability to become true 

professionals, and have a high-quality useful knowledge. I truly believe that Euro-Asian innovations in studying are a 

great tool to empower the efficiency of education.  
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Report Abstract 

It comes as no surprise that education means a lot on your way to successful and profitable career in future. 

Some people consider old-school educational system the best one; meanwhile, others think that education can be really 

exciting and interesting only with innovative methods and systems of teaching students. What side should we relate to? 

Let‘s dive deeper to build a real picture of these innovations usefulness or harm. 

As a participant, my main mission on this conference is to define the importance of European teaching 

standards and innovative methods and to find out how they impact on students in Ukraine.  

Being an independent country today, Ukraine still follows the educational system of Soviet Union, so, some 

strict principles of studying without any creativity and educational entertainment still matter. For this reason, students in 

Ukraine are not as excited about education as, for example, students from Europe. Moreover, Euro-Asian students enjoy 

lots of methods that allow them to evoke their creativity and imagination in studying and to practice a lot so to get a 

strong knowledge base after graduation.  

Fortunately, foreign countries share their teaching methods to help Ukraine to spice up the education level. 

Moreover, as a student I see that creative and exciting studying appears day by day in our universities, so, students have 

a desire to learn, to prepare for the classes, to surprise lectors with innovative projects, and to share knowledge goods 

with group mates.  

The students‘ community is very excited to be fond of studying, we all have a huge hunger for new things, and 

we all want to become real professionals to succeed in our career and to make our country be proud of us. That‘s why I 

think that all Euro-Asian innovations in studying come as a great tool to boost the quality and effectiveness of education 

in Ukraine. 

 

 

 

НАУКА ЯК ПРОДУКТИВНА СИЛА СУСПІЛЬСТВА 

Бачинський А.С. 

Ключові поняття: наука,суспільство 

Наука - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, 

гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. 

Суспільство - це організована сукупність людей, об'єднаних характерними для них відносинами на певному 

етапі історичного розвитку.  
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XX столiття - це епоха науково-технiчної революцiї, столiття прориву в ядро атома й у вiдкритий космос, 

синтезу органiчних речовин, проникнення в геном, пiзнання механiзмiв поводження живих систем, столiття 

iнтеграцiї знань i комплексного рiшення науково-практичних задач. 

За минуле сторiччя вiдбувся неймовiрний пiдйом наукової думки людства, що набула зовсiм новий 

напрямок розвитку - повна комп'ютеризацiя, Всесвiтня павутина. Але зворотним боком видатних вiдкриттiв стали 

величезної моцi руйнування, наприклад, вiд ядерних вибухiв. Наука породила цiлий вузол протирiч. 

Пiдвищення ролi науки в суспiльствi, зростання її соцiального престижу ставить високi вимоги до знань 

про науку. В сучасних умовах цi вимоги стрiмко зростають стимулюючи поглиблення дослiджень сфери науки в 

бiльш повному обсязi в єдностi усiх її сторiн. Такий аналiз науки передбачає звернення до її виникнення та 

розвитку. 

Наука у сучасному суспiльствi є соцiальним iнститутом, який забезпечує вироблення, накопичення 

знання, їх використання у практичнiй дiяльностi. З огляду на таке розумiння науки як суспiльного явища, 

видiляють кiлька площин цього феномена. 

Наука розглядається як одна з форм суспiльної свiдомостi, оскiльки вона виробляє уявлення про явища i 

закони реального свiту, якi оформленi у виглядi емпiричного i теоретичного знання. Це данi про предмети 

навколишнього свiту, суспiльнi процеси, явища, подiї, про закони i принципи вивчення об‘єктiв, про форми та 

способи їх пiзнання. В результатi такої аналiтичної дiяльностi формується узагальнене знання у формi окремих 

фiлософських висновкiв i свiтогляду в цiлому. Таким чином, наука - це результат дiяльностi, сума набутих на 

даний момент знань, що у своїй сукупностi створюють цiлiсну картину свiту. 

Оскiльки наукова дiяльнiсть є невiд‘ємною частиною процесу пiзнання людиною оточуючого свiту, вона є 

складовою духовної культури суспiльства i характеризується "... доцiльно органiзованою творчою дiяльнiстю по 

постановцi, вибору та розв‘язанню проблем духовного i практичного освоєння свiту". 

Наука має свої специфiчнi особливостi, якi забезпечують для не¿ центральне мiсце серед iнших форм 

суспiльно¿ свiдомостi. Вона вiдрiзняºться об‘ºктивнiстю характерних для неї форм вiдображення дiйсностi, тобто 

вiдносною iстиннiстю знання, а також засобами її цiлеспрямованого досягнення, якi узагальненi у поняттi 

"рацiональнiсть". 

Поняття "наука" пов‘язане iз дiяльнiстю, спрямованою на одержання нового знання про природу, 

суспiльство i мислення. З огляду на цей аспект говорять i про iндивiдуальну науково-дослiдну роботу, i про 

систему такої роботи у певному науковому осередку, установi, регiонi, державi, свiтi, тобто про певнiй вид 

суспiльного розподiлу працi. 

Наукова дiяльнiсть здiйснюється у певних напрямках, що дозволяє забезпечити бiльш ґрунтовне 

дослiдження оточуючого нас свiту. У зв‘язку з цим термiн "наука" використовують для позначення галузi знань, 

наприклад, педагогiка як наука - це галузь знань, предметом якої є процес навчально-виховного впливу на 

особистiсть, його результат, норми оптимальної органiзацiї взаємодiї мiж його учасниками. 

Наука як соцiальний iнститут включає в себе "... вчених з їхнiми знаннями, здiбностями, квалiфiкацiєю i 

досвiдом, з подiлом i кооперацiєю працi, всю сукупнiсть знань, якi є передумовою, засобами або результатами 

наукового дослiдження, науковi установи з їх лабораторно-експериментальним устаткуванням, науково-дослiднi 

програми творчої дiяльностi, методи i методику науково-дослiдної роботи, понятiйний апарат, мережу наукової 

iнформацiї, систему пiдготовки i атестацiї кадрiв, форми функцiонування i використання всiх нагромаджених 

знань". 

Як соцiальний iнститут, наука º формою спiльно¿ дiяльностi, яка передбачає iнтеграцiю її учасникiв у 

вiдносно автономнi науковi спiльноти. Рiзновидами наукової спiльноти є науковi дисциплiни, науковi галузi та 

науковi школи. 

Специфiчна форма органiзацi¿ дослiджень, яка передбачаº об‘ºднання груп вчених навколо визнаного 

лiдера з метою засвоєння та подальшої розробки його iдей - це наукова школа. Вiд iнших форм дослiдницької 

дiяльностi наукова школа вiдрiзняється поєднанням процесiв одержання i накопичення iнформацiї з пiдготовкою 

спецiалiстiв, тобто передачею професiйної компетентностi вiд одного поколiння до iншого. Існування наукової 

школи та спiльна i скоординована дiяльнiсть її членiв сприятливо вiдбивається на формуваннi наукового досвiду, 

на швидкостi та ґрунтовностi формування нового поколiння науковцiв. Для наукової школи характерною є єднiсть 

теоретичних поглядiв, методологiчного пiдходу та iнших конгнiтивних (пiзнавальних) характеристик, вiдносно 

високийрiвень соцiальної iнтеграцiї, який пiдтверджується особистим науковим авторитетом лiдера даної 

наукової школи, стiйкий доступ до джерел наукового спiлкування (спецiальнi видання, конференцiї). 

Наука як форма спiльної дiяльностi також передбачає соцiальний контроль за обмiном iндивiдуальними 

чи колективними науковими досягненнями. В основi цього процесу лежать науковi комунiкацiї (неформальнi — 

приватнi бесiди, листування та формальнi - спецiалiзованi професiйнi видання, публiчнi форуми) i структури 

(фундаментальнi дослiдження, прикладнi дослiдження та розробки, впровадження), якi стають фундаментом 

диференцiацiї наукового спiвтовариства на спецiалiзованi професiйнi групи - галузi науки. 
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Іншою стороною такої диференцiацiї є наукова полiтика — змiст, процес i результат формування 

пiдсистеми управлiння наукою, яка є надбудовою над процесом переносу наукових досягнень у практику i 

забезпечує їх регуляцiю у вiдповiдностi iз певними державними або суспiльними прiоритетами. 

Рiвень розвитку науки обумовлюº рiвень розвитку суспiльства. її перетворення у безпосередню 

виробничу силу сприяє розв‘язанню гострих нацiональних i глобальних проблем (таких, наприклад, як 

продовольча i енергетична), розширенню перспектив економiчного та соцiального прогресу суспiльства. 

Особливе мiсце у цьому процесi вiдiграє освiта, оскiльки формування всебiчно розвиненої особистостi та 

пiдготовка висококвалiфiкованих спецiалiстiв є важливим фактором соцiально-економiчного вдосконалення та 

науково-технiчного прогресу, постiйного оновлення всiх сфер життєдiяльностi суспiльства. 

Перетворюючись у провiдний фактор розвитку суспiльного виробництва, наука стає основним рушiєм 

докорiнних якiсних перетворень виробничих сил, що є сутнiстю науково-технiчної революцiї. Як довготривалий 

процес науково-технiчна революцiя обумовлена науково-технiчним та соцiальним факторами. Перший пов‘язаний 

iз успiхами природничих наук (вiдкриття електрона, створення теорiївiдносностi та квантової механiки тощо), iз 

революцiйними зрушеннями у технiцi (застосування електрики у виробництвi, винайдення радiо, народження 

авiацiї, оволодiння атомною енергiєю, виникнення кiбернетики). Другий фактор пов‘язаний iз рiзким ростом 

фiнансування науки та збiльшенням кiлькостi науково-дослiдних установ, створенням у багатьох країнах системи 

державного фiнансування науки. У зв‘язку з цим посилюються безпосереднi зв‘язки мiж наукою та практикою, 

прискорюється впровадження наукових розробок. 

Для сучасного етапу науково-технiчної революцiї характерними є: 

 формування нової структури суспiльного розподiлу працi, у якiй наука стає однiєю iз провiдних 

ланок; 

 перетворення науки у безпосередню виробничу силу в результатi поєднання науки, технiки i 

виробництва; 

 докорiнне перетворення всiх основних елементiв виробничих сил - предмета працi, знарядь 

працi та самого працiвника; 

 зростання iнтенсифiкацiї процесу виробництва; 

 впровадження комп‘ютерних технологiй, якi змiнюють функцiю i мiсце людини у процесi 

виробництва i застосовуються в управлiннi цим виробництвом, у органiзацiї дозвiлля тощо. 

Соцiальне значення науково-технiчної революцiї визначається об‘єктивними можливостями, якi вона 

створює для ряду соцiокультурних процесiв: змiни змiсту i характеру працi, подолання суперечностей мiж 

соцiально рiзнорiдними її видами, зростання рiвня культури (в тому числi загальної та спецiальної освiти) 

населення, посилення взаємодiї наук, зростання ролi гуманiтарного знання тощо. Наслiдки науково-технiчної 

революцiї виходять за нацiональнi рамки i потребують спiльних зусиль свiтової громадськостi, в тому числi, i 

наукової. Особливого значення набуває розвиток iнформацiйних технологiй, посилення ролi iнформацiйної 

дiяльностi у соцiальному управлiннi, iнформатизацiї суспiльства. Про вплив науки на суспiльство свiдчить той 

факт, що рiвень останнього визначається не тiльки матерiальними витратами на його утримання, ефективнiсть 

планування i управлiння державою, станом "людського фактора", але й рiвнем розвитку науки,загальної та 

професiйної освiти. 

Мiж наукою i суспiльством iснує i зворотнiй зв‘язок. Високорозвинена держава, зокрема, сприяº розвитку 

науки в цiлому i її галузей. На окремих етапах суспiльного розвитку особливого значення набувають тi чи iншi 

його сфери, якi потребують прiоритетної уваги з боку суспiльства. Зокрема, на етапi становлення України як 

самостiйної держави особливо важливим було виявити цi галузi соцiально-економiчної дiяльностi, щоб 

забезпечити її стабiльний прогресивний розвиток. Такими галузями практичної та наукової дiяльностi могли стати 

металургiйна промисловiсть, лiтакобудування, легка промисловiсть та енергетика. Нажаль, цi можливостi не були 

вчасно i достатньо використанi. В даному випадку мало мiсце неналежне врахування однiєї iз найважливiших 

умов забезпечення даної форми зв‘язку - скоординованостi мiж специфiчними особливостями науки i пануючими 

суспiльними нормами. 

Як специфiчна галузь дiяльностi, наука є предметом спецiальної соцiологiчної дисциплiни - соцiологiї 

науки, а також прикладних дослiджень, пов‘язаних з формуванням наукової полiтики, розв‘язанням завдань 

управлiння у данiй галузi. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

Братко М. В. 

 

Специальность Компьютерная инженерия это дисциплина которая сосредоточена не только на работе с 

компьютерными системами. 

Она объединяет в себе знания о информатике и компьютерных сетевые технологиях.  

Можно выделить некоторые знания которые были получены мной в процессе обучения: 

 Проектирование и защита информации в компьютерных системах; 

 Системное программное обеспечение; 

 Программирование;  

 Компьютерная графика; 

 Web-дизайн; 

 Организация баз данных и др.  

Одним из аспектов работы по специальности является знание и применение технического английского 

языка при работе с программами. 

Полученные знания предоставляют возможности работы в разных отраслях с проектированием и 

объединением компьютеров в системы и сети. 

Для примера компьютерной сетевой технологии можно привести систему Fidelio Front Office (FFO) она 

помогает автоматизировать основные этапы работы гостиницы: от компьютерного резервирования номеров до 

ведения бухгалтерии и финансов.  

Работая на предприятии я получил опыт который позволил улучшить мои навыки, начиная с 

проектирования до монтажных работ, в создании комплексной системы охранно - пожарной сигнализации. 

Из за стремительного развития IT технологий возникает потребность в специалистах данной области.  

Нововведения в IT технологиях требуют не только знаний, но и новых молодых, перспективных 

специалистов в различных областях науки и в повседневности.   

 

 

 

GRAFFITI, AN ART OR A CRIME? 

Igor Virshubsky 

Graffiti, an art or a crime? Reasons people think graffiti is an art i because they think it is a very good way to express 

feeling it garnishes the city and it is beautiful, and some aspects that people consider that graffiti is a crime is because 

they think it does not mean anything, and it is ugly. 

 Graffiti is painting, painting is an art and an art is a way for expressing feelings, so graffiti is an art that expresses al l 

feelings in every moment and every place. 

Many people think graffiti is a crime because they do not know what it means, also they think it is a waste of time and 

money because making is too expensive and it lasts too much. People confuse graffiti with tag, these are very different 

because a tag consists of a writer‘s signature, usually done in marker or spray paint and several times it is not artistic 

and it is illegal. 

Graffiti is not a crime, it is the opposite, it is an art because it expresses everything you want, your opposition to the 

government, to the laws, your love, needs, or just your way of thinking. Many people do not understand graffiti, but it 

does not mean it is a crime or something wrong for society. It is better using time painting than consuming drugs, and 

painting is a very good distractor for not consuming drugs, and painters do not think in anything else than painting, and 

they do not have enough money and time for drugs or crimes. 

Graffiti is one of the best hobbies, but some people think it is not a hobby or a fashion, they think it is a life style. People 

who allow painting on their walls know that it is one of the best ways of garnishing the city. Modern advertising is now 

using Graffiti art more and more as it is bold, colourful and eye catching… if it is made comical or the opposite; serious, 

the community can relate to it and therefore will take notice.  If you do not like graffiti, do not criticize it; just try to 

understand every different likes. 
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СОВРЕМЕННЫЙ АРТ-РЫНОК КНР 

Гордиенко А.В. 

 

- Международный арт-рынок - один из самых глобальных рынков экономики, с различными объемами и формами 

для каждой отдельной страны.  

- Изучение современных тенденций и динамики импорта предметов искусства в КНР позволяет сделать выводы 

об открытости арт-рынка КНР для импортных предложений. 

- На сегодняшний день объѐмы импорта предметов искусства в КНР характеризуются динамичным ростом. Ввоз 

произведений искусства в КНР значительно превышает вывоз, который имеет законодательные барьеры.  

- доход на душу населения в 2007 году увеличился на 196,2 % сравнении с показателем 2000 года, в этот период 

отмечены высокие темпы роста экономики КНР. В 2017 году зафиксирован рост показателя на 32,3% в 

сравнении с 2007 годом. 

- Согласно статистическим данным за 2013 – 2017 годы, Китай по числу долларовых миллионеров и 

миллиардеров занимает второе место в мире, при этом наблюдается стабильный рост этих показателей. В 2017 

году прирост числа миллионеров КНР в сравнении с 2013 годом составил 0,9 млн. человек. 

Число миллиардеров в 2017 году увеличилось на 33 в сравнении с показателем 2013 года.  

-Арт-рынок в Китае развивается сейчас весьма активно, в отдельные годы даже активнее, чем в США или 

Великобритании. Сейчас у китайцев с доходами выше средних, в первую очередь бизнесменов, занимающихся 

поставками вещей из Китая или доставкой других товаров, стало популярным приобретать предметы искусства 

работы местных мастеров и признанных заграничных художников. 

- Портал Artprice выпустил очередной ежегодный обзор состояния рынка современного искусства с июля 2016 по 

июнь 2017 года, основанный на анализе аукционных продаж за этот период. С 2000 года объем рынка 

современного искусства вырос в 14 раз. 

- Практически каждый большой город в Китае имеет или строит локальный центр современного искусства 

(сейчас работает около 500 таких институтов)  

- В 2010 году Китай впервые стал лидером по величине арт-рынка, обогнав США, Великобританию и Францию, и, 

несмотря на значительные скачки, уже несколько лет стабильно входит в первую тройку. Китайцы в большинстве 

своем предпочитают покупать антиквариат и предметы национальной художественной практики, однако 

китайский арт-рынок сейчас довольно гибок, поэтому открыт и для современного искусства. Любители живописи 

в Китае готовы покупать работы как местных художников, так и иностранных, а китайские художники, о которых 

еще 5 лет назад не слышали за пределами КНР, сегодня продаются на Западе за рекордные суммы. 

Наибольшее количество продаж предметов искусства в Китае осуществляется в Пекине, Шанхае и Гонконге, 

причем в двух последних трендовые современные направления искусства ценятся больше. Активно развивается 

арт-рынок в Гуанчжоу, Нанкине и Ханчжоу. 

- Частное дилерство и галерейный бизнес в Китае развиты слабо. Китайцы часто обращаются к опыту других 

стран и приглашают для открытия и продвижения галерей иностранных экспертов в области искусства. 

- Китай показал отличный рост объемов продаж, доведя его до рекордных $4,8 млрд, и, как говорится в отчете, 

«заявил о себе как о супердержаве на рынке произведений искусств». Суммы, оставленные на китайских 

аукционах, составляют 38% от общемирового показателя аукционов произведений искусств. Традиционно, 

наибольшей популярностью у любителей искусства в Китае пользуются произведения классической китайской 

живописи и каллиграфии. Лидером 2016 года по финальной стоимости стала работа известного мастера «конной 

живописи» китайского художника Жэнь Жэньфа «Конные скачки пьяных принцев», которая была продана на 

осенней сессии аукциона Poly Auction в Пекине за $45,9 млн. Однако, как отмечают авторы отчета, все чаще на 

продажу выставляются произведения современного китайского искусства, а аукционы в Гонконге «стали 

занимать важное место в аукционном мире». Так, самым «продаваемым» и дорогим художником на мировых 

аукционах в 2016 году стал современный китайский художник Чжан Дацянь, чья акварель «Горный пейзаж» была 

продана за 100 млн юаней (около 15 млн долларов) на осеннем аукционе China Guardian Auction. 

Примечательно, что китайские художники являются авторами трех из пяти самых дорогих работ, проданных на 

разных аукционах мира в 2016 году. В целом же, в 2016 году китайские мастера составили почти треть (30%) 

списка 500 самых продаваемых на аукционах художников. 
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LANGUAGE AS A TOOL OF ADVERTISEMENT 

Горовий О. І. 

 

Trade is increasingly global. This phenomenon is due to different reasons, including the technological 

development, which has enhanced means of transport and communication services, a general slowing down of the 

growth in the domestic market of many countries, that pushed several firms to export their products and a lowering of 

trade barriers.  

However, the internationalization of a company is a sequential and orderly process. It needs a special strategy to be 

competitive on a global scale. International marketing deals with issues generally related to the positioning of a product 

on a foreign market. 

My thesis focuses on the language functions and translation strategies in the world of marketing and, especially, 

intercultural advertising.  

The question is if it is appropriate to think globally and act locally or not. Advertising translation is quite an 

important issue in the field of international marketing. The main translation problem is that translators have to face is the 

so-called cultural transposition.  

Both Advertising and Marketing use graphical, textual, verbal or sound tools in order to construct messages that 

lead to the success of products and services. 

Here are some moments that are important in the development of messages designed to communicate the 

brand value: 

● Simplicity - in order to design a universal message to involve the audience and be able to change 

according to the cultural differences, it needs to be simple. 

● Story - to be able to communicate effectively we must develop a central concept, focusing on a story, 

clear for the potential customers. 

● Shortness -  brief, but precise and clear message always generates better results than an entire 

passage written in encyclopedic style.  

● Context - environment is crucial when it comes to effective communications. The knowledge of the 

environment (its influences and components), will give us some guidelines in the choice of words, 

references, tones and proper resources. 

● Rhetoric - to take advantage of a language, it's necessary to know about it - its rules, resources, 

figures, structure, etc. This is a must to communicate accurately, and give your ideas to the 

consumers. Rhetorical figures make it possible for the mass audience, making allegories, highlighting 

qualities and wrapping up the customer. 

● Symbology - as people, we create associations in our minds that not always deal with reality. 

Advertising sometimes misuses phrases, such as "Free as the Sun" in order to promote liberating 

qualities in certain products, but for some people the sun is always coming out at the same time and 

means the a looped cycle. At the same time, some mentalities associate terms like "freedom" with 

large spaces, like the sea, and other aspects of nature, as the star.  

Despite the fact, that understanding certain terms that serve as positive or negative symbols is inaccurate, we can build a 

powerful and emotionally provocative message to the end target, using it properly. 

To conclude, the knowledge and good use of language enables us to construct powerful texts or writing scripts 

that connect with the consumer at a deeper and emotional level.  

 

 

 

СОЦІАЛЬНА ПОЗИЦІЯ ЖУРНАЛІСТА 

Готра А.В. 

Ключові поняття: журналістика,соціум 

Журналістика - це соціальний інститут, створений з метою забезпечення всебічного й 

об'єктивного інформування всіх суб'єктів суспільного життя про соціальну дійсність, що необхідне для 

оптимального функціонування всіх інших соціальних інститутів і суспільства в цілому як саморегульованої 

системи. 

Соціум - це люди зі схожим світоглядом, об'єднані в одну велику групу, що мають спільну територію, політичні 

погляди та економіку. Внаслідок цього, люди з'єднуються єдиною системою вимог до поведінки, у них вироблені 

певні закони, яким підкоряється суспільство. Все, що не прийнятно даною групою людей, засуджується і 

пригнічується. 

Гуманізм як синтез вимог до журналістської діяльності, розуміння людини як найвищої цінності, забезпечення 

миру і злагоди в суспільстві, усунення перешкод на цьому шляху. Патріотизм як захист інтересів своєї країни і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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свого народу. Інтернаціоналізм - знайомство читача із зарубіжним світом і забезпечення миру в своїй 

багатонаціональній країні. Демократизм та його аспекти: орієнтація на народ, доступність за формою і за ціною. 

Правдивість як адекватність картини світу, створюваної в ОМІ, реальним життєвим процесам. Оперативність як 

здатність готувати матеріал та інформувати громадян у стислі терміни 

Здійснюючи масово-інформаційну діяльність, журналіст щодня потрапляє в найскладніші життєві ситуації, мусить 

вивчати суспільні суперечності й конфлікти і бути арбітром у них; він повинен уміти зайняти правильну позицію й 

мати мужність послідовно її захищати, бо від його висвітлення, від його розуміння ситуації чи події залежить 

формування громадської думки навколо них і остаточне розв'язання справи. Це накладає величезну моральну 

відповідальність на особу журналіста, вимагає вивіреності його соціальної позиції. Озброюють його в цьому, 

допомагають прийняти правильні рішення засади (принципи) журналістики. 

Під засадами журналістики ми розуміємо теоретико-методологічні основи журналістської діяльності. На відміну 

від законів, засади журналістики не мають нормативного, директивного характеру. Їх порушення не веде до 

кримінальної  відповідальності. Тим не менше, вони - реальна даність масово-інформаційної діяльності, склалися 

в надрах історії, їх дія неухильна, а розплата за їх порушення неминуча і настає у вигляді осуду громадською 

думкою та власним сумлінням негідного вчинку журналіста. 

Між засадами журналістики і законодавчою базою в галузі масово-інформаційної діяльності існують такі ж 

стосунки як між мораллю і правом. Так як до появи держави й виданих від її імені законів та примусових способів 

забезпечення їх дотримання людська спільнота керувалася звичаєвим правом, так і засади журналістики 

передували появі законодавчого регулювання в цій галузі. Але вони належать до числа більш давніх, сталих, у 

певному сенсі слова "вічних" вимог, що висуваються суспільством до журналістики. У цьому аспекті засади 

журналістики - це неписані закони її функціонування. 

Соціально відповідальна модель масово-інформаційної діяльності якраз і передбачає активність засад 

журналістики, які присутні в свідомості кожного працівника мас-медіа при здійсненні ним своїх професійних 

обов'язків. Адже свобода - це не свавілля і не вседозволеність. Вона передбачає наявність у кожного журналіста 

внутрішнього редактора, який вчасно підкаже йому про неприпустимість чи бажаність чергової публікації, утримає 

від втручання в особисте життя громадян, застереже від розпалювання міжнаціональної ворожнечі чи інших 

негідних журналіста вчинків. 

Для радянської журналістики засадами були оголошені комуністична партійність, класовість і народність. 

Журналістика під кутом зору цих категорій розділялася на два протиборствуючі табори: прогресивний 

пролетарський і реакційний буржуазний. Проміжних варіантів не визнавалося, а категорія загальнолюдського 

розглядалася як спосіб маскування буржуазної партійності. 

Найширшим з-поміж названих є принцип народності, який розглядався як найважливіша особливість 

прогресивної творчості, яка в досконалій формі правдиво й дохідливо зображує життя народу, служить йому, 

виражає його прагнення, інтереси, потреби, естетичні ідеали. Ось тільки слід мати на увазі, що під поняттям 

"народ" марксизм розумів лише трудящі класи, а під трудящими класами - тільки ті, які займаються фізичною 

працею. Інтелігенція, люди розумової (але не фізичної) праці до народу в марксизмі не належали. З цього погляду 

до народу належав робітник, який лопатою кидав вугілля в топку казана, і не належав оператор, який 

забезпечував газову чи електричну установку з підігріву того ж самого казана. До народу не належали лікарі, 

учителі, учені, письменники. В інформаційному суспільстві, де фізична праця дедалі більше витісняється з 

виробництва, марксистське розуміння народу взагалі втратило будь-який смисл. 

Вужчим є принцип класовості, який полягає у вияві поглядів, переконань та ідеалів певних суспільних класів і 

соціальних груп, у відображенні життя з класових позицій, служінні класам своєю творчістю, відкритій чи 

прихованій участю на їхньому боці в класовій боротьбі. У марксизмі класи розставлялися в бінарну опозицію: або 

експлуататори, або пригноблені. Ніяких переходів між цими двома берегами річки не існувало. Пригноблені класи 

складали народ; експлуататорські - ворогів народу. Пригноблені класи оголошувалися прогресивними, 

експлуататорські - реакційними. Таким чином, доля майбутнього людства вручалася найнижчому за соціальним 

становищем класу - робітникам; вони повинні були здійснити соціальну революцію, яка приведе всіх трудящих у 

царство рівності й свободи. Що з цього вийшло, світ побачив на прикладі "найпередовішої соціалістичної 

держави" - Радянського Союзу. 

Найвужчим є принцип партійності, під яким розумілися вищий ступінь класовості, відкрите, свідоме й послідовне 

служіння справі, інтересам і прагненням певного класу та його партії, чітка визначеність ідейно-політичних 

позицій. Реакційні класи зацікавлені в приховуванні своєї власної позиції, отже, ніколи відкрито її не 

демонструють. Лише передовий клас свідомо і відкрито захищає свої інтереси. З цього випливає, що партійність -

ознака і властивість робітничого класу, реакційні класи схильні приховувати свою партійність за маскою 

безпартійності. Партійність, виходячи з марксистського її розуміння, перетворювалася на фанатизм. 

Оскільки кожне розвинуте суспільство політично структуро-ване, то в ньому неминуче існують і політичні партії, 

що мають свою партійну пресу, а відтак діють принципи класовості й партійності. Але в Радянському Союзі у 

відповідності до марксистського розуміння партійності, діяла лише одна партія, усунувши всі інші з поля 
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соціального життя. За наявності лише однопартійної системи принцип партійності служив завданню 

підпорядкувати всі без винятку ЗМІ пропаганді й агітації за програму й ідеали комуністичної партії, партії влади. 

Функції журналістики за таких обставин зводилися не до створення реальної інформаційної картини світу, не до 

пошуку правди, а до виконання службових функцій щодо існуючих владних структур. Це в значній мірі 

обмежувало можливості журналістики з повноцінного інформаційного забезпечення суспільства. Тому сьогодні 

класовість і партійність, хоч і мусять бути визнаними як принципи діяльності для певного роду ЗМІ, не можуть 

розглядатися як провідні засади журналістики в цілому. 

Це стало зрозумілим вже наприкінці радянської епохи, коли особливо виразно відчувалося, що тоталітарна 

система вичерпала себе дощенту, і сама комуністична партія проголосила курс на перебудову, найважливішими 

гаслами якої стали гласність і повернення до загальнолюдських цінностей. Однак на практиці це виявилось 

неможливим, соціалізм остаточно засвідчив свою антигуманну природу. Перебудова привела не до народження 

нового типу соціалізму - з людським обличчям, а до остаточної його історичної поразки. В соціалізму не 

виявилося людського обличчя, його програма, як і раніше, могла бути втілена в життя тільки шляхом насильства 

й громадянської війни зі своїм народом. Але це вже було неможливо в суспільстві, яке зробило перший ковток 

свободи і орієнтувалося на гласність і гуманізм. Це були саме ті засади, якими керувалося людство впродовж 

своєї історії, дієвість і продуктивність яких була доведена й підтверджена провідними розвинутими, 

демократичними країнами світу. 

Знання й усвідомлення головних засад журналістики є основою формування журналістом своєї соціальної 

позиції, гарантує успішну діяльність кожного представника мас-медіа. 
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PLATFORM SUPPLY VESSEL 

Дудар О.М. 

 

           Today the oil industry is very developed including on the sea. For maintenance of oil platforms are used so-called 

supply vessels. Therefore, there construction is very relevant today. This type of vessel appeared relatively recently and 

all thanks to the development of the oil industry, which was able to find and produce oil and gas offshore. Therefore, the 

recent construction of these types of vehicles is important. In recent years, the size of vessels supply noticeably 

increased, it is of course linked to the ability to deliver more payload per flight and enables you to serve on several 

platforms. 

           These vessels typically have speed, mobility, efficiency, reliability and great transport capacity. It should be noted 

the possibility of rapid transformation (thanks to the large deck cargo) vessels technological purposes, used to perform 

complex work on cementing oil wells intensification of oil and increase the impact of oil fields. 

           For example I want to tell you about vessel which is under construction. It is high-speed catamaran class supply 

ship with large extension designed to operate at high speeds in relatively calm waters. Over the past 5 years this class 

catamarans showed extremely successful operation, high speed, reliability and efficiency. 

           The main purpose is to provide equipment, maintenance, and technical support for daily maintenance of oil 

platforms. The vessel is constructed from marine aluminum alloy and designed to service oil platforms in the Atlantic 

Ocean and the Caribbean Sea. 

           The vessel is equipped with four Wartsila water cannon LJX 1500 SR, driven by four medium rotary engines 

Wartsila 16V34DF power of each is 7200 kW also equipped with additional functions for operations in emergency 

evacuation, rescue and fire fighting, oil spill, and to work behind the platform, including the use of helicopter. Ship can 

reach speeds of 36 knots empty and 25 knots at full load (deadweight is 3500 tons) total length is 150 m and width 32 m. 

           So when this vessel will be built it would be a really nice and fast ship which could do it`s work better than other 

supply ships.  
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СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ 

Клименко М. С. 

Судовий прецедент і судова практика виступають класичними формами суддівського права (судової 

правотворчості) як окремого різновиду правоустановчої діяльності. 

Загальна доктрина судового прецеденту як обов'язкового джерела англійського права склалася лише у 

другій половині XIX ст. і була пов'язана з офіційним упорядкуванням публікації рішень вищих судових інстанцій та 

заснуванням єдиної централізованої системи судів. 

Судовий прецедент (від лат. praecedens (praecedentis) – той, що передує) – це рішення суду в конкретній 

справі, що є обов'язковим для суду тієї самої або нижчої інстанції при вирішенні в майбутньому всіх аналогічних 

справ. 

В основу доктрини судового прецеденту покладено принцип stare decisis (лат. – стояти на 

вирішеному), що походить від латинського вислову stare decisis et non quieta movere – триматися вирішеного і не 

порушувати вже встановленого. 

Основу судового прецеденту складає та мотивувальна частина судового рішення, де міститься ratio 

decidendi (з лат. – вирішальний доказ, аргумент, підстава для вирішення), що являє собою принцип, ідею, правову 

позицію, покладену в основу вирішення справи. 

Судовий прецедент виступає первинним, обов'язновим джерелом права в англо-американській правовій 

сім'ї. У романо-германській правовій сім'ї дискусія стосовно загальнообов'язковості судових рішень розвивається 

на основі поняття усталеної судової практики. 

Судова практика – це рішення судів у конкретних справах, які містять правові зразки одноманітного та 

багаторазового застосування і тлумачення правових норм.  

Як правило, судова практика є формально необов'язковим, вторинним джерелом права. 

В Україні судова практика тривалий час офіційно не визнавалася джерелом права, проте нижчі судові 

інстанції завжди намагалися слідувати практиці вищих судів при розгляді аналогічних справ, оскільки інакше їх 

рішення можуть бути скасовані в апеляційному чи касаційному порядку. 

 

 

 

HOW TO RENDER INTERIORS IN 3DS MAX 

Daria Konvysher 

 

Walk through the process of building a 3D model of an interior from start  3ds Max is an immensely powerful program 

with a myriad of features and capabilities that require time and practice to master. However, it is intuitive enough for one 

to grasp the basics relatively early on, and the possibilities of creation are truly fantastic. Part of the beauty of the design 

process, of course, is that there is always room to improve the way you work and scrutinize what you create. 

Modelling 

This is the step where we create the room and all of the furniture that goes into it.  

Modelling the room's architecture is usually not very hard, and can easily be done in 3ds Max without too much training 

or practice. This is often because room interiors are made up of lots of straight and reasonably simple shapes. 

For example, in the 3D illustration at the top of the page, we have a room that is a simple box. To it we added a slight 

setback area on the back wall where the window is. And of course, we added the window itself. All of this was rather 

simple work. And even most of the furniture in this scene is pretty simple, containing mostly box-like shapes with straight 

lines. 

Finding the freebies 

Many models that are appropriate for interiors - from furniture and appliances, to doors and window dressings - can be 

found online and legitimately downloaded at little to no cost. Free models often need some work, and certainly need 

rescaling to fit your room dimensions. 

Scene building  

The scene building stage is where we take the raw models we assembled, and turn them into a room. First this means 

we scale and and put the models in place in the room. Then we begin to texture them. This is done using one of two 

methods. 

Lighting the room 

The last major step to scene building is to light the room. If you have a background in photography, film lighting, stage 

lighting, or are an environmental lighting specialist, all the better. Max gives you lighting styles that replicate the types of 

lights we work with in the real world. 

Rendering 

The rendering process takes all of the decisions you made along the way and uses that information to create a final 

http://www.autodesk.com/products/3ds-max/overview
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rendering of the file. The texturing, the lighting, the geometry datasets... all come together in that final rendering. Except 

for the fact that there is hardly ever just one rendering. 

Post production 

Let's add one more step here, because it is almost always needed. Post work. No matter how great you are, no matter 

what kind of 3D guru you have become, virtually all 3D work goes into post for tweaking. This can mean Photoshop for 

stills, or something like After Effects for animations. Fixing things in post is just faster and easier in most cases. 

One last tip 

Don't forget about depth of field when creating your interior masterpieces. Even if you want a sharp image, having infinite 

DOF is a sure way to spot CG. Take the time to render out a depth map pass and use it to bring more realism to your 

shot. 

 

 

 

EURO – ASIAN INTEGRATION IN SCIENCE AND STUDENT MUNICIPALITY IN THE UNIVERSITIES 

 

Dariia Leshchenko 

Report Abstract 

 

When world is changing so fast and we are facing consequences of globalization, Ukrainian system of 

education unfortunately cannot adapt with the same speed. One of the main problems is sad fact that Ukrainian diploma 

is valid mostly excluding in Ukraine. 

 Another important problem is that Ukrainian academic plan does not match demands of labor market. Ukrainian 

government pays quite a lot of attention to education, nevertheless teacher`s salary is pretty low, overwhelming majority 

of young, clever, ambitious and successful professionals don‘t do teaching. They are leaving this field of occupation for 

older (much older) teachers and other colleagues who were less prosperous. Considering this, nothing surprising that 

level of teaching is not the best of it‘s kind.  

Ukrainian students have the potential which our country as usually cannot develop properly. But even if it 

develops, most of Ukrainian universities will not undertake to provide such graduates with work. In the same time more 

advanced countries value smart students and give them a place to work at least for a while. One more thing with paying 

for studies, in developed countries students can take out a loan for training, it would be great if we could do the same in 

our country. 

Asia is rapidly developing nowadays, Asian education is becoming more and more progressive. Ukraine tries to 

follow the lead of Euro-Asian countries in formation, but it‘s going to take a while until we will start keeping up with this 

progress. 

In my opinion, this integration will definitely benefit the Ukrainian education system. Especially cooperation will 

affect the destruction of language barriers, which in turn will lead to the development of society as a whole. I believe that 

if we want to change the structure of schooling, Euro-Asian countries will help us with it. 

 

 

 

THE ORIGIN OF THE INTERIOR DESIGN 

Lykhodid A. S. 

 

The Key Concepts: design, interior design. 

The design  is the artistic projection of industrial products that belong to the objective environment. 

The Interior design is the branch of the design, directed on the interior of buildings in order to provide comfort and 

aesthetically pleasant interaction of people and environment. The Interior design includes art design and industrial 

design. 

An interior designer does labor optimization in the space, improves navigation in large spaces, develops décor in order to 

meet demands of clients. The designer manages all the process of setting of interior from space planning, lightning, 

systems of ventilation, acoustics, wall decoration to the location of furniture and setting of navigation signs.  

The word ―design‖ was firstly mentioned in one of the works of Italian named K.V. Skjer. Every object can be observed 

from the point of view of designer. It‘s hard to say what is more important in design – the art factor or the technical one. 

This factors are equal. There will be no place for high-quality design, if there is no harmony between this parts. 

The history of design starts from ancient times. The cave was the house of primitive man. It was ornamented by stones, 

pelages, drawings on the walls, tree roots etc. 
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Ancient Egyptian art started forming in Early Dynastic Period. The culture was expressed by the  principles of the 

monumentality and static. At this time the building of above-ground tombs with burial spaces has began. The most 

significant architecture was ―mastaba‖. The Period of Reunification is considered to be the period of foundation of the 

carpenter's art. It was the first time when the Seat with backrest appeared in Egypt. Later it became the template for all 

other chairs that were invaded in the modern design. 

The history of interior design was complemented by architectural wares from Ancient Greece: stone slabs, mosaic, wood, 

brick – all these products were used for building of the temples. The walls and ceilings were plastered and decorated by 

painting. The special place was taken by theatres in this country. In the residential buildings curtains made of cloth were 

often used instead of doors that were decorating home ambience. They were adorned with mythological or historical 

images. The furniture was ornamented with adorable inlay and painting. 

The Ancient Rome also played a great role in the history of interior design. The inhabitants of this country actively were 

building thermaes (ancient facilities for bathing),. Their inner onlay was really luxurious: vaulted ceilings, mosaic floors, 

swimming-pools, gardens. In the filling was often used gold, silver, marble, wood, bronze, ivory. 

The gothic culture was formed in France. In this exact country were used twisted columns and arrow-shaped arches. The 

walls of residential buildings were plastered, the ceilings were painted. In ceremonial halls there were heraldic shields 

and weapon set, on the floors there were woven rug mats. 

Conclusion 

 The design of interior was created under the influence of many people, movements and historical events. There is no 

denying, that it‘s impossible to say that the design of interior is completely developed and finished phenomenon. The art 

can‘t stop at some intermediate stage, it will always develop, mutate and bring people joy with its new changes. 
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CHINESE LANGUAGE FOR EUROPEANS 

Maliy Anastasia 

China is a developing country, which has some cultural differences with Europe. It is widely known that a lot of 

traditional Chinese features can cause some interest for Europeans, and Ukrainians, too. We have a lot in common, but 

there are divisions. And the main difference is language.  

BBC business reporter Mary Hennock says students speaking fluent English and Chinese are going to be the 

executives of the future. She says, that: "China's economy is growing so quickly and becoming so influential in the world 

economy that people can't afford to ignore it. People who want to be ahead in whatever industry need to think about 

China and learning Chinese." [3]. 

There are seven major groups of dialects of the Chinese language, which each have their own variations, 

according to Mount Holyoke College. Mandarin dialects are spoken by 71.5 percent of the population, followed by Wu 

(8.5 percent), Yue (also called Cantonese; 5 percent), Xiang (4.8 percent), Min (4.1 percent), Hakka (3.7 percent) and 

Gan (2.4 percent) [4].  

It is cognitive to get to know the common dialect, because according to South China Morning Post, Chinese 

language is the most spread in the world (there are 1,2 billion people which can say that this is their mother tongue) [1]. 

 The official national language of China is Pŭtōnghuà, a type of Mandarin spoken in the capital Beijing, 

according to the Order of the President of the People's Republic of China. Many Chinese are also fluent in English [4].  

There also can be difficulties for European in studying Chinese. They arise because Mandarin Chinese — the 

most commonly spoken Chinese dialect — uses an unfamiliar non-Roman script, and features over 2,000 characters. 

Unlike Germanic or Romance languages, it is also tonal, meaning that different pitches are required to express different 

meanings. If a student doesn‘t have practice, it is hard for them to speak this language, and all they need is learning it in 

the assisting environment.  

Many students opt to learn in China to better their progress, and 40 million foreigners now study in the country, 

according to official estimates for year 2013. The Chinese government forecasts the number could rise to 100 million by 

2020 [2]. 
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THE BENEFITS OF STUDYING ABROAD 

Oleksii Paskalov 

 

Studying abroad is important period of anyone‘s life. It contains lots of exposure, experience and personal 

development. It has deep effect on students. Students study abroad can learn more new knowledge and the new way of 

thinking. Having been studied for many years in the homeland, it is necessary for students to go abroad and accept the 

knowledge there. It is not because the new and plentiful knowledge but the different ways of thinking. These new things 

together with what were learned in the homeland would make a student develop in full scale and know more about the 

world. This is ultimately helpful for whole world not for single country. In this way whole world can walk together in every 

field of life. When they talk to each other they came to know other religions, traditions and it makes them think differently. 

About self development, it has major effect on students. They learn new languages; they share interests with 

other students. They came to know how it feels to live independently. They learn how to take decisions without family 

support. They usually experience a different and new education system. They see new places which broadened their 

thoughts. All these things make them confident and powerful which leads them a successful life. Students who do 

research work can create a lot of possibilities for themselves because new place always has some new research 

facilities. Students in abroad may do things all by themselves. Therefore, they could get rid of the protection from their 

parents and learn how to face the difficulties, which help them grow independently. 

When we are out of our environment, we feel freer to experiment with different ways of doing things. We are all 

individuals and we need time to be on our own, away from our comfortable nests. We may try different things and reject 

them. We might also adopt them. People can change and it is easier to change when you are away from your family 

surroundings. 

Finally, attending a university in another country can bring me a lot of pleasure. The study and life overseas 

must be different from that in my home country. So finishing university education abroad not only gives me an entirely 

new study, but also gives me an entirely new life, which must be interesting. In addition, attending a university in another 

country also gives me a chance to make interesting foreign friends. 

 

 

 

 

МЕДІАОСВІТА В УКРАЇНІ 

Степанова Д., Молчанов С. 

Стрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-комунікаційних технологій та системи мас-медіа 

нагально потребує цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого і безпечного користування ними. Майбутнє 

суспільство все більше спиратиметься на інформаційно-комунікаційні технології: web-технології, хмарні 

обчислення і big data, смартфони та інтернет «розумних речей», штучні інтелекти та інші ґаджети. Медіа потужно 

й суперечливо впливають на освіту молодого покоління, часто перетворюючись на провідний чинник його 

соціалізації, стихійного соціального навчання, стають засобом дистанційної і джерелом неформальної 

освіти.  Загострення потреби в інтенсифікації розвитку медіаосвіти зумовлено необхідністю протистояти зовнішній 

інформаційній агресії та руйнівній зарубіжній пропаганді.  

У цих умовах медіаосвіта стає фундаментальною складовою інформаційної безпеки країни, відіграє 

стратегічну роль у вихованні патріотизму молоді, формуванні української ідентичності. Медіаосвіта має стати 

одним з головних чинників забезпечення відкритості освіти щодо сучасних швидко змінюваних знань і 

наближення змісту освіти до потреб повсякденного життя людини. Медіаосвіта – не тільки шлях до ефективності 

діяльності людини в системі трудових відносин, але спосіб залишатися самим собою, цілісною особистістю, 

здатною до самовираження і людяності. Не втрачають значення і традиційні завдання медіаосвіти, які полягають 

у запобіганні вразливості людини до медіаманіпуляцій і медіанасильства, втечі від реальності, у профілактиці 

поширення медіазалежностей. 
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У багатьох країнах медіаосвіта функціонує як система, що стала невід‘ємною частиною, з одного боку, 

загальноосвітньої підготовки молоді, з другого – масових інформаційних процесів. Вона включена до 

глобалізаційних перетворень і є складовою гарантування конкурентоспроможності економіки, нерозривно 

пов‘язана з розвитком демократії в умовах інформаційного суспільства. Перші досягнення в експериментальному 

впровадженні медіаосвіти в Україні підтверджують необхідність інтеграції ініціатив суб‘єктів освітнього процесу і 

широкої громадськості в ефективну національну медіаосвітню систему. 

Головною метою медіаосвіти є формування медіакультури особистості в середовищі значущих для неї 

спільнот (малих груп, родин, навчальних і виробничих колективів, місцевих громад тощо). 

Важливими умовами впровадження медіаосвіти в Україні також є: 

 удосконалення нормативно-правової бази взаємодії мас-медіа і освітніх інституцій на всіх рівнях, 

включення формування системи медіа-освіти до переліку державних пріоритетів інноваційного розвитку 

суспільства та стратегії державної інформаційної політики; 

 забезпечення готовності фахівців системи освіти до розв‘язання медіаосвітніх проблем і 

суперечностей, що потребує перебудови звичних форм роботи, вдосконалення змісту і форм підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації, зорієнтованих на випереджувальне ознайомлення з медіаосвітніми 

інноваціями насамперед шкільних практичних психологів і соціальних педагогів; 

 якісне програмно-методичне та інформаційне забезпечення, зокрема створення спільних 

інформаційних ресурсів, програмне забезпечення роботи віртуальних медіаосвітніх груп і мультидисциплінарних 

конференцій, створення та адміністрування тематичних медіаосвітніх сайтів; 

 активізація міжгалузевої і міжнародної взаємодії, здійснення спільних наукових проектів, 

проведення круглих столів, міжвідомчих семінарів, конференцій, фестивалів з медіаосвіти. 
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ТУРИЗМ: ВИДИ ТА ФОРМИ 

Чикал К.В 

Ключові поняття: туризм, класифікація туризму 

              Туризм — тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, 

професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування. 

              Туризм походить від французького  ―tourisme‖ – прогулянка подорож – подорожі у вільний час 

пов‘язані з від‘їздом за межі постійного проживання , один з видів активного відпочинку, який поєднує відновлення 

продуктивних сил людини з оздоровчими , пізнавальними , спортивними та культурними розважальними цілями. 

В міжнародній практиці до туристів відносять осіб, які тимчасово і добровільно змінили місце проживання з будь – 

якою метою, крім діяльності, яка винагороджується в місці тимчасового перебування. 

На світовому рівні характерною ознакою туризму останніх років є достатньо висока динамічність і 

стабільність його розвитку, а також його активний вплив на економіку багатьох країн, що мають сприятливі 

рекреаційні ресурси. 

Туризм посідає чільне місце в міжнародних зовнішньо-економічних зв'язках. Він є важливим стимулом 

розвитку світової торгівлі, що сприяє розширенню й активізації міжнародного торгового обміну. Водночас туризм 

слід розглядати і як самостійний вид міжнародних зв'язків. 

Класифікація туризму за видами і формами дає змогу розв'язати низку проблем розвитку і 

територіальної організації туристського господарства, визначати попит на окремі види туристських послуг і на цій 

підставі розробляти плани розвитку матеріально-технічної бази туризму. 

Туризм можна класифікувати за найрізноманітнішими показниками: за метою, засобами пересування, 

характером, термінами і тривалістю подорожі, засобами розміщення тощо. У класифікації туристських подорожей 

і розподілі їх на види вирішальне значення має їхня мета.  

Форми і види туризму різноманітні. Вони залежать від низки чинників: 

• наявності й тривалості вільного часу; 

• віку, статі, стану здоров'я, рівня духовного розвитку, особистих смаків людей і їхнього матеріального 

добробуту; розмаїтості природних умов і сезонності; 

• наявності певних засобів пересування. 
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З огляду на мету та умови можна виокремити форми і види туризму. 

Залежно від виду, туризм поділяють на: 

• внутрішній або національний - подорожі у межах своєї країни; 

• іноземний або міжнародний - подорожі поза межами країни. 

За характером організації туризм поділяють на: 

• плановий (організований); 

• самодіяльний (неорганізований). 

Плановий туризм - це внутрішній туризм за маршрутами, розробленими і організованими відповідними 

туристичними організаціями, з наданням туристам певного комплексу послуг (екскурсійне обслуговування, 

транспортне перевезення, забезпечення місцями проживання, харчування тощо). В Україні плановий туризм 

поширився з 60-х років XX ст. Через територію України проходить майже 500 планованих туристичних маршрутів. 

Подорожі груп або окремих туристів, що здійснюються не за планом, передбаченим туристичними 

організаціями і підприємствами, є самодіяльним (неорганізованим) туризмом. Самодіяльний туризм об'єднує на 

добровільних засадах аматорів пішохідних, велосипедних, автомобільних, гірських та інших походів різної 

кваліфікації. Відпочинок під час самодіяльних походів не обмежується оздоровленням і відновленням сил, а 

спрямований також на активне пізнання довкілля, охорону природи, вивчення пам'яток історії та культури, 

ознайомлення з минулим і сучасним місця подорожі 

За кількістю учасників виокремлюють: 

• індивідуальний туризм; 

• груповий туризм. 

Подорож окремої сім і або однієї людини за власним планом - це індивідуальний туризм, подорож групи 

людей - груповий. Хоча деякі теоретики виділяють подорож окремої сім'ї як сімейний туризм. 

За термінами і тривалістю подорожей туризм поділяють на: 

• короткочасний (туризм „вихідного дня"); 

• тривалий. 

Короткочасний туризм передбачає перебування людей у туристичній подорожі не більше трьох діб. 

Зростає значення короткочасного туризму, особливо серед молоді. У цих умовах короткочасний, але 

багаторазовий відпочинок наприкінці тижня в туристичних подорожах буде конкурувати з тривалим, але 

одноразовим відпочинком.  

За територіальною ознакою внутрішній туризм поділяють на: 

• місцевий; 

• дальній. 

Місцевий туризм передбачає організацію туристичних подорожей у межах рідного краю, а дальній - за 

його межами.  

За інтенсивністю туризм поділяють на: 

• постійний; 

• сезонний: 

• односезонний; 

• двосезонний. 

Під постійним туризмом розуміють рівномірне відвідування туристських районів і населених пунктів 

упродовж року, а під сезонним - у певний час року. Сезонний туризм поділяють на односезонний і двосезонний. 

Односезонний туризм поширений у тих районах, які відвідують у певний час року, переважно влітку або взимку, а 

двосезонний туризм характеризується туристичними потоками і влітку, і взимку. 

Залежно від мети подорожі туризм поділяють на: •пізнавальний (екскурсійний) - відвідування та озна-

йомлення з пам'ятними місцями та пам'ятками культури, історії, природи; 

• оздоровлювально-пізнавальний - поєднання цілей оздоровлення і пізнання; 

•курортно-лікувальний - пересування людей, зумовлене потребою поліпшити стан здоров'я; 

• спортивний - участь у спортивних заходах; 

• вихідного дня - перебування кілька днів за межами міст, також у спеціалізованих зонах відпочинку; 

• діловий - відвідування об'єктів за професійним інтересом; 

• релігійний; 

• зелений; 

• аматорський - мисливство, рибальство тощо. 

Спортивний туризм - це пересування людей у вільний час, щоб займатися спортом. 

Він має такі різновиди: 

• пішохідний; 

• гірський; 

• водний (на плотах, байдарках); 
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• лещетарський; 

• гірськолижний; 

• велосипедний; 

• автомобільний та ін. 

Туризм також поділяють на активний і пасивний. Суть такого поділу - визначення видів пересування й 

інтенсивної діяльності людини у процесі туризму. 

Активні види туризму передбачають види відпочинку і подорожей, розваг, спорту (скалелазіння, 

спортивні ігри, плавання на плотах по бурхливих ріках, підводний туризм тощо), що потребують значного 

фізичного навантаження і доступні не всім категоріям туристів. 

Отже, класифікаційні системи щодо туризму достатньо чіткі, ґрунтовні. Втім, виникають труднощі у 

порівнянні українських та закордонних класифікаційних систем. Це зумовлено здебільшого диференціацією 

рекреаційних ресурсів та різним соціально-економічним становищем країн. Тому брали до уваги специфіку 

виокремлення видів туризму щодо України. Окрім того, більшість українських класифікацій застарілі й потребують 

суттєвого оновлення. 
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PECULIARITIES OF JUVENILE CRIME CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS  

Sharchenko Mariia 

 

 Juvenile crime is an important and relevant socio-legal issue within our society, as the youth themselves are the 

future of the country that will shape and represent the image of our state on the international level. Besides, criminal 

skills obtained by under-aged persons accompany them over a long period of time if not the whole life. No wonder that 

numerous studies show a considerable part of repeat criminals ended up in court while being a juvenile. Juvenile 

criminals‘ age frames enjoy a period from 14 to 18 years.   

 The main reasons and causes of criminal behavior among under-aged people include but not limited to the lack 

of parental backing in the upbringing process; negative external influence in the surrounding community – in the 

everyday, educational or working area coming from equals in age or adults; absence of any occupation or work of 

recently graduated juveniles; flaws in law enforcement and social service activities; harmful impact of mass media.  

 Juvenile crime can be characterized by dynamics discrepancies in terms of various timespans (time of day, 

days of week, seasons). That happens given that the under-aged people commit crimes after classes on weekdays (from 

3 p.m. to 12 a.m.).  

 Group character is an essential feature of juvenile crime. It is connected with psycho-physiological and social 

peculiarities of the youth. A teenager, with a disadvantaged background, especially, always reaches for power, and 

formation of groups enhances it even more.  

 Group juvenile crime has special bonds with abuse of alcohol. Alcoholic incidents of juveniles are nothing but a 

means of self-assertion, leisure and unrestricted communication.  

 Hence, juvenile crime is a separate criminological issue that is influenced by the age of criminals, which can be 

characterized not only by a range of socio-psychological peculiarities of this category, but also their legal status within 

society. This is the matter of great importance that requires a full research and expects specific actions from the state in 

the form of complex measures as an active and effective preventive mechanism of juvenile crime. 
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