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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ 
РЕМОНТІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРИЧАЛЬНИХ СПОРУД 

 
А.М. Адамчук, 

к.т.н, доцент С.В. Бугаєва 
Одеський національний морський університет 

 

Існуючий причальний фронт застарів, фізично і морально зношений. 

Пов'язано це з тим, що у 80% всього причального фронту термін експлуатації 

більше 50 років. Це не дозволяє збільшувати вантажообіг на причалі і 

приймати сучасні види суден з великими осадами. 

Існує ряд способів реконструкції або посилення причалів. Задача 

посилення і реконструкції конструкцій типу «больверк» стоїть в тому, щоб 

зменшити навантаження від активного тиску ґрунту на вертикальну стінку 

шляхом влаштування в ній розвантажуючих екранів або пальових основ. Це 

призводить до перерозподілу тиску на велику площу. Недоліком запропо-

нованих методів є їх трудомісткість, а також тимчасова зупинка експлуатації 

всієї споруди. Переваги ‒ зменшення активного тиску ґрунту, який діє на 

вертикальну стінку. 

В сучасних умовах більш ефективним є армування ґрунту 

геотекстильними матеріалами.  

Вперше поняття армованого ґрунту або армогрунту було використано і 

запатентовано французьким вченим А. Відалем. 

У 1822 році Песлі провів ряд досліджень, в яких довів, що якщо ґрунт 

засипки за стінкою армувати горизонтальними шарами з хмизу, дощок або 

полотна, то бічний тиск на стінку зменшується. Надалі питаннями армування 

ґрунтового середовища займалися Р.Х. Бассет, З. Янг, М. Аль-Хусаїнов, К.З. 

Адравес. У вітчизняній практиці, армування ґрунту вивчалося відомими 

інженерами і вченими, такими як М. Ф. Друкований, С.А. Матвєєв, Н.В. 

Брантман, А.Г. Полуновскій, Ю.В. Феофілов, В.Д. Казарновський, О.А. 

Рубан, А.А. Цернант, В.А. Барвашов, Ю.Р. Перков, А.П. Фомін, Ю.Б. 

Балашов та ін. 

При розгляді процесу руйнування армованого ґрунту було визначено, 

що першими руйнуються самі напружені ділянки армоелементів, після 

перерозподілу навантажень руйнуються наступні ділянки. Процес протікає 

послідовно, але досить швидко. 

У роботі Матвєєва С.А. запропонована модель деформування пружного 

шару, армованого об'ємною і плоскою георешіткою. При розташуванні 

геотекстильного матеріалу в ґрунті і при їх взаємодії утворюється абсолютно 

новий композитний матеріал, який не має чистих характеристик ґрунту або 

геотекстильного матеріалу. Одним з найбільш перспективних способів 

поліпшення міцнісних та деформаційних властивостей підстав є вертикальне 
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армування ґрунту, що представляє собою комбінацію ґрунту та армуючих 

елементів. Введення армуючих елементів дозволяє значно поліпшити 

міцнісні і деформативні характеристики ґрунту, а отже, підвищити несучу 

здатність підстави і знизити витрати на зведення. 

Для опису міцності ґрунту і геотекстильного матеріалу, застосовується 

апарат нечітких множин. Апарат нечіткої математики є одним з основних 

методів аналізу при моделюванні слабоструктурованих і погано 

формалізованих задач, до яких відносяться і завдання з різними ґрунтовими 

підставами. Математична теорія нечітких множин та нечітка логіка є 

узагальненнями класичної теорії множин та класичної формальної логіки. 

Армування ґрунту геотекстильним матеріалом призводить до 

утворення шару анізотропного середовища з власними характеристиками. 

Таким чином можна зробити висновок, що використання сучасних 

геоматеріалів при ремонті та реконструкції причальних споруд дає великі 

переваги в порівнянні з матеріалами які використовувались раніше. 

 

УДК 331.47 
 

ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ 
ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ НА ПРАЦІВНИКІВ ОНМУ 

 
Ю.М. Аль-Саєд, М.С. Денисенко, 
к.т.н., доцент С. М. Перетяка 

Одеський національний морський університет 
 

Істотний вплив на стан організму людини, його працездатність надає 

мікроклімат – клімат внутрішнього середовища виробничих приміщень, який 

впливає на тепловий стан організму людини і його теплообмін з 

навколишнім середовищем. 

Параметри мікроклімату справляють значний вплив на самопочуття, 

стан здоров'я і працездатність людини. Найкращі умови – коли виділення 

теплоти людиною дорівнює її відведення від людини, тобто за  наявності 

теплового балансу. Такі умови називаються комфортними, а параметри 

мікроклімату оптимальними. 

Метою цієї роботи є дослідження впливу вуглекислого газу на 

працівників зайнятих розумовою діяльністю, а також надання рекомендацій 

щодо зменшення шкідливого впливу СО2 . 

Основним джерелом вуглекислого газу в приміщенні є людина. У будь-

якому місці, де знаходяться люди – шкільні класи та дитячі садки, офіси і 

зали для нарад, фітнес центри і басейни – завжди існує ймовірність 

перевищення норми вуглекислого газу внаслідок дихання людей.  

Дослідження впливу СО2 на самопочуття людей показали, що при 

високих концентраціях цього газу в повітрі проявляється значне зниження 

уваги і виникає хронічна втома. Більш того, вуглекислий газ стає причиною 
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підвищеної захворюваності людей. В першу чергу страждає носоглотка і 

дихальні шляхи, підвищується число астматичних нападів. При тривалому 

впливі вуглекислого газу на організм людини, в крові починають відбуватися 

біохімічні зміни, що призводить до гіпертонії, ослаблення серцево-судинної 

системи, збільшення напруги СО2 в крові, зростання концентрації іонів 

бікарбонату в крові і сечі, ацидоз тощо. Необхідно зазначити, що 

вуглекислий газ є токсичним для людини навіть у відносно низьких 

концентраціях. Найкращим для людини в приміщенні є рівень вуглекислого 

газу, максимально наближений до атмосферного.  

Концентрація вуглекислого газу в приміщеннях навчальних закладів 

безпосередньо впливає на розумову діяльність, тому вимагає постійного 

контролю в приміщеннях з перебуванням людей в промислових містах і 

великих мегаполісах, де промисловість і транспорт постійно забруднюють 

атмосферне повітря вуглекислим і іншими газами. Особливо це стосується 

навчальних установ та інших громадських будівель.  

У приміщеннях концентрація вуглекислого газу збільшується 

пропорційно кількості людей і часу їх перебування в приміщенні, але як 

правило, не досягає шкідливих для організму рівнів. Тільки в замкнутих, 

недостатньо вентильованих приміщеннях за рахунок бродіння, горіння, 

гниття кількість вуглекислого газу може досягати концентрацій, небезпечних 

для здоров'я і навіть життя людини. 

Для визначення концентрації СО2 в повітрі розроблено кілька методів, 

серед яких метод Суботіна-Нагорського з гідроксидом барію, методи 

Реберга-Винокурова, Калмикова, інтерферометричний метод. Сучасні 

датчики вуглекислого газу працюють за технологією NDIR (non-dispersive 

infrared radiation), недисперсійного інфрачервоного випромінювання.  

Для забезпечення гранично допустимої концентрації СО2 у 

приміщеннях використовують різноманітні фільтри, витяжні вентилятори, 

бризери, рекуператори.  

Що стосується покращення якості повітря в Одеському національному 

морському університеті, необхідно: 

1. Впровадити системний підхід з точки зору забезпечення допустимих 

параметрів мікрокліматів та якості повітря в аудиторіях. 

2. Провести аудит існуючої вентиляції. 

3. Встановити прилади для вимірювання рівня концентрації СО2. 

4. Регулярно провітрювати аудиторії. 

5. Встановити додаткові пристрої витяжної вентиляції, рекуператори чи 

бризери, де це буде потрібно. 
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УДК 621.311.245 
 

ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІТРОТУРБІН 
 

А.В. Аргірова, 
ст. викладач Є.В. Савчук 

Одеський національний морський університет 
 

Щоб запобігти катастрофічним змінам клімату, викликаним 

спалюванням викопного палива, багато урядів і корпорацій зобов’язалися до 

2050 року використовувати тільки чисту енергію. Енергія вітру є одним з 

найдешевших способів досягнення цієї мети. Але вже сьогодні деякі країни, 

що використовують вітроенергетику, стикнулися із проблемою утилізації  

вітротурбін. 

Німеччина, Європейський піонер з використання відновлюваної 

енергії, впритул наблизилася до незвичайної проблеми, пов’язаної з 

застарілими вітряками. Старі вітряки стає невигідно обслуговувати і дорого 

демонтувати з метою утилізації – причому сама можливість їх утилізації 

знаходиться під питанням. 

Активна установка вітряних турбін почалася в Німеччині ще в середині 

дев’яностих років минулого століття. На сьогоднішній день в країні 

функціонують понад 25 тисяч вітряків. Останнім часом назріло питання 

утилізації застарілого обладнання, оскільки його стає невигідно 

обслуговувати, проте з іншого боку демонтаж вітротурбін також обходиться 

недешево. 

Ця проблема стала актуальною в тому числі і через те, що 20-річна 

турбіна згідно з місцевими законами підлягає розбиранню і переробці. Цього 

можна уникнути, тільки якщо власник вкладе кошти в ремонт і модернізацію 

обладнання, а також доведе спеціальній комісії працездатність пристрою. 

При цьому найстаріші німецькі вітряки в Німеччині вже досягли 20-річного 

бар’єру, а в 2021 році 7000 з 25000 працюючих турбін «відсвяткують» своє 

15-річчя. Ще через кілька років проблема старіння торкнеться прибережних 

вітряків, а також розташованих у відкритому морі. 

Однією з причин, що спричинила поточний розвиток подій, є технічний 

прогрес. Сучасні вітротурбіни можуть виробляти в кілька разів більше 

енергії, ніж вітряки десятирічної давності, тому заміна виглядає краще 

ремонту. Не останню роль у питанні рентабельності старого обладнання 

відіграють державні дотації на видобуток відновлюваної енергії, які також 

припиняються після 20 років роботи вітряка. 

Лопаті вітряних установок виготовляються зі склопластику, утилізація 

якого є досить проблематичною. Перед німецькими дослідниками постало 

завдання, знайти оптимальне рішення переробки композиційного матеріалу. 

У той час як бетонні та металеві частини вітроустановки, такі як вежа і 
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генератор, досить легко утилізувати, виготовлені зі склопластику лопаті 

стали справжнім завданням, адже вони містять токсини. 

Вивіз цього композитного матеріалу на звалище в Німеччині 

заборонений, а при звичайному спалюванні виділяються токсини, обов'язкова 

фільтрація яких коштує чималих грошей. До того ж плавляться скловолокна 

засмічують переробні установки. 

Одним із варіантів переробки склопластику є так званий 

«даунсайклінг» (Downcycling), при якому подрібнені волокніти 

використовуються для виготовлення низькоякісних продуктів, наприклад, 

паркових лавок або елементів одягу.  

Нове рішення, успішне тестування якого відбулося в Легердорфі 

(Німеччина), було запропоновано швейцарським виробником цементу 

Holcim. Подрібнені крила вітрогенераторів служать в якості палива при 

виробництві цементу. Застосовувана температура 2000 ºС дозволяє повністю 

переробити матеріал. До того ж шматочки скловолокна містять кремній і 

таким чином частково замінюють пісок, без якого раніше було не обійтися. 

У США придумали інший спосіб вирішення проблеми: лопаті турбін 

закопують в землю на глибину до 10 метрів. Щоб перевести деталі, їх 

потрібно розпиляти на три частини, використовуючи спеціальну пилу з 

алмазною інкрустацією. 

Американська асоціація вітроенергетики вважає, що лопаті вітряних 

турбін в кінці терміну їх експлуатації безпечні для поховання, на відміну від 

відходів від деяких інших джерел енергії, і складають невелику частку від 

загальної кількості твердих побутових відходів в США. За їх оцінкою, всі 

відходи від лопатей до 2050 року складуть приблизно 0,01 % всіх твердих 

побутових відходів, що надходять на звалища. 

В Україні проблема утилізації лопатей теж актуальна. Наприклад, 

тільки в Запорізькій області міжнародні інвестори будують дві черги великих 

вітропарків на 250 МВт і 700 МВт. У Херсонській області є аналогічний 

проект. Пік проблеми утилізації лопатей вітротурбін чекає на Україну через 

10 років. У нашої країни є час на вирішення цього питання. 

 

УДК 697.92 
 

ВЕНТИЛЯЦІЯ АУДИТОРІЙ ОНМУ  
 

С.Г. Аржаткіна, А.О. Христюк, 
к.т.н., доцент С.М. Перетяка 

Одеський національний морський університет 
 

Сьогодні важко уявити сучасні споруди без кондиціонерів ззовні та 

провідних систем вентиляції, що дозволяють покращити умови праці та 

забезпечити зниження витрат на енергоносії. Комплексна автоматизована 

система вентиляції будівель дозволяє знайти рівновагу між умовами праці 

(необхідною температурою та вологістю) і зниженням витрат теплоти  
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(досягненням необхідної температури з мінімальною витратою енергії), має 

більш функціонально гнучкі та надійні характеристики. 

Зниження якості повітряного середовища в приміщені може мати різні 

наслідки, що призводять в кінці-кінців до збільшення втрат економічних і 

соціальних. Найбільш серйозними випадками є рак легень, що призводить до 

смерті та хвороба Легіонерів. В інших ситуаціях неякісне повітря може 

визивати тимчасовий дискомфорт. Розмір втрат має наступні складові: 

витрати на амбулаторне та лікарняне лікування, оплата лікарняних листів, 

втрата продукції в наслідок втрати робочих днів, зниження продуктивності 

праці. 

На даний момент ситуація щодо систем вентиляції  повітря України 

задовільна, але потребує подальших вдосконалень в сфері інспектування та 

нормативного законодавства. 

 Щоб отримати достовірну інформацію та дослідити недоліки, які 

виявляються тільки на практиці, ми спілкувалися з проектувальником 

вентиляційних систем. З їх слів усі виробництва мають працюючу 

вентиляційну систему, яка проведена згідно з проектним планом, але 

ефективність і загальний стан на території нашої країни зараз залишається 

невідомим. Важким тягарем для спеціалістів також залишається велика 

кількість застарілих нормативів, які не використовуються при конструюванні 

будівель в Європі. 

Світовий досвід показує, що не зважаючи на виявлені проблеми з 

якістю повітря та вентиляції все одно більшість людей позитивно оцінює 

якість внутрішнього мікроклімату. 

Проект Building AdVent було реалізовано в країнах Європи. Він мав на 

меті розповсюдження серед проектувальників інформації про якісні 

вентиляційні системи. В рамках проекту були досліджені 18 суспільних 

будинків, що розташовані в різних кліматичних зонах Європи: від Греції до 

Фінляндії. 

Результати досліджень показали, що в будівлях-представниках 

підвищений вентиляційний повітрообмін не має значного впливу на 

енергоефективність, витрати теплової енергії в будівлі, що розташована в 

Фінляндії, були нижче, ніж в будівлі в Великобританії. Це дослідження 

показує ефективність утилізації теплоти вентиляційного повітря. З іншого 

боку результати досліджень показують, що значну долю енергокористування 

становлять витрати не теплової енергії на опалення, а електричної на 

холодозабезпечення, освітлення та інші потреби. Найкраще устаткування та 

оптимізація енергоспоживання реалізовані в будівлі, що розташована в 

Греції, що показує необхідність більш щільної розробки проектів з 

енергоефективності. Доцільне підвищення якості обліку використання 

енергії. 

Досліджуючи вентиляцію приміщень, їх види, а також норми та 

наслідки недотримання норм нам спало на думку перевірити справність 

вентиляції в нашому університеті. Виявилось, що вентиляційна система в 
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одному з п’яти корпусів (найбільшому) не працює через помилку під час 

проектування.  

Враховуючи всі фактори впливу на якість вентиляції та значні шкідливі 

наслідки для людей в умовах неякісної вентиляції ми зробили наступні 

пропозиції щодо вентиляції у ОНМУ: 

a) запросити спеціалістів, провести аналіз системи та встановити 

причини несправної роботи вентиляції, провести роботи з реконструкції 

існуючої системи; 

b) застосувати бризери або припливні клапани, що одночасно 

забезпечить і повітрообмін, і підвищення температури в аудиторіях. 

 

УДК 656.615.071.4 
 

АНАЛІЗ ПОРІВНЯННЯ ВАНТАЖІВ У МОРСЬКИХ ПОРТАХ  

 
О.Ю. Архіпов, 

к.т.н., доцент  П.А. Макушев 
Одеський національний морський університет 

 
У роботі наведено використованість правил порівняння трафіку 

вантажу у портах Європи для України. Данні правила враховують 

коефіцієнти зважування для кожної категорії вантажних перевезень щодо їх 

порівняння у рейтингу портів. Ці правила базуються на концепції доданої 

вартості, пов'язаною з портовою діяльністю, так як порти розглядаються як 

творці економічного багатства з точки зору доданої вартості для місцевої 

економіки.   

Відносно портових операцій додана вартість включає: вартість робочої 

сили, амортизацію, прибуток або збиток, резервні та інші витрати. Зайнятість 

та додана вартість на тонну збільшуються у випадку, якщо товари зазнають 

логістичну чи виробничу трансформацію в портовій зоні. Наприклад, 

стафірування та розстафірування контейнерів є до п'яти разів більш 

трудомісткими, ніж завантаження чи вивантаження їх із судна. Концепція 

доданої вартості має на меті оцінити внесок портової діяльності у 

національний ВВП країни. 

Було розглянуто кілька правил північноєвропейських портів, а саме: 

правило Бремена, правило Роттердама, правило Антверпена та правило Гавр 

– Гамбург рэнджу (правила описані у звіті Організації Європейських 

морських портів «Dock labour and port-related employment - T. Notteboom © 

ITMMA 2010»).   

У відповідності з цими правилами було проведено ранжування щодо  

об’єму роботи в умовних тонах українських портів-лідерів по перевалці, які 

забезпечують обробку найбільшого обсягу вантажу. Статистику щодо обсягів 

переробки вантажів стивідорними компаніями в морських портах за січень - 

грудень 2019 року було прийнято за даннии  ДП «АМПУ», де на першому 

місці  порт Південний, на другому - Миколаївський порт, на третьому і 
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четвертому місці Чорноморський  та  Одеський порти відповідно. При цьому 

обсяги умовних тонн визначились згідно наступного алгоритму: 

- за правилом Бремена: 1 умовна тонна дорівнює 1 тонні 

генеральних вантажів плюс 1/12 тонн наливних вантажів плюс 1/3 тонн 

сипучих вантажів плюс 1/1 контейнерів (тонн);   

- за правилом Роттердама: 1 умовна тонна дорівнює 1 тонні 

генеральних вантажів плюс 1/9 тонн наливних вантажів плюс 1/6 тонн 

сипучих вантажів плюс 1/3 контейнерів (тонн);  

- за правилом Антверпена: 1 умовна тонна дорівнює 1 тонні 

генеральних вантажів плюс 1/2 тон наливних  вантажів плюс 1/4 тон сипучих 

вантажів плюс 1/3 контейнерів (тон);   

- за правилом Гавр – Гамбург рэнджу: 1 умовна тонна дорівнює 1 

тонні генеральних вантажів плюс 1/11 тон наливних вантажів плюс 1/4 тонн 

сипучих вантажів плюс 1/2 контейнерів (тонн).  

 Отримані результати, представлені у таблиці 1, показують  іншу 

картину, ніж ранжирування портів за обсягом вантажоперевалки у фізичних 

тоннах.  

 

Таблиця 1  

 

Кількість умовних тонн вантажів портів 
 

Порт 

Кількість умовних тонн вантажів портів за правилами 

млн.т. 

Правило 

Бремена 

Правило 

Роттердама  

Правило 

Антверпена 

Правило Гавр – 

Гамбург рэнджа 

Південний 19,7 10,2 15,6 13,4 

Миколаївський 12,6 8,1 11 10,1 

Чорноморський  12,6 8,5 10,6 9,8 

Одеський 16,5 9,5 11 10,6 

 

Порт Південний  залишається лідером у рейтингу, але Одеський порт 

піднявся на другу позицію. 

Таким чином, враховуючи додану вартість,  значення Одеського порту 

перевищує важливість Миколаївського та Чорноморського порту з діючими в 

їх акваторії портовими операторами. Додатково концепція доданої вартості, 

яка пов'язана з портовою діяльністю, визначає пріоритет вантажів для 

подальшого залучення їх на ринку портових послуг, що впливає на 

покращення економічного стану країни. 

 

 

 

 

 

 



 20 

УДК 347.79:319.2 
 

ЩОДО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ  
УКРАЇНСЬКИХ МОРЯКІВ 

 
А.В. Бабина, 

ст. викладач кафедри морського права І.О. Данилова 
Одеський національний морський університет 

 

Робота моряків супроводжується фізично та психологічно важкими 

умовами, а також недостатнім рівнем захисту соціально-економічних, у тому 

числі трудових прав та інтересів. Хоча Міжнародною організацією праці 

протягом багатьох десятиліть вживаються нормотворчі зусилля в цьому 

напрямі. Так, згідно з хронологією їх прийняття насамперед варто вказати на 

такі міжнародно-правові акти МОП, спрямовані на захист праці моряків: 

Конвенція № 16 “Про обов’язковий медичний огляд дітей та підлітків, 

зайнятих на борту суден” від 25.10.1921 р.; Конвенція № 22 “Про трудові 

договори моряків” від 7 червня 1926 р.; Конвенція № 55 “Про зобов’язання 

судновласників у разі хвороби, травми або смерті моряків” від 6 жовтня 1936 

р.; Конвенція№73 “Промедичний огляд моряків” від 6 червня 1946 р.; 

Конвенція № 113 “Про медичний огляд рибалок” від 19.06.1959 р.; 

Рекомендація № 78 “Щодо забезпечення судновласниками суднового екіпажу 

постільними, столовими та іншими речами” від 6 червня 1946 р.; Конвенція 

№ 109 “Про заробітну плату, робочий час на борту суден та склад суднового 

екіпажу” (переглянута у 1958 р.) від 14 травня 1958 р.;Конвенція № 134 “Про 

запобігання виробничим нещасним випадкам серед моряків” від 14 жовтня 

1970 р.; Рекомендація № 154 “Щодо безперервності зайнятості моряків” від 

13 жовтня 1976 р.; Рекомендація № 153 “Щодо захисту молодих моряків” від 

13 жовтня 1976 р.; Конвенція № 163 “Про соціально-побутове 

обслуговування моряків в морі та в порту” від 24 вересня 1987 р.; Конвенція 

№ 178 “Про інспекцію умов праці та побуту моряків” від 8 жовтня 1996 р.; 

Конвенція № 179 “Щодо найму і працевлаштування моряків” від 8 жовтня 

1996 р.; Рекомендація № 186 “Щодо найму і працевлаштування моряків” від 

8 жовтня 1996 р.; Конвенція № 180 “Про робочий час моряків і склад 

суднового екіпажу” від 8 жовтня 1996 р.; Рекомендація № 187 “Щодо 

заробітної плати моряків, робочого часу та складу суднового екіпажу” від 8 

жовтня 1996 р. та інші міжнародні-правові акти. Положення згадуваних 

міжнародно-правових актів МОП були узагальнені та частково переглянуті 

Конвенцією МОП “Про працю в морському судноплавстві”, що була 

прийнята у 2006 р. [1], але на превеликий жаль до сьогодні не ратифікована 

Україною.  

Підкреслимо, нормами цієї Конвенції встановлюється механізм 

забезпечення морякам гідних умов праці та захисту їх прав за кордоном. В 

ній йдеться про мінімальний вік прийому на роботу, трудовий договір, 
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кількість годин роботи та відпочинку, оплату праці, щомісячну оплачувану 

відпустку, репатріацію після закінчення трудового контракту, медичні 

послуги на борту, користування послугами ліцензованих приватних служб 

найму та працевлаштування, проживання, харчування і столове забезпечення, 

охорону здоров’я та забезпечення безпеки, запобігання нещасним випадкам 

та розгляд скарг моряків. 

Україна сьогодні перебуває на третьому-четвертому (за окремими 

оцінками – на сьомому) місці в світі за кількістю моряків, які працюють на 

судах під іноземними прапорами. В міжнародному торговельному 

судноплавстві постійне працевлаштування отримують від 100 до 150 тис. 

моряків-громадян України. Їх високий професіоналізм, рівень теоретичної та 

практичної підготовки дозволили нашій державі зайняти гідне місце на 

міжнародному ринку праці і увійти до «Білого списку» Міжнародної 

морської організації (International Maritime Organization, IMO). Меморандуми 

про визнання українських дипломів моряків підписано з 53 країнами [2]. 

Зважаючи на вищевказане, вважаємо, що ратифікація Україною 

Конвенції МОП сприятиме належному захисту прав українських моряків і 

забезпеченню гідних умов їх праці, а поки що, на жаль, вони позбавлені 

передбаченої міжнародними стандартами допомоги при безпідставних 

затриманнях та арештах, при «працевлаштуванні» через крюїнгові фірми-

«одноденки». 
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Останнім часом дедалі частіше можна зустріти практику 

альтернативного вирішення правових конфліктів (суперечок) без звернення 

до класичних судових процедур. Широкого застосування в європейських 

країнах набула медіація як альтернатива вирішення юридичної суперечки [1, 

с. 268]. 

Стаття 2 законопроекту “Про медіацію” дає визначення поняття 

медіації –  це альтернативний (позасудовий) метод вирішення спорів, за 

допомогою якого дві або більше сторони спору намагаються в рамках 

структурованого процесу, самостійно, на добровільній основі досягти згоди 

для вирішення їх спору за допомогою медіатора, а стаття 3 цього 

законопроекту визначає, що медіація може застосовуватися у будь-яких 

спорах, у тому числі цивільних, господарських, адміністративних, а також в 

кримінальних провадженнях та справах з приводу адміністративних 
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правопорушень, за винятком випадків, передбачених чинними законами 

України [2]. Тобто медіація є альтернативним способом урегулювання 

суперечок із залученням медіатора. Їі ̈ завданням є встановлення та сприяння 

веденню конструктивного діалогу між сторонами конфлікту з метою знаи ̆ти 

взаємовигідне рішення для сторін. На відміну від формального юридичного 

процесу сторони медіації самостійно приймають рішення щодо суперечки 

(конфлікту) [3, с. 26]. 

Чинне процесуальне законодавство України відносить посередництво 

до альтернативних способів вирішення суперечок і передбачає можливість 

застосування примирної процедури до, під час або замість звернення до суду. 

Відповідно до ст. 124 Конституції України судочинство в Україні 

здійснюється виключно судами. Згідно зі ст. 55 Конституції України 

гарантується судовий захист та забезпечується право кожного будь-якими не 

забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень 

і протиправних посягань. Це конституційне право не може бути скасовано 

або обмежено [4, ст. 22, 64].  

Окремі вітчизняні дослідники наголошують на частковіи ̆ 
немедіабельності таких спорів, що зумовлюється особливостями суб’єктного 

складу адміністративних правовідносин, оскільки однією зі сторін завжди 

виступає орган публічної адміністрації. Однак неупереджений поглиблений 

аналіз зазначеної проблеми переконує у протилежному, що досягнення 

компро- місу між органами публічної адміністрації та громадянином є одним 

із пріоритетів діяльності держави та органів місцевого самоврядування. Це 

прямо зазначив і Конституційний Суд України у своєму рішенні від 

09.07.2002 р. (справа про досудове врегулювання спорів): право на судовий 

захист не позбавляє суб’єктів правовідносин можливості досудового 

врегулювання адміністративно-правових спорів. Це може бути передбачено 

цивільно-правовим договором, коли суб’єкти правовідносин добровільно 

обирають засіб захисту і ̈хніх прав. Досудове врегулювання спору може бути і 

за волевиявленням кожного з учасників правовідносин, і за відсутністю в 

договорі застереження відносно такого врегулювання спору. З цього 

випливає, що обрання певного засобу правового захисту, зокрема й 

досудового врегулювання адміністративно-правового спору, є правом, а в 

жодному разі не обов’язком особи, яка добровільно його використовує, 

виходячи з власних інтересів, а орган виконавчої влади зобов’язаний якщо не 

ініціювати процедуру примирення з позивачем, то обов’язково прийняти 

пропозицію від громадянина щодо вирішення конфліктної ситуації у 

позасудовому порядку [5, с. 363-364]. 

На сучасному етапі розвитку української держави та права 

запровадження альтернативних позасудових методів вирішення юридичних 

конфліктів сприятиме зменшенню навантаження на судову систему, значній 

економії коштів на веденні судового процесу, позитивно вплине на правову 

культуру та свідомість, пришвидшить вирішення суперечок, надасть 
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можливість вимірювати справедливість самостійно, створить можливість 

зберегти позитивні відносини з контрагентом у подальшому. Для легалізаціі ̈ 
медіації потрібно ухвалити нормативно-правовий акт, який забезпечить 

належне врегулювання її процедури, дієвість, права та відповідальність 

учасників, способи захисту прав та інтересів у разі невиконання досягнутих 

домовленостей, неналежного виконання або відсутності таких 

домовленостей, дотримання вимог до знань і вмінь медіаторів, сертифікацію 

їх діяльності, а також правовий статус медіаторів.  

Отже, медіація як засіб вирішення адміністративних суперечок – це вид 

альтернативного врегулювання адміністративних суперечок, метод їх 

вирішення із залученням адміністративного медіатора (як правило, вищого 

керівника посадової особи, діяння якої оскаржуються), який допомагає 

улагодити публічний конфлікт – відновити порушені цінності приватної 

особи за умови дотримання публічного інтересу суспільства.  
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На сьогоднішній день перевезення по внутрішніх водних шляхах (ВВШ) 

є одним із напрямків розвитку перевезень експортних вантажів. Перевезення 

вантажів (основні з яких метал, пісок і зерно) внутрішнім водним 

транспортом є одним з найбільш дешевих та екологічних видів перевезень. 

Основною річковою магістраллю міждержавних перевезень є р. Дунай, а 

каботажних – р. Дніпро, та мають великий потенціал розвитку, особливо 

останні, оскільки порти Дніпра розташовані в вузлах зосередження 

промислового і аграрного сектору України.   

Через занепад розвитку річкової інфраструктури в Україні, обсяги 

перевезень впали з 60 млн. т у 1990 р. до 12 млн. т у 2006 р., та до 3 млн. т у 

2014 р. З 2015 р. почалось відновлення перевезень (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Перевезення вантажів по р. Дніпро за навігаційний період  

2010-2018 рр. за даними Річкової інформаційної служби, млн. т 
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Як доводить аналіз практики перевезень на р. Дніпро, головними 

компаніями є: «Укррічфлот», «Нібулон», «Гермес-Трейдінг».  За підсумками 

навігації 2019 р. флот тільки судноплавної компанії «Нібулон» транспортував 

українськими річками понад 3,8 млн. т вантажів. 

Проблемами, що чинять перешкоду розвитку вантажних перевезень 

ВВШ України, та шляхами їх усунення є: застаріла портова інфраструктура; 

нестача спеціалізованих терміналів; нестача сучасного флоту; недостатнє 

фінансування інфраструктури ВВШ, зміна принципу оплати зборів за 

проходження річковими суднами шлюзів, акваторій морських портів; 

зниження зборів за прохід суден під іноземними прапорами внутрішніми 

водними шляхами України, тощо. 

На вирішення вищезазначених проблем спрямована робота Міністерства 

інфраструктури України з метою розвитку внутрішнього водного транспорту 

та інтеграції його до пріоритетної Європейської транспортної мережі. 
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Методи активного соціально-психологічного навчання спрямовані на 

розвиток комунікативної компетентності, самостійного мислення, здатності 

ефективно вирішувати нестандартні завдання, прогнозувати ситуації, 

осмислювати свої дії, задіювати інтуїцію і можливості підсвідомості. При 

такому навчанні особистість стає більш адаптованою в різних соціальних 

ситуаціях. 

Групова дискусія - це метод активного соціально-психологічного 

навчання, що полягає в організації проведення суперечок і дебатів між 

учнями в спеціально організованих умовах, які дозволяють їм вільно 

висловлювати свої думки з обговорюваного питання. При цьому, в основу 

такого спору повинні лягти логічно обґрунтовані доводи,  підготовлені 

учасниками заздалегідь або вироблені під час дискусії. 

Інтерес до дискусії як методу соціально-психологічного навчання 

пов'язаний з роботами відомого швейцарського психолога Жана Піаже (1896-

1980), що займається питаннями інтелектуального розвитку дітей. Піаже 

показав, як завдяки дискусії між однолітками, а також старшими і 

молодшими дітьми дитина відходить від егоцентричного мислення і вчиться 

подумки ставати на точку зору іншого. 

Також в розробку методу групової дискусії свій внесок вніс К. Левін, 

відомий представник соціальної психології. Його роботи зіграли важливу 



 25 

роль у вивченні впливу групових обговорень на прийняття творчих і 

управлінських рішень в групі. Вченим було встановлено, що групова 

дискусія підвищує мотивацію і залучення учасників в процесі вирішення 

обговорюваних проблем. К. Левін заклав основи принципів вивчення 

групової дискусії як методу психологічного впливу. 

Групова дискусія має різні сфери застосування. У сфері навчання і 

наукового спілкування вона допомагає сформулювати проблему, просунутися 

в її вирішенні, а також забезпечити генерацію ідей і пошук альтернатив. При 

діагностичній роботі цей метод ефективний в атестації кадрів, виявленні 

індивідуальних особливостей членів групи, групових аспектів і типу 

команди. Під час корекційної та психотерапевтичної роботи групова 

дискусія допомагає в зміні ставлення до себе і до інших об'єктів і суб'єктів 

соціального світу; зміні структури групи, її норм і цінностей; також вона 

може виступати основою для інших методів (фокус-група, етап рольової гри, 

соціально-психологічний тренінг). 

При проведенні дискусії організаторам необхідно створити такі умови, 

щоб учасники ясно уявляли собі предмет, загальні рамки дискусії і правила 

поведінки під час її проведення. Тому її початок має будуватися так, щоб 

актуалізувати наявні в учасників знання, ввести необхідну інформацію, 

створити інтерес до проблеми. Вступна частина групової дискусії може 

включати попереднє обговорення питання в малих групах або введення 

завдання виступити з повідомленням, яке розкриває точку зору учасників на 

поставлену проблему. 

Що стосується правил проведення дискусії, то ведучий дискусії 

повинен уважно вислуховувати виступаючого, не перебивати його і не 

дозволяти перебивати іншим учасникам; не допускати особистої 

конфронтації між учасниками; зберігати неупередженість до виступів і не 

оцінювати самих виступаючих. 

Крім вище зазначених правил, учасники повинні дотримуватися 

черговості виступів і вдаватися для обґрунтування своєї точки зору тільки до 

аргументованих доводів щодо обговорюваного питання, не переходячи на 

особистості і не повторюючись. 

Таким чином, метод групової дискусії допомагає навчитися виробляти 

загальне комунікативне вміння відстоювати свої позиції, навчає учасників 

аналізу різних ситуацій, вмінню виділяти важливе, грамотно формулювати 

доводи і аргументи на користь своєї позиції. Він навчає вмінню слухати і 

взаємодіяти з іншими учасниками, вчить передбачати невисловлені 

аргументи опонента і розкриває інтелектуальні можливості учнів. 
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УДК 517.1 
 

ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИЧНИХ МОМЕНТІВ  
І КООРДИНАТ ЦЕНТРА МАС  

ЗА ДОПОМОГОЮ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА 
 

Н.Г. Богатирьов, 
к. ф.- м. н., доц.  Л.І. Кусік 

Одеський національний морський університет 
 

Нехай точка  ;M x y  знаходиться на площині хОу і має масу m . Тоді з 

фізики відомо, що статичний момент цієї точки відносно деякої прямої (осі) 

дорівнює добутку маси m  на відстань точки до прямої. Якщо за пряму взяти 

координатні осі і статичні моменти позначити 
xK , 

yK , то 
xK my  

yK mx . 

Якщо на площині хОу розміщено n  матеріальних точок 

 1 1 1;M x y ,...,  ;n n nM x y  з масами 
1m , ..., 

nm , то статичні моменти системи цих 

точок визначаються як сума статичних моментів кожної точки:
1

n

x i i

i

K m y


 ,  

1

n

y i i

i

K m x


 . Нехай тепер точки суцільно заповнюють деяку спрямлювану 

плоску криву AB . Треба обчислити статичні моменти 
xK  і 

yK  відносно 

координатних осей кривої AB , вздовж якої суцільно розподілена маса. Для 

цього використовують формули: 

  

    
2

1
b

x

a

K f x f x dx  ,   
2

1
b

y

a

K x f x dx  . 

 

Центром маси системи точок називають таку точку  ;c cC x y , що якщо у 

ній зосередити всю масу системи 
1

n

i

i

m m


 , то статичний момент точки C  

відносно любої осі дорівнює статичному моменту системи відносно тієї ж 

осі. Таким чином, 
1

n

x i i c

i

K m y my


  , 
1

n

y i i c

i

K m x mx


  , звідки отримаємо 

формули для обчислювання координат центру мас системи матеріальних 

точок:  

 

1

1

n

i i

x i
c n

i

i

m y
K

x
m

m





 




, 1

1

n

i i
y i

c n

i

i

m x
K

y
m

m





 




. 
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Координати центра мас  ;c cC x y  кривої   обчислюються за формулами: 
 

 

     
2 2

1 \ 1
b b

c

a a

x x f x dx f x dx     , 

 

       
2 2

1 \ 1
b b

c

a a

y f x f x dx f x dx     . 

 
 

УДК 656.61 

 
ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА:  

СПЕЦИФІКА І ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
 

А. А. Бондаренко, 
асистент В. І. Главатських 

Одеський національний морський університет 
 

Транспорт є важливою частиною економіки, що забезпечує 

обслуговування як внутрішніх, так і експортних, імпортних та транзитних 

перевезень вантажів та пасажирів. Він належить до сфери матеріального 

виробництва та продовжує виробничий процес, доставляючи вантаж від 

місця виробництва до місця споживання. Продукцією транспорту є сам 

процес переміщення. 

На сьогодняшний день, розвиток інфраструктури, а також загального 

економічного та технічного стану транспортної галузі нашої країни 

знаходиться ще на досить низькому рівні. Внаслідок недосконалості 

нормативно-правової бази, недостатніх інвестицій до транспортно-

дорожнього комплексу збільшується зношеність технічних засобів, , не 

дотримується належна безпека руху, зростає вплив діяльності транспорту на 

навколишнє середовище та здоров’я людини. Це призводить до витіснення 

українських перевізників з міжнародних ринків транспортних послуг, 

особливо в умовах жорсткої конкуренції, знижує якість обслуговування 

вітчизняних підприємств і населення, створює реальну загрозу економічній 

безпеці держави. Вітчизняна транспортна система вимагає модернізації та 

удосконалення матеріально-технічної бази, покращення та відновлення 

експлуатаційного та технічного стану дорожнього комплексу, регулярності 

та надійності транспортних сполучень, збереженості вантажів і безпеки 

перевезень пасажирів, зростання швидкості та зменшення вартості доставки, 

тобто високого рівня функціонування усього українського транспортного 

комплексу. 

Таким чином, основними умовами, які забезпечать розвиток та 

зростання транспортної системи України, є: сучасна інфраструктура, що 
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включає в себе як транспортні, так і технічні засоби; чесна ринкова 

конкуренція; розвиток та чітка взаємодія між різними видами транспорту; 

впровадження ефективної системи управління; підвищення інвестиційної 

привабливості транспортної галузі, як для вітчизняних, так і закордонних 

інвесторів; задоволення потреб населення у якісних та надійних 

перевезеннях. 

 

УДК 004.35+004.42 
 

ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
ВМІСТУ В АТМОСФЕРІ ЧАДНОГО ГАЗУ НА ОСНОВІ 

ПЛАТФОРМИ ARDUINO. 
 

Д.Р. Бондаренко, 
ст. викладач Д.В. Кутяков 

Одеський національний морський університет 

 
У даному проекті було досліджено питання програмно-апаратного 

комплексу для контролю вмісту в атмосфері чадного газу на основі 

платформи Arduino. 

Однією з основних проблем нашого часу є проблема пожеж. Лісові 

пожежі є потужним природним і антропогенним чинником, істотно змінює 

функціонування і стан лісів. Пожежі завдають шкоди екології, економіці, а 

часто і людські життя опиняються під загрозою. Найбільш традиційний 

метод виявлення пожеж - це візуальне виявлення людьми зі спеціалізованих 

конструкцій - вишок. Даний метод використовується понад сто років. 

Розроблена система дозволить ефективно відстежувати вміст газу в 

повітрі, що дозволить виявити пожежу на ранній стадії і запобігти його 

розповсюдженню. В якості платформи для створення такої системи був 

обраний відкритий мікроконтролер Arduino. 

 Arduino - це невелика плата з власним процесором і пам'яттю. На платі 

також є пара десятків контактів, до яких можна підключати всілякі 

компоненти: лампочки, датчики, мотори, роутери, магнітні дверні замки і 

взагалі все, що працює від електричного струму.  

Основою апаратних засобів Arduino служать мікроконтролери 

ATMEGA8 і ATMEGA168 з можливістю розширення і відкритими 

принциповими схемами. 

У процесор Arduino можна завантажити програму (скетч), яка буде 

керувати всіма цими пристроями за заданим алгоритмом. 

Для проведення вимірювань існує велика кількість різних датчиків і 

сенсорів. Для дослідження складу повітря використані наступні: 

• Датчик широкого спектра газів MQ-2 здатний визначити 

концентрацію вуглеводневих газів (пропан, метан, н-бутан), диму 

(зважених часток, як результату горіння) і водню. 
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• Датчик чадного газу MQ-7 необхідний для визначення наявності і 

концентрації чадного газу (CO) в навколишньому середовищі. 

• Цифровий датчик температури і вологості DHT11 є складовим 

датчиком, який видає сигнал з відповідними показаннями. 

• Troyka-модулі зумер і світлодіоди. Використовуються для подачі 

сигналу в разі перевищення гранично допустимої концентрації 

однієї з досліджуваних величин, а також для індикації роботи 

пристрою. 

В рамках роботи по даній темі виконана: збірка апаратної частини 

датчика; калібрування датчика чадного газу; розробка програмного 

забезпечення «Environment» для контролю вмісту в атмосфері чадного газу. 

 

УДК 681.121 
 

РОЗРАХУНОК ВИМІРЮВАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДУ 
ТЕНЗОМЕТРИЧНОГО ВИТРАТОМІРА РІДИНИ  

ДЛЯ СУДНОВОЇ БАЛАСТНОЇ СИСТЕМИ 
 

В.І. Бражка, 
кандидат фіз.-мат. н., ст. викладач В.І. Цацко 

Одеський національний морський університет 
 

        Розглянутий  витратомір рідини, в якому для підвищення надійності та 

точності вимірювання було запропоновано вимірювання витрат рідини за 

різницею статичних тисків в двох різних перетинах труби з використанням 

двох тензорезисторів. Розглянутий вплив геометричних розмірів та фізичних 

властивостей рідини на величину похибки. Запропонована структурна схема 

системи тензометричного вимірювання витрат рідин, що дозволяє проводити 

дослідження в широкому діапазоні швидкостей потоку. 

         Показано, що включення до складу баластної системи вимірювальних 

трубопроводів не викликає суттєвих змін у попередні гідравлічні розрахунки, 

так як при включенні у нагнітальний трубопровід цей опір включається до 

складу додаткових витрат щодо узгодження мережі і насосу, а при включенні 

до всмоктувальної мережі ця витрата не оказує суттєвого впливу на 

потрібний напір. 

           У зв’язку зі зростанням похибок по мірі росту співвідношення відстані 

між тензорезисторами до діаметру трубопроводу d/l  запропоновано 

використовувати вимірювальний трубопровід з раптовими звуженнями і 

розширеннями. 

           Показано, що для поширення діапазону швидкостей потоку доцільно 

використовувати схему вимірювання з трьома тензорезисторами. 
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УДК 811.111 
 

COMMON TRANSLATION PROBLEMS FACED BY DEBUT 
TRANSLATORS 

 

Г.В. Бужор, 
асистент К.О. Гордієнко  

Одеський національний морський університет 
 

Nowadays translation is one of the integral parts of modern life. The need 

for translation is constantly increasing with time. Today, there is no area of activity 

where translators wouldn’t be needed. Although it is necessary to remember – to 

know the language and to be a translator are extremely different conceptions. 

 The translation is an art because the translator has to know the national 

culture, facts of the described epoch, the literary language of target language 

deeper than even origin, and have some imagination to catch all of the author's 

ideas, exactly what makes troubles for a debutant. According to Alexander 

Smirnov’s opinion, who is an emeritus translator and philologist, the goal of the 

translation process is to reach appropriate and equivalent text. The appropriate 

translation is based on immutable components: giving the most complete purpose 

of origin book; displaying form of origin language; observance of the language 

rules, into which text is transformed. And equivalence requires to convey the 

meaning of essence, emotional expressiveness, and verbally – structural 

presentation of text.  

Unfortunately, inexperienced translators don’t have an idea how to reach 

this. The first common problem of the translation is transferring time distance, the 

second - transferring of the author's style, and the third – following literary trend.  

The period of first and a few following translations works lasting until the 

translator will be able to reorganize theoretical pieces of knowledge into practical 

skills. During it comes awareness about what methods may be used to reach 

translation goals. To evince all the affirmations, the book “The Law of the Four 

Just Men” by Edgar Wallace has been chosen, as a bright example of the 

translating process. There will be showed practical sides of problems and methods 

of solving them from the debutant’s side. 

 The challenges may be faced from the very beginning, as the title is a short 

striking phrase, pointing out the topic or even epoch of the book. For example, 

“The Law of the Four Just Men” sounds quite unclear in English and Ukrainian. 

The only way to get appropriate option is to analyze it, though, the words seem 

nonsense together. “The Law” isn’t known just as «закон або справедливість», 

but in American slang, it can mean «поліціянт, детектив». Main characters 

protect innocent people but offend against law, killing people, deserving that, as 

for them. So, the title may be «Злодії-детективи». But the first work has chances 

to be failed if the translator doesn’t keep in head thought about epoch, author’s 

style and language rules. 
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One of the common translation problems connected to time existence is a 

wide spectrum of conformities which has the origin language. For example, “He 

had beckoned the waiter…”. Each word is clear, but there wasn’t the word 

«офіціянт» in the 19th century, so less known word «лакей» will be more suitable 

to correspond to England of the 19th century. The full translation is: 

«Привернувши увагу лакея жестом…».  

Debutants always forget about using generalization, concrete definition, 

modulation, holistic transformation; omission, addition and so on, which help to 

avoid literalism or to save the author’s message. For instance, “...extraordinary 

violence must have been used” – «ознаки насильства на тілі». It might serve as a 

bright example of usage of concrete definition and modulation that helped get 

away from the result «надприродна жорстокість була використана…». 

One of the cleverest traps, into which a debutant can be caught, is in an 

internationalism that breaks the original sense and form of the book. At this rate, 

the translator faces the necessity of being careful not to mistake with choosing 

analog. For example, the phrase “One of the Assistant Commissioners…” 

shouldn’t be interpreted as «один з асистентів комісіонера», but as «заступник 

інспектора поліції». 

Along with that, freshmen don’t even think of keeping the national culture of 

the main characters of the book, which may be from different countries. But 

concepts may exist or not in one of the countries. For example, nobody among 

Ukrainians knows who “Santa Miranda!” is, but every translator understands it is 

similar to «Святий Боже», «Матір Божа». 

In conclusion, it is essential to say that first-ever translation is a vital and 

difficult experience that defines the future career of the translator. The process of 

interpreting has just three main rules that should be followed to reach appropriate 

and equivalent interpretations. 

 

УДК 627.33 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФОРМИ КОНТРФОРСІВ  
НА БІЧНИЙ ТИСК ГРУНТУ 

 

Д.В. Булах, 
к.т.н, ст. викладач Г.В. Слободяник 

Одеський національний морський університет 
 

Одним із прикладів глибоководного причалу є система шпунтової 

стінки підвищеної жорсткості. Вона складається з традиційної лицьової 

шпунтової стінки. По довжині лицьової стінки передбачаються поперечні 

ряди паль (контрфорсів), які занурюють в ґрунт основи і кріплять до тилової 

частини шпунтової стінки за допомогою спеціальних замкових з'єднань. 

Форма контрфорсів може бути прямокутною, трапецієподібною з 

розширенням донизу, трапецеїдальною з розширенням догори. Ширину і 

крок контрфорсів слід призначати кратним ширині шпунтової палі або 

ширині пакета. Запропонована конструкція може застосовуватися при 
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зведенні нових і при реконструкції існуючих причалів різних конструктивних 

типів. 

З метою визначення бокового тиску ґрунту на лицьову стінку, з 

урахуванням розвантажує дії контрфорсів, був удосконалений метод 

розрахунку залізобетонних кутових стінок з контрфорсами. Даний метод 

викладено в відомчому нормативному документі РД 31.31.27-81 і заснований 

на класичній теорії Ш. Кулона при лінійному розподілі тиску ґрунту. В 

цьому випадку поверхня обвалення має плоский характер, ґрунт розглядався 

недеформованим, а гранично-напружений стан приймалося насталим 

одночасно по всій висоті контактної поверхні стіни, незалежно від її 

переміщень і деформацій. У даній роботі цей метод отримав подальший 

розвиток для випадків розрахунків розпірного тиску ґрунту на тонкі 

шпунтові стінки з різними формами контрфорсів. При цьому в розрахункової 

схеми були умовно введені дві ділянки конструкції - з контрфорсами і без 

них. 

За розробленим методом тиск на лицьову стінку визначался з 

урахуванням втрат від сил тертя сповзаючого клина обвалення по бічних 

гранях контрфорсів. Рішення даного завдання звелося до визначення епюри 

сил тертя, інтенсивність яких у відповідних точках дорівнює: 
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де Р – сила нормального тиску на контрфорс, кН;  

ii tgf 5,0  - коефіцієнт сили тертя;  

β – кут обвалення ґрунту;  

S – крок контрфорсів, м;  

δ – товщина контрфорсів, м. 

Віднімаючи з епюри бічного тиску ґрунту без ребер жорсткості, епюру 

сил тертя, було отримано тиск на лицьову стінку з урахуванням розвантажує 

впливу контрфорсів. 

Оцінка розвантажуючого впливу контрфорсів проводилася 

порівнянням сумарних рівнодіюча сил тиску ґрунту Еа, кН і точок їх 

прикладання у, м (таблиця 1). 
 

Таблиця 1  

   

Результати розрахунків 
 

 

Вид 

стінки 

Стінка 

без 

ребер 

Стінка з 

прямокутними 

ребрами 

жорсткості 

Стінка з 

ребрами 

жорсткості з 

розширенням 

донизу 

Стінка з 

ребрами 

жорсткості з 

розширенням 

догори 

Еа, кН 1286 1057 1029 1086 

у, м 9,30 8,54 8,67 8,46 
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З аналізу даних таблиці 1, слід, що шпунтова стінка з ребрами 

жорсткості трапецеїдальної форми з розширенням донизу забезпечує 

найбільший розвантажуючий ефект, рівний 20%. Шпунтова стінка з 

прямокутною формою ребра забезпечує розвантажуючий ефект 17,8%, а з 

ребрами трапецеїдальної форми з розширенням догори - 15,6%. 

 

УДК 811.111’42 
 

PECULIARITIES OF ENGLISH IN ADVERTISING 
 

Д.О. Бутвіник,  
 асистент К.В. Михайлова  

Одеський національний морський університет 
 

Nowadays in the century of Internet and mass media we are confronted with 

advertisements all the time. On our way to work or school we notice huge 

billboards; watching TV we are interrupted with ads from time to time; reading 

newspapers or articles on websites, somehow we are distracted by different ads. 

Without even realizing that it’s happening you’re successfully being 

convinced to watch a new movie coming out soon or buy the most technically 

advanced modern smartphone that has just been released or even try a new diet. 

Undeniably, advertising, whether print, broadcast, or any other type, is part of 

our everyday lives. It is inevitable for us to neglect the importance of advertising. 

The language is the ultimate power in advertising. Sometimes it’s even called 

with its own name «advertising language». What features does it have and how 

they work convincing people to buy or try something they would possibly never 

pay attention to? 

To start with, the word «advertise» itself originated from Latin «advertere», 

which meaning is «to attract people’s attention». Indeed, one of the main 

characteristics of advertising is the ability to arouse consumers’ attention and 

interest towards a product so that they would buy it. In order to do it, the language 

of advertising should be used effectively. It should be: 

- brief and simple (using short phrases and sentences that provide maximum 

information); 

- unambiguous (expressed in a way that makes it completely clear what is 

meant); 

- minimalistic (terminology may drive customers away); 

- rhetorical (to motivate customers to buy or try the product). 

There are some linguistic resources that are used by writers to create the 

perfect messages. The most popular ones are: 

- imperatives;  

- adjectives ; 

- verbs and adverbs;  

- rhetorical questions.  

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/express
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/completely
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/clear
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/meant
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       From the lexical point of view one can face the following features: 

1. Coinage (according to Longman Dictionary, coinage is “a word or a phrase 

that has been recently invented”). Advertisements have a lot of such words which 

make them lively and eye-catching. For example: 

«Give a Timex to all, to all a good time». (Timex, a brand name of watch).  

Timex, being a coined noun, is formed originally from the two words «time» and 

«excellent».  The new word is short and easy to remember. 

2. Comparative and Superlative adjectives. For example: 

«More connections to Europe. DHL has the world’s biggest logistics network». 

3. Compound words 

These are colloquial in form, which gives the readers a sense of closeness. 

Compound words also allow to create humorous effect. For example: 

«better-than-leather-miracle-covering look at the oh-so-comfortable size give that 

oh-so-good-to-be alive feeling». 

The choice of the specific language is based on the type of product and should 

be chosen according to the goal (automotive items such as cars are portrayed with 

questions – BMW «Do you enjoy driving?»; sport related products are presented 

with imperatives – we all now Nike’s slogan «Just do it» or short sentences made 

up of superlative or extreme adjectives – for example Adidas’s «Impossible is 

nothing». 

Advertising language may not always be «correct» in a normal language 

sense. For example the advertisement of a detergent may say «It gets clothes 

whiter», but whiter than what? Here we can see the comparative, used when no 

real comparison is made. 

In fact, the advertisements lure the consumers. By seeing them consumers 

tend to buy the products whether they are needed or not. This is the power of 

advertisements. Vance Packard memorably said: «The cosmetic manufacturers are 

not selling lanolin, they are selling hope ... we no longer buy oranges, we buy 

vitality. We do not just buy an auto, we buy prestige».  

But there is also an advertising that helps to educate people. There are some 

social issues which advertising deals with, like child labour, liquor consumption, 

girl child killing, smoking, family planning education, etc.  

To crown it all, one can say that advertising is the art of influencing human 

action and awakening of a desire to possess products and services. It is a mass 

persuasion activity duly sponsored by the manufacturer, retailer, or dealer for 

whom the advertising is done. 
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УДК: 656.022.8 
 

ІНТЕРМОДАЛЬНЕ ПЕРЕВЕЗЕНЯ АВТОМОБІЛІВ ІЗ 
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ДО УКРАЇНИ 

 
О. Василенко, І. Ковтун, 

к.т.н., доцент О.Л. Дрожжин 
Одеський національний морський університет 

 
У даній роботі було досліджено питання повного комплексу послуг 

доставки автомобілів із США до України з боку інтермодального оператора. 

Зазвичай компанії-імпортери мають власні відділи з транспорту, і перевозять 

автомобілі в 40’ (40’=2 авто). Приватні особи, які купують авто для власного 

користування, перевозять легкові авто в 20’ контейнерах (на одиницю товару 

перевезення збільшується в такому випадку приблизно в 1,3 разів). 

Оскільки найбільші аукціони знаходяться всередині країни 

походження, перевезення розглядається на умовах доставки СIP 

(Одеса/Південний/Чорноморськ). 

Витрати за такою схемою складаються з двох складових: 

1). Витрати на наземне транспортування територією США (перевезення 

залізницею і автотранспортом/автотранспортом, експедирування в порту 

навантаження, вартість навантаження на борт судна); 

2). Витрати на морське транспортування (фрахт і надбавки). 

Розрахунки розглянуто на прикладі маршруту Луісвілль (Кентуки)-

Савана (Джорджія)-Одеса (Україна). Наземне транспортування на проміжку 

Луисвілль-Савана коштує 475 дол. США. Фрахт Савана − Одеса коштує 

приблизно 1025-1100 дол. Морське транспортування зі Східного узбережжя 

США забезпечують: Maersk (прямий сервіс) 26 діб; ZIM 37 діб, (хаб Хайфа); 

MSC 32 ( хаб Альхесирас); Hapag 40 діб, (2 хаба: Генуя, Пірей); CMA CGM 

28 діб (хаб Пірей). 

Розрахунки за схемами руху велися для 10 схем руху, які складені для 

наземного транспортування 1). комбінацією залізниці і автотранспорту; 2). 

автотранспорту (як автономного наземного) і за 5 варіантами доставки 

морем.  

Кращою схемою за часом доставки і вартістю перевезень виявилася 

схема з комбінацією авто+залізниця і морськими сервісами India America 

Express / Service Bosphorus Express, які надає оператор CMA CGM. Хоча 

компанія Maersk пропанує вигідніший транзитний час, узгодженість 

розкладів залізниці і судновиходів з Garden City Terminal зазначену схему 

кращою.  

 

 

 

 

https://www.cma-cgm.com/ebusiness/schedules/terminal/detail/USSAV-GPA
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УДК 81.355=124 
 

ОРФОЕПІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИМОВИ  
ОКРЕМИХ ЗВУКІВ У ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ 

 

В.О. Васильєва, 
канд. філолог. наук, проф. ОНМУ В.Г. Стовпець 
Одеський національний морський університет 

 

Читання латинської літери с як української [ц] є традиційним, 

прийнятим у багатьох країнах, зокрема і в Україні. Багато вчених 

стверджують, що римляни вимовляли цей звук у всіх позиціях як [к]:  Cicero 

[кікеро], Cyprus [кіпрус], Eurydice [еурідіке]. Про це свідчить, на їх думку, 

грецька транскрипція латинських слів, а також слова латинського 

походження в нових мовах, наприклад: в нім. Kaiser від лат. сaesar 

(вимовлялося як kaisar). Таким ж самим чином вимовлялось латинське 

буквосполучення  -ti   як [ті], наприклад у слові ratio [ратіо]. 

Так "Ціцеро" чи "Кікеро" звався найкращий римський оратор? Про це 

до цих пір сперечаються авторитетні вчені-філологи світу, в тому числі 

представники і двох дуже відомих фонологічних шкіл –  Санкт-Петербурга та 

Москви. Петербуржці впевнені, що слово Cicero треба вимовляти як [кікеро], 

Caesar як [кайсар], natio як [натіо]. А москвичі наполягають на вимові цих 

слів як [ціцеро], [цезар], [націо]. При цьому вони завжди жартували над 

"Майкенатом" (тобто Меценатом) опонентів, ті ж вказували на сміхотворне 

звучання слова "Мацедонія" (тобто Македонія).  

Хто ж тут має рацію, а хто помиляється? Як інколи буває, правими 

виявляються обидві сторони дискусії. Просто ті й інші по-різному розуміють 

предмет вивчення латини і, виходячи з цього, обирають різне звучання 

латинських звуків. А звучали вони, як виявляється, колись і "по-московськи" 

і "по-пітерськи".  

Річ у тім, що будь-яка мова упродовж свого розвитку не залишається 

незмінною. Порівняємо стародавню готську мову і німецьку, що виникла з 

неї, або давньоруську, з якої розвинулись сучасні українська, російська та 

білоруська мови. При всій очевидній подібності цих мов помітні і їх 

розбіжності. Багато слів мають різне значення, інакше відмінюються 

іменники та дієслова, інакше звучать багато голосних і приголосних. Так 

само було і з латинською мовою: вона з часом неминуче змінювалася і дала 

пізніше декілька романських мов (наприклад, італійську, французьку, 

іспанську, португальську, румунську). І в цих мовах ім’я  Цицерона звучить 

зовсім не як [Кікеро], а як [Сісеро] або як [Чічеро], або як [Цицеро]. 

Чи означає це, що і в класичній латині ci вимовлялося як [ці]? Чи є 

можливість дізнатися, як, власне, називав себе сам Цицерон? 

Вчені знайшли декілька способів встановлення справжнього звучання 

голосних і приголосних у різні періоди історії латинської мови. Наприклад, 

можна простежити, як це слово трансформувалося в романських мовах. У 

нашому випадку, правда, романська вимова скоріше суперечить римській. 
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Але є й інші способи встановити споконвічну вимову. Так, важливим 

джерелом є твори давньоримських філологів, які  вказують на початкове [к] у 

вимові с перед i та е. Крім того, суттєвим підтвердженням цього можуть 

слугувати латинські написи, які часто робилися людьми не зовсім 

грамотними і писалися за принципом "як чую, так і пишу". 

Нерідко і гра слів, збережена в творах древніх авторів, дозволяє 

дізнатися, що спочатку дифтонг ае вимовлявся як [ай], а звук с перед ае  

читався як [к].  Так, наприклад, Сервій в своєму коментарі до «Енеїди» 

Вергілія дає таке пояснення назви етруського міста Caere, яке, будучи 

забавною для нас сьогодні вигадкою народної етимології, доносить досить 

реальне звучання [к] при вимові першої букви цього міста. 

Отже, в класичній латині  (тобто в І ст. до н.е.) римляни дійсно 

говорили [кікеро] і [кайсар], і тоді можна вирішити спір на користь 

петербуржців? Не зовсім так, тому що треба з'ясувати, що ми розуміємо під 

поняттям "класична латина". Латина, якою Цицерон говорив у суді і в Сенаті, 

або якою він говорив з дружиною, друзями, дітьми і рабами? Латина, якою 

він складав філософські трактати, або латина, якою він писав листи друзям? 

Виходить, це були дві різні латини, хоча кожен освічений римлянин знав і 

використовував їх обидві. Одна була мовою письмовою, мовою літератури, 

мовою риторичного мистецтва, а іншою мовою говорили в побуті.  І ці дві 

форми мови, вірогідно, дуже відрізнялися одна від одної.  

Сам Цицерон у листі до свого друга Пету писав: «Як я здаюся тобі в 

листах? Чи не правда, я говорю з тобою плебейською мовою? Судові справи 

ми ведемо вишуканіше, а листи ж зазвичай складаємо повсякденними 

словами». 

Більш як за століття, знаменитий римський письменник Квінтіліан 

писав: «Деякі вважають, що природним красномовством є тільки те, що 

найбільше схоже на повсякденну мову в наших розмовах з друзями, 

дружинами, дітьми та рабами; ця мова вживається  для висловлювання 

душевного бажання і не шукає певної витонченості і оздоблення. Мені 

здається, що народна мова має одні природні властивості, а мова 

красномовної людини зовсім інші». 

"Sermo vulgaris", "sermo cotidianus", "sermo plebeius" – ось ті поняття, 

якими визначають Цицерон і Квінтіліан повсякденну, розмовну, тобто 

"вульгарну" латинську мову. Якою ж була ця мова? 

Із висловлювань Луцилія і Варрона ми знаємо, що в деяких сільських 

говорах Італії, починаючи вже з І ст. до н.е. та І ст. н.е. в sermo vulgaris 

відбувається стяжіння дифтонга ае в е, наприклад: Cecilius замість Caecilius, 

Grecia замість Graecia, deo замість daeo. Всі ці трансформації були  

результатом так званої гіперкорекції, коли людина, бажаючи писати 

грамотно, вже не розрізняючи на слух ае та е, намагалася уникнути можливої 

помилки.  Тоді ж в пам'ятках народної латини спостерігається також перехід 

дифтонга ое в е, наприклад в слові  реnа замість poena. В розмовній 

латинській мові вже з II ст. н.е. відбувається і так звана палаталізація 

звукосполучень ti та ci перед подальшою голосною, тобто перетворення їх в 
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[ц], наприклад: Laurentzio замість Laurentіо, terciae замість tertiaе, mendacium 

замість mendatium тощо. Дослідники встановили, що тільки в VI-VIII вв. 

відбулася палаталізація приголосної с, яка в класичній латині в усіх 

положеннях читалася як [к]. У позиції перед звуками [е] та [і] вона стала 

вимовлятися як [це, ци; це, сі; че, чи]. 

Отже, ми бачимо, що поряд з класичною латиною, яка в основному 

сформувалася в І ст. до н.е.  та застигла у своєму розвитку на цій вищій 

нормативній точці, паралельно існувала також і повсякденна "жива" латина, 

що продовжувала розвиватися, здійснюючи  вплив на формування всіх 

романських та деяких германських мов. З того часу ще впродовж півтори 

тисячі років латинською мовою, що перестала мати своїх "природних" носіїв, 

читали й говорили так, як це робили, власне, останні покоління 

латиномовного населення. Вся система шкільної і університетської освіти, 

вся література і діловодство, які велися цією мовою, припускали саме таке 

пізньоантичне фонетичне сприйняття латини.  Всі нові мови перейняли 

латинську термінологію і ономастику саме в такому фонетичному вигляді. 

Ось чому слова, наприклад: Цицерон, Цезарь, Меценат, Тацит, Церера, нація, 

революція, міліція, концепція і сотні інших слів в усіх нових мовах були 

запозичені саме в цій орфоепічній нормі. Тому і шкільна та університетська 

освіта ось вже більше півтори тисячі років традиційно дотримується саме цієї 

вимови. Слов’янські ж народи запозичали таку орфоепію в основному з 

германо-романської гімназичної традиції. 

Отже, все встало на свої місця: петербуржці дотримуються вимови, що 

реконструюється для класичної латині (такою, нагадаємо, вважається латинь 

I ст. до н. е.), а москвичі – більш пізньої фонетичної системи, що виникла в 

результаті розвитку розмовної мови і стала багатовіковою традицією, що 

дожила до наших днів. 

 Виходячи з усіх цих міркувань, можна зробити такий висновок:  

сучасна шкільна та університетська латинь, що має на меті познайомити як 

учнів, так і студентів з історією всієї латиномовної цивілізації, не може 

обмежитися лише вимовою, яка існувала в класичний період розвитку 

латинської мови, і тому має дотримуватися правил традиційної орфоепії 

пізньоантичної латини.  

 

УДК 331.45:658.128 
 

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ  
СЕРЕД ПЛАВСКЛАДУ СУДЕН 

 

Х.В. Величко, 
старший викладач О.В. Котенко 

Одеський національний морський університет 
 

Травматизм на суднах завжди був і донині залишається актуальною 

проблемою, Як би не змінювалася судноплавна галузь, якими б 

технологічними новаціями не оснащувались теплоходи, моряки все ще 
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отримують важкі травми і гинуть на борту суден. Саме тому потрібно 

постійно працювати над зниженням травматизму серед членів екіпажів. 

Українських моряків більше 70000. Всі вони працюють на суднах 

українських і закордонних компаній. І, як показує практика, ставлення до 

безпечних умов праці всюди складається по-різному. 

На сучасних високотехнологічних морських суднах – газовозах, 

танкерах, суховантажах, працюють грамотні, кваліфіковані капітани, 

судноводії, судномеханіки, електромеханіки, матроси, мотористи, кухарі. На 

таких суднах передбачені безпечні умови праці та комфортне перебування на 

борту членів екіпажів таких суден підтримуються на найвищому рівні. Як 

правило, моряки мешкають в одномісцевих (двоблокових) каютах, на борту є 

сауна, басейн, спортивна каюта. На додаток до цього члени екіпажів 

забезпечуються зручним, комфортним спецодягом, спецвзуттям та 

високоефективними засобами індивідуального захисту органів дихання, зору 

і т. д. Однак якими б не були судна і члени екіпажів, нещасні випадки та 

виробничі травми з моряками були, є, і на жаль, будуть. 

За даними статистики за півтора року (2017-2018 р. р.) у випадках 

інцидентів у зв’язку з аваріями, технічними несправностями на вітчизняних і 

закордонних суднах, а також з причини інфекційних захворювань (в 

основному малярія) 44,4 % українських моряків померли. 

Також висока смертність і від хронічних захворювань. З 50 випадків 

серцевих нападів під час рейсів за вказаний період серед українських моряків 

70 % завершилися летальним результатом. 

Особливо зросла смертність українських моряків в першій половині 

2018 р. Порівняно з 2017 р (11,1 % померло) кількість смертей на суднах з 

різних причин збільшилася до 27,7 % за 5 місяців 2018 року. Це означає, що 

кількість смертей українських моряків збільшилася і продовжує 

збільшуватися в порівнянні з аналогічним періодом. Крім того, за останній 

час збільшилася загальна кількість травм і захворювань серед українських 

моряків. 

Наприклад, всього за розглянутий період травми різного ступеня 

тяжкості отримали 61 % українських моряків на суднах, де відбувалися  

загоряння, вибухи, несправності технічного характеру. 

Слід зазначити, що за перше півріччя 2018 року кількість травм 

збільшилася на 16,6 %. На першому місці за поширеністю виявилися 

переломи, забої, вивихи ніг, суглобів, колін, пальців ніг. На другому місці не 

менше поширені випадки ампутації верхніх кінцівок, а на третьому місці 

постраждалі від травм хребтів і голови, струсу мозку. 

За вказаний період збільшилася загальна кількість захворювань серед 

українських моряків. З 50 випадків, зазначених в медичних довідках, у 10 % 

моряків знайдено онкологічні захворювання, 6 % госпіталізовано з 

психічними розладами, а максимальним є кількість хворих міжхребцевою 

грижею (84 % хворих українських моряків). Статистика змушує замислитися, 

і підштовхує на пошук варіантів допомоги для моряків. 
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Зниження травматизму, професійних захворювань і наслідків від них 

досягається шляхом проведення технічних, організаційних, лікувально-

профілактичних заходів, введенням системи відповідальності за порушення 

законодавства про охорону праці, нормативно-правовим регулюванням 

питань охорони праці та іншими заходами. 

Технічні заходи включають в себе: створення безпечної, більш 

захищеної техніки, технологій; огородження небезпечних зон, рухливих 

деталей; установку блокувань, запобіжних пристроїв, що запобігають 

потраплянню людини в небезпечну зону або вимикають машину, агрегат при 

виході робочого параметра за робочі межі; вентиляцію, опалення, освітлення 

робочих місць, застосування інших колективних засобів захисту, а також 

використання спецодягу, спецвзуття, касок, рукавиць та інших ЗІЗ, що 

захищають працівників від шкідливих і небезпечних виробничих факторів. 

Потрібно терміново вносити зміни (доповнення) у Главу ХІ «Охорона 

праці» Кодексу Законів про працю України, розробити і затвердити 

«Положення (інструкцію) щодо розслідування та обліку нещасних випадків, 

що сталися на виробництві з членами екіпажів морських суден, суден 

внутрішнього плавання та рибопромислових суден». В даному документі, 

необхідно врахувати роботу членів екіпажу (вахту) на борту судна, 

звільнення на берег в іноземному (вітчизняному) порту і т. д. 

Питання охорони праці тісно переплітаються з питаннями забезпечення 

безпеки судноплавства. Повинні проводитися інструктажі перед рейсами, під 

час рейсів. Тільки коли моряк пройде на відмінно усі інструктажі, він буде 

допущений до роботи, чи до продовження роботи. 

Повинні бути введені в дію нові нормативні документи, що 

регламентують безпечну працю плавскладу. Створюватися концепції 

«Нульового травматизму», в яких наведено перелік всіх можливих ситуацій і 

варіанти запобігання їх або правил додержання дій, якщо ситуація все ж таки 

сталася. 

Це все добре, але недостатньо. Необхідно , щоб Міністерство 

соціальної політики України організувало Всеукраїнську нараду 

(конференцію) за участю вітчизняних компаній (морських, річкових, 

рибопромислових) щоб висвітлити проблеми виробничого травматизму серед 

членів екіпажів суден і виробити рекомендації щодо зниження нещасних 

випадків серед плавскладу. 

Крім цього, для зниження травматизму моряків, в їх користь повинна 

працювати Профспілка моряків України, для якої пріоритетом в роботі 

повинні завжди бути українські моряки, вона повинна допомагати не тільки 

отримувати гідну заробітну плату, а й щоб моряки завжди поверталися з 

рейсів до своїх рідних і близьких живими і здоровими. Це можливо виконати 

тільки спільними зусиллями профспілки і наших соціальних партнерів – 

судновласників. 
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ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ  
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Х.В. Величко, 
кандидат хімічних наук, доцент М.В. Шестакова 

Одеський національний морський університет 
 

Світовий океан по праву можна назвати головним компонентом земної 

екосистеми. Переоцінити його значення для всього живого, в тому числі і для 

людини неможливо. На океан та прилеглі до нього прибережні території 

припадає дві третини від площі планети і 97 % від загального обсягу води на 

Землі. Розвиток цивілізації призвів до посилення забруднення Світового 

океану. Ситуація почала погіршуватися приблизно з середини ХХ століття, 

що було пов’язано з розвитком хімічної та нафтопереробної промисловості. 

Сьогодні можна виділити кілька типів забруднення: 

1) фізичне – сміття, а особливо пластик, який практично не 

розкладається – величезна проблема для морських екосистем. По поверхні 

Світового океану дрейфують мільйони тонн пластикових відходів, причому 

за оцінками експертів 80 % цього сміття потрапило в океан з суші і лише 20 

% було скинуто або змито з суден. Сміття завдає шкоди більш ніж 250 видам 

морських тварин і птахів, а також виділяє в воду токсичні речовини; 

2) біологічне – забруднення вод Світового океану чужорідними 

бактеріями і різними мікроорганізмами, а також органічними відходами 

неухильно призводить до порушення крихкого екологічного балансу; 

3) хімічне – хімікати і важкі метали використовуються в самих різних 

видах промисловості. Разом зі стічними водами вони потрапляють в океан, 

причому у величезних кількостях. Особливо небезпечна ртуть, яка 

накопичується в тому числі і в живих організмах, а також пестициди. Однак 

не тільки великі заводи винні в хімічному забрудненні океану: чимало 

хімікатів потрапляє в воду і з каналізації, адже ми постійно використовуємо 

синтетичні миючі речовини; 

4) нафтове – нафта і нафтопродукти – основне джерело забруднення 

Світового океану. Нафта потрапляє в воду в результаті техногенних 

катастроф, аварій танкерів і буріння свердловин, але чимало нафтопродуктів 

скидає і звичайний морський транспорт. Нафтові розливи призводять до 

загибелі величезної кількості морських тварин, риб і птахів, а крім того, вони 

перешкоджають нормальному теплообміну між шарами води; 

5) теплове – відпрацьована вода, яка скидається в океани 

електростанціями, локально підвищує температуру води, що призводить до 

масової загибелі істот, нездатних вижити при таких високих температурах. 

Це порушує харчові ланцюги і призводить до зникнення багатьох видів 

тварин. У той же час, деякі види водоростей починають розмножуватися 

занадто активно, результатом чого стає цвітіння води; 
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6) радіоактивне – океан давно перетворився на кладовище 

радіоактивних відходів. За оцінками досліджень, сьогодні в Світовому океані 

знаходиться стільки радіоактивних речовин, що їх вистачило б на 30 

Чорнобилів.  

Нафта і нафтопродукти, стічні води, хімікати, важкі метали, 

радіоактивні відходи, ртуть і пластик – ось основні джерела забруднення 

Світового океану. Складно сказати, який з видів забруднення найбільш 

небезпечний – всі вони, в тій чи іншій мірі, впливають на екосистему 

планети, в тому числі і на людину. Цвітіння прибережних вод, викликане 

скиданням органічних відходів та добрив, робить їх непридатними для 

рибальства, так як риба у квітучій воді гине. Це не тільки позбавляє гурманів 

морських делікатесів, але і забирає роботу у сотень тисяч людей.  

Все це не може не викликати занепокоєння, тому багато країн давно 

роблять спроби виправити ситуацію або хоча б максимально понизити 

шкоду, яку людська діяльність завдає Світовому океану. Наприклад, у 

Франції був прийнятий закон, що регламентує розташування точок забору і 

скидання води для фабрик і заводів, морське узбережжя регулярно 

патрулюють вертольоти, завдання яких – стежити за скидами танкерів. 

Високотехнологічне і ефективне рішення проблеми скидів знайшли в 

Швеції – ємності кожного танкера мітять особливими ізотопами, тому вчені, 

які аналізують нафтові плями, завжди можуть встановити, з якого конкретно 

судна було зроблене скидання. З ініціативи ООН було підписано чимало 

важливих міжнародних угод, що регламентують використання ресурсів 

Світового океану, нафтовидобутку і ін. Мабуть, найбільшу популярність 

здобула Конвенція ООН з морського права, підписана в 1982 році більшістю 

країн. Існують також різні світові і регіональні конвенції. 

Робота по запобіганню забрудненню Світового океану величезна і 

складна. Вона повинна проводитися системно, не тільки знизу вгору, але і 

зверху вниз – через законодавчі ініціативи. Морські програми повинні бути 

розроблені саме для цього. Необхідно підтримувати створення національних 

морських парків і розробляти критерії для виділення особливо охоронюваних 

природних зон, розвивати невиснажливе рибальство, проводити дослідження, 

які доводять шкоду людської діяльності.  

Велика кількість видів забруднення і їх джерел становить серйозну 

перешкоду для загальної оцінки впливу антропогенного забруднення на 

морське середовище, а методи оцінювання знаходяться в стадії розробки. 

Також на даний момент відсутній міжнародний документ, який би регулював 

усі види і джерела забруднення Світового океану. Існуючі конвенції або 

мають досить вузький перелік регульованих питань, або носять 

декларативний характер і спрямовані на зміцнення співпраці між країнами-

учасницями. 

В цілому, можна сказати, що наявність описаних вище труднощів 

надовго залишить проблему забруднення Світового океану в поле дії 

глобальної екологічної політики. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ВИДІВ АРМАТУРНОГО ПРОКАТУ 
 

О.О. Вінцевська, 
к.т.н, ст. викл. Г.В. Слободяник 

Одеський національний морський університет 
 

У період до 2000 р. в Україні у будівництві будівель і споруд 

домінувало масове застосування збірного залізобетону. Широко розвинена 

база виробництва залізобетонних конструкцій з використанням розроблених 

провідними проектними та науково-дослідними інститутами типових 

проектів дозволила досягти високих темпів будівництва та істотно знизити 

потребу в житлі. Незважаючи на високі техніко-економічні показники 

будівництво того часу не відрізнялося різноманітністю архітектурно-

планувальних рішень. Зростаючі соціальні потреби населення країни 

призвели до активного впровадження монолітного залізобетону. Однак, в 

даний час при проектуванні залізобетонних конструкцій використовується 

нормативна база, створена в період інтенсивного розвитку збірного 

будівництва, яка була орієнтована, в основному, на забезпечення 

проектування індустріально виготовлених виробів і на широко застосовувані 

в той час види арматури. За останні десятиліття виробництво сталевої 

арматури зазнало великих змін, пов'язаних зі зростанням продуктивності 

сталепрокатного виробництва і з удосконаленням якісних показників 

арматурної продукції. Намітилося широкомасштабне застосування в 

будівництві арматури підвищеної міцності, пластичності і довговічності, з 

поліпшеними показниками морозостійкості та вогнестійкості. Через 

відсутність вітчизняного досвіду проектування монолітних будівель, нестачі 

спеціальної довідкової науково-технічної літератури будівельні об'єкти того 

часу часто зводилися зі значними перевитратами матеріалів, в першу чергу, 

арматури, а часом і з невиправдано ризикованими конструктивними 

рішеннями. Тому порівняльний аналіз традиційних і нових видів арматури і 

пропозицій щодо їх раціонального застосування є актуальним питанням в 

даний час.  

У даній роботі проаналізовано характеристики різних видів 

арматурного прокату вітчизняного виробництва і закордонних країн для 

монолітних залізобетонних конструкцій. Були розглянуті такі технічні та 

споживчі характеристики як тимчасовий опір розриву, границя текучості, 

нормативний опір стисненню і розтягуванню, відносне подовження, 

застосування дугового зварювання, застосування при негативних 

температурах, ефективність зчеплення з бетоном, ефективність опору 

динамічним навантаженням.  

Проведений аналіз дозволить відкрити додаткові можливості 

підвищення економічності армування, а також уникнути катастрофічних 

наслідків при різних аварійних ситуаціях і буде сприяти зниженню 

металоємності будівництва і його собівартості. 
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Одеський національний морський університет 

 

Родовища нафти і газу на континентах в основному розвідані і є 

обґрунтовані прогнози фахівців про те, що вони можуть бути вичерпані в 

найближчі 30-50 років. З цієї причини в останні роки відбувається 

інтенсивний розвиток видобутку нафти і газу на морському шельфі. Аналіз 

світової практики показує, що морська нафтогазова індустрія є одним з 

найбільш високорентабельних. Основними напрямками для конструювання і 

експлуатації морських бурових платформ є рішення задачі, які пов'язані з 

впливом гідрологічних факторів. 

Підвищення надійності морських стаціонарних платформ є актуальною 

проблемою на всіх етапах проектування, зведення та експлуатації. 

Характерною особливістю є те, що протягом усього експлуатаційного циклу 

морські стаціонарні платформи знаходяться під впливом вітру, хвилювання 

та течії. Ефективність використання визначається їх можливістю протистояти 

впливу морських хвиль і зберігати стійке положення.  

У зв'язку з цим проблема впливу хвильових навантажень на морську 

стаціонарну платформу в частині забезпечення міцності та стійкості має 

високу актуальність для проектування, підвищення їх надійності та безпеки 

експлуатації в гідрологічних умовах Чорного моря. 

З урахуванням вищевикладеного доцільно було виконати: 

 - аналіз хвильових впливів на опорний блок морської стаціонарної 

платформи на основі існуючих хвильових теорій; 

- аналіз інженерних вишукуваннь вітро-хвильового режиму на 

континентальному шельфі Чорного моря; 

- оцінку зовнішніх факторів, що викликають напружений стан 

опорного блоку морської стаціонарної платформи. 

Для виконання поставлених завдань доцільно було: 

-  проаналізовати сучасні теорії розрахунку хвильових навантажень; 

- визначити величини напружень в елементах споруди від дії хвильових 

навантажень на основі хвильових теорій; 

- виконати аналіз деформацій та переміщень елементів морської 

платформи в залежності від хвильових теорій; 

- розглянути питання вибору методики визначення хвильових 

навантажень для оцінки міцності та стійкості морської платформи. 

У роботі виконано дослідження стійкості та міцності блок-кондуктора, 

розташованого на шельфі Чорного моря в залежності від хвильових теорій. 
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Блок-кондуктор призначений для розміщення необхідного технологічного 

обладнання та виконання технологічних операцій з буріння експлуатаційних 

свердловин і видобутку газу із закінчених будівництвом свердловин. Вибір 

конструкції блок-кондуктора проведено з урахуванням аналізу конструкцій 

морських стаціонарних платформ, розроблених для умов використання їх в 

акваторії Чорного моря.  

В якості основних конструктивних елементів були прийняті 

металоконструкції опорного блоку і палубного блоку. До складу конструкції 

блок-кондуктора входять наступні елементи: 

• опорна частина, що складається з блоку опорного і його пальового 

кріплення до ґрунтової основи; 

• верхня будова, що складається з двох'ярусного блоку палубного і 

палуби для ремонту свердловин. 

Під морськими хвилями розуміється рух по поверхні моря в 

нерегулярній послідовності впадини та гребня. Вони пов'язані в першу чергу 

з впливом вітру на вільну поверхню води і тому досягають найбільших 

розмірів в районі експлуатації споруди в той час, коли створюються 

штормові умови. 

В інженерній практиці для розрахунку впливу хвиль на споруду 

зазвичай або розглядається окрема хвиля, обумовлена екстра-мінімальними 

штормовими умовами, або використовується статистичне уявлення про 

хвилювання при тих же умовах. В тому і в іншому випадках необхідно 

встановити зв'язок між характеристиками хвилювання і швидкостями, 

прискореннями і тисками в воді. Для цього використовується відповідна 

теорія хвиль. 

У роботі розглянуто декілька хвильових теорій: Теорія хвиль Ері,  

теорія хвиль Стокса, теорія кноїдальних хвиль і для порівняння теорія 

відповідно до СНиП 2.06.04-82* «Нагрузки и воздействия на 

гидротехнические сооружения». 

Для оцінки впливу хвильових навантажень, отриманих за розглянутими 

теоріями на внутрішні зусилля і напруження, які виникають в елементах 

платформи, а також на їх деформації виконано чисельного моделювання із 

застосуванням програми Autodesk Robot Structural Analysis.  

Аналіз отриманих результатів показав, що розбіжність у результатах 

між теорією Стокса і теоріями Ері, кноідальніх хвиль та СНИП 2.06.04-82* 

досягають 45%. Теорія кноідальніх хвиль та СНИП 2.06.04-82* дають 

незначну розбіжність у значеннях. За останні 10 років програмні продукти 

для розрахунку морських стаціонарних платформ набули широкого 

поширення в нафтохімічної і газової промисловості. Морські інженера в 

Європі і США активно використовують для «моделювання» стаціонарних 

споруд сучасні програмні комплекси. Основними особливостями сучасних 

програм є те, що вони використовують розглянуті хвильові теорії. Таким 

чином доцільно було розглянути хвильові теорії та виконати порівняння з 

розрахунками за СНИП 2.06.04-82*, а також оцінити ефективність 

впровадження програм в навчальний процес. 
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Метою даної роботи є розробка універсального графічного 

програмного забезпечення для отримання даних з систем черг повідомлень, 

що дозволить користувачеві оперативно отримувати необхідну інформацію 

по заданому фільтру, з можливістю подальшої локальної роботи з 

отриманими результатами. 

Для обміну повідомленнями використовується черга. Парадигма черги 

повідомлень, наприклад шаблон видавець-передплатник, зазвичай є 

частиною більшої системи проміжного програмного забезпечення, 

орієнтованого на обробку повідомлень. Більшість систем обміну 

повідомленнями в своїх API підтримують моделі як черги повідомлень, так і 

«видавець-передплатник». 

Для реалізації черги повідомлень системний адміністратор встановлює 

і налаштовує програмне забезпечення для організації черг повідомлень 

(диспетчер черги або брокер) і визначає іменовану чергу повідомлень. Або 

вони реєструються в службі черг повідомлень. Потім додаток реєструє 

програмну процедуру, яка «слухає» повідомлення, поміщені в чергу. 

Другий і наступні додатки можуть підключатися до черги і передавати 

на неї повідомлення. 

Черги повідомлень - це структура даних, яка забезпечує зберігання і 

передачу двійкових даних (blobs) між різними учасниками системи. Черги 

повідомлень практично завжди використовуються в великих системах, 

завдяки важливим перевагам: 

• незалежність компонентів системи один від одного. Завдяки 

використанню черги, компоненти взаємодіють через якийсь 

загальний інтерфейс, але нічого не знають про існування один 

одного; 

• економія ресурсів досягається внаслідок можливості розумно 

розподіляти інформацію, що надходить в чергу від одних процесів, 

між іншими процесами, які здійснюють її обробку. Крім того, 

завдяки тому, що немає необхідності проміжного зберігання 

необроблених даних, досягається додаткова економія ресурсів; 

• надійність черг досягається завдяки можливості накопичувати 

повідомлення, амортизуючи недолік обчислювальних можливостей 

системи, а також завдяки незалежності компонентів. 
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• гарантія послідовної обробки, що дозволяє точно контролювати 

потоки даних в системі і запускати асинхронну обробку там, де це 

необхідно, не турбуючись, що одна операція виконається раніше 

іншої, від результату якої вона залежить. 

Таким чином, розробка універсального програмного додатка, який 

дозволить підключатися до різних брокер повідомлень з різним 

налаштуванням і буде мати ряд функціональних можливостей для роботи, 

аналізу та тестування в даній сфері, є актуальним завданням 
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У даній темі було розглянуто поняття фрахту, тарифів і ставок для 

лінійної форми організації судноплавства. Ці поняття і визначають вартість 

перевезення вантажу для вантажовласника. Також буде проведено аналіз цих 

вартостей по конкретному лінійному перевізнику. 

Важливо розуміти, що на відміну від трампового судноплавства, 

лінійне судноплавство використовує іншу систему призначення фрахту, 

тарифів і ставок. 

Для точного розуміння визначимо головні поняття для морських 

перевезень: 

 Фрахтом в лінійному (контейнерному) судноплавстві називають базис 

для нарахування комплексної плати на морське перевезення (додаванням 

певних складових BAF і CAF і т.д.). 

 Тариф − це оголошена ціна перевезення одиниці вантажу, регіоном дії 

якої зазвичай є країна або адміністративний регіон країни. Оголошені тарифи 

зазвичай є постійними протягом певного періоду часу. 

 Фрахтова ставка − це договірна ціна перевезення вантажу, яка також 

встановлюється в грошових одиницях за одиницю вантажу і торгуються з 

партнерами в процесі підписання договору на перевезення. 

 Складність проведення аналізу вартостей будь-якого лінійного 

перевізника полягає в тому, що дана інформація має «комерційною 

таємницею» і не публікується в відкритому доступі, а доступна лише для 

дійсних замовлень для вантажоперевезень. 

 Головним завданням було здійснити аналіз тарифів для контейнерів 

типу 20DV з портів Одеса/Чорноморськ/Південний (Україна) в порт Шанхай 

(Китай).  
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Оскільки експортні відправлення не є типовими на цьому напрямку, 

економічно доцільними сполучення (лінії) портів Китаю з українськими 

портами створюють імпортні конейнеропотоки. Як раз в імпортних тарифах 

на перевезення перевізниками вже закладена вартість повернення 

порожнього контейнерного обладнання в порти з дефіцитом (порти Далекого 

Сходу, Китаю, зокрема), а залучення несталих і епізодичних 

контейнеропотоків експорту створюють лише додатковий прибуток 

перевізнику при евакуації контейнерного обладнання. Таким чином 

встановлено, що експортні тарифи (зворотній напрямок) на базі аналізу 

тарифів десяти контейнерних операторів не пов’язані безпосередньо із 

собівартістю перевезення і можуть складати 0,21-0,31 від тарифів прямого, 

імпортного напрямку. 

 

УДК 629.12 
 

ЕВОЛЮЦІЯ СУДЕН ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТВАРИН  
 

В.О. Волошин, 
ст. викладач М.В. Дрига  

Одеський національний морський університет 
 

Необхідність у перевезенні тварин морем виникла ще у Давньому Світі. 

В значній мірі це були коні. Кавалерія вже в той період була потужною 

військовою силою і застосовувалась під час війн між різними державами. 

Судна, що існували на той час, внаслідок того, що були виготовлені з 

дерева, мали невелику осадку та висоту борту. Тому для перевезення коней 

потрібні були судна з іншими головними розмірами, які б дозволяли 

розмістити у трюмі цих великих тварин. 

Далі слід зазначити перевезення коней морем у Середньовіччі під час 

хрестових походів. Цим займалися власники суден з Генуї та Венеції. Судна, 

що використовувалися для перевезення лицарів з їхніми кіньми мали дещо 

іншу конструкцію, ніж звичайні торгові судна того часу. 

Оскільки раніш великою проблемою було збереження запасів 

провіанту на суднах, які декілька місяців знаходилися у відкритому морі, 

виникала необхідність брати з собою живих тварин та птицю, щоб мати свіже 

м'ясо для матросів. Розглянуто, яким чином облаштовувалися приміщення 

для цих тварин. 

У період з XVI сторіччя та пізніше у флоті Російської Імперії та інших 

держав існували кінні галери – гребні судна для перевезення коней. Ці судна 

могли підійти до берега майже у будь-якому місті, та з їхнього борту 

виходили кавалерійські десанти. Розглянуто конструкцію цих суден та 

обґрунтовано особливості конструкції, обумовлені специфікою перевезення 

на борті тварин. 

Деякий час було розповсюджено перевезення темношкірих рабів з 

Африки до Америки. Оскільки на той час, цих людей вважали за живий 
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товар, ми торкнулися цієї теми у нашій роботі і розглянули особливості 

конструкції суден для перевезення рабів. 

З виникненням металевих суден, розміри їхні збільшилися та 

конструкція значно змінилася. Тому виникли інші вимоги для перевезення 

тварин на суднах. У минулому сторіччі вже існували нормативні документи, 

що регламентували процес завантаження та перевезення тварин. 

Крім коней морем возять крупну та мілку рогату худобу. Для цього 

існують спеціалізовані судна, конструкцію яких докладно розглянуто у 

докладі. 

Також велику увагу ми приділили вивченню конструкції сучасного 

судна для перевезення верблюдів, проект якого був розроблений у 

Морському Інженерному Бюро. 

 

УДК 371.1 
 

АНАЛІЗ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА ОБ’ЄКТАХ  
ІЗ МАСОВИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ЛЮДЕЙ 

 
О.В. Галдін, 

к.т.н., доцент В.М. Палагута 
Одеський національний морський університет 

 
На жаль, останнім часом в Україні та й в усьому світі збільшилась 

кількість пожеж на об’єктах із масовим перебуванням людей. Резонансні 

надзвичайні події, що трапились у російському Кемерові та в різних містах 

України – Хмельницькому, Одесі, Чернівцях та інших містах України вкотре 

підтвердили, яку небезпеку приховує стихійний вогонь і що при 

незадовільному протипожежному захисті можливі масові людські жертви, а 

також величезні матеріальні втрати. 

Особам, відповідальним за пожежну безпеку об’єктів з масовим 

перебуванням людей, вкрай важливо усунути всі умови виникнення таких 

надзвичайних ситуацій, а також передбачити засоби для мінімізації їх 

наслідків. 

До основних порушень, які можуть створити загрозу життю та 

здоров’ю людей у разі пожежі, належать: 

- використання в конструкціях і оздобленні приміщень легкозаймистих 

небезпечних матеріалів з високою димоутворювальною здатністю і 

токсичністю, що може призвести до швидкого поширення вогню і загибелі 

людей; 

- нехтування обробленням горючих конструкцій вогнезахисними 

сумішами; 

- захаращення евакуаційних шляхів і виходів, що може ускладнити рух 

людей до безпечної зони; 
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- відсутність або несправність систем протипожежного захисту, які 

забезпечують своєчасне оповіщення про пожежу, управління евакуацією, 

обмеження поширення вогню. 

Для забезпечення надійного протипожежного захисту необхідно 

пильно контролювати: 

- здійснення безпечної експлуатації електротехнічного та інженерного 

обладнання, засобів зв’язку; 

- дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих та 

будівельно-монтажних робіт; 

- забезпечення об’єкта первинними засобами пожежогасіння та 

системами протипожежного захисту. 

Вимоги до території: 

- територія навколо будівлі повинна регулярно прибиратися, а сміття 

вивозитися; 

- на території закладу забороняється влаштовувати звалища горючих 

відходів; 

- протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими 

майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування забороняється 

захаращувати, використовувати для складування матеріалів, устаткування, 

стоянок транспорту, будівництва та встановлення тимчасових будинків і 

споруд, індивідуальних гаражів. 

Необхідно забезпечити освітлення зовнішніх пожежних драбин, 

протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд. 

Стоянка транспорту у наскрізних проїздах будівель на відстані менше 

10 м від в’їзних воріт на територію об’єктів, менше 5 м від пожежних 

гідрантів, забірних пристроїв водних джерел, пожежного обладнання та 

інвентарю забороняється. 

Територія об’єкта, а також будинки, споруди, приміщення мають бути 

забезпечені знаками безпеки відповідно до ДСТУ ISO 6309:2007 

«Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» та ГОСТ 12.4.026-

76 «ССБТ. Кольори сигнальні і знаки безпеки». 

Вимоги до приміщень: 

- на видних місцях біля телефонів необхідно вивісити таблички із 

зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних 

підрозділів; 

- необхідно на видному місці розмістити плани евакуації людей на 

випадок пожежі, а також інструкцію з пожежної безпеки. Інструкція визначає 

дії персоналу для безпечної та швидкої евакуації людей. Для об’єктів з 

перебуванням людей уночі інструкція повинна також передбачати дії 

персоналу у нічний час. Не рідше одного разу на півроку мають проводитися 

практичні тренування всіх задіяних працівників; 

- розміщення меблів і обладнання у приміщеннях не повинно 

перешкоджати евакуації людей і підходу до засобів пожежогасіння; 

- дерев’яні та інші легкозаймисті конструкції всередині й зовні будівлі 

мають піддаватися вогнезахисній обробці. 
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УДК 005.95/96 
 

ВІДМІННІ РИСИ УПРАВЛІННЯ В РІЗНИХ КУЛЬТУРАХ 
 

Д.С. Галкіна, 
к. е. н., доцент Л.А. Павловська 

Одеський національний морський університет 
 

Розвиток управлінської думки в повоєнний період ознаменувався не 

лише появою великої кількості концепцій і теорій, а й утвердженням 

чотирьох основних управлінських культур: американської, японської, 

європейської і радянської. 

Американська управлінська культура розглядала управління як 

спеціалізований вид діяльності, а самого менеджера - як професіонала, 

котрий володіє фаховою освітою (найчастіше на додаток до інженерної, 

юридичної, економічної тощо). Для потреб управління було створено 

інфраструктуру у вигляді сотень шкіл бізнесу, десятків тисяч 

консультативних фірм, розгалужених інформаційних мереж загального 

користування, різноманітних наукових досліджень і публікацій у сфері 

управління. Чітко виражені такі риси, як індивідуалізм, опора переважно на 

власні сили, розважливий прагматизм у конкуренції. 

Японське «економічне диво» розвивалося, спираючись усього лише на 

три школи бізнесу. Концепція японського менеджменту передбачала 

підготовку керівників насамперед за допомогою досвіду. Керівники різного 

рівня цілеспрямовано проводилися через низку посад у різних підрозділах 

фірми. При цьому вони вивчали не тільки справу, а й мистецтво людських 

стосунків. У керівників поступово культивувалися необхідні якості. 

Європейська управлінська культура займає проміжну позицію між 

американською і японською. З одного боку, європейці мають школи бізнесу 

й центри підвищення кваліфікації з управління, як і американці, хоча й не в 

такій кількості. З іншого боку, управління як вид діяльності, якому потрібно 

вчитися, й дотепер у переліку кар'єрних переваг посідає не таке вже й високе 

місце. І, наприклад, у Великобританії не входить навіть до першої десятки. 

Вимагає окремого розгляду радянська управлінська культура. Навіть 

через десятиліття в умовах зміни епох на пострадянському просторі у сфері 

науки й техніки, насамперед, важливу роль зіграв в управлінні процес 

комп'ютеризації. Комп'ютер як елемент сучасної управлінської культури дав 

можливість звільнити управлінську працю від значної кількості рутинних, 

технічних операцій. Значного поширення набули кількісні та статистичні 

методи аналізу, моделювання. 
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УДК 81.111’25’373.43 
 

ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У СФЕРІ ІНТЕРНЕТ 
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
М.Д. Гандзій, 

к.т.н., ст. викладач О.І. Шерстюк 
Одеський національний морський університет 

 
Динаміка розвитку сучасного суспільства призводить до появи нових 

фактів і явищ, які іменуються або описуються такими ж новими словами –  

неологізмами. 

Участь людини в усіх сферах діяльності вимагає застосування живої 

мови, яка є комунікативною одиницею для передачі інформації від 

співрозмовника до співрозмовника, від однієї особи до групи людей чи 

навпаки. Вона постійно розвивається і змінюється, тому що соціальна, 

політична, культурна, наукова та інші сфери вимагають заміни старих слів і 

заміщення їх новими. 

Таким чином, ми стикаємося з новим феноменом – неологізмами. Хоча 

і український професор з філології М.І. Мостовий стверджував, що «нема 

чіткого критерію щодо визначення неологізму як нової течії лексикології», є 

багато речей, які чітко дають зрозуміти, що неологізм – це новий розділ 

сучасної лексикології, який грає одну з найважливіших ролей в сфері 

спілкування. Наприклад, такі неологізми, які з'явилися завдяки розвитку 

технологій та інтернету, слово “google” позначає знайти якусь інформацію в 

пошуковій системі Google, або слово “Noob” – дехто новий в якомусь 

суспільстві чи онлайн-грі, “troll” – персона, яка публікує провокуючі, похабні 

коментарі з приводу чогось. Всі ці слова з'явилися не просто так, а з появою 

нових визначень, які, відповідно до сучасних рамок і понять чітко описують 

значення цих слів, іменовані неологізмами. 

 Щодо розвитку науково-технічної галузі – появлення неологізмів тут є 

незворотним процесом. Всі нові дослідження та відкриття трактуються 

новими словами, походження яких буквально пояснюється мовою 

винахідника і перекладається на українську мову, зберігаючи оригінальний 

корінь. Яскравим прикладом можуть бути такі слова, переведені з 

англійської: computer – комп’ютер; Internet – Інтернет; printer – принтер; 

multimedia – мультимедіа; decoder – декодер; scanner – сканер; gigabit – 

гігабіт; hacker – хакер.  

Cленгові неологізми соціальних мереж та мають значнии ̆

прагматичний потенціал завдяки компонентам семантичної структури, які 

містять експресивні, емоційні та оцінні елементи.  

Роблячи висновок, потрібно розуміти, що неологізми,  – це така 

незамінна частина сучасного суспільства, яка дозволяє йому розвиватися і 

рухатися далі.  
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Важливо знати, що кожному неологізму притаманні свої тимчасові 

рамки, які визначаються потребою людини в використанні цього «нового 

слова», якому рано чи пізно прийде на зміну щось інше, ідентичне, більш 

сучасне. 

 

УДК 378.4-029.9 

 

ВИДАТНІ УПРАВЛІНЦІ-ВОДНИКИ  
ГУЖЕНКО Т.Б. І ДАНЧЕНКО О.Є. 

 
Р.І. Гнідой, 

асистент В.І. Главатських 
Одеський національний морський університет 

 
Метою даної роботи стало дослідження внеску Тимофія Борисовича 

Гуженко та Олексія Євгеновича Данченко в розвиток морського транспорту. 

Вони є видатними випускниками експлуатаційний факультет колишнього 

Одеського інституту інженерів морського транспорту, а нині – Одеського 

національного морського університету. 

Тимофій Борисович Гуженко (15.02.1918-10.08.2008) – без 

перебільшення можна сказати, що він є легендарною особистістю: 

державний діяч, Міністр морського флоту СРСР, Герой Соціалістичної праці 

та засновник компанії «Совкомфлот». 

Пройшовши шлях від звичайного механіка до міністра морського 

флоту, Т.Б. Гуженко вивчив до тонкощів схеми роботи порту і суден. Він 

розробив і успішно реалізував програму розвитку морського флоту країни. 

Його силами була заснована перше в країні акціонерно-комерційне морське 

підприємство «Совкомфлот», що дозволило значно знизити затрати на 

експлуатацію судна. Міністерство морського флоту СРСР за об'ємом 

валютних операцій піднялось на п'яте місце серед майже 80 галузевих 

міністерств.  

Також підтримував флот на передовому рівні і здійснив технічне 

переоснащення як флоту, так і портової інфраструктури країни. Для 

модернізації і в подальшій діяльності широко застосовувались кращі 

досягнення  в області науки і техніки. 

У зв’язку з новими реаліями флоту організація управління морським 

транспортом була повністю перебудована. Торговий флот СРСР почав 

задовольняти потребам країни у внутрішніх і зовнішньоторгових перевозках, 

зайняв п’яте місце по тоннажу в світовому торговому флоті. 

Отримало розвиток арктичне судноплавство. Перебуваючи на посаді 

міністра,  організував та особисто очолив першу в світі морську експедицію 

надводного судна до Північного полюсу. 

Олексій Євгенович Данченко (22.03.1904-01.10.1983) – був керівником 

у 1956-1972 роках найбільшого в системі Мінфлоту СРСР Чорноморського 
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морського пароплавства, до якого належав весь Чорноморсько-Азовський 

басейн: біля 600 торгових суден і 18 портів. 

Завдяки непохитній волі, ясному розуму і організаторським навикам 

Олексій Євгенович  зробив вагомий внесок у розвиток морської справи. 

Капітан дальнього плавання, інженер-експлуатаційник морського 

транспорту. Також він перебував на таких посадах, як багаторазовий депутат 

Рад різного рівня, включаючи Верховну Раду СРСР, член Центрального 

комітету КПРС. Нагороджений багатьма орденами і медалями, удостоєний 

звання Героя Соціалістичної Праці. 

Майже з нуля Данченко вибудував Чорноморсько-Азовську портову 

систему. Такі відомі сучасні порти, як Південний, Чорноморськ і Білгород-

Дністровський, своєю появою також зобов'язані  йому. 

Отже, можна дійти висновку, що діяльність Т.Б. Гуженка і А.Є. 

Данченка допомогла реорганізувати роботу морського флоту. Користуючись 

наробітками цих видатних людей, вже багато поколінь робітників у сфері 

транспорту здійснюють свою професійну діяльність. 

 

УДК 1.336.027 
 

ВТІЛЕННЯ ЕТИЧНОГО ІДЕАЛУ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ 
СТОЛІТТЯ В КЛАСИЧНОМУ ДЕТЕКТИВІ 

 
                                                  Р.І. Гнідой, 

ст. викладач  О.М.Сіренко  
Одеський національний морський університет 

 

У  кожної людини був такий час, коли вона брала книжку і уважно 

читала її доти, поки не переверне останню сторінку. Мабуть, зрозуміло, що з 

таким захопленням можна читати книжку лише одного жанру – 

детективного. Чому ж такими актуальними навіть на сьогоднішній день 

залишаються класичні детективи? Як розмірковує Джеймс Н.Фрей у роботі 

«Як написати геніальний детектив», це пояснюється не лише схильністю 

читачів до вирішення складних логічних головоломок, бажанням 

розважитися захоплюючим сюжетом, не тільки для того, щоб через призму 

детективу в хаосі сучасного світу побачити те ж главенство закону й 

порядку, котре було і сто років тому. Найголовніше – детективні твори 

несуть у собі потужну ідею етики і моралі.  

Міркування про природу та сутність морального ідеалу є важливою 

складовою будь-яких етичних теорій. Оскільки етичні системи ґрунтуються 

на принциповому розрізнянні добра та зла, важливо знати, у чому його 

сутність. Моральний ідеал виступає конкретизацією ідеї добра.  

Ідеал виявляє себе у двох основних формах: у вигляді чітко визначених 

всезагальних моральних ідей та у  чуттєво даних образах носіїв абсолютної 

моральної доброчесності. Саме у єдності ідеї добра та чуттєвого втілення 
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морального ідеалу в образах його носіїв, зокрема літературних, досягається 

розуміння сутності добра в духовному досвіді людства.  

Етичні ідеали кінця ХІХ – початку ХХ століття були представлені 

двома концепціями: етикою насилля (Маркс, Ніцше) та етикою ненасилля 

(Соловйов, Бердяєв). Основними ідеалами етики ненасилля є повага до 

особистості та життя людини, співчуття, любов до ближнього, супротив злу, 

свобода, відповідальність за власні вчинки. Етику насилля в тій чи іншій мірі 

вибирають в основному негативні герої (злочинці), приймаючи психологію 

або революціонера Маркса, або надлюдини Ніцше.  

У творах жанру класичного англійського детективу можна помітити 

втілення обох вказаних концепцій. 

Позитивні герої – детективи та їх помічники керуються етичними 

ідеалами, не пов'язаними з насильством. Логіка детективного сюжету 

побудована так, що носії етики ненасилля завжди перемагають носіїв етики 

насилля. 

У такому поділі виявляється і особиста позиція авторів детективів–

виражена симпатія ідеалам етики ненасилля. 

 
УДК 336.368-338.48  
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К.А. Головацька,  

д.е.н, проф. Семенов В.Ф. 
Одеський національний морський університет 

 

Туризм, особливо декілька його видів, відноситься до 

найризикованіших галузей  людської діяльності. Економічно, соціально і 

психологічно ефективне функціонування  сфери туризму неможливе без 

страхування ризиків.  Виходячи з цього, для успішного функціонування даної 

галузі та державної економіки в цілому країни з високим рівнем розвитку 

економіки і, зокрема, туризму давно запровадили  страхування у сфері 

туризму. Страхування також важливе з точки зору надання якісних послуг 

суб’єктами сфери туризму й також завжди враховується у стратегіях 

розвитку туристичних підприємств та інфраструктури туризму[1-4]. Питання 

страхування на українському ринку туризму є проблемним, страховий ринок 

країни не насичений, оскільки не користується довірою населення, не 

отримує належної уваги з боку державних органів. В Україні страховий 

ринок почав існувати з 1991 року, коли з появою не державних страхових 

компаній закінчилась монополія держави у вирішенні юридичних та 

економічних питань страхової справи і коли  була  створена  необхідна база 

для організації ринкових відносин у страховій діяльності [1]. 

Сьогоднішній страховий ринок України  розвивався у декілька етапів: 
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Перший етап (1991 – 1995 роки) - це період створення і прийняття 

перших законодавчих актів із регулювання діяльності на страховому ринку. 

Розвитку страхових компаній сприйняло прийняття Декрету Міністрів 

України "Про внесення зміни доповнень у Закон України "Про банк і 

банківську діяльність" від 26 квітня 1993 року №38-93, що забороняв 

комерційним банкам діяльність у сфері страхування, та Декрету "Про 

страхування" від 10. 05. 1993 року. 

Водночас кількісне зростання страхового ринку в Україні не перейшло 

на цьому етапі в якість, не були визначені чіткі напрямки розвитку ринку, не 

було відповідної методологічної бази та кваліфікованих кадрів, не 

проводився ефективний державний нагляд і ліцензування (до 1993 року) 

страхової справи. Не зважаючи на те, що в 1993 році було створено державну 

структуру у сфері регулювання страхового ринку – Укрстрахнагляд, 

переломного етапу в розвитку страхового ринку, контролі за діяльністю 

страховиків тощо не відбулося. Більшість страхових компаній було 

неплатоспроможною. 

Спочатку, через високу інфляцію, страхові компанії працювали за 

принципом піраміди. Важливим чинником розвитку національного ринку 

цього часу було створення в Україні філій і представництв московських 

страхових компаній ( "АСКО", "Славія" та ін.), створення власних великих 

компаній-холдингів ("Омета-Інстер", "Саломандра", а також перетворення 

"Укрдержстаху" у НАСК "Оранта") [5]. 

Другий етап (1996-2002 роки) знаменується прийняттям у 1996 році 

Закону "Про страхування", який разом з  Постановами Уряду, його 

інструкціями і нормативними актами сприяли переходу періоду від планової 

до ринкової економіки, визначали умови подальшої діяльності сфери 

страхування.  

Третій етап (2002 рік і до тепер) – це період переосмислення 

напрацьованого та перехід до нових стандартів і підходів у регулюванні та 

розвитку ринку. Значно посилилась конкуренція, професіоналізм у роботі 

страховиків. З'явився новий регулятор - створена наприкінці 2002 року 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, суворішими 

стали вимоги щодо капіталізації ринку. Прийнятий у новій редакції 

наприкінці 2001 року Закон України "Про страхування" встановив нові 

вимоги до статутних фондів страховиків у розмірі не менше 1 млн. євро для 

тих, хто провадить ризикові види страхування, та 1,5 млн. євро для 

страховиків, які здійснюють страхування життя[5]. 

В цілому, страхування є конче необхідним для забезпечити економічної 

безпеки  суспільства, а  його завданням є зміцнення потенціалу, системи 

контролю  і  фінансового стану наявних страхових організацій, виведення з 

ринку страхових послуг нежиттєздатних страховиків, підвищення рівня 

платоспроможності й капіталізації страхових компаній та якості капіталу, 

розширення діяльності із залучення коштів населення і підприємств, у тому 

числі туристичних, а також посилення взаємодії страховиків з реальним 

сектором економіки. 
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У міжнародному морському праві законність плавання судна 

визначається правовим статусом судна, що характеризується встановленням 

його належності до певної держави, під прапором якої воно плаває 

(національність судна), та визначенням загальних і спеціальних умов 

експлуатації, пов’язаних з безпекою мореплавства (ідентичність судна). 

Кожне судно, що знаходиться у відкритому морі, повинно мати прапор 

держави реєстрації або міжнародної організації. Прапор свідчить про 

національну приналежність судна. Умови та порядок надання судну прапора 

та права плавати під цим прапором належать до внутрішньої компетенції 

держави. У той же час надання прапора не може бути формальним актом, і 

відповідно до норм міжнародного права тягне для держави певні обов’язки: 

між такою державою та судном має існувати реальний зв’язок. 

Відповідно до статті 90 Конвенції ООН з морського права 1982 р. 

кожна держава має право на те, щоб судна під її прапором плавали у 

відкритому морі [1]. Держава самостійно визначає умови, із врахуванням 

яких вона надає суднам свою національність, реєструє їх у своїх офіційних 

органах і надає право плавати під своїм прапором. 

Юрисдикція держави над суднами, що плавають під її прапором, є 

однією з важливих юридичних гарантій зміцнення правопорядку на морі, 

свободи відкритого моря, розширення довіри між державами та їхнім 

міжнародним співробітництвом. 

Міжнародне право не пов’язує громадянство судновласника з прапором 

судна, що йому належить. У сучасному світі достатньо поширена ситуація, 

коли судновласники обирають альтернативний шлях реєстрації суден – у так 

званих вигідних юрисдикціях, тобто під «зручним прапором». 

Судно під «зручним прапором» (‘flag of convenience’) – це судно, що 

ходить під прапором країни, відмінною від країни володіння. Для членів 

екіпажу це може означати наступне: низька заробітна плата, ненормований 

робочий день та небезпечні робочі умови тощо. Шляхом зміни прапора 

судновласники можуть використовувати переваги: мінімального 

регулювання, низьких реєстраційних зборів, низьких податків або їх 

відсутності, свободи найму дешевої робочої сили з глобального ринку праці 

[2]. 

Міжнародна федерація працівників транспорту (ITF) дотримується 

принципу, закріпленого у Конвенції ООН з морського права, про те, що 

повинен існувати реальний зв’язок між фактичним володільцем судна і 
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прапором, під яким воно зареєстроване. Проте у випадках реєстрації під 

зручним прапором такий зв’язок відсутній. 

Глобалізаційні процеси, які відбуваються у сучасному світі, лише 

посилюють інтерес держав до реєстрації суден під зручним прапором. На 

ринку судноплавства існує жорстка конкуренція, натомість кожен новий 

реєстр зручного прапора пропонує ще нижчу плату за реєстрацію та 

мінімально можливе регулювання. Щоб витримати конкуренцію 

судновласники вдаються до найбільш дешевих та найменш регламентованих 

способів експлуатації своїх суден. А зручні прапори надають їм таку 

можливість. У результаті, за такою незначною державою, як Ліберія, 

значиться найбільший флот у світі. Хоча практично всі судна ліберійського 

флоту – власність іноземних судновласників. 

Питання національної приналежності торгових суден складають одну з 

актуальних проблем міжнародного морського права. Сьогодні масштаби 

використання «зручних» прапорів у світі досягли рекордного рівня: під ними 

зареєстровано вже більше половини усіх суден світового торговельного 

флоту. 
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Процеси поступового впровадження міжнародних стандартів в 

практику вітчизняних підприємств розпочато досить давно і фінальним 

етапом став Закон від 5 жовтня 2017 року № 2164-VIII «Про внесення змін до 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

2019 рік став першим, коли компанії повинні подати фінзвітність на основі 

таксономії по МСФЗ в електронній формі. І до цього, українські положення 

бухгалтерського обліку не суперечили міжнародним. Необхідність переходу 

українських підприємств з Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

(далі - П(С)БО) на МСФЗ обумовлена двома причинами: 

1. Для виходу на міжнародні ринки з метою залучення інвестицій. 

Перехід на МСФЗ підвищує прозорість і повноту всіх фінансових операцій, і 

довіру іноземних партнерів. Як наслідок - відбувається збільшення 

інвестицій. 

2. «Обов'язковий перехід» з урахуванням змін, внесених Законом 

України. 

Серед вчених-економістів немає єдиної думки про необхідність 

переходу, їх точки зору, скоріше, кардинально різняться. Міжнародні 

стандарти включають такі елементи: 
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- міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS); 

- міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS); 

- пояснення до міжнародних стандартів. 

Процес трансформації по МСФЗ має на увазі кілька етапів. Спочатку 

потрібно визначитися з датою переходу. Тільки повністю розібравшись в 

цьому питанні, можна переходити до опрацювання облікової політики за 

МСФЗ. Мета її опрацювання полягає в тому, щоб з усього розмаїття 

існуючих норм встановити найбільш сприятливий варіант їх застосування 

для підприємства. 

Наступний крок - визначити відмінності в результатах, що надаються 

вже діючої на підприємстві практикою подання фінансової звітності, і тою, 

що пропонується міжнародними стандартами. Якщо такі відмінності дійсно є 

- необхідно знайти і усунути причини їх виникнення. Головна відмінність 

П(С)БО і МСФЗ полягає в деталізації відображеної інформації. Наприклад, в 

П(С)БО відсутні положення про звітність щодо сегментів діяльності, а також 

інформація про суми невикористаних кредитних коштів. 

МСФЗ містять більш детальні вимоги до розкриття інформації про 

облікову політику. МСФЗ являють собою набір принципів і правил обліку, а 

основним правилом визнається - відображення об'єктивної інформації про 

фінансовий стан суб'єкта господарської діяльності. При цьому вибір методу 

обліку залишають на розсуд підприємства. Останнім етапом є технічна 

адаптація, а саме, перехід на нове програмне забезпечення. 

 

УДК 627.24 
 

О МОЖЛИВОСТЯХ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ІМПЛАНТАЦІЇ ПАЛЬ В МОРСЬКИХ  

ПОРТАХ УКРАЇНИ      
 

А.О. Гречиха, 
д.т.н., проф. М.П. Дубровський 

Одеський національний морський університет 
 

Актуальною проблемою розвитку морських портів України є дефіцит 

глибоководних причалів для прийому та обробки великотоннажних суден. 

Для будівництва нових чи реконструкції існуючих причальних споруд існує 

декілька технологій, найбільш економічна з яких це занурювання стінки із 

сталевих шпунтових паль. Однак ця технологія має недоліки з екологічної 

точки зори, зокрема це стосується занурювання паль: динамічні впливи на 

сусідні споруди підчас застосування молотів ударної дії або 

віброзанурювачів; шум; викиди у атмосферу від роботи енергоблоку та ін. 

Тому викликає інтерес можливість застосування новітньої технології 

занурювання паль гідравлічним вдавлюванням, що розроблена японською 

компанією Гікен. Вона виробляє різноманітні гідравлічні машини для 
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безшумного занурювання паль (в тому числі і шпунтових), а також виконує 

безпосередньо будівельні роботи по пальовим фундаментам. Завдяки 

відсутності шуму, вібрації та динамічних впливів ця технологія отримала 

назву «імплантація». 

Причальна споруда сприймає горизонтальні та вертикальні 

навантаження, завдяки правильно вибраним розмірам розрахункового 

конструктивного елементу (шпунтової палі) й обґрунтовано призначеній 

глибині занурення в основу. В результаті споруда проявляє в цілому високу 

міцність, яка забезпечується взаємодією паль з ґрунтовим середовищем.  

Для споруди, що розглядається, несучий конструктивний елемент 

(шпунтова паля) може бути вибрано з відповідних елементів залежно від 

необхідних показників жорсткості, функцій і задач, які вони виконують, 

екологічних обмежень і терміну служби, тощо.  

При використанні методу вдавлювання установку прикріплюють до 

вже занурених паль для створення реактивної сили й занурюють у ґрунт 

наступну палю статичним навантаженням. Цей метод забезпечує контроль 

несучої здатності кожної палі й високоточне занурення паль без порушення 

природного стану ґрунту та без пошкоджень паль. Таким чином, 

створюються можливості зведення високоякісної споруди, що імплантується, 

з великим опором як горизонтальним, так і вертикальним зовнішнім силам. 

Метод вдавлювання дозволяє зводити причал, що імплантується, 

безпосередньо вдавлюванням і зануренням розрахункової шпунтової палі з 

поверхні ґрунту, виключаючи необхідність великомасштабного буріння та 

тимчасових робіт. 

Причальна споруда, що імплантується, – це простий механізм, за 

допомогою якого розрахункову шпунтову палю занурюють у ґрунт, 

спрощуючи при цьому гнучкі зміни його призначення, положення й функції. 

Така споруда забезпечує можливість установки й видалення палі на 

мінімально можливому просторі при мінімальних змінах топографічних 

параметрів. Такий підхід дає можливість мінімізувати вплив виробництва 

робіт на навколишнє середовище, а також дозволяє повторне використання 

конструктивних елементів, коли елементи, які витягли, можуть бути знову 

використані в інших спорудах. 

Виконаний нами аналіз підтвердив можливість імплантації по 

технології Гікен таких типів шпунтових паль, що найчастіше 

використовуються у проектах реконструкції причальних споруд в 

українських морських торговельних портах (палі коритного, зетового, 

круглого перетинів).     
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УДК 159.923.2 
 

ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ 
ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ 

 
                                               С.В. Гречка, 

к. філософ. н., доцент І.І. Соловйова 
 Одеський національний морський університет 

 

Шкідлива звичка – це те, що може знайти в собі кожна людина. У 

сучасному суспільстві почали загострюватись проблеми, які пов’язані з 

тютюнопалінням, наркоманією, алкоголем та комп’ютерною залежністю. На 

сучасному етапі розвитку ці звички стали дуже розповсюдженими серед 

студентської молоді.   

Щоб виявити реальну ситуацію проблеми зі шкідливими звичками, 

нами було проведено опитування 44 студентів 3 курсу напрямку навчання  

«Менеджмент», ННІМБ Одеського національного морського університету. 

Дослідження проводилося вибірково за допомогою анкет. Метою роботи 

було виявлення стану цієї проблеми на даний момент часу серед студентів, 

вивчення теоретичних аспектів, природи шкідливих звичок молоді, їх впливу 

на здоров'я студентів. 

Анкетування показало, що серед студентів (44 особи) палять цигарки 

27 осіб (61%), із них15 дівчат і 12 хлопців.  Пробували курити 91% 

студентів у віці з 13-15 років під впливом компанії (50%) та просто із 

цікавості (37%), 4% студентів хотіли таким чином швидше подорослішати.  

Вживають алкогольні напої 94% студентів, із них 100% хлопців та 

89% дівчат. Вперше вони спробували у: 13 років – 63%, 14 років – 37%. 

Причини були різні, але основні з них такі: «сам захотів - 22%», «дома з 

батьками – 28%», «з друзями, бо нам було цікаво, як це - 50%». Але всі 

опитувані відповіли, що пьють, щоб зняти стрес, покращити настрій, 

відпочити з друзями.  

З вживанням наркотиків справи кращі: 37% студентів пробували легкі 

наркотики (із них 10 хлопців та 5 дівчат) через сильне бажання спробувати 

нові емоції, 22% і досі можуть іноді їх вжити.  

Також ми запитали студентів про те, як часто вони сидять за 

комп’ютером та за телефоном. Абсолютно всі відповіли, що можуть 

просидіти за гаджетом майже весь день. Без віртуального світу 91% не 

може протриматись і дня, так як «в Інстаграм завжди є цікаві відео та 

корисна інформація», «треба покращити рівень у грі», «віртуальний світ 

набагато цікавіший, ніж реальний». Тільки 9% сказали, що, якщо знайдеться 

розвага цікавіше, то вони можуть забути про телефон.  

Після цього було додаткове питання «Чи маєте Ви ще якість шкідливі 

звички?». 60% мають звичку вчити все в останню хвилину, 30% постійно 

слухають музику та 10% вчать все в транспорті, або перед заняттям.  
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Шкідливі звички надають воістину колосальний руйнівний ефект на організм 

людини. Для боротьби зі шкідливими звичками необхідно більш широко 

застосовувати профілактику здорового способу життя і занять спортом.             

         Безумовно, вирішення проблеми попередження і, тим більше, боротьби 

зі шкідливими звичками особистості в масштабах окремої держави, а ще й в 

міжнародних масштабах говорить багато про що: по-перше, це явище є 

серйозною соціальною проблемою, що таїть у собі загрозу майбутнім 

поколінням; по-друге, що це явище не одиничного характеру і не стосується 

тільки окремих індивідів, а пронизує собою цілі шари суспільства, соціальні 

групи з різними рівнями інтелектуального розвитку; по-третє, воно залучає 

до своєї трясовини найбільш вразливу частину суспільства - підлітків та 

молодь з незавершеними процесами соціалізації, з несформованими 

інтересами і потребами. 

 

УДК 681.586 
 

СУДНОВІ ОПТИЧНІ ДАТЧИКИ 
 

М.Я. Гулюк, І.І. Крайчев, 
д.т.н., професор В.О. Яровенко 

Одеський національний морський університет 
 

Оптичні датчики призначені для безконтактного визначення наявності / 

відсутності об'єкта в контрольованому просторі. Використовуються для 

автоматизації будь-яких промислових процесів, в робототехніці, системах 

контролю, обробки та монтажу. 

Оптичний датчик може бути використаний для виявлення об'єктів на 

відстані від 0 до декількох десятків (сотень) метрів. Реєстрація будь-яких 

об'єктів і велика дальність дії відрізняє фотодатчик від подібного типу 

пристроїв. 

Оптичний датчик складається з джерела (випромінювача) і приймача 

оптичного випромінювання, які можуть розташовуватися в одному корпусі 

(моноблочні датчики) або в різних корпусах (двохблокові датчики). 

Джерело датчика створює оптичне випромінювання в заданому 

просторі, приймач реагує на відбитий від об'єкта світловий потік або на 

переривання його. 

Датчики оптичні випускаються наступних типів: 

бар'єрні (тип Т); (разнесена оптика) – дальність дії 150 м; 

ретрорефлекторні (тип R) (спрацьовує при перериванні світлового потоку від 

об’єкту) – дальність дії 8 м; 

дифузійні (тип D) (спрацьовує при відбитті від предмету) – дальність дії 2 м. 

 

 

 

 



 63 

УДК 341 
 

МІЖНАРОДНА МІССІЯ ООН З ПРАВ ЛЮДИНИ 
 

Р.С. Гусинський, 
Ст. викладач С.Г. Вовк 

Одеський Національний Морський Університет 
 

Організа́ція Об'є́днаних На́цій (ООН)  ‒ глобальна міжнародна 

організація, заснована 24 жовтня 1945 на конференції у Сан-Франциско на 

підставі Хартії Об'єднаних Націй. Декларованою метою діяльності 

організації є підтримання та зміцнення миру й міжнародної безпеки , 

розвиток співробітництва між державами світу.  

Україна є однією з країн-засновниць ООН ‒ з 1945 по 1991 рік вона 

брала участь в роботі ООН як УРСР, а з моменту проголошення 

незалежності — як Україна. Після проголошення незалежності України 

участь у діяльності Організації Об'єднаних Націй було визначено одним з 

пріоритетних напрямів зовнішньої політики держави. 

Новий етап участі незалежної України в міжнародних організаціях 

почався з 24 серпня 1991 року. Цього ж року, вперше за 45 років членства в 

ООН, делегація України брала участь у роботі сесії ГА ООН, керуючись 

тільки інтересами власної держави. 

Сучасними пріоритетними сферами діяльності ООН для України є: 

розробка ефективних підходів до зміцнення міжнародної та регіональної 

безпеки; 

більш повне залучення ООН до процесу роззброєння, зокрема ядерного, 

зниження військового протистояння у різних регіонах світу, проведення 

конструктивного діалогу з проблем конверсії, участь у формуванні нових і 

зміцненні існуючих регіональних структур безпеки, налагодження 

співробітництва з ними; 

використання досвіду ООН для розв'язання соціально-економічних проблем, 

експертної допомоги в інтересах державного будівництва України, сприяння 

переходу до ринкової економіки; 

використання унікальних можливостей ООН для ведення діалогу з 

представниками інших держав. 

Організація Об’єднаних Націй в Україні працює разом із урядом і 

народом України з метою розбудови культури гідності, завдяки розумінню та 

повазі до прав людини, для забезпечення миру та перетворень в Україні.  

До системи ООН в Україні входять 18 фондів, програм та 

спеціалізованих установ, акредитованих в Україні. 

Кожна з цих установ працює відповідно до свого мандату, у той же час 

узгоджуючи свою роботу із загальною стратегією ООН в Україні, що 

включає надання технічної допомоги з питань людського розвитку та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80
http://www.un.org.ua/ua/oon-v-ukraini/ahentstva-oon
http://www.un.org.ua/ua/oon-v-ukraini/ahentstva-oon
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гуманітарної допомоги, й ґрунтується на принципах поваги і дотримання 

прав людини. 

В своїй роботі система ООН керується Рамковою програмою 

партнерства між Урядом України та ООН, яка є стратегічною програмою 

партнерства між Урядом України й установами, фондами та програмами 

системи Організації Об’єднаних Націй у 2018–2022 роках. Цю програму було 

сформульована за участю Уряду, Організації Об’єднаних Націй в Україні, 

громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін і підтверджує 

відданість усіх партнерів підтримці порядку денного сталого розвитку до 

2030 року у сферах, що відповідають національним пріоритетам розвитку. 

У березні 2014 року, на запрошення Уряду України та реагуючи на 

події в країні, Генеральний Секретар ООН погодив розміщення 

Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. 

Міжнародна міссія ООН з прав людинУ березні 2014 року, на запрошення 

Уряду України та реагуючи на події в країні, Генеральний Секретар ООН 

погодив розміщення Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. 

Місія з прав людини здійснює моніторинг, готує публічні доповіді та 

займається адвокацією щодо ситуації з правами людини задля покращення 

доступу до правосуддя й притягнення винних до відповідальності. Особлива 

увага приділяється східним регіонам та Криму. Офіси Моніторингової місії 

ООН з прав людини розташовані у містах Київ, Донецьк, Краматорськ, 

Луганськ, Одеса та Харків. Робота по Криму ведеться через офіси у Києві та 

Одесі. 

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні втілює мандат 

Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо захисту і 

сприяння правам людини для всіх в усьому світі. Штаб-квартир управління 

розташована у Женеві. 

Станом на кінець 2017 року, Моніторингова місія ООН підготувала 20 

публічних доповідей щодо ситуації з правами людини в Україні та дві 

тематичні доповіді: про сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом та 

про ситуацію з правами людини в Автономній республіці Крим. 

 

УДК 371 
 

ВПЛИВ КОЛЬОРІВ НА ПРОЦЕС НАВЧАННЯ 
 

Р.С. Гусинський, 
к.т.н., доцент С.М. Перетяка 

Одеський національний морський університет 
 

Око людини здатне розрізняти 1,5 млн. кольорів і відтінків. Кольорове 

оточення безпосередньо впливає на наш емоційний і психофізичний стан. 

Навіть один і той же колір, в залежності від інтенсивності і тривалості 

впливу, викликає у нас позитивні або негативні емоції. 

http://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/UAReports.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/UAReports.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportCRSV_UA.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Crimea2014_2017_Ukrainian.pdf
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Колір у навчальному процесі здійснює фізіологічний, оптичний, 

психологічний вплив Наприклад, рожевий колір – розслабляє, створює 

легковажний настрій. Велика кількість зеленого врівноважує і заспокоює, але 

при тривалому впливі спокій поступово переходить в байдужість і лінь, тому 

«зелені» інтер’єри не рекомендується використовувати в офісах. Глибокий 

синій і фіолетовий гнітюче діють на психіку. Тривале перебування під 

впливом цих кольорів може викликати депресію. Те ж саме відноситься і до 

чорного. А ось приглушений жовтий колір позитивно впливає на розумову 

активність, він помірно тонізує і допомагає інтелектуальній роботі. 

Блакитний колір заспокоює, дозволяючи зосередиться. Сірий колір – діловий, 

безпристрасний, доречний в офіційній обстановці, дозволяє налаштуватися 

на робочий лад. 

Наукові дослідження, проведені нещодавно в світі показують, що колір 

впливає на емоції, продуктивність і навчання. Все, що ми бачимо навколо, 

має колір. Кольори є невід’ємною частиною нашого життя. Існує зв’язок між 

кольором і розвитком мозку у людини. З цієї причини необхідно 

використовувати кольори для підтримки уваги під час навчання.  

Кольори, які використовуються в навчальних закладах, повинні бути 

функціональними. Іншими словами, їх використання повинно відбуватися з 

очікуванням провокування змін. Тобто позитивні результати повинні 

спостерігатися в збільшенні обсягу уваги студентів, а також у зниженні 

навантаження на їх очі і уповільненні їх реакцій. Наприклад, використання 

темних кольорів, які не будуть напружувати очі на бічних і торцевих стінах в 

аудиторіях, важливо для забезпечення того, щоб студенти могли відпочивати 

очима, коли вони повертають голови в процесі навчання. 

Напруга очей проявляється в постійному морганні очей, а також у 

збільшенні райдужної оболонки, коли інтенсивність світла і кольору 

постійна. Це призводить до зниження здатності фокусуватися на об'єктах і 

ускладнює відмінність між невеликими об'єктами. Дослідження показують, 

що стіни, на які в основному дивляться студенти, повинні бути світлих 

кольорів. З іншого боку, коли стіни, з якими вони мають менший зоровий 

контакт, пофарбовані в більш темні кольори, одноманітність буде порушено, 

і студенти будуть стимульовані. 

Цей метод, який стимулює мозок і допомагає студентам більш 

ефективно сприймати інформацію, підходить і для викладачів. Пасивний 

стимул, який передається кольором, гарантує, що і студенти, і викладачі 

матимуть ефективні і дієві години занять.  

Таким чином, змінивши лише колір стін у аудиторіях є висока 

імовірність підвищити ефективність навчання. 
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УДК 331.225.3 

 
БОНУСНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ,  

ЯК МОТИВУЮЧИЙ ФАКТОР 
 

А.І. Деде,  
к.е.н., доцент О.С. Власенко  

Одеський національний морський університет 
 

Якість систем мотивування праці помітно підвищується, якщо вони 

будуть використовувати підхід збалансованих винагород. Суть цього підходу 

– пов’язати матеріальні стимули, наприклад, бонуси, до виконання роботи 

понад плану. 

Наддамо визначення терміну «бонус».  

«Бонус» – це винагорода, або додаткова винагорода, що виплачується 

працівникові за результатами діяльності підприємства і не носить постійного 

характеру, і яка, як правило, не обумовлюється у спеціальних угодах з оплати 

праці. 

Бонусна система оплата праці – це ефективна система, при якій 

основний вид заробітку залежить від продуктивності персоналу. 

Характеризується можливістю збільшувати винагороду працездатністю і 

незалежністю від іншого персоналу. 

Бонусна система за своїми характеристиками схожа з відрядною та 

погодинною системою.  

Співробітники обізнані про те, що тільки якісна і швидка робота 

призводить до очікуваних результатів, за що покладається гарна винагорода. 

В іншому випадку можна отримати тільки офіційний оклад. 

Для розробки більш справедливої та дієвої бонусної системи для 

початку визначаються основні КРІ (Key Perfomance Indicator або ключові 

показники ефективності), які повинні впливати на формування бонусів та 

стимулювання робітників. 

До ключових показників KPI, які можна застосувати до будь-якого 

співробітника, відносяться кількість, якість і термін виконання роботи. 

Види ключових показників ефективності KPI: 

- результативні, які показує якість і кількість результатів роботи; 

- витратні, які показують, скільки всього витрачено ресурсів; 

- функціонування, які показують відповідність бізнес-процесів їх 

алгоритму виконання; 

- продуктивні, які показують відповідність результатів витраченого на 

них часу; 

- ефективні, які показують співвідношення результатів до затрачених 

ресурсів. 

Кількісний вимір результатів дозволяє управляти не окремим 

працівником або підрозділом, а в цілому бізнес-процесами в компанії. 
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Зменшення кількості результатів служить індикатором проблем, причини 

яких треба встановити. 

Для визначення результату необхідно чітко визначити, який «головний 

продукт» кожного співробітника, вимірювати його кількість при 

встановлених параметрах якості та у визначений строк. 

До кількісних показників, можна віднести, наприклад: дохід від угод, 

які уклали менеджери з продажів (при цьому угоди повинні приносити 

чистий дохід, а не тільки виходити у так званий «нуль», оскільки для 

компаніє пріоритетним показником повинен бути прибуток, а не кількість). 

До якісних показників, можна віднести, наприклад: підвищення 

кваліфікації персоналу шляхом участі у тренінгах та курсах; врахування 

стажу праці робітника. 

Система KPI повинна: 

- стати мотиватором, яка підвищує ефективність роботи співробітників 

і всіх відділів загалом та дозволе встановлювати розмір бонусів; 

- виконувати завдання фінансового і цільового планування, оцінювати 

ступінь досягнення конкретних результатів; 

- передбачати тільки метрику, на яку співробітник може вплинути, і 

відповідно – відповідати за результат. 

«Бонусна» система оплати праці побудована на ключових показниках 

ефективності дозволить підприємству зберегти мотивацію до інтенсивної 

роботи персоналу та значно зменшити витрати на організацію оплати праці.  

Використання сучасних систем оплати праці з урахуванням 

зарубіжного досвіду дозволить суттєво підвищити ефективність діяльності 

персоналу, і як наслідок, підвищити ефективність діяльності усього 

підприємства в цілому. 

 

УДК 336 
 

КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ  
І ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗГІДНО МСФЗ (IFRS) 9 

«ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» 
 

І.В. Джус, 
к.е.н., доцент С.В. Онешко 

Одеський національний морський університет 
 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16 липня 1999 року в редакції від 01.07.2018 р. приводиться 

перелік підприємств, що зобов’язані вести облік у відповідності до 

міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ): підприємства, що 

становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, підприємства, 

що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин 
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загальнодержавного значення. Виникає необхідність застосування МСФО та 

перебудова обліку, у тому числі і оцінка фінансових інструментів. 

До найбільш поширених фінансових інструментів українських 

підприємств відносяться фінансові активи та фінансові зобов’язання. 

Фінансовий актив – це грошові кошти; контрактне право на отримання 

грошових коштів або фінансового активу; контрактне право на обмін 

фінансових активів або зобов'язань з іншою юридичною особою на умовах, 

які є потенційно вигідними; або інструмент власного капіталу іншої 

юридичної особи. Прикладами фінансових активів є: грошові кошти, 

депозити в банках; інвестиції в інші компанії, включаючи придбання 

облігацій; дебіторська заборгованість за торговими операціями; векселі до 

отримання. 

Фінансове зобов'язання – це контрактне зобов'язання надати грошові 

кошти або інший фінансовий актив; обмінятися фінансовими інструментами 

з іншою юридичною особою на умовах, які є потенційно невигідними. 

Прикладами фінансових зобов’язань є: привілейовані акції, за якими 

встановлено термін погашення або термін визначається на розсуд власника; 

кредиторська заборгованість за торговими операціями; векселя до оплати; 

позики і кредити отримані, облігації випущені. 

Фінансові активи і зобов'язання включають: 

1) традиційні (непохідні) інструменти – дебіторська та кредиторська 

заборгованості, позики, кредити, пайові інструменти); 

2) похідні інструменти (деривативи) – фінансові опціони, ф'ючерсні і 

форвардні контракти), що мають такі характеристики: їх вартість змінюється 

в залежності від базової змінної (процентна ставка, обмінний курс, індекс 

цін); не вимагають початкових чистих інвестицій; розрахунки по них 

здійснюються в майбутньому. 

Спосіб класифікації фінансових інструментів згідно МСФЗ (IFRS) 9 

«Фінансові інструменти» визначає метод подальшої оцінки і метод обліку 

наступних змін в оцінці. 

У бухгалтерському обліку відповідно до МСФЗ (IFRS) 9 представлено 

дві групи фінансових активів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація фінансових активів 

 

Фінансові активи, що оцінюються 

за амортизованою вартістю за справедливою вартістю 

через прибутки і збитки через інший сукупний дохід 
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Фінансовий актив оцінюється за амортизованою вартістю, якщо 

виконуються обидві з наступних умов: 

a) актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання 

активів для отримання передбачених договором потоків грошових коштів; 

b) договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання в 

зазначені терміни потоків грошових коштів, які є виключно платежами 

основного боргу і відсотків на непогашену суму основного боргу. 

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю за винятком 

випадків, коли він оцінюється за амортизованою вартістю. 

Фінансові зобов'язання поділяються наступним чином: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Класифікація фінансових зобов’язань 

 

Фінансові зобов'язання оцінюються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток в разі їх визначення як таких, якщо вони призначаються 

для торгівлі або є похідними фінансовими інструментами (за винятком 

похідного фінансового інструменту, який є контрактом на надання 

фінансової гарантії або інструментом хеджування, чинним і призначеним для 

цього ). В іншому випадку вони класифікуються як «прості зобов'язання». 

Таким чином, фінансові активи і зобов'язання оцінюються або по 

справедливої, або по вартості, яка амортизується в залежності від їх 

класифікації. Зміни вносяться або до звіту про прибутки і збитки, або в 

інший сукупний дохід. 

 

УДК 331.45(437) 
 

АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ СКОРОЧЕННЯ РОБОЧОГО ТИЖНЯ 
 

Д.В. Дзекунова, 
ст. викладач О.В. Котенко 

Одеський національний морський університет 
 

Робочий тиждень – встановлена трудовим законодавством тривалість 

роботи протягом календарного тижня. Тривалість робочого дня згідно 

Кодексу законів про працю України не повинна перевищувати 40 годин на 

Фінансові зобов’язання, що оцінюються 

за амортизованою вартістю за справедливою вартістю 

через прибутки і збитки 
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тиждень. У колективному договорі, роботодавці можуть встановити меншу 

тривалість робочого тижня. Як правило, робочий тиждень в Україні 

починається в понеділок і закінчується в п’ятницю. Таким чином тривалість 

щоденної роботи становить 8 годин. 

У компаніях, де умови і характер роботи роблять п’ятиденний робочий 

тиждень недоцільним і неефективним для бізнесу, може бути встановлений 

шестиденний робочий тиждень, але тоді кількість щоденних робочих годин 

має бути скорочено: 7 годин – при тижневій нормі 40 годин. При 

шестиденному робочому тижні, в день перед вихідним тривалість робочого 

дня повинна бути скорочена до 5 годин. Деяким категоріям працівників 

(зокрема, для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, 

вчителів, лікарів та ін.) встановлюється скорочена тривалість робочого часу. 

В останні роки прослідковується тенденція щодо експериментів з 

тривалістю робочого тижня. Одним з найпопулярніших напрямків є перехід 

на чотирьохденний робочий тиждень. Такий тест провела Microsoft Japan, 

японський підрозділ Майкрософт. В рамках свого проекту «Work-Life Choice 

Challenge 2019» протягом одного місяця в серпні компанія ввела 

чотириденний робочий тиждень для 2300 своїх співробітників. До 

стандартних вихідних додали п'ятницю. Офісні співробітники Microsoft 

працювали тільки чотири дні, з понеділка по четвер. 

Такі «продовжені вихідні» ніяк не впливали на оплату праці або 

тривалість відпустки. Співробітникам просто на 20 % скоротили робочі дні. 

Результати виявилися набагато вищими за очікування. Японський відділ 

Microsoft представив їх кілька місяців потому, порівнявши з даними за 

серпень 2016, серпень 2017 і серпень 2018 року, коли таких експериментів не 

проводили (для деякої статистики були також враховані квітень-червень 2019 

року). 

Для початку, різко знизилося число лікарняних. За своїм бажанням 

співробітники брали на 25,4 % менше відгулів. Було роздруковано на 58,7 % 

менше сторінок паперу. Споживання електрики в офісі скоротилося на 23,1 

%. Все це допомогло компанії за цей місяць дуже добре заощадити. Але 

найголовніше – продуктивність праці підвищилася на 39,9 %. Хоча 

співробітники проводили в офісі менше часу, насправді обсяг роботи, який 

вони встигали виконувати, збільшився. 

Такий несподіваний ріст продуктивності частково пояснюють 

зниженням числа нарад. Коли для того, щоб встигнути все зробити, 

залишилося тільки чотири дні, багато планерок урізали або скоротили, 

частину – перевели в онлайн. Збиратися, чекати всіх, відходити з робочого 

місця стало необов’язково. Раніше схожу концепцію реалізував голова 

компанії Amazon. Він заборонив презентації на ділових нарадах, в результаті 

чого ефективність праці в Amazon зросла на 25 %. 
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УДК 62.5.018.23 
 

СИСТЕМА ДИНАМІЧНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ НА СУДАХ 
 

Є.В. Дімітрієв, 
ст. викладач В.І Окулов 

Одеський національний морський університет 

 

Система динамічного Позиціонування це інтегрована система 

управління судном, спроектована утримувати позицію і курс судна на 

автоматичному рівні, з високим відсотком точності, поблизу морських 

навігаційних небезпек без використання якорів або швартових кінців, 

використовуючи лише суднові рушії і засоби активного управління 

(підрулюючи пристрої). 

Міжнародна морська організація дає наступне визначення: «Система 

динамічного позиціонування - це система, яка автоматично контролює судно 

для утримання його позиції і курсу виключно за допомогою активного 

використання суднових рушіїв». Для управління судном, оснащеним 

системою динамічного позиціонування, необхідно отримання спеціальних 

сертифікатів 

Широке поширення системи динамічного позиціонування знайшли на 

допоміжних судах нафтогазової галузі, а саме: судах постачання; буксирах-

якорезаводчиках; судах-кабелеукладач і трубоукладачах; судах сейсмічної 

розвідки; бурових судах і мобільних бурових платформах; судах 

забезпечення водолазних робіт (DSV, diving support vessels); земснарядах; 

шаттл-танкерах. 

Це обумовлено тим, що ці судна за характером виконуваних робіт 

повинні більшу частину часу утримувати задану позицію (наприклад, судна 

постачання, бурові судна і мобільні бурові платформи, судна забезпечення 

водолазних робіт та інші) або виконувати пересування з позиції в позицію з 

високою точністю (судна-кабелеукладчики, судна-трубоукладчики, судна 

сейсмічної розвідки, земснаряди і інші). 

Система ДП складається з наступних елементів: система 

енергопостачання; система суднових рушіїв; система управління динамічним 

позиціонуванням. 

Система суднових рушіїв включає в себе: підрулюючи пристрої з їх 

моторами і допоміжними системами, включаючи трубопроводи; головні 

рушії (гвинти регульованого або фіксованого кроку, поворотні колонки, 

крильчасті рушії) і кермо - якщо можуть управлятися системою ДП; 

електроніка, що управляє підрулюючими пристроями; елементи ручного 

управління підрулюючими пристроями; з'єднані з цими елементами кабелі. 

Система управління ДП включає в себе всі компоненти і системи, 

апаратні засоби і програмне забезпечення, необхідні для вирішення задачі 

динамічного позиціонування судна, а саме: комп'ютерна система / система 

управління джойстиком, супутні інтерфейси та програмне забезпечення; 
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сенсори (анемометри для визначення параметрів вітру, датчики положення 

(MRU - Motion Reference Unit або VRS - Vertical Reference System) для 

визначення параметрів хитавиці, гірокомпаси для визначення курсу; консолі 

(пульти) управління; системи позиціонування; супутні кабелі. 

Системи ДП поділяються на три класи (за ступенем надійності): 

Клас 1 (ДП-1). «Втрата» заданої позиції судном може статися в разі 

кожної окремої несправності. 

Клас 2 (ДП-2). «Втрата» позиції не відбувається в разі одиничної 

несправності будь-якої підсистеми або компонента (рушія, сенсора, консолі 

управління та іншого), включаючи кабелі, труби тощо. 

Клас 3 (ДП-3). Термін «одинична несправність» включає, крім 

несправностей, зазначених для класу ДП-2, повний вихід з ладу всіх 

компонентів в межах одного водонепроникного або вогненепроникного 

відсіку через пожежу або затоплення. 

Система контролюється і оперуються за допомогою ДП консолі, що 

складається з монітору, контрольної розкладки клавіш і джойстика. ДП 

консоль розташовується в місці, що має, кращий огляд навколишнього 

простору, найчастіше, це навігаційний місток, або штурманська рубка. 

УДК 681.586 
 

СУДНОВІ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРИ 
 

В.Р. Дмитрук, В.В. Осієвський, 
ст. викладач Т.О. Гаур 

Одеський національний морський університет 
 

Розглянуті переваги і недоліки різних типів датчиків температури, що 

використовуються на суднах, а саме терморезистори, резистивні детектори,  

термістори, термопари, пірометри, акустичні, п’єзоелектричні. 

Представлений зрівняльний аналіз різних типів датчиків температури 

за чутливістю - мінімальну зміну параметра, яку можна стійко виявити за 

допомогою даного перетворювача; динамічним діапазоном - діапазоном 

вхідних величин, вимірювання яких проводиться без помітних спотворень 

від максимальної граничної величини до мінімальної, обмеженою порогом 

чутливості або рівнем перешкод; похибкою - максимальною різницею між 

одержуваною і номінальною вихідними величинами; часом реакції – 

мінімальним  проміжком, часу, протягом якого відбувається установка 

вихідної величини на рівень, відповідний зміненим рівнем вхідний величини. 

Причинами похибок можуть бути: температурна залежність функції 

перетворення; гістерезис - запізнювання y від x навіть при повільній зміні 

вхідної величини, що відбувається в результаті незворотних процесів в 

датчику; мінливість функції перетворення в часі; зворотний вплив датчика на  

систему, що приводить до зміни показань; інерційність датчика (нехтування 

його тимчасовими характеристиками діапазоном та похибками вимірювань,   
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Наведені основні критерії вибору датчиків, а саме температурний 

діапазон, можливість занурення датчика у середовище, вологість, тиск, 

тривалість роботи без  заміни і калібрування.    

 

УДК 364-787.82 
 

СОЦІОЛОГІЯ  ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 
 

А.О. Дорошенко, 
ст. викладач кафедри морського права С.Г. Вовк 

Одеський національний морський університет 
 

    «Чоловіки, як і раніше правлять світом, і я не впевнена, що у них 

добре виходить. І тільки 17 країн очолюють жінки. 17! Ми не 

використовуємо в повній мірі можливості половини людства. Це означає, що 

коли справа доходить до прийняття рішень, що впливають на наш, світ, 

жінок не пускають до цього столу переговорів.» - Так висловилася Шеріл 

Сендберг, перша жінка в СД компанії за історію існування Facebook, на 

Світовому Економічному Форумі. 

Питання гендерної рівності та протидії дискримінації залишаються на 

порядку денному Європейського Союзу. Рівність жінок і чоловіків є однією з 

основних цінностей ЄС і політики східного партнерства зокрема. Наслідки 

можуть виявитися особливо болючими для дітей, які і так належать до 

незахищених груп. Гендерна дискримінація може починатися на самих 

ранніх етапах життя.  

Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй(ЮНІСЕФ) вважає, що 

забезпечення прав дитини та догляд за дітьми у всьому світі складає основу 

розвитку людини. Працюючи більш ніж 190 країнах, Дитячий фонд 

використовує свій світовий авторитет для співпраці з партнерами на всіх 

рівнях, намагаючись забезпечити найбільш оптимальне -початок життя і їх 

процвітання в умовах, вільних від бідності, несправедливості, дискримінації 

та хвороб. Ця прихильність ґрунтується на правах людини, визначається 

науковими та програмними інноваціями і залежить від рішення ЮНІСЕФ, 

який працює з національними лідерами, а також з жінками і самими дітьми 

для досягнення мети «нуль нових ВІЛ-інфекцій, нуль смертей внаслідок 

СНІДу і нуль дискримінації».  

Основна мета програми ЮНІСЕФ для України – сприяти прогресивній 

реалізації прав усіх дітей в Україні та скороченню прогалин у доступі дітей 

до найнеобхідніших послуг, при цьому зберігаючи баланс між гуманітарною 

діяльністю, діяльністю з розвитку та підтримуючи включення пріоритетів, 

пов’язаних з розбудовою миру та подоланням наслідків конфлікту, до 

основних засад поточних ключових реформ у соціальній сфері та 

децентралізації.  Просування по шляху гендерної рівності в великій мірі 

залежить від усвідомлення і систематичного звернення на всіх рівнях - від 

парламенту до місцевих адміністративних органів, підприємств, сімей і 
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окремих людей - до специфічних і часто різних між собою проблем і потреб 

жінок і чоловіків. 

Відстоюючи принцип гендерної рівності, ми виступаємо за рівність 

прав, соціальну справедливість, продуктивність праці і розвиток бізнесу. 

Таким чином, роблячи ще один крок назустріч загальному соціальному 

прогресу. 

 
УДК 681.586 
 

СУДНОВІ ВИТРАТОМІРИ 
 

М.В. Драганов, 
к.фіз.-мат.н., ст. викладач В.І. Цацко 

Одеський національний морський університет 
 

Розглянуті види витратомірів, що використовуються на суднах. 

Відмічено, що внаслідок спільної програми компанії Rederi AB Transatlantic, 

Transas AB і Emerson Process Management по розробці автономних рішень для 

кращого контролю споживання суднового палива, на кількох судах парку 

Rederi AB Transatlantic були встановлені масові витратоміри Micro Motion®. 

Стандартне рішення включає компактний коріолісовий сенсор Micro Motion 

серії F100 з перетворювачем моделі 1700, що забезпечує високоточні, 

контрольовані вимірювання масової витрати нафтового палива. 

Установка даного устаткування дозволила скоротити витрати на паливо 

приблизно на 2% для кожного судна протягом 12 місяців. Ця економія 

забезпечила повернення на загальний обсяг капіталовкладень протягом 

всього лише двох місяців ». 

На точність вимірювань не впливають зміни в профілі потоку і змінних 

властивостей палива, таких як щільність і в'язкість. 

Однак на показники цих приладів великий вплив оказує зовнішня вібрація, 

яка викликана не тільки зміною крену та диференту, а й роботою двигунів у 

машинному відділені.  

Цих недоліків позбавлені тензометричні витратоміри рідини. Тому 

пропонується використовувати тензометричні витратоміри рідини, 

дослідженням яких останнім часом приділяється велика увага. 
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З давніх часів Арктика привертала увагу дослідників. Сьогодні весь 

світ знає імена Д. Франкліна, Р. Пірі, В. Баренца, Ф. Нансена, Р. Амундсена, 

У. Нобіле та багатьох інших відважних землепроходьців. Їх іменами названі 

моря, острови і вершини цього регіону. 

Географічно Арктика є північним регіоном, що займає практично 

шосту частину поверхні Землі. До водоймищ Арктики належать Північний 

Льодовитий океан, моря: Гренландське, Баренцове, Карське, Лаптєвих, 

Східно-Сибірське, Чукотське, затоки Баффіна і Фокс, а також численні 

затоки і протоки Канадського Арктичного архіпелагу і північній частині 

Тихого і Атлантичного океанів. До арктичної суші відносяться Гренландія, 

архіпелаги Канадський Арктичний і Шпіцберген, Земля Франца-Йосипа, 

Нова Земля, Північна Земля, Новосибірські острови, острів Врангеля, 

північне узбережжя Євразії та Північної Америки. Площа Арктичної суші 

складається з північних територій восьми арктичних держав: Росії, Канади, 

Гренландії, США, Ісландії, Норвегії, Швеції та Фінляндії. 

Клімат в Арктиці суворий - морози і сильний вітер. Але кілька місяців 

в році, з червня по жовтень, в Арктиці буває м'яке і тепле літо. Середня 

температура повітря влітку коливається від -10 °С до +10 °С. Взимку в 

Арктичному регіоні сонце ніколи не піднімається над цією територією. У 

теплий сезон року сонце зігріває поверхню цілодобово. Саме в цей період 

року сюди організують наукові експедиції, а також пропонують туристичні 

програми та круїзи. Окрім того, Арктика залишається однією з найчистіших 

екологічних територій планети. На цій території існує величезна кількість 

охоронюваних територій, площа яких становить 2,5 млн. км2. 

Перші круїзи до Арктики організовані у 2000 р. спільними зусиллями 

Росії, Нової Зеландії та  США. В даний час попит на екстримальні круїзи до 

Антарктики лише збільшується. В першу чергу це пов’язано  перенаси-

ченням враженнями від класичних круїзів у Карибському та Серед-

земноморському регіонах. У 2015 р. було організовано вже п’ять круїзів 

тривалістю 14-28 днів. На 2020 рік заплановано більше 15 круїзів. 

Найбільш популярний маршрут круїзу до Арктики  включає заходи до 

наступних пунктів: Мурманськ - Земля Франца-Йосипа - Північний Полюс – 

Мурманськ. Туристична інфраструктура цих пунктів дуже скромна, так на 

Шпіцбергені є кілька готелів і невеликий ресторан. На Землі Франца-Йосипа 

немає нічого, крім невеликої наукової станції, де працюють кілька людей - це 

практично безлюдний острів. На Новій Землі, Північній Землі, на острові 

Врангеля туристична інфраструктура відсутня. Проте, відмінною рисою 

таких круїзів є незвичайна круїзна програма, до якої включено: відвідування 

на човнах-зодіаках маленьких островів, де живуть колонії унікальних птиць, 

знайомство з умовами проживання та роботи наукових станцій, купання у 

Північному Льодовитому океані, годування білих ведмедів, політ на 

повітряній кулі та прогулянки по пустельним льодинам. Зазвичай до 

організації круїзної програми долучаються науковці, фотографи та 

представники народів, що проживають у цьому регіоні. 
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В якості круїзних суден використовують атомні криголами, що 

переобладнані під перевезення туристів. Наприклад судно «50 лет Победы» 

має на борту: ресторан, здатний розмістити всіх пасажирів, два бари, 

бібліотеку, лекційний зал, музичний салон, спортивний зал, сауну і 

плавальний басейн з підігрітою морською водою. Цілодобово працює 

система супутникового зв’язку. Доступ на навігаційний місток з видом на 

море відкритий практично цілодобово. Магазин сувенірів працює щодня 

протягом круїзу, а експедиційний офіс відкритий цілу добу. Каюти обладнані 

у наступних категоріях: двомісний стандарт, міні-люкс, люкс «Джуніор», 

люкс «Гранд», люкс «Вікторія» та люкс «Арктика». В даний час на наступні 

два роки заплановано будівництво спеціалізованих круїзних суден для 

роботи в Арктиці. Так, КБ «Айсберг» анонсувало будівництво п’яти суден 

класу Arc6 та Arc7, пасажиромісткістю 120 чол., швидкістю 16 вузлів, що 

будуть спущені на воду у 2021-2025 рр. 

Вартість круїзів в Антарктичному регіоні коливається в межах від 29 до 

51 тис. дол. США а 14 днів круїзу. 

Незважаючи на високу вартість та нестандартні умови розміщення 

круїзи до Антарктики набирають популярність. Так, прогнозне значення 

кількості круїзних туристів на 2021р. сягає 870 тис. чол. До організації 

спеціалізованих круїзів долучаються відомі круїзні компанії та туристичні 

оператори і всього світу. 

 

УДК 620.92 
 

НЕГАТИВНІ СКЛАДОВІ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕНЕРГЕТИКИ 
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Одеський національний морський університет 
 

Альтернативна енергетика не використовує вуглеводневе паливо, а 

тому дає «нульові викиди» вуглекислого газу та інших парникових газів. Але 

ситуація дещо складніша, адже потрібно оцінювати весь життєвий цикл 

«зелених» технологій, починаючи з підготовки виробництва і закінчуючи їх 

побічним впливом на навколишнє середовище. 

Для отримання енергії необхідно виготовити і встановити обладнання, 

створити інфраструктуру, а потім, коли термін служби цього обладнання 

закінчиться, утилізувати його. Все це неможливо зробити без впливу на 

навколишнє середовище. Щоб «зелена» енергетика запрацювала, для початку 

потрібно дати попрацювати підприємствам – металургійним, 

машинобудівним, хімічним. Всі ці підприємства донині діють по-старому, 

спалюючи викопне паливо. 

Для зберігання енергії, здобуту за допомогою «зелених» технологій 

доведеться нарощувати масовий випуск акумуляторів (хоч для тих же 
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електромобілів). А це, знову ж таки, аж ніяк не екологічне виробництво. У 

сучасних акумуляторах використовують літій, кобальт, марганець, нікель. 

Наприклад, більшість кобальту видобувають в Демократичній Республіці 

Конго, де про екологію думають в останню чергу і легко миряться із 

забрудненням повітря, води і ґрунту в процесі видобутку. Після збагачення 

кобальтова руда відправляється на переробку в Китай, а вже звідти готовий 

метал розлітається по світу. Весь цей технологічний ланцюг залишає великий 

«вуглецевий слід». 

Вітряна енергетика викликає ряд нарікань через сильний шум, 

створюваний лопатями турбін, візуального забруднення природних 

ландшафтів і небезпеки впливу на психіку самого виду обертових лопатей. 

Також у районі вітропарків перестають селитися тварини і птахи. 

У сонячній енергетиці головні екологічні ризики пов’язані з 

використанням матеріалів, з яких роблять сонячні панелі. У технології 

застосовують деякі токсичні сполуки. Це створює проблеми і на стадії 

виробництва, і на стадії утилізації батарей. Очевидно, що з роками проблема 

буде тільки наростати. Крім того, при виробництві сонячних батарей 

доводиться витрачати великі обсяги води. 

Для виготовлення біопалива сільгоспвиробникам доводиться 

скорочувати посівні площі, зайняті продовольчими культурами. Землі, де 

оброблялися, наприклад, зернові, віддають під вирощування ріпаку, 

кукурудзи або сої, з яких потім отримують біоетанол. Таким чином, 

масштабний перехід на біопаливо може загострити продовольчу проблему на 

планеті. 

Поширення енергетичних монокультур знижує біорізноманіття, 

оскільки умови проживання багатьох видів флори і фауни при цьому 

погіршуються. Нарешті, при виробництві біологічного палива відбуваються 

все ті ж викиди парникових газів, і в підсумку горезвісний вуглецевий баланс 

може бути навіть гірше, ніж при використанні традиційного пального. А на 

стадії спалювання біопалива упереміш з викопним (звичайним дизелем або 

бензином) виникають токсичні хімічні сполуки. 

Геотермальна енергетика, що дозволяє за рахунок надр Землі 

опалювати будинки і навіть тротуари в Ісландії, теж має недоліки. По-перше, 

ця технологія може спровокувати землетруси. Викачування термальної води 

здатне призводити до деформації шарів гірських порід і локальним 

сейсмічним явищам, подібним з тими, що виникають при гірничодобувних 

виробництвах. По-друге, господарське застосування геотермальних джерел 

загрожує хімічним забрудненням води і ґрунту. Нарешті, самі конструкції 

термальних станцій схильні до впливу корозії і швидкого руйнування. 

Припливні електростанції мають очевидні переваги: вони екологічні, а 

у виробленої ними енергії вкрай низька собівартість. Але недоліки є і у них. 

Як і ГЕС, побудовані на греблях, електростанції, що використовують енергію 

припливів, можуть змінювати режими течій в затоках і річках, які впадають в 

них, а також шляхи міграції риб. 
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Аналіз різних підходів до розуміння віктимності (В. П. Коновалов, А. 

В. Мудрик, В. І. Полубенскій, Д. В. Рівман, В. Я. Рибальська, В. А. Туляков, 

В. С. Устинов, В . Е. Христенко та ін.) розглядає певні віктимологічні 

поняття, механізми прояву віктимної поведінки, програми профілактики і 

корекції віктимності серед певних верств суспільства. Але, життя в умовах 

сучасного суспільства вимагає від людини величезної мобілізації внутрішніх 

ресурсів.  

Це часто призводить до необхідності додаткової розрядки напруги, яка 

нерідко здійснюється у формі самодеструкції.  

Особливо це стосується молодого віку, коли індивід ще не набув 

належного соціального та психологічного досвіду та часом використовує в 

ситуаціях напруги найбільш прямі форми самопокарання, самобичування, що 

є віктимною поведінкою. З іншого боку, на розвиток віктимної поведінки 

молодої людини, студента накладає його актуальна діяльність, зокрема 

процес професійного становлення.  

Соціалізація особистості студента в ході професійного навчання у вузі 

має величезну значимість, так як саме в студентському віці індивід має 

максимальні можливості для розвитку соціальних властивостей і якостей, а 

ефективне формування професійних навичок неможливо без успішного 

накопичення соціального досвіду. Особливо це стосується підготовки 

студентів тих напрямків, які відносяться до сфери «людина - людина», 

оскільки вони максимально мають на увазі не тільки оволодіння студентами 

необхідних знань та вмінь, а передбачають розвиток їх особистісних 

особливостей.  

Однак, при аналізі специфіки особистісних детермінант, що 

характеризують віктимну і невіктимну особистість, щодо подолання 

віктимності не дають стійкого позитивного результату у вирішенні проблеми 

віктимності в силу того, що не враховуються психологічні особливості 

особистості юнаків та дівчат віктимного та невіктимного типів. 

Тому стає актуальним аналіз несприятливих факторів які обумовлюють 

схильність до віктимізації та розвиток віктимної поведінки серед юнаків, а 

саме у процесі професійного становлення особистості. 

У сучасних психологічних дослідженнях активну увагу приділяється 

таким явищам, як «хвороби», «дистрес» та ін. Людина розглядається як 

принципово-пасивна істота зі зниженою особистою відповідальністю і так 
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званою «вивченою безпорадністю», коли вона затверджується думки, що 

завжди буде жертвою інших людей або обставин. 

Саме теорія віктимології складається в побудові системної моделі 

взаємодії «соціальне явище - жертва», що вивчає шляхи нормалізації 

негативних соціальних, психологічних і моральних впливів на людину з боку 

природного середовища, штучного житлового та робочого середовища, 

соціального середовища, а також кризового внутрішнього середовища самої 

людини з метою їх корекції і нейтралізації, для підвищення адаптивних 

здібностей людини та виникла необхідність повороту від негативності - до 

позитивністі.  

Об'єктом досліджень і практики повинні стати сильні сторони людини, 

її творчий потенціал, здорове функціонування окремої людини і людської 

спільноти подолання віктимності та стати менш вразливою до дії 

різноманітних зовнішніх агресивних чинників, сформувати життєздатні 

смисложиттєві установи, реалізувати в повній мірі свої спроможності, гнучко 

та ефективно діяти в складних життєвих ситуаціях.  

Метою та завданням нашого дослідження стало: на основі огляду 

літератури: провести аналіз наукових джерел і виявити зв'язок між 

несприятливими факторами які обумовлюють схильність до віктимізації та 

розвиток віктимної поведінки серед юнаків, та типами темпераменту серед 

студентів психологів першого курсу; виявити зв'язок між фактором 

віктимності та типами темпераменту серед студентів психологів першого 

курсу; провести аналіз специфіки коригуючих впливів для подолання 

віктимності молодій людині та стати менш вразливою до дії різноманітних 

зовнішніх агресивних чинників, сформувати життєздатні смисложиттєві 

установи, реалізувати в повній мірі свої споможності, гнучко та ефективно 

діяти в складних життєвих ситуаціях. 

Виконаний аналіз літературних джерел показав, схильність до 

віктимної поведінки та розвиток віктимної поведінки, накладає відбиток 

актуальної діяльності, а саме процес професійного становлення. 

Проведений аналіз показав, що найбільш схильними до віктимної 

поведінки типами темпераменту виявилися меланхолічний, холеричний і 

сангвінічний типи. Так, для холериків найбільш характерні агресивні і 

некритичні типи поведінки, для сангвініків більш властиво гіперсоціальна 

поведінка, для меланхоліків притаманне некритична і залежна поведінка. 

Аналіз різних підходів до розуміння віктимності розглядає певні 

віктимологічні поняття, механізми прояву віктимної поведінки, програми 

профілактики і корекції віктимності серед певних верств суспільства. 

Отже, аналіз специфіки особистісних детермінант, які характеризують 

віктимну і невіктимну особистість, щодо подолання віктимності, не дають 

стійкого позитивного результату у вирішенні проблеми віктимності в силу 

того, що вони не враховуються психологічні особливості особистості юнаків 

та дівчат віктимного та невіктимного типів. 

Тому, розроблені в даному напрямку спеціалізовані програми можуть 

дозволити молодій людині стати менш вразливим до дії різноманітних 
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зовнішніх агресивних чинників, сформувати життєздатні смисложиттєві 

установи, реалізувати в повній мірі свої спроможності, гнучко та ефективно 

діяти в складних життєвих ситуаціях.  

 

УДК 341.225.5 
 

КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАЦЮ У МОРСЬКОМУ 
СУДНОПЛАВСТВІ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО 

ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ МОРЯКІВ 
 

К.В. Єйнікова, 
доцент О.В. Логінов 

Одеський національний морський університет  
 

Дослідження Міжнародного союзу судновласників (МСС) визначають 

число моряків у всьому світі понад 1,5 млн. Міжнародне бюро праці (МБП) 

визначило ще більшу кількість – понад 2 млн. чоловік. У зв’язку з високим 

ступенем мобільності й універсальності праця моряків має міжнародний 

характер. Отже, і трудові правовідносини, які виникають в даній сфері також 

потребують врегулювання на міжнародному рівні. 

Головну роль у прийнятті та застосуванні міжнародних трудових норм 

відіграє Міжнародна організація праці (МОП), що була створена у 1919 р. та 

є спеціалізованою установою ООН. Так, варто вказати на такі міжнародно-

правові акти МОП, спрямовані на захист праці моряків: Конвенція № 73 

«Про медичний огляд моряків», Конвенція № 109 «Про заробітну плату, 

робочий час на борту суден та склад суднового екіпажу», Конвенція № 134 

«Про запобігання виробничим нещасним випадкам серед моряків», 

Конвенція № 178 «Про інспекцію умов праці та побуту моряків», Конвенція 

№ 179 «Щодо найму і працевлаштування моряків»  тощо. 

Однак, численні, роздроблені, не скоординовані, а деколи невідповідні 

одна одній морські конвенції МОП, не дивлячись на юридичну цінність 

основного їх змісту з часом виявилися неефективними. З огляду на це, 23 

лютого 2006 р. в м. Женева на 94-й (морській) сесії Міжнародної конференції 

праці була прийнята Конвенція про працю у морському судноплавстві (MLC-

2006). Нова Конвенція об’єднала і узгодила з вимогами сьогоднішнього дня 

положення 36 конвенцій.  

Станом на 2019 рік MLC-2006 ратифікувало 90 країн, України серед 

них, на жаль, немає.  

На сьогодні вказана Конвенція відіграє виняткове значення в системі 

міжнародно-правового захисту трудових прав моряків на універсальному 

рівні. У науці міжнародного права акцентується увага на комплексному 

характері зазначеної Конвенції, що одержала назву «Міжнародний білль про 

права моряків», оскільки вона узагальнює та систематизує раніше прийняті 

МОП міжнародно-правові норми щодо захисту праці даної категорії осіб. 
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УДК 656.071.4 
 

АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  
ПОРТОВИХ ОПЕРАТОРІВ УКРАЇНИ 

 
В.О. Желєзова, 

к.е.н., доцент С.В. Онешко 
Одеський національний морський університет 

 

Важливими передумовами успішного управління підприємством у 

ринковій економіці є стратегічне та оперативне планування, організація та 

аналіз інформаційного процесу та звітності перед керівництвом. У стані 

постійно зростаючої конкуренції на ринку, наявності різноманітних ризиків, 

які можуть негативно вплинути на процеси господарювання, все більше 

виникає необхідність та важливість контролю – процесу експертної 

підтримки керівництва при прийнятті бізнес-рішень. Важливим фактором 

безперебійної та стабільної роботи підприємства є наявність достатньої 

кількості грошових коштів для фінансування його діяльності, тому особливо 

актуальним і важливим є управління, контроль стану розрахунків. Провідне 

місце при організації цієї роботи займають результати аналізу процесу 

розрахунків. Все це дозволяє оцінити організацію фінансового контролю на 

підприємстві. Ефективна організація розрахунків сприяє нормальному 

функціонуванню суб’єкта господарювання. Ефективне управління 

дебіторською заборгованістю є життєво необхідним, оскільки її рівень 

безпосередньо впливає на надходження грошових коштів. В свою чергу, 

управління кредиторською заборгованістю пов’язано з проведенням 

статичного та динамічного аналізу її формування та погашення, що напряму 

впливає на величину грошових потоків суб’єкта господарювання. 

Важливого значення має співвідношення темпів росту дебіторської та 

кредиторської заборгованості – визначення індексу випередження. Порів-

няний аналіз темпів росту дебіторської та кредиторської заборгованостей 

державних портових операторів України наведено у таблиці 1. 

За даними аналітичної таблиці 1 визначено, що практично по всім 

державним портовим операторам індекс випередження дорівнює менше 

одиниці, що свідчить про збільшення темпів росту кредиторської 

заборгованості більш швидкими темпами, ніж темп росту дебіторської 

заборгованості. Протилежна ситуація спостерігається по ДП 

«Маріупольський МТП», ДП «Миколаївський МТП» та ДП «СК «Ольвія» – у 

підприємств оплата кредиторської заборгованості відбувається повільніше. 

Враховуючи, що співвідношення дебіторської та кредиторської 

заборгованості необхідно бути приблизно на одному рівні, дане правило не 

дотримується по всім державним портовим операторам України. 
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Таблиця 1 

 

Аналіз темпів росту дебіторської та кредиторської заборгованостей 

державних портових операторів України у 2017-2018 рр. 

 

Назва підприємства 
Дебіторська 

заборгованість, % 

Кредиторська 

заборгованість, % 

Індекс 

випередження 

ДП «Бердянський морський 

торговельний порт (МТП)» 81,0 88,8 0,912 

ДП «Білгород-Дністровський МТП» 102,1 157,4 0,649 

ДП «Ізмаїльський МТП» 60,4 62,2 0,971 

ДП «Чорноморський  МТП» 144,8 167,5 0,865 

ДП «Маріупольський МТП» 57,8 48,7 1,187 

ДП «Миколаївський МТП» 178,4 99,5 1,792 

ДП «Одеський МТП» 121,1 159,1 0,761 

ДП «СК «Ольвія» 96,1 49,1 1,956 

ДП «Ренійський МТП» 56,6 161,7 0,350 

ДП «Скадовський МТП» 93,9 130,2 0,721 

ДП «Усть-Дунайський МТП» 85,0 182,3 0,466 

ДП «Херсонський МТП» 89,9 300,6 0,299 

ДП «Южний МТП» 181,1 185,0 0,979 

Джерело: розраховано з використанням [1] 

 

На теперішній час основними завданнями підвищення ефективності 

розрахунків для підприємств портової діяльності можливо сформулювати 

наступним чином: 

– вибір та обґрунтування методів оцінки фінансових потоків, оптимізації 

фінансових ресурсів, вартості підприємства, структури капіталу; 

– оцінка впливу стану розрахунків на поточний фінансовий стан, 

виявлення причин та факторів, що оказують вплив на відхилення від 

рекомендованих значень або негативних тенденцій; 

– відстеження та розробка програмних продуктів, які дозволяють 

прискорити розрахунок показників, необхідних для прийняття рішень; 

– оцінка ефективності фінансових рішень та швидкість реагування на 

зміни функціонування підприємства під впливом загроз та кризових 

ситуацій. 

Виходячи із перелічених завдань, можливо зробити висновок, що стан 

розрахунків, як елемент системи управління, є дієвим інструментом для 

своєчасності виявлення «проблемних областей» при функціонуванні 

підприємств портової діяльності. 
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УДК (1-731.3) 
 

ДУНАЙСЬКИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК:  
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ 

 

А.О. Житомирська, 
канд. географ. наук, доцент М.Є. Даус 

Одеський національний морський університет 
 

29 червня відзначається міжнародний день Дунаю. Дунай – найбільша 

річка Західної Європи (довжина 2960 км, площа басейну 817 тис. км2). У 

межах водозбору річки повністю або частково розташовано 19 країн. 

Дельта Дунаю – друга за величиною річкова дельта в Європі. 

Найбільша її частина припадає на Румунію, решта поділена між Україною та 

Молдовою. Тут, на території більш як у 400 тисяч гектарів, тісно переплетені 

між собою різноманітні екологічні системи. Через свою винятковість на 

початку 90-х років дельта Дунаю була оголошена природною пам’яткою 

ЮНЕСКО. 

Метою роботи є дослідження історії створення, проблем та можливих 

шляхів розвитку Дунайського біосферного заповідника (ДБЗ). 

Дана тема актуальна, тому що заповідник є екологічним серцем Східної 

Європи, а також одним із найбільших водно-болотних угідь з водними 

каналами, очеретами, численними озерами, луками, болотами, затопленими 

лісами, пісками і залишками степів, і відіграє велику роль у збереженні 

біологічного різноманіття нашої держави і світу. ДБЗ є об’єктом природної 

спадщини країни. 

За даними екологічного паспорту Одеської області Дунайський 

біосферний заповідник – це об’єкт ПЗФ загального державного значення. 

Його площа 51547,9 га, у т. ч. 23380,6 га надано в постійне користування. 

Для ДБЗ встановлено диференційований режим охорони і 

використання природних комплексів згідно функціонального зонування 

території: заповідна зона, зона регульованого заповідного режиму, буферна 

зона, зона антропогенних ландшафтів [1].  

Виділені проблеми дельти Дунаю – це промислове риболовство та 

мисливство на території заповідника, випас домашньої худоби, 

судноплавства по Кілійському гирлу. 

Рішенням Міжнародного координаційного комітету програми 

ЮНЕСКО «Людина і біосфера» від 9 грудня 1998 р. заповідник включений 

до складу світової мережі біосферних резерватів у складі білатерального 

румунсько-українського біосферного резервату «Дельта Дунаю». 
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УДК 658 
 

ПРОЕКТИ ЄС В РАМКАХ ПІДТРИМКИ МАЛОГО  
ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

А.І. Загородня, 
ст. викладач М.А. Ветошнікова, 

Одеський національний морський університет 
 

Розвинутий малий та середній бізнес (МСБ) - це ознака прогресивної 

економіки. Серед усіх підприємств України МСБ складає 99,8% який 

створює 59% доданої вартості, що перевищує аналогічні показники Польщі 

та Німеччини. Однак у проте в цих країнах МСБ забезпечує державі більше 

50% ВВП, а в Україні лише 15%. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило Стратегію 

розвитку МСБ в Україні. Вона передбачає, що український МСБ повинен 

наростити обсяги реалізації, прибутки та частку у валовій доданій вартості.  

Європейський Союз підтримує розвиток МСБ в Україні. Яскраві ідеї та 

можливості співпраці пропонують проекти в рамках ініціатив та програм ЄС: 

EU4Business, COSME, Горизонт 2020.  

Програма «EU4Business» охоплює 43 проекти в країнах Східного 

партнерства, які реалізуються на регіональному та двосторонньому рівнях. 

Програма «EU4Business» надає наступні можливості:  

 кредити в національній валюті, фінансування інвестицій, пов’язаних 

з експортом, а також підтримка жінок-підприємниць та стартапів;  

 проведення бізнес-консультацій та тренінгів з експорту;  

 надання консультативних послуг, консалтингової та технічної 

підтримки. 

Програма «COSME» допомагає МСБ посилювати конкуренто-

спроможність. Бюджет програми COSME до кінця 2020 складає 2,3 млрд 

євро (для Ураїни доступно 900 млн євро). Мета цього проекту - вирішити 

проблеми в сфері малого і середнього підприємництва, які пов'язані з 

доступом до фінансування, виходом на нові ринки та вдосконаленням 

внутрішніх бізнес-процесів; вдосконалити пріоритетні сфери національної 

економіки (IT-сфера, туризм, галузі промисловісті). 

Програма «ГОРИЗОНТ 2020» є найбільшею програмою ЄС з 

фінансування наукових досліджень та інноваційних розробок, ризикованих, 

але радикально інноваційних ідей з високим потенціалом розвитку в ЄС та за 

його межами.  

Необхідна державна підтримка підприємців та супроводження до 

певного моменту стійкості та стабільності розвитку МСП, тобто надавати ім 

консультації, організовувати освітні заходи тощо. 

 

 

https://issuu.com/mineconomdev/docs/short_sme_strategy_apr2017_revas
https://issuu.com/mineconomdev/docs/short_sme_strategy_apr2017_revas
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УДК 656.62:656.66 
 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ДУНАЙСЬКОГО КРУЇЗНОГО ТУРИЗМУ 

 
Т.Е.Закарянц, 

викладач С.С. Боровик 
Одеський національний морський університет 

 

Щорічний попит на круїзи по річках Європи привів до розширення 

круїзної індустрії, що у свою чергу вплинуло на об'єми перевезень пасажирів.  

У період з 2014 по 2019 об'єм перевезень пасажирів на Верхньому 

Дунаї під прапором України збільшився з 2,5 % до 4,5 %. Проте, із-за 

збільшення відсотка перевезених пасажирів під прапорами країн що не 

входять в ДК (до 68,6 %), такий показник є досить низьким.  

Україна може скористатися досвідом країн з розвиненою річковою 

інфраструктурою і перейняти їх методи дії. Так, в ЄС існує комплекс 

стандартів експлуатаційної сумісності великих судноплавних шляхів 

«Класифікація європейських внутрішніх водних шляхів», яка може 

послужити зразком для розвитку річкового флоту. 

Круїзний туризм - дуже конкурентний ринок в Європі. Безліч 

туроператорів і судновласників мають круїзні лайнери, які повністю 

задовольняють потреби туристів  і, звичайно, вони збирають найбільшу 

маржу. Наш старий флот хоч і використовується по максимуму, але ніяк не 

може приносити таких же вигод у фінансовому вираженні.  

Також, безперечною є необхідність створення глибоководного 

судноплавного каналу в українській частці Дунаю. Будівництво каналу в 

гирлі гирла Швидке не дає повного і остаточного рішення проблеми 

морського судноплавства в дельті Дунаю. Створення глибоководного 

судноплавного каналу в українській частці Дунаю є необхідною умовою 

ефективного функціонування ЧАО «Українсько-дунайське пароплавство» і 

дунайських портів України.  

Саме тому цей сегмент вимагає значних вкладень і модернізацій як 

самого пароплавства, так і усіх супутніх систем для того, щоб в майбутньому 

не лише окупати себе, але і приносити відповідний доход. 
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УДК 656.611.2 
 

МІСЦЕ ТА РОЛЬ УПРАВЛІННЯ  
В МОРСЬКОМУ СУДНОПЛАСТВСТВІ  

 
С. В. Зброжек, 

к.т.н., доцент Д.О. Вишневський 
 Одеський національний морський університет 

 
Найбільша кількість аварійно небезпечних ситуацій на судні виникає 

через погану комунікацію чи координацію дій між працівниками, а не з 

причин відмов техніки або відсутності знань і навичок у екіпажу. Спільними 

причинами цього є: розломи в комунікації працівників (непорозуміння, 

розрив зв'язку); завантаженість малозначущими технічними питаннями; 

помилки в делегуванні повноважень для розв’язку завдань (відмова від 

делегування повноважень, нездатність делегування); помилки у визначенні 

відхилень від норми в операційних (виконавчих) процедурах (відмова від їх 

виявлення, неможливість визначення). Щоб виключити ці причини і 

вирішити проблему, в судноплавстві як і в інших сферах багато уваги 

приділяється ефективному управлінню, що відіграє ключову роль в 

організації трудової діяльності. Це лише підкреслює важливість управління в 

транспортному процесі. 

Управління в сфері водного транспорту в даний час здійснюється за 

трьома основними напрямами: 

- управління державним сектором галузі морського і річкового 

транспорту - підприємствами, що діють на госпрозрахунковій основі (морські 

торгівельні порти, судноремонтні заводи, державні судноплавні компанії і т. 

п.); 

- управління підприємствами, установами та організаціями, діяльність 

яких пов'язана із забезпеченням безпеки судноплавства, суден, портів і 

портових споруд («Держгідрографія», ДП «Дельта-лоцман», лоцманські 

служби морських торгівельних портів, ДП «Морком», ДП «Морська аварійно 

рятувальна служба», Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків, 

підприємства морських і внутрішніх водних шляхів, наукові установи і т. п.); 

- організація наглядової діяльності в галузі морського і річкового 

транспорту (Держфлотінспекція, Регістр судноплавства України, інспекції 

державного портового нагляду). 
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УДК 519.67 
 

АНІМАЦІЇ В МАТЕМАТИЦІ 
 

І.С. Земляр, 
к.ф.-м.н., доцент Ю.О. Григор'єв 

Одеський національний морський університет 
 

В даній роботі продовжено тему про створення анімацій графіків 

математичних функцій. Анімації застосовують в електронних навчальних 

курсах, вони  допомагають учням наочно засвоювати деякі поняття. 

В роботі [1] анімації графіків створювались в програмі "Maxima". Мета 

нашої роботи – навчитись будувати анімації не тільки графіків, точок, але й 

їх позначень. Для цього ми скористались програмою "Yanush". Однією із 

властивостей цієї програми є можливість зв’язувати точки рисунку з їх 

найменуваннями. 

Розглянемо означення дотичної до лінії в заданій точці. 

Дотичною до лінії у заданій точці 
0

M  називається граничне положення 

січної, проведеної через задану точку 
0

M  і сусідню точку M , при умові, що 

сусідня точка M  наближається до даної точки 
0

M  вздовж лінії (рис.1). 

 
Рис. 1 

 

Проілюструємо це означення анімацією. 

Лінію задамо графіком функції  
 

26 0.1y x  . 

 

Візьмемо на ній задану точку ( )0
7;11M -  і сусідню точку ( )2;5,6M . 

Проведемо через ці точки січну, її рівняння має вигляд 

 

  0.5 7 1.1y x   .                                           (1) 
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Запишемо рівняння дотичної до лінії в точці 
0

M : 
 

  1.4 7 1.1y x   .                                                 (2) 
 

Рівняння (1) і (2) відрізняються лише кутовими коефіцієнтами. Щоб 

повернути пряму 
0M M  навколо точки 

0
M  до суміщення її з дотичною, 

потрібно кутовий коефіцієнт прямої (1) поступово збільшувати від 0.5 до 1.4. 

Реалізуємо це збільшення додаванням до кутового коефіцієнта прямої (1) 

величини 0.03$; 

 (0.5 0.03$) 7 1.1y x    . 

 

Тут $ змінюється від 0 до 30 з кроком 1, що відповідає 31 кадру на екрані 

монітору. Затримку між кадрами ми визначили 120 мсек. 

Далі потрібно забезпечити рух точки ( )2;5,6M  разом з її позначенням 

вздовж параболи до точки ( )0
7;11M - . В пікселях на екрані монітору 

координати цих точок будіть наступними: ( )0
110;272M , ( )290;362M , а 

рівняння параболи буде мати вигляд: 
 

 
2

370 0.005 250y x   . 
 

Запишемо це рівняння в параметричному вигляді  
 

290 6 , 370 0.005(40 6t)x t y      
 

для того, щоб t  змінювалось так само, як раніше $. 

Результат нашої роботи можна переглянути за посиланням [2] і 

порівняти його з результатом, який був отриманий раніше в іншій програмі  

[3]. 

Створеною анімацією оновлені дистанційні математичні курси нашого 

університету [4]. 

 

УДК 004.35+004.42 
 

ОГЛЯД ДАТЧИКІВ ПОЗИЦІОНУВАННЯ  
ДЛЯ ПЛАТФОРМИ ARDUINO 

 
В.В. Іванер, 

ст. викладач Д.В. Кутяков 
Одеський національний морський університет 

 

Сфера робототехніки поступово розвивалася протягом десятиліть, іноді 

стрімко. Щомісяця виробляються  тисячі різних промислових роботів. Зараз  

виділяють наступні групи роботів: військові, космічні, побутові, андроїди. 
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В робототехніці для будь-якого робота виділяють шість завдань: 

1. Переміщення - пересування в будь-якому середовищі 

2. Орієнтація - усвідомлювати своє місце розташування 

3. Маніпуляція - вільно маніпулювати предметами навколишнього 

середовища 

4. Взаємодія - контактувати з собі подібними 

5. Комунікація - вільно спілкуватися з людиною 

6. Штучний інтелект - робот повинен самостійно вирішувати як йому 

виконати команду людини 

Одною з найважливіших задач є орієнтація робота в просторі. Робот 

може орієнтуватися в просторі за допомогою датчиків, сенсорів, відеокамер, 

так само він може мати здатність "бачити" в інфрачервоному діапазоні, 

вловлювати ультразвукові коливання і сприймати теплове випромінювання. 

В работі розглянуті наступні датчики орієнтації: 

• Ультразвуковий датчик відстані HC-SR04, який використовує 

ехолокацію для визначення відстані до об'єкта. Його діапазон вимірювання 

становить від 2 до 400см. Але його точність залежить від температури і 

відстані до об’єкту. 

• Різні GPS модулі, наприклад GY-NEO6MV2. Він використовує спосіб 

визначення координат місця за вимірюваннями дальності до орієнтирів-

супутників. Швидкість оновлення місця розташування дорівнює 5Гц. 

• Модулі з гіроскопом і акселеметром, наприклад GY-521 на чіпі 
MPU-6050, який завдяки спільному використанню акселерометра і 
гіроскопа дозволяє визначити рух тіла в тривимірному просторі. 
Частіше всього його використовують в мобільних пристроях і 
квадрокоптерах. 

Отже, розглянуті датчики грають важливу роль у нашому житті, ми 

використовуємо їх майже кожен день – мобільний телефон(GPS модуль), 

квадрокоптер (гіроскоп і акселеметр) та парктронік(ультразвуковий датчик 

відстані). Вони також займають важливе місце у сучасній робототехніці і 

дозволяють роботам ставати все досконаліше. 

 

УДК 347.961 «653» 
 

ІНСТИТУТ НОТАРІАТУ В ДОБУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ  
 

О.В. Іваніщенко, 
к.і.н., ст. викладач О.В. Осипенко 

Одеський національний морський університет 
 

В добу Середньовіччя в процесі становлення правових держав по всій 

Європі, виникла необхідність до розвитку певних галузей права, не винятком 

стало і торгівельне право, якому сприяла досить розвинена систему 

нотаріату. Саме в містах Iталії нотаріат набув тих ознак, які він має дотепер у 

межах нотаріату латинського зразка в Європі.  
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Статути окремих італійських міст (Рим, Болонья, Генуя) завершили 

організацію інституту нотаріату в тому вигляді, якому він був реципійований 

країнами Європи, встановили вимоги до нотаріусів, їх повноваження, 

відповідальність за службові злочини. Загальними вимогами до нотаріуса 

були: особиста свобода; досягнення віку, передбаченого законом; бездоганна 

поведінка; юридична освіта і практичне знання нотаріальної справи; згода 

корпорації на призначення особи нотаріусом.  

Основною функцією нотаріусів, окрім участі в засіданнях судових i 

адміністративних органів як секретарів, було складання різноманітних актів і 

документів між приватними особами і видача копій із нотаріальних актів.  

Нотаріуси утворювали нотаріальну корпорацію, яку очолювали виборні 

представники. Корпорації нотаріусів брали активну участь в управлінні 

містом, істотно впливали на міське життя. В свою чергу, органи 

самоврядування контролювали діяльність корпорацій окремих нотаріусів, 

забезпечували її законність.  

Наприклад, міські статути встановлювали покарання за службові 

злочини нотаріусів. Згідно зi статутами м. Болоньї, за одноразову підробку 

документів передбачалося звільнення з посади ув’язнення, а за підробку 

декількох документів - смертна  кара через спалення на вогнищі. Інститут 

нотаріату, розвинений в італійських містах, був реципійований Францією у 

XII ст., Німеччиною – у XIV ст.  

Отже, проаналізувавши вище написане, можна зробити висновок, що 

інституту нотаріату феодальної Європи засвідчує, що нотаріальна діяльність 

пустив глибоке коріння та досяг повного розвитку лише в італійських містах, 

де був сприятливий ґрунт, підготовлений римським правом і об'єктивними 

потребами розвитку економіки. 

 

УДК 656.61.052.4 
 

ОПТИМАЛЬНИЙ ФІЛЬТР КАЛМАНА 
 

Є.О. Івасів, 
к. ф.- м. н., доцент Л.І. Кусік 

Одеський національний морський університет 
 

За алгоритмом ПМНК (послідовний метод найменших квадратів) більш 

точно знаходять оптимальні координати, ніж традиційним методом 

найменших квадратів. 

Випадкові процеси похибок числення і похибок обсервації описуються 

трьома характеристиками: математичним сподіванням, дисперсією і 

автокореляційною функцією. Автокореляційна функція визначає (АКФ) 

коефіцієнт кореляції між наступними і попередніми значеннями випадкового 

процесу, тому, знаючи попередні значення випадкового процесу, можна 

передбачити подальші. Автокореляційна функція і містить в собі інформацію 

про цей зв'язок. 
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Уявімо, що замість счислімих координат в методиці ПМНК будемо 

використовувати передбачені координати. При точному прогнозуванні 

похибки числення, передбачені координати співпали б з істинними, але це 

неможливо. Однак, використовуючи інформацію про автокореляції процесу 

похибок числення, можна прогнозувати ці величини з деякою точністю. 

Лінійне прогнозування похибок числення здійснюють за допомогою 

коефіцієнтів ii , які розраховують з АКФ, тобто для прогнозування похибок 

числення використовують модель похибок, отриману на основі апріорної 

інформації про вид і параметри АКФ. Таким чином,  

 

11 11 1

22 22 2

0 0

0 0

n c

n c

n c

c v
X CV

w w c v

 



        
              

        
        (1) 

 

Тут передбачена похибка числення nX , пов'язана з попередньою CX  

коефіцієнтом  , що залежать від виду автокореляційної функції і t  - 

інтервалу часу між послідовними моментами визначення місця. Тому перший 

доданок у формулі і є прогноз похибки числення. Другий доданок визначає 

неточність моделі. Це моделювання шуму числення. Шум числення - це 

абсолютно некорельований процес (вся кореляція врахована в матриці  ) з 

дисперсією, яка дорівнює квадрату СКП числення. Таким чином, в 

конкретний момент часу до передбачення додається випадкова величина, що 

має дисперсію, що залежить від інтервалу часу t . Коефіцієнти   і C  

визначають ваги обох складових. При сильної кореляції процесу похибок 

числення і малих інтервалах їх передбачення t  коефіцієнт C  дуже малий, і 

відповідно похибка моделі незначна. При малої кореляції і значних 

інтервалах передбачення - навпаки (через зростання другого доданка) вага 

першого доданку мала і похибка передбачень більша. 

Формулу для прогнозування коваріаційної матриці знаходимо з 

формули (1), застосовуючи операцію математичного сподівання до обох 

частин рівності: 

 

     cM X M M CV     , 

 

звідки  

 
T

n cP P Q   ,                                                          (2) 

 

де nP , nP  - коваріаційні матриці похибок передбачених і счислімих 

координат, . Q  - коваріаційна матриця шуму похибок числення. Таким чином 

вираз (2) моделює динаміку коваріаційної матриці похибок числення на 

основі інформації в АКФ. Після того як отримані передбачені координати і 

коваріаційна матриця їх похибок, можна використовувати локальну систему 
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координат з початком в  ,n n    і розрахувати оптимальні координати за 

алгоритмом ПМНК, де слід вважати, що 1i nP P  , 0iP P , 0iX X , 1i nX X  . 

Такий рекурентний алгоритм знаходження ймовірності місця з часом 

діє все точніше і точніше. Вимірювальна інформація накопичується в міру 

роботи фільтра, і вага передбачених координат стає все вище. При цьому, як 

видно з формули, коефіцієнт посилення поступово зменшується, тобто 

враховуються вимірювання все з меншою вагою. На відміну від ПМНК в 

фільтрі використовуються більш точними. Відповідно всі передбачених 

координат вище, ніж вага числення, тому вага оптимальних координат, 

знайдених за допомогою оптимального фільтру Калмана, вище, ніж вага 

оптимальних координат, визначених за допомогою ПМНК. 

 

УДК 811.11’373 
 

АБРЕВІАЦІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ  
ЯК ЗАСІБ СЛОВОТВОРУ  

 
Є.О. Івасів, 

к.т.н., ст. викладач О.І. Шерстюк 
Одеський національний морський університет 

 

Питання стосовно ролі скорочень упродовж останнього часу 

викликають у сучасній англійській мові значний інтерес. 

На сьогоднішній день дослідження, що стосуються проблем абревіації, 

зокрема питання структури слова і його значення, є досить фрагментарними, 

а як наслідок – скорочені лексичні одиниці в багатьох відношеннях 

залишаються загадкою, адже їх доводиться розглядати під специфічним 

кутом зору. 

Скорочення як специфічне мовне явище в сучасних мовах привертало 

увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників, зокрема сучасний 

американський лінгвіст Ч. Леард вважає, що скорочення слів може бути 

викликане різноманітними причинами, такими як «ощадливістю в мові, 

лінню і навіть глибоким почуттям протесту». 

Отже, розрізняють наступні види абревіатур.  

Ініціалізми – послідовність початкових літер, наприклад:  FMC – 

Federal Maritime Commission, ISPS – The International Ship and Port Facility 

Security, GPS – Global Positioning System. 

Акроніми – послідовність звуків, позначених початковими літерами, 

які читаються як звичайне слово. Крім того, виокремлюють гомо-

акроніми (які за формою співпадають зі звичайним словом, інколи 

семантично пов'язаним з об'єктом, назва якого скорочується) наприклад: 

ECDIS – Electronic Chart Display and Information System, IALA –  International 

Association of Lighthouse Authorities, ІМСО – Intergovernmental Maritime 

Consulting Organization, ROS – Remaining on Board. 
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Фонологічні абревіації – у них семантика об'єкта, назва якого 

скорочується, закладена в самій формі, наприклад: ICU – I See You, тощо. 

Складені початком кількох слів: DAMFORDET – Damages for Detention. 

Скорочення поділяються на: 

          апокопи – відсікання кінцевого елемента слова: ad <- advertisement; 

соп <- conservative; doc <- doctor; 

          аферези – відсікання початкового елемента слова: phone <- telephome; 

bus <- omnibus; copter <- helicopter; zine <- magazine; 

          синкопи – відсікання центральної частини слова: comms -

 communications; specs - spectacles; maths - mathematics; змішані – відсікання 

початкового та кінцевого елементів: flu <- influenza; fridge <-refrigerator.  

Зважаючи на викладене вище, варто зауважити, що прогрес неминуче 

впливає й на утворення нових лексичних одиниць, зокрема за останні 

десятиліття в англійській мові виникла величезна кількість абревіатур та 

абревіатурних одиниць, які потребують глибокого вивчення та аналізу. 

  

УДК 656.031.52 

 
ПОРТОВІ ЗБОРИ У СВІТІ І В УКРАЇНІ  

 
В.С. Кальчева, 

ст.викладач М.С. Вільшанюк  
Одеський національний морський університет 

  
У розвинутих економіках чітко простежується тренд до зменшення та 

спрощення зборів. Наприклад, два найбільші порти Європи – Роттердам та 

Антверпен – мають лише три значні  збори, які сплачуються Портовій 

адміністрації, у той час як буксирування та лоцманські послуги сплачуються 

приватним компаніям.  

Розмір портових зборів установлюється Кабінетом Міністрів України. 

Використання портових зборів допускається виключно за їх цільовим 

призначенням. 

Українські порти отримують дохід  від 14 до 20 зборів. Структура 

основних портових зборів лише частково відповідає світовій практиці. 

Зокрема, корабельний збір, буксирування, лоцманська проводка  та 

санітарний збір є стандартними зборами. Але канальний збір менш 

поширений в інших країнах, у той час як сім інших – адміністративний, 

система регулювання руху суден, плата капітану порту, плата за охорону та 

портову інформацію, закриття вихідних клапанів – є нетиповими. 

Існує достатньо багато фактів про те, що збори в українських портах чи 

не найвищі в світі. 

Експортери насипної продукції також підтвердили, що українські 

портові збори значно перевищують портові збори країн - конкурентів. 
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Українські експортери платять удвічі більше за своїх конкурентів з інших 

країн та у сім разів більше ніж у найбільш конкурентоздатних портах. 

Менші суховантажі, утім, не завжди повинні сплачувати набагато 

більше у портах України, аніж у інших портах світу; двоє з український 

портів (Нібулон та Миколаїв) у чотири рази дорожчі за європейські порти. 

Але Одеса, наприклад, дорожча лише на 45%. 

Причина у тому, що більш ніж половину портових зборів на Нібулоні 

та у Миколаєві становлять канальний збір та буксирування, що зумовлено 

розташуванням портів у кінці довгих каналів. 
 

УДК 004.021 
 

ФРАКТАЛЬНА ГРАФІКА  
 

Ф. Карiмова,  
ст. викладач В.I. Стародуб  

Одеський національний морський університет 
 

Ще кілька років назад уся графіка розділялася на растрову й векторну, 

але останнім часом  стали окремо розглядати фрактальну графіку. 

Фрактальна графіка - графіка, яка описана математичними формулами 

комплексних змінних. Її головна особливість - самоподоба. На міжнародних 

наукових конгресах часто продають листівки й показують відеофільми, що 

містять фрактальні зображення гір, води, різних комп'ютерних візерунків. 

Що ж таке фрактали? 

Перші ідеї фрактальної геометрії виникли в 19 столітті. Кантор за 

допомогою простою рекурсивної (повторюваної) процедури перетворив 

лінію в набір незв'язаних крапок (так звана пил Кантора). Він брав лінію й 

видаляв центральну третину й після цього повторював те ж саме з  

відрізками, що залишилися. Пеано намалював особливий вид лінії. Для її 

малювання Пеано використовував наступний алгоритм. На першому кроці 

він брав пряму лінію й заміняв її на 9 відрізків довгої в 3 рази меншої, чим 

довжина вихідної лінії. Далі він робив те ж саме з кожним відрізком  лінії, що 

вийшов. І так нескінченно . Її унікальність у тому, що вона заповнює всю 

площину. 

 

 
 



 95 

Фрактал - математична множина, що володіє властивістю самоподоби, 

тобто  однорідності в різних шкалах виміру (будь-яка частина фрактала 

подібна  усієї безлічі цілком). У математиці під фракталами розуміють 

множини крапок в евклідовому просторі, що мають дробову метричну 

розмірність, або метричну розмірність, відмінну від топологічної, тому їх 

слід відрізняти від інших геометричних фігур, обмежених кінцевим числом 

ланок. Так, лінія має розмірність 1, коло - 2, а розмірність фрактала 

перебуває між 1 і 2. Класичний приклад фрактала - безліч Мандельброта, яке 

описано формулою 

 Zn+1 = KZn
2 + 1, де К = const.  

Бенуа Мандельброт - батько сучасної фрактальной геометрії й слова 

фрактал. Працюючи в ІBM математичним аналітиком, він вивчав шуми в 

електронних схемах, які неможливо було описати за допомогою статистики. 

Поступово зіставивши факти, він прийшов до відкриття нового напрямку в 

математиці - фрактальної геометрії.  

Сам Мандельброт вивів слово fractal від латинського слова fractus, що 

означає розбитий (поділений на частині). І одне з визначень фрактала - це 

геометрична фігура, що полягає із частин, і яка може бути поділена на 

частині, кожна з яких буде представляти зменшену копію цілого (принаймні, 

приблизно).  

Як тільки Мандельброт відкрив поняття фрактала, виявилося, що ми 

буквально оточені ними. Фрактальні злитки металу й гірські породи, 

фрактальні розташування галузей, візерунки листів, капілярна система 

рослин; кровоносна, нервова, лімфатична системи в організмах тварин, 

фрактальні річкові басейни, поверхня хмар, лінії морських узбереж, гірський 

рельєф... 

Художники і аніматори, вивчивши принципи фрактальної геометрії 

стали імітувати реалістичні природні форми в комп'ютерній графіці. Вони 

стали візуалізувати реалістичне зображення природних ланшафтів в своїх 

стрічках. Наприклад, вони за допомогою математичних формул малюють 

цілком впізнавані пейзажі без натурних зйомок. Це дозволяє реалізовувати 

нові технології в цій і подальшій кіноіндустрії (як художньої так і наукової).   
  

    
 

За останні півстоліття життя, завдяки науковим відкриттям, стала 

стрімко розвиватися. Фрактали стали займати в цьому розвитку гідне місце. 

Так, наприклад, антена стільникового телефону, зроблена за фрактальним 

малюнком, має більш високий ККД і покриває набагато ширший частотний 
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діапазон в порівнянні з класичними рішеннями. Крім того, форма антени у 

вигляді кривої фракталу дозволяє істотно зменшити геометричні розміри. 

Ідеї фрактальної тематики застосовуються в радіофізики, радіотехніки, 

обробці багатовимірних сигналів, поширенні радіохвиль, електродинаміки, 

радіометеорологія, теорії управління тощо. 

Подальший розвиток фрактальних алгоритмів сприятиме розвитку 

комп'ютерної техніки та інформаційних технологій. 

 

УДК 681.867 
 

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 
СУДНОВИМИ КОТЛАМИ 

 
С.О. Кібаков,   

ст. викладач В.М. Машін 
Одеський національний морський університет 

 

Розглянуті системи управління котлом. Найбільш оптимальний варіант 

управління – мікропроцесорні системи.  

Мікропроцесорні системи  це обчислювальні або керуючі системи, 

побудовані на основі мікропроцесорних засобів, які можуть застосовуватися 

автономно або вбудовуватися в керований об’єкт. 

Мікропроцесорна система являє собою функціонально закінчений 

виріб, що складається з одного або декількох пристроїв, головним чином з 

мікропроцесора і/або мікроконтролера. 

Мікропроцесорна система створюється в результаті розробки 

комплексу програмно-апаратних засобів. Проектування апаратної частини 

зводиться до компонування системи з типових модулів: центрального 

процесорного елемента, різних видів пам'яті, адаптерів, контролерів і 

зовнішніх пристроїв. Ключовою проблемою при проектуванні 

мікропроцесорних систем була і залишається проблема розробки 

програмного забезпечення. 

Мікропроцесорний пристрій (МПП) являє собою функціонально і 

конструктивно закінчений виріб, що складається з декількох мікросхем, до 

складу яких входить мікропроцесор; воно призначене для виконання певного 

набору функцій: отримання, обробка, передача, перетворення інформації і 

керування. 

У даній роботі була розроблена мікропроцесорна система управління 

судновими котлами, та проведення аналізу надійності роботи системи. Для 

реалізації завдання використовувалася програма LOGO! Soft Comfort V7.0, 

для програмування логічних контролерів LOGO II.  

Дана розробка може застосовуватися для проектування універсальних 

систем управління паровими судновими котлами на всі типи морських та 

річкових суден. 
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УДК 681.586 
 

СУДНОВІ ЄМНІСНІ ДАТЧИКИ 
 

О.М. Клімов, 
М.П. Павленко, 

к.фіз.-мат.н., ст.викладач В.І. Цацко, 
Одеський національний морський університет 

 

Розглянуті ємнісні суднові датчики рівня. Ці датчики є 

перетворювачами параметричного типу, в яких зміна вимірюваної величини 

перетворюється в зміну ємності конденсатора. Потім спеціальна схема 

перетворює ємність конденсатора у граничний сигнал датчика. У 

найпростіших датчиках це зазвичай мультівібратор, перетворювач «частота 

(або шпаруватість)-напруга» і компаратор. Іноді, якщо зміна ємності в 

відповідь на вплив невелика, доводиться ставити схеми на мікроконтролерах, 

які займаються автопідстроюванням чутливості і нуля датчика. 

Датчики рівня на суднах призначені для вимірювання як рідких, так і 

сипучих речовин.   

Датчики застосовують для виявлення, підрахунку і позиціонування 

металевих і неметалевих об'єктів, а також для контролю рівня рідини і 

сипучих речовин в резервуарах. 

У порівнянні з індуктивними датчиками ємнісні безконтактні вимикачі 

мають переваги:  

реєструють електропровідні і діелектричні матеріали в твердому, 

порошкоподібному або рідкому стані: скло, кераміку, пластмасу, деревину, 

папір, картон, олія, воду, хімічні речовини; 

працюють через неметалеві матеріали (наприклад, пластмасу або скло) 

при контролі рівня наповнення резервуара. 

 

УДК 164 
 

ВНЕСОК Л. БЕРТАЛАНФІ ДО ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ 
 

О.Р. Кобзаренко, 
к. е. н., доцент Л.А. Павловська 

Одеський національний морський університет 
 

Людвіг фон Берталанфі (1901-1972) - австрійський біолог-теоретик, 

натурфілософ, видатний представник теоретичної біології першої половини 

XX ст.; учений, що займався фундаментальним дослідженнями в області 

біофізики, фізіології, психології, ракових захворювань. 

Людвіг фон Берталанфі у кінці 20-х - початку 30-х років сформулював 

ряд принципів дослідження живих об'єктів як відкритих систем, тобто як 
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цілісної безлічі взаємозв'язаних елементів, що знаходяться в процесі 

безперервного обміну із зовнішнім середовищем речовиною і енергією. 

У 30-і ж роки у своїх усних виступах він зробив узагальнення цієї 

концепції, сформулювавши завдання побудови "загальної теорії систем" - 

міждисциплінарній наукової області, яка ставить своєю метою розробку 

принципів дослідження систем будь-якого роду і будь-якої складності. 

Проте, інтелектуальний клімат в науці того періоду не сприяв прихильному 

прийому цих ідей, і Берталанфі відклав публікацію матеріалів по загальній 

теорії систем до кращих часів. 

Згодом Л. Берталанфі, К.Боулдінг (економіст), Р.Джерард (фізіолог) і 

А. Раппопорт (математик і біолог) стали засновниками нового системного 

руху в науці. Зародження цього руху, як пізніше згадував Боулдінг, 

відбувалося під час бесід чотирьох учених за обіднім столом. У 1954 р. вони 

заснували «Суспільство розвитку загальної теорії систем» (з 1957 р. – 

«Суспільство загальних системних досліджень»), і Берталанфі був його віце-

президентом.  

Центральним поняттям загальної теорії систем є поняття системи. 

Берталанфі розглядав систему як комплекс взаємопов'язаних елементів. 

Загальна теорія систем вивчає різні види систем, структуру систем, процеси 

їх функціонування і розвитку, організацію компонентів структурно-

ієрархічних рівнів, і багато що інше. 

У 1960-ті рр. Берталанфі зробив уточнення своєї концепції, і, 

зокрема, розрізнив два основні види загальної теорії систем: теоретичну та 

прикладну. Сфери застосування теоретичної загальної теорії систем, які 

визначив Берталанфі: кібернетика, теорія інформації, теорія ігор, теорія 

рішень, топологія, факторний аналіз. Прикладна область загальної теорії 

систем включає, згідно Берталанфі, методологічні дисципліни: 

системотехніку (Systems Engineering), дослідження операцій (Operations 

research), інженерну психологію (Human Engineering). У рік своєї смерті за 

внесок у розвиток фундаментальної науки Берталанфі був висунений на 

Нобелівську премію.  

 

УДК 331.45 
 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ 
 

З.П. Коротіна, 
ст. викладач О.В. Котенко 

Одеський національний морський університет 
 

Актуальність теми безпеки і гігієни праці в даний час визначається тим, 

що в Україні існує досить складна ситуація в сфері охорони праці, життя і 

здоров’я людини. Адже сьогодні велика кількість працівників офіційно не 
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працевлаштовані, що призводить до втрати можливості законного захисту їх 

прав. 

Охорона життя і здоров’я людини є пріоритетним напрямком 

соціальної політики держави. Спільними законами України, які визначають 

основні положення з охорони праці, є Конституція України, Закон України 

«Про охорону праці», Кодекс Законів про працю (КЗпП), Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування».  

За даними Фонду соціального страхування України рівень виробничого 

травматизму та професійної захворюваності в країні вказує на якість 

організації охорони праці. Аналіз нещасних випадків свідчить, що в Україні 

протягом останніх п’яти років загальна кількість нещасних випадків, 

пов’язаних з виробництвом, зменшилась на 60,5 %, або в 2,5 рази, а кількість 

нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних з виробництвом 

– на 44,7 %, або в 1,8 рази.  

Але є ряд галузей народного господарства де травматизм і 

профзахворюваність ще на досить високому рівні. Йдеться про добувну 

промисловість, транспорт і сільське господарство. Всього, за підрахунками 

експертів, щорічні економічні втрати України в сфері охорони праці 

становлять близько 60 млрд гривень. Страхові експерти Фонду соціального 

страхування України відзначають, що більша кількість нещасних випадків 

сталися через невиконання правил з охорони праці та посадових обов’язків. 

Проблеми травматизму та профзахворюваності вказують на системні 

порушення підприємств з організації охорони і гігієни праці. Власники 

підприємств не завжди сумлінно розробляють заходи щодо забезпечення 

нормальних умов праці і попередження професійних захворювань. Тому 

робочі стають заручниками становища і змушені виконувати свої обов'язки 

перебуваючи в незадовільною виробничому середовищі. 

Щоб змінити ситуацію фахівці Фонду ведуть профілактичну роботу на 

підприємствах країни. З метою надання роботодавцям постійної допомоги у 

вирішенні питань збереження здоров’я людини і забезпечення безпеки праці 

протягом року страховими експертами надано 34525 консультацій з питань 

охорони праці та страхування від нещасних випадків.  

Також нагадаємо про норми чинного законодавства України, які 

зобов’язують кожне підприємство, кожного роботодавця 0,5 % від розмірів 

фонду заробітної плати виділяти на охорону праці. Це один з аспектів 

профілактики виробничого травматизму, який може знизити показники 

нещасних випадків у виробничому середовищі.  

Інша проблема, на якій акцентують увагу страхові експерти з охорони 

праці – це офіційні трудові взаємовідносини роботодавця і працівника, 

оскільки оформлення трудових відносин з роботодавцем це не тільки 

фінансова стабільність, але і гарантія створення безпечних умов праці. 

Відповідно, якщо роботодавець буде слідувати Статтям Кодексу Законів про 

працю, тоді на його підприємстві будуть створені здорові і безпечні умови 

праці, дотримані вимоги охорони праці.  
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Страхові експерти з охорони праці відзначають, що на тих 

підприємствах де введені міжнародні стандарти «Системи управління 

охороною праці», щорічно фіксується різке зниження рівня травматизму і 

професійної захворюваності. А умови праці стають максимально 

наближеними до європейських.  

Інший важливий момент – це оформлення трудових відносин у 

встановленому законодавством порядку та офіційне отримання заробітної 

плати, що забезпечує державний захист громадян не тільки від незаконного 

звільнення, а й надає гарантовану безпека і оптимальні умови праці.  

Таким чином, ми вважаємо, що з метою створення безпечних і 

сприятливих умов праці в кожному структурному підрозділі, на кожному 

робочому місці керівник підприємства (власник) повинен створити систему 

управління охороною праці (СУОП) і забезпечити її ефективне 

функціонування. 

Зокрема, на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб 

роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового 

положення, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним 

органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці. 

На підприємстві з кількістю працюючих до 50 осіб функції служби 

охорони праці можуть виконувати (за сумісництвом) особи, які мають 

відповідну підготовку. Якщо ж на підприємстві кількість працюючих менше 

20 осіб, для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися 

сторонні фахівці (на договірних засадах), які мають відповідну підготовку.  

Така служба створюється на підприємствах, в установах і організаціях 

незалежно від форми власності та виду діяльності для виконання правових, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і 

лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним 

випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці. 
 

УДК 338.48 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ГОТЕЛІ М. ОДЕСА 
 

К. В. Косяковська, 
к.е.н., доцент А.М. Іванов 

Одеський національний морський університет 
 

Сьогодні в готельному господарстві дуже важливою є 

концептуальність закладів розміщення. Кожен готель повинен мати «власне 

обличчя» і бути неповторним серед інших. Саме це є кроком для 

конкурентоспроможності закладу.  

За допомогою нестандартних дизайнерських рішень в оформленні 

готелів вирішується відразу кілька завдань. По-перше, оригінальний готель 

буде користуватися підвищеною увагою туристів, по-друге, помітно 
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знижуються витрати на PR і рекламу. Господарі таких готелів продають не 

стільки зручність, скільки концепцію та враження.  

Існує безліч різновидів класифікацій та видів концептуальних готелів. 

Можна розподілити концептуальні готелі за критеріями, а саме - за 

історичним походженням, місцем розташування, способом пересування, 

комфортністю, спеціалізованою функцією, еко-складовою, індустріальним 

способом використання приміщення, екстремальністю, національним та 

релігійним походженням та за будівельними матеріалами. Приклади 

зазначених типів концептуальних готелів, які мають місце в Україні, 

наведено у табл. 1. 

 

Таблиця 1 

 

Приклади концептуальних готелів м. Одеса 

 

Вид Приклад 

Історичний готель «Бристоль», «Пасаж», «Моцарт», «Лондонська»  

Бутік-готель «Фредеріко Коклен», «Джоконда», «Де Волан» 

Арт-готель «Айвазовський», «Поет», «Женева» 

СПА-готель «М-1», «Скопеллі», «Марістела Морська Резиденція», 

«Арк-СПА», «Аркадія Плаза», «Кадор СПА», «Гранд 

Марін» 

Дизайн-готель «UNO Design Hotel», «Фредеріко Коклен» 

Готель-дельфінарій «Немо» 

Медико-

відновлюючий готель 

Готелі при санаторіях, клініках 

Бізнес-готель Панорама де Люкс», «Каліфорнія», «Лондон»», 

«Чорне море», «Марлін» 

 

Джерело: власна розробка на основі [1]. 

 

Розвиток концептуальних готелів в місті Одеса відбувається з першого 

погляду не так активно як в інших країнах, але, провівши дослідження сфери 

концептуальних готелів, можна сказати, що в м. Одеса є достатньо цікавих 

засобів розміщення, серед яких переважають СПА, бізнес-готелі та медико-

відновлюючі. 

Для виходу туристичної галузі України та міста Одеса  із складної 

соціально-економічної ситуації, необхідно створити умови для покращення 

роботи підприємств готельного бізнесу. Також необхідним є створення 

законодавчої бази і підтримки з боку держави. Створення комфортних умов 

функціонування дасть поштовх до розвитку українського ринку послуг у 

майбутньому. 
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УДК 681.586 
 

СУДНОВІ ІНДУКТИВНІ ДАТЧИКИ 
 

 П.А. Кравець, О.В. Савостьянов, 
к.т.н., ст.викладач Д.Ю. Криворучко 

Одеський національний морський університет 
 

Індуктивний датчик - це безконтактний індуктивний вимикач реагує на 

наближення металевих об'єктів. Іншими словами, такий датчик дозволяє 

виявити металевий об'єкт на деякій відстані, не стикаючись з ним. 

Основною відмінною особливістю індуктивних датчиків є їх нечутливість до 

неметалічних об'єктів. Виняток становлять такі матеріали як ферити.  

Також до важливих пріоритетів можна віднести: спрацьовування тільки 

на метал і абсолютна нечутливість до інших матеріалів (наприклад, на 

відміну від ємнісних датчиків); можливість розпізнавання різних груп 

металів; довговічність, завдяки відсутності механічного впливу і зносу, 

простоту конструкції, настройки і монтажу, стабільність і надійність, 

стійкість до забруднень, доступне і недороге рішення задач, можливість 

роботи з чорними і кольоровими металами, а також сплавами. 

Такі властивості дозволяють застосовувати індуктивні датчики для 

автоматизації різних технологічних процесів в найширшому спектрі галузей 

промисловості. 

Індуктивні датчики на судах застосовують для: виявлення, підрахунку, 

визначення положення, швидкості і переміщення металевих об'єктів. 

Розглянуті параметри і характеристики індуктивних датчиків типів ISB, ISN, 

ISAN морського виконання. 

 

УДК 656.6 
 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ  
РОЗВИТКУ ВОДНОГО ШЛЯХУ Е-40 

 
К.А. Кравченко,  

к.т.н., доцент Д.О. Вишневський  
Одеський національний морський університет 

 
Водний шлях Е-40 має багату історію розвитку починаючи з 1655 року. 

У нинішній час Дніпровсько - Віслянський водний шлях Е-40:  Гданськ - 

Варшава - Брест - Пінськ - Мозир - Київ - Херсон є магістральним згідно 

Європейської угоди. Підраховано, що відновлення E-40 дозволить суттєво 

збільшити щорічний вантажопотік. Це збільшить товарообіг між Польщею, 

Білоруссю і Україною. А ще E-40 забезпечить значну економію часу для 
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перевізників в Європі. Недоліки водного шляху по відношенню до 

залізничного та автомобільного: 

1) сезонне обмеження. Пояснюється це тим, що річки, за якими, власне, 

проводиться переміщення можуть замерзати в певний період року. 

2) обмежена номенклатура вантажів (навалочні, наливні, проектні). 

3) при аваріях, ризик для екології та економіки, особливо під час 

перевезення нафтопродуктів, дуже великий. 

Проект відновлення міжнародного водного шляху Е-40 підтриманий на 

національному рівні у всіх країнах - учасницях. Крім цього, важливість 

проекту визнана на міжнародному та європейському рівні. Даний проект є 

першим кроком на шляху до поліпшення транспортного сполучення в 

регіонах.  

У довгостроковій перспективі, відновлення водного шляху Дніпро - 

Вісла дозволить Україні інтегруватися в логістичні схеми перевезень, які 

будуть мати величезне значення як для регіональної так і світової торгівлі. Є 

значна кількість переваг розвитку і капіталовкладень в даний водний шлях. 

Нижче наведено найбільш важливі та вагомі з них: 

1) відновлений водний шлях дозволить перевозити до 4 млн. тонн 

вантажів щорічно, що забезпечить значне зростання торгових потоків. 

2) воднотранспортне з'єднання Е-40 також буде сприяти 

багатосторонній торгівлі між країнами Європи. 

3) інвестицій в сучасну логістичну інфраструктуру в регіонах Польщі, 

Білорусії та України призведуть до створення нових робочих місць. 

4) Регіони посилять свою роль «торгівельних воріт» в Європу і 

Євразію. 

 

УДК 656.076.3 
 

БЕРБОУТ-ЧАРТЕРНА ОРЕНДА,  
ЯК МОЖЛИВІСТЬ ПОДАЛЬШОГО ПРИДБАННЯ СУДНА 

 

О.С.Красовська, 
к.е.н., доцент Н.В.Судник 

Одеський національний морський університет 
 

На даний час Україна фактично перестала бути країною яка  здатна 

приймати  участь у транспортуванні  експортно-імпортних вантажів своїми 

морськими суднами, тому як  їх практично немає. В той же час можна 

констатувати, що Україна розполагає  доволі сучасними морськими  портами, 

з потужною технічною базою, котрі здатні забезпечувати  операції  по 

завантаженню і розвантаженню  морських і  океанських сучасних  суден  

різної  спеціалізації  і  вантажності. Вищенаведені факти говорять  про те, що 

для відродження в  даний час морського  флоту Україні необхідні ретельні 

планові розробки відбудовування  вітчизняного  флоту. Об'єкт дослідження – 
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робота балкерних суден на умовах бербоут-чартераної оренди з подальшим 

викупом. 

А для цього потрібно буде  вирішати  такі основні задачі: 1) для яких 

вантажів, що перевантажують  українські  порти  доцільно використовувати  

судна, що будуть орендуватися на  умовах  бербоут - чартера;  2)  судна якої 

спеціалізації і яких характеристик доцільно  орендувати для перевезення 

даних вантажів; 3) на яких умовах ефективніше орендувати судна для  таких 

перевезень та чи  окупляться  судна   при  їх  подальшому  придбанні.   

Практично єдиною можливістю відновлення флоту є довгострокова оренда з 

правом подальшого  придбання. В статті  розглядаються  придбання по такій 

схемі: балкера  дедвейтом  50000 тон і вартістю 41000000 дол. США. Судно 

буде  орендуватися  на  умовах  бербоут-чартера  і  оперуватися на 

перевезеннях окатишів з порта  Південий   в  Китай, порт  Шанхай , а  потім 

після  переходу в баласті  до  Індійського  порту  Кочин  приймати  вантаж 

бокситів і доставляти його  до  українського  порта  Дніпро-Бузький. 

Розглядається три варіанта схем і умов оренди судна, котрі  відрізняються 

можливими  термінами  оренди і  відповідною  орендною  ставкою. Одержані 

на  цьому  для   3-х  схем    відповідні  значення  показника  NPV такі: перша 

- 32663,6 тис. дол. США; друга – 28384,0 тис. дол. США;  третя – 20462,1 тис. 

дол. США. На підставі  цих  даних найбільш ефективною  є  перша  схема  

кредитування з терміном  оренди  6  років. Економічний  ефект  проектних  

рішень оцінюється такими показниками. 

 
УДК 371.1 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО ПРОСТОРУ  
В ОФІСНИХ ПРИМІЩЕННЯХ 

 
А.М. Крецул, 

к.т.н., доцент В.М. Палагута 
Одеський національний морський університет 

 
У світі поширюється офісна практика «чистих столів»: коли в 

приміщенні немає нічого, крім найнеобхіднішого. Навіть фотографій чи 

милих особистих дрібничок. На думку компаній, які впроваджують такий 

підхід, політика «чистих столів» підтримує робочий простір у чистоті, 

організованості і професійності, тому є корисною. 

Група дослідників вирішила перевірити, чи це справді так. Науковці 

вирішили поекспериментувати і подивитися, як офісне середовище впливає 

на працьовитість і як люди в ньому почуваються. 

Психологи Алекс Гаслав і Крег Найт облаштували прості офіси. 

Найняли на роботу людей, які мали проводити в офісах годину і виконувати 

адміністративну роботу. Перевіряти документи, наприклад. 
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Експерименти провели у 4 різних офісах. Перший був «скромним»: 

чистий стіл, крісло, що обертається, олівець і папір. Вчені швидко зрозуміли, 

що чистота простору гнітить. 

Другий офіс мав ті ж елементи, що і перший. Його назвали 

«збагаченим», бо він був прикрашений декором. Великі принти 

демонстрували фотографії рослин. В офісі були декілька живих рослин у 

горщиках. У «збагаченому» приміщенні продуктивність працівників була 

вищою, ніж у «скромному». Вони також краще почувалися. 

Останні два офіси були облаштовані так само, як і другий. Але мали 

різницю у підходах до працівників. 

Найуспішніший офіс дослідники назвали «уповноваженим». Учасників 

попросили розставити принти і рослини в офісі так, як вони хотіли. 

Працівники могли забрати їх взагалі, щоб офіс був повністю «чистим». Сенс 

у тому, що вирішували самі працівники, а не їхні керівники. 

Найважче людям було у четвертому офісі – «безправному». Спочатку 

вчені попросили облаштувати офіс, розставивши принти і рослини на свій 

смак. Але коли працівники це зробили, дослідники повернулися і почали 

повертати все на попередні місця. 

«Уповноважений» офіс мав великий успіх: продуктивність тут була на 

30 % вищою, ніж у «скромному» офісі і на 15 % вищою, ніж у 

«збагаченому». «Збагачений» офіс мав середній результат, а «безправний» 

понижував продуктивність і моральний дух. 

Психологи попросили учасників відповісти на ряд запитань. 

Наприклад, як би вони оцінили офіс, у якому працювали. 

Учасникам сподобався «уповноважений» офіс, вони ненавиділи 

«скромний» і «безправний», скаржачись, що їм було нудно чи навіть 

відчували психологічний дискомфорт. 

Якщо учасникам не подобався офіс, починала не подобатись і 

компанія, і їм не подобалось завдання, яке вони мали виконувати. 

Тому облаштований фізичний простір точно має значення. Декорації – 

картини, рослини – роблять працівників щасливішими і продуктивнішими. 

Але є щось важливіше за сам дизайн: люди, які його створили. Найкращий 

варіант – це дати працівникам право облаштувати свій робочий простір 

самим. Найгірше – це дати їм обіцянку автономності, а потім порушити її. 

Психолог Робер Соммер підтвердив результати цього дослідження, 

оскільки його робота дала ті ж результати. Він роками порівнював «важкі» і 

«м’які» архітектурні простори: як ті, які люди могли змінити, так і ті, які ні. 

«Важкі» простори: де не відчиняються вікна, не можна змінити світло і 

кондиціонування, де крісла прикуті до своїх місць і не рухаються. По суті, це 

в’язниця. Але цей тип в’язниці поширений у школах, різних публічних 

місцях, і робочих офісах. 
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УДК:159.9378.3:159.923.31:616.61:611.9 
 

ЗНАЧЕННЯ СТРЕСУ У ФОРМУВАННІ ПСИХОСОМАТИЧНИХ 
РОЗЛАДІВ У ПЛАВСОСТАВУ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

 
З.А. Крохмаль,  

канд. психолог. наук, доцент С.М. Бондаревич,  
Одеський національний морський університет 

 

Професія моряка це - специфічний спосіб життя, до якого потрібно 

бути готовим і фізично, і морально. Дослідження умов роботи на морі 

дозволили виділити зовнішні і внутрішні стреси які зумовлюють 

несприятливі фактори. Явища, вплив і інші процеси, пов'язані з діяльністю 

людини на морі викликають небажані наслідки для здоров'я людини. 

Так, за даними вчених всі чинники, об'єднані в загальне поняття 

«суднова середовище», протягом тривалого часу надають несприятливу дію 

на організм людини і можуть викликати тривалу стресову ситуацію, що 

сприяє розвитку психосоматичних порушень. 

До основних факторів стресу відносяться: відносна соціальна ізоляція, 

відсутність важливих відносин; інформаційний голод; недозавантаження 

аналізаторів в умовах судновий ізоляції (сенсорна депривація); неможливість 

задоволення ряду психофізіологічних потреб; стресори при взаємодії 

безпосередньо з робочим середовищем судна (вібрації, випромінювання, 

загазованість, штучне освітлення, шум і т.д.) стресори від взаємодії із 

замкнутою соціально-психологічної середовищем екіпажу; сімейно-побутові 

чинники стресу; постійна напруга від підвищеної відповідальності (загроза 

травм, аварій, піратських захоплень); різні непереборні стрес-чинники на 

зразок зміни часових поясів, загроза штормів і тайфунів; недостатність 

рухової активності (гіпокінезія і гіподинамія). Подібна специфіка роботи 

призводить до того, що адаптаційні сили організму виснажуються і 

починаються збої на рівні нервової, імунної, ендокринної, травної, 

сексуальної, опорно-рухової систем. 

У спробі подолати наслідки хронічного стресу люди іноді намагаються 

використовувати неефективні методи: алкоголь, транквілізатори, седативні 

препарати, які дають ілюзію уявного полегшення, але самі по собі є 

додатковою проблемою. 

Автоматизація судноводіння, на думку вчених, істотно змінила умови і 

характер праці судноводіїв. Впровадження сучасних автоматизованих систем 

управління супроводжується скороченням штату екіпажу. Одночасно з цим 

йде процес суміщення професій, розширення кола функціональних обов'язків 

моряків. У відсутності науково-обгрунтованих режимів праці та відпочинку 

при мінімальному укомплектуванні штату навантаження на екіпаж істотно 

зростає і, як наслідок, формується швидкий розвиток втоми. З втомою 

безпосередньо пов'язано порушення працездатності, підвищення ризику 



 107 

хронічних захворювань і чутливості людей до дії несприятливих чинників, 

прискорене старіння організму, що в свою чергу може позначитися на 

безпеці судноплавства. 

Тому, дослідники звертають увагу, що, такі детермінанти як: 

навколишнє середовище, конституціональні особливості, спадковість і 

індивідуально-психологічні особливості особистості стають каталізатором 

багатьох психосоматичних розладів. 

Таким чином, дослідження вчених, як вітчизняних, так і зарубіжних, 

базувалися на вивченні зв'язку між психосоматичними розладами і обміном 

речовин, нервовою системою і порушенням функціонування внутрішніх 

органів.  

В результат аналізу наукових джерел виявлено, що психосоматичні 

розлади, це відображєння прояв порушень у функціонуванні всього 

організму людини. 

Дані дослідження можуть служити для різних завдань діагностики, 

профілактичного і корекційного впливу, при синтезі систем управління 

здоров'ям для створення моделей діагностично-терапевтичних процесів 

різних видів психосоматичних порушень. 

 

УДК 656.078:338.48 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ  
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

І.С. Кружкова, 
к.е.н., доцент О.В. Воркунова  

Одеський національний морський університет 
 

У даній роботі було досліджено питання фінансового планування на 

підприємствах портової діяльності. 

Особливе значення якості фінансового планування на підприємствах 

зростає. Фінансовий план підприємства взаємопов'язаний з іншими 

аспектами планування господарської діяльності підприємства у морської 

галузі. 

Однак сьогодні необхідно враховувати вплив зовнішнього середовища 

на підприємства, особливо підприємства морської галузі. Це відбувається 

тому, важливим аспектом – глобальна економічна криза призвела до спаду 

виробництва, що не може не позначитися на ефективності функціонування 

підприємств морської галузі. 

Метою управління фінансами підприємства є в кінцевому рахунку 

забезпечення і підтримання його фінансової стійкості в довгостроковій 

перспективі.  
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Для кожного конкретного підприємства можна сформулювати систему 

вимог (у вигляді набору кількісних параметрів), яким має задовольняти дане 

підприємство, щоб бути фінансово стійким.  

Фінансове планування – це процес визначення обсягу фінансових 

ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання 

згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства у 

плановому періоді. 

У бізнес-плані розрізняють два види фінансового планування: 

стратегічне і тактичне. 

Стратегічний (перспективний) фінансовий план – це форма реалізації 

цілей і завдань підприємства, стратегії інвестицій і передбачуваних 

накопичень [3]. Основа стратегічного фінансового планування, що є однією з 

комерційних таємниць підприємства, визначення потреби в капіталі для 

здійснення підприємницької діяльності. 

Тактичний фінансовий план – це річний баланс доходів і витрат 

підприємства.  

В умовах інфляції фінансові плани складаються на квартал і 

коригуються з урахуванням індексу інфляції. Мета складання фінансового 

плану – ув'язка доходів підприємства з необхідними витратами.  

Основними дохідними статтями фінансового плану є прибуток, 

амортизаційні відрахування, банківські позики та інші доходи і надходження; 

основними статтями витрат – податкові відрахування, витрати на капітальні 

вливання, кошти на погашення банківських позичок і відсотків по нім і 

приріст оборотних коштів, відрахування в цільові фонди та інші витрати та 

відрахування. 

Однак не завжди рівень рентабельності є безперечним цільовим 

орієнтиром. Важливим аспектом на приклад, для підприємств морської галузі 

є фінансова стійкість, що також враховує інтереси і очікування інших груп 

власників – власників ресурсів, наданих підприємству, і його кредиторів, які 

зацікавлені в реальної платоспроможності, яка забезпечує повернення 

наданих ними підприємству ресурсів і оплат підприємством вартості 

використання цих ресурсів. 

Для виявлення причин цих змін і в цілому змін фінансової стійкості 

підприємства за аналізований період необхідно проаналізувати фінансові 

результати діяльності підприємства за цей період, а також основні фондові 

потоки. пов'язані з поточною виробничо-збутовою діяльністю, і операціями з 

оборотними активами, з капіталовкладеннями і капітало- вилученнями (тобто 

операціями з необоротних активів, їх придбанням і реалізацією) і з 

фінансуванням (тобто операціями з власним капіталом і позиковими 

зобов'язаннями, їх залученням і погашенням). 

Таким чином, розумне управління фінансами підприємства, як у 

фінансовому плануванні, так і при проведенні фінансового аналізу з 

необхідністю передбачає врахування інтересів усіх груп власників наданих 

підприємству ресурсів – як акціонерів, так і кредиторів, до яких можна 
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віднести банки, постачальників та підрядників, бюджет і позабюджетні 

фонди, персонал та ін.  

Для підприємств морської галузі характерні різні бізнес-процеси, що 

виконуються різними структурними підрозділами. Однак досить часто на 

підприємстві використовують централізовану організаційну структуру, що 

також є базою для формування фінансових планів підприємств.  

Однак більш ефективним є формування фінансової структури, що 

враховує здатність підрозділів впливати на фінансові результати, для 

підвищення ефективності роботи для підприємства можливо використати 

дивізіонну структуру. 

Згідно з проведенним дослідженням, оцінка на базі фінансових 

показників не зовсім об’єктивна. На наш погляд оцінювати процес 

фінансового планування необхідно не тількі з позиції збільшення рівня 

фінансових показників, а також з позиції організаційних аспектов процесу. 

 

УДК 681.586 
 

СУДНОВІ ДАТЧИКИ КУТУ ПОВОРОТА 
 

А.В. Кулініч, О.С. Сороченко, 
к.т.н., доцент С.М. Дранчук 

Одеський національний морський університет 
 

Розглянуті датчики куту повороту (енкодери) – устрої, які призначені для 

перетворення куту повороту обертового об’єкта (вала) у цифрові або 

аналогові сигнали. Вони широко застосовуються у сервоприводах. 

Розглянуті датчики, що за способом видачі інформації підрозділяються на 

накопичуючі (інкрементні) та абсолютні (позиційні). 

Розглянуті датчики, які підрозділяються за принципом дії на: 

- оптичні; 

- резистивні; 

- магнітні; 

- індуктивні; 

- механічні. 

Розглянуті переваги і недоліки різних типів датчиків куту повороту, що 

використовуються на суднах. Показано, що внаслідок брязкоту контактів 

механічні датчики недоцільно застосовувати на суднах, бо це веде до 

невірного розрахунку. 

Наведений зрівняльний аналіз датчиків вітчизняних та закордонних 

виробників за діапазоном та похибками вимірювань, габаритними розмірами, 

вартістю. 
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УДК 364.254.656.61 
 

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ  
НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ 

 
М.С. Куринський, 

ст. викладач С.В. Заяц 
Одеський національний морський університет 

 
Найбільша кількість надзвичайних ситуацій, особливо із загибеллю 

людей, припадає на транспорт що свідчить про високу потенційну 

небезпечність транспорту як галузі господарства. Щорічно в Україні 

транспортом загального користування перевозиться понад 900 мільйонів 

тонн вантажів (в тому числі велика кількість небезпечних ) понад 3 мільярди 

пасажирів. На морський і річковий транспорт припадає близько 14%. 

Можливий ризик для безпеки життя людини на морських транспортних 

засобах значно вищий, ніж на авіаційних та залізничних видах, але нижчий, 

ніж на автомобільних. В світовому морському транспорті щорічно зазнають 

аварії понад 8000 кораблів і гине з них понад 200 одиниць. Безпосередньої 

небезпеки для життя під час аварії зазнають понад 6000 чоловік, з яких 2000 

гине. Основними причинами загибелі кораблів є посадка на рифи, зіткнення з 

іншим судном або із палями мостів, перекидання, пожежі, витікання 

небезпечних речовин, порушення правил експлуатації та безпеки, помилкові 

дії команди та інше. Складна обстановка може виникнути при 

швидкоплинності аварійної ситуації, особливо у відкритому морі. Раптове 

перекидання корабля чи його надмірний крен призводить до того, що 

пасажири втрачають шанси на спасіння і потрапляють в надзвичайно складну 

ситуацію. Зниження рівня безпеки перевезення пасажирів і вантажів на 

водному транспорті в Україні в останні роки визначалось: збільшенням числа 

порушень правил водіння суден, технічної експлуатації, зниженням якості 

ремонту, зупинкою будівництва суден нового покоління. Середній вік суден 

– 22 роки, а за останні 11 років Чорноморське пароплавство не закупило 

жодного судна. Зараз десятки морських суден з екіпажами без засобів 

існування знаходяться в іноземних портах, що може привести до виникнення 

надзвичайних ситуацій на цих суднах. Таким чином, техногенні аварії та 

катастрофи на морському і річковому транспорті зумовлюють надзвичайні 

ситуації зі значними соціально екологічними та економічними збитками. 

Виникає необхідність захисту людей від дії шкідливих та небезпечних 

факторів, проведення рятувальних, невідкладних медичних та евакуаційних 

заходів, а також ліквідації негативних наслідків. 
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УДК 656.614.3.073.436 
 

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ  
ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗРІДЖЕНОГО ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

 
М.С. Куринський, 

кандидат хімічних наук, доцент М.В. Шестакова 
Одеський національний морський університет 

 

Транспортування морем зрідженого природного газу завжди була лише 

невеликою часткою всієї індустрії природного газу, яка вимагає великих 

вкладень в розробку газових родовищ, заводів зі скраплення, вантажних 

терміналів і сховищ. Як тільки перші судна для перевезення зрідженого 

природного газу були побудовані, і показали себе досить надійно, то зміни в 

їх конструкції та ризики, що виникають були небажані як для покупців, так і 

для продавців, які були основними особами консорціумів. 

На початку 1950-х років розвиток техніки зробив можливим морське 

транспортування зрідженого природного газу на великі відстані. Першим 

судном для перевезення зрідженого природного газу став переобладнаний 

суховантаж «Marlin Hitch», споруджений у 1945 році, в якому вільно стояли 

алюмінієві танки з зовнішньою теплоізоляцією з бальси. Суховантаж був 

перейменований в «Methane Pioneer», і в 1959 році здійснив свій перший рейс 

з 5000 куб. м вантажу з США до Великобританії. Незважаючи на те, що вода, 

що проникла в трюм, намочила бальсу, судно працювало досить довго, поки 

не стало використовуватися як плавуче сховище. 

У 1969 році, перше спеціальне судно для перевезення зрідженого 

природного газу було побудовано в Великобританії для здійснення рейсів з 

Алжиру в Англію, яке отримало назву «Methane Princess». Газовоз мав 

алюмінієві танки, парову турбіну, в котлах якої можна було утилізувати 

метан, що википав. Вантажомісткість цього судна складала 34500 м3 метану. 

Розміри газовозів відтоді змінилися незначно. У перші 10 років 

комерційної діяльності вони збільшилися з 27500 до 125000 куб. м і надалі 

виросли до 216000 куб. м. Спочатку газ, що спалювався, обходився 

судновласникам безкоштовно, так як через відсутність УПЗГ (установка 

повторного зрідження газу) його треба було викидати в атмосферу, а 

покупець був однією зі сторін консорціуму. Доставити якомога більше газу, 

не було основною метою, як сьогодні. Сучасні контракти, включають 

вартість спаленого газу, і це лягає на плечі покупця. З цієї причини, 

використання газу як палива або його зрідження стали основними причинами 

нових ідей в суднобудуванні. 

Перші судна для перевезення зрідженого природного газу мали 

вантажні танки типу Conch, але вони не набули широкого поширення. Всього 

було побудовано шість суден з цією системою. Вона базувалася на 

призматичних самопідтримуючих танках, зроблених з алюмінію з ізоляцією з 

бальси, яка в подальшому була замінена поліуретановою піною. При 
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будівництві суден великого розміру до 165000  куб. м, вантажні танки хотіли 

зробити з нікелевої сталі, але ці розробки так і не втілилися в життя, так як 

були запропоновані більш дешеві проекти. 

Перші мембранні ємності (танки) були побудовані на двох суднах- 

газовозах в 1969 році. Одна була виконана зі сталі товщиною 0,5 мм, а інша з 

рифленої нержавіючої сталі товщиною 1,2 мм. В якості ізоляційного 

матеріалу використовувався перліт і ПВХ блоки для нержавіючої сталі. 

Подальший розвиток в процесі змінив конструкцію танків. Ізоляція була 

замінена на бальсу і фанерні панелі. Також вже була відсутня і друга 

мембрана з нержавіючої сталі. Роль другого бар'єру грав триплекс з 

алюмінієвої фольги, який покривався склом з обох сторін для міцності. 

Але найбільшу популярність отримали танки типу «MOSS». Сферичні 

ємності цієї системи були запозичені у суден, що перевозять нафтові гази і 

дуже швидко набули поширення. Причинами такої популярності є 

самопідтримуюча дешева ізоляція і спорудження, окреме від судна. 

Недоліком сферичного танка є необхідність охолоджувати велику масу 

алюмінію. Норвезька компанія «Moss Maritime» – розробник танків типу 

«MOSS», запропонувала замінити внутрішню ізоляцію ємності 

поліуретановою піною, але це поки не втілено в життя. 

До кінця 1990-х років, конструкція «MOSS» була домінуючою в 

будівництві вантажних танків, але в останні роки, у зв’язку зі зміною цін, 

майже дві третини замовлених газовозів мають мембранні танки. 

Мембранні танки будуються тільки після спуску газовоза на воду. Це 

досить дорога технологія, а також займає досить тривалий час спорудження – 

1,5 року. 

Так як основними завданнями суднобудування на сьогоднішній день є 

збільшення вантажомісткості при незмінних розмірах корпусу і зменшення 

вартості ізоляції, в даний час для суден, що перевозять зріджений природний 

газ, застосовуються три основні види вантажних танків: сферичний тип танка 

«MOSS», мембранний тип системи «Газ транспорт № 96» і мембранний танк 

системи «Технігаз Mark III». Розроблено і впроваджується система «CS-1», 

яка є комбінацією вищезазначених мембранних систем. 

Конструкція танків залежить від розрахункового максимального тиску і 

мінімальної температури. Вбудовані танки є структурною частиною корпусу 

судна і відчувають ті ж навантаження, що і корпус газовоза. 

Природний газ, це суміш вуглеводнів, яка після скраплення утворює 

чисту без кольору і запаху рідину. Склад зрідженого природного газу (ЗПГ) 

різний і залежить від джерела його походження і процесу зрідження, але 

основний компонент це звичайно метан. Іншими складовими можуть бути 

етан, пропан, бутан, пентан і можливо невеликий відсоток азоту. 

Для інженерних розрахунків, звичайно, беруться фізичні властивості 

метану, але для передачі, коли потрібен точний підрахунок теплової цінності 

і щільності, враховується реальний композитний склад ЗПГ. 

Сучасні танки газовозів сконструйовані з мінімальним ризиком 

плескання вантажу. Суднові танки сконструйовані так, щоб обмежити силу 
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удару рідини. Вони також мають значний запас міцності. Проте, екіпаж 

завжди пам'ятає про потенційний ризик плескання вантажу і можливе 

ушкодження танка і обладнання в ньому. 

Суднобудівна компанія «Kvaerner Masa-Yards» розпочала виробництво 

газовозів типу «Moss», які значно поліпшили економічні показники і стали 

майже на 25 %в економніше. Нове покоління газовозів дозволяє збільшити 

вантажний простір за допомогою сферичних розширених танків, не 

спалювати газ, що випарився, а зріджити його за допомогою компактної 

УПЗГ і значно економити паливо, використовуючи дизель-електричну 

установку. 

В цілому основним пріоритетом при проектуванні суден на сучасному 

етапі розвитку суднобудування є досягнення максимального рівня 

енергоефективності, що забезпечується не тільки грамотним використанням 

тих чи інших рішень, пов'язаних з паливним забезпеченням і двигунами, а й 

оптимізацією форми корпусу газовоза для зниження опору води при його 

русі з метою запобігання втрат швидкості і попередження збільшення витрат 

пального. 

Очевидно, що підвищення ефективності транспортування зрідженого 

газу в регіони, в які прокладка газопроводів нерентабельна або ж неможлива 

– це справа зовсім не енергетиків, а перш за все суднобудівників. Від їх 

інженерних рішень залежить підвищення рентабельності перевезень і, як 

один з результатів – надання можливості постачальникам знижувати вартість 

газу, роблячи його більш доступним для споживачів в ціновому аспекті. Від 

поставок же газу, як і вугілля, залежить ключовий аспект життєзабезпечення 

– вироблення електричної і теплової енергії в регіонах не тільки для 

промисловості, але і для побутових споживачів. Таким чином, на 

суднобудівну галузь покладено, не в меншій мірі, ніж на трубопровідних 

операторів, місія ефективного транспортного забезпечення глобальної 

енергетичної безпеки. 

 
УДК 517.1 

 

КРИВИНА ПЛОСКОЇ КРИВОЇ 
     

А.П. Лаптев, 
к. ф.- м. н., доц.  Л.І. Кусік 

Одеський національний морський університет 
 

У диференціальній геометрії, кривина́ — збірна назва ряду кількісних 

характеристик (чисельних, векторних, тензорних), що описують відхилення 

того або іншого геометричного «об'єкта» (кривої, поверхні, ріманового 

простору тощо) від відповідних «пласких» об'єктів (пряма, площина, евклідів 

простір тощо). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
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Зазвичай кривина визначається для кожної точки на «об'єкті» і 

виражається як значення деякого диференціального виразу 2-го порядку. 

Іноді кривина визначається в інтегральному смислі, наприклад як міра, такі 

визначення використовують для «об'єктів» зниженої гладкості. Як правило, 

тотожне перетворення на нуль кривини в усіх точках означає збіг (локальний, 

але не глобальний) «об'єкта», що вивчається, з «пласким» об'єктом. 

Нехай 2:[ , ]a b R  — плоска крива. Її кривина в деякій 

точці ( )p t , [ , ]t a b , умовно кажучи, визначає наскільки крива в деякому 

малому околі цієї точки відхиляється від прямої. Для змістовності цієї 

числової характеристики кривина прямої мала б бути рівною нулю, а кривина 

в точках кола меншого радіуса мала б бути більшою, ніж у точках кола 

більшого радіуса. Тому кривину прямої можна визначити рівною нулю, а 

кривину кола радіуса r , як 1/ r . Тому,  якщо в деякому околі точки p  крива 

лінія  досить добре наближається до деякого кола (це коло 

називається стичним колом) радіуса r , то її кривину в точці p  теж можна 

прийняти рівною 1/ r . Стичне коло в точці ( )p t  визначається як границя 

кіл, що проходять через точки ( )p t , 
1 1( )p t , 

2 2( )p t  при  
1 2,t t t . 

Нехай тепер для спрощення крива ( )s  параметризується довжиною і її 

перша та друга похідні по цьому параметру ( )s , ( )s  визначені і неперервні. 

Окрім того ( )s  є одиничним вектором, тобто ( ) 1s  для s  і ( ) ( ) 0s s   , 

де тут і надалі позначає скалярний добуток. 

Якщо точки ( )s , 
1( )s , 

2( )s  не лежать одній прямій лінії, позначимо 

через 
1 2( , , )C s s s  — центр кола, що проходить через ці точки. Тоді 

 

1 2 1 1 2 2 1 2( ) ( , , ) ( ) ( , , ) ( ) ( , , )s C s s s s C s s s s C s s s        
 

З правил диференціювання скалярного добутку і теореми Ролля випливають 

рівності: 

( ) ( ) 0s s C    ,  ( ) ( ) 1s s C     , 

 

де C  - границя 
1 2( , , )C s s s  при  

1 2,s s s . 

Звідси очевидно, що така границя не може існувати, якщо ( ) 0s  . Якщо ж 

( ) 0s  то можна довести, що жодні три точки в деякому околі точки 

( )p t не належать одній прямій лінії. Також в цьому випадку однозначно 

визначається  C . Також з рівнянь випливає, що вектор ( )s C  , який є радіус-

вектором стичного кола є колінеарним до вектора ( )s . Звідси маємо, що для 

радіуса r  стичного кола виконується рівність ( ) 1r s  , яку можна 

переписати як ( ) 1/s r  .Тому саме ( )s можна визначати як кривину кривої 

в даній точці. У випадку ( ) 0s   кривина теж вважається нульовою.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8F
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 УДК 331.45 
 

ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ  
ТА ЇХ УНИКНЕННЯ 

 
Ю.В. Ліса, 

ст. викладач О.В.Котенко 
Одеський національний морський університет 

 

Праця перекладачів, як офісних працівників в цілому характеризується 

високою інтенсивністю, виконанням великої кількості завдань, часто 

передбачає понаднормову роботу й пов’язана зі значним психологічним 

навантаженням. З появою високотехнологічних пристроїв і впровадженням 

їх у виробничий процес вимоги до рівня продуктивності праці таких 

працівників постійно підвищуються: вони повинні виконувати більший обсяг 

роботи за коротший час. 

Багатьом здається, що умови праці перекладачів цілком безпечні. 

Насправді ж офісні працівники щодня зазнають вплив шкідливих факторів. 

Це, зокрема, шум принтерів, шкідливі речовини від копіювальної техніки, 

сухе кондиційоване повітря, випромінювання монітора персонального 

комп’ютера, стреси, малорухливий спосіб життя тощо. 

Загрози та небезпеки офісної праці. Серед найбільш небезпечних 

фактори важкості та напруженості трудового процесу – малорухливий 

характер праці. Більшу частину робочого часу вони перебувають на 

робочому місці в положенні сидячи, виконують однотипну роботу 

(монотонність праці). 

Тривала робота з документами та комп’ютером спричинює 

перенапруження зорового аналізатора. А робота, пов’язана з високим 

ступенем відповідальності, може призводити до нервово-емоційного 

виснаження. Розумова праця передбачає розв’язання великої кількості 

завдань, а отже, загрожує розумовим перенапруженням. 

Фізичні чинники: відносна вологість повітря, температура, швидкість 

руху повітря, освітлення робочих місць, шум, електромагнітні поля. 

Хімічні чинники: наявність у повітрі токсичних хімічних речовин, які 

виділяються з офісного обладнання, меблів, оздоблення приміщення, засобів 

для прибирання тощо. 

Біологічні чинники: віруси, бактерії, грибки, які містяться в повітрі. 

Основні зміни в організмі перекладачів, що працюють в офісі, пов’язані з 

недостатньою м’язовою активністю й обмеженням загальної рухової 

активності організму. Як наслідок – підвищується ризик виникнення 

захворювань серцево-судинної системи (атеросклероз, гіпертонічна хвороба, 

стенокардія, інсульт, інфаркт тощо), опорно-рухового апарату (остеохондроз, 

порушення постави), захворювання кістково-м’язової системи (тендиніти) та, 
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що трапляється найчастіше, нервової системи (мігрені, депресії, неврастенії, 

синдром хронічної втоми, нервові зриви тощо). 

Психологічні проблеми і стреси – звичайні офісні болячки. На думку 

аналітиків, в Україні кожен третій офісний працівник хоча б один раз в 

тиждень відчуває стан сильного стресу, а 13 % – страждають від цього стану 

кожен день. Також гіподинамія – малорухливий спосіб життя. Через 

напружену статичну пози перед комп'ютером можуть розвиватися різні 

деформації хребта, в тому числі і сколіоз. 

Робота перед екраном комп’ютера без регулярних перерв (щогодини – 

5-хвилинна перерва, кожні 2 години роботи – перерви тривалістю 15 хволин) 

призводить до синдрому сухого ока, що в свою чергу може з часом привести 

до погіршення зору і навіть до сліпоти. 

Рідко провітрювані офісні приміщення через нестачу повітря 

провокують розвиток запаморочень і мігрені, призводять до посиленого 

поширення вірусних захворювань. 

Ще в 2013 році в Німеччині вийшла книга Раймунда Крауляйдіса 

«Офісні захворювання», в якій описані симптоми і лікування понад 160 

хронічних хвороб, притаманних тільки офісним працівникам, у тому числі й 

перекладачам. Книга, до речі, відразу стала бестселером у Німеччині. 

Отже, для збереження і підтримання здоров’я офісним працівникам 

потрібно: 

1. Гуляти ввечері після вечері або бігати вранці. 

2. Варто робити перерви між сидінням за комп’ютером протягом дня – 

вставати, розминатися, робити легку зарядку, в тому числі і для очей. Слід 

зазначити, що заняття фізкультурними вправами мають бути помірними, а їх 

ритм та інтенсивність визначатись станом здоров'я користувача. Існують 

прості вправи для кистей рук, м'язів шиї, комплекси вправ для зняття напруги 

з очей та дихальна гімнастика. Якщо ці вправи виконувати періодично, то 

можна значно знизити негативний вплив виробничих умов. 

3. Частіше освіжати повітря в своєму кабінеті. В офісах зазвичай 

проблеми з вентиляцією, велика концентрація пилу у повітрі при тому, що 

ще може знаходитися велика кількість людей. Всі ці фактори впливають на 

розвиток вірусів, а також негативно впливають на дихальну систему. 

4. Варто вибрати для себе відповідний правильний режим харчування. 

Трудова діяльність перекладачів характеризується малими енергетичними 

витратами на фоні значного розумового та нервово-емоційного напруження. 

З огляду на це, їх їжа повинна бути калорійно обмеженою, однак якісною і 

повноцінною. 

5. Працівники повинні проходити періодичні медичні огляди. Такі 

огляди забезпечують динамічний нагляд за станом здоров’я працівника, 

виявлення ранніх ознак впливу несприятливий виробничих факторів на 

організм, а також захворювань, що не дають змоги продовжувати роботу за 

даною професією. Періодичність оглядів залежить від виробничих факторів 

та особливостей трудового процесу. 
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УДК 656. 073. 235 

 
АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗЕРНА  

В КОНТЕЙНЕРАХ 
 

А.С. Літвак, 
к.т.н., доцент О.В. Щербина  

 Одеський національний морський університет 
 

У даній роботі було проведено аналіз перспектив розвитку перевезень 

зерна в контейнерах в Україні. У багатьох країнах світу вже давно 

використовують нові ефективні напрямки перевезення зернових вантажів 

методом контейнеризації. Україна є одним з найбільших виробників та 

експортерів зерна у світі, тому я вважаю, що розробка нових ефективних 

логістичних технологій перевезень зерна є актуальною для економіки 

України. 

Універсальність та економічність контейнерних перевезень, а також 

широка номенклатура вантажів, що наразі може перевозитись у контейнерах 

призвели до суттєвого зростання популярності цього виду доставки вантажів. 

Використання мультимодальної технології забезпечує зручне транспорту-

вання вантажів за участю декількох видів транспорту, можливість доставки 

«від дверей до дверей», скорочення строків та собівартості перевезення, 

залучення широкого кола навантажувальних пунктів з можливим 

формуванням контейнерних поїздів. 

Існуюча система залізничних перевезень зернових вантажів на експорт 

часто демонструє свою неефективність. Серед основних причин – це як 

дефіцит справних вагонів-зерновозів, так і низька ефективність їх 

експлуатації, що, зокрема, призводить до значних простоїв вагонів як при 

навантаженні, так і під час вивантаження в портах. 

Для перевезення зерна можуть використовуватись як універсальні, так і 

спеціалізовані 20-ти футові контейнери. В даний час базовою технологією є 

контейнерні перевезення зерна з завантаженням насипом в контейнер, що 

стоїть горизонтально. Такий спосіб передбачає чисті сухі герметичні 

вантажні ємності з справними гумовими ущільнювачами дверей. Викорис-

тання таких технологій на основних контейнерних маршрутах транспортного 

ринку для перевезення зернових вантажів призведе до зменшення транс-

портних витрат, а отже, і підвищенню конкуренто-спроможності української 

продукції на світовому ринку. Останнім часом все більшого поширення 

набуває технологія вертикального завантаження зерна у контейнер. У такий 

спосіб контейнер заповнюється повністю. Завантаження одного контейнера 

здійснюється протягом 20-40 хв (рис.1). 
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Рис. 1. Завантаження зерна в контейнер на елеваторі 

 

Отже, підсумувавши всі отримані результати, можна дійти висновку, 

що технології, які застосовуються головним чином на міжнародних 

маршрутах, доцільно впроваджувати ширше у внутрішніх перевезеннях зерна 

у закритих контейнерах великого господарства. Це зменшить попит на 

дефіцитні зернові машини в пікові періоди масового переміщення сипучих 

вантажів у прямих та змішаних перевезеннях. 

 

УДК 005.8 
 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ  
В EVENT-ІНДУСТРІЇ 

 

А.Д. Логоша, 
к.т.н., доцент В.О. Андрієвська 

Одеський національний морський університет 
 

У зв'язку з розвитком ринкових відносин в Україні почали активно 

розвиватися нові для нашої країни види бізнесу, одним з яких є організація 

подій (івент-бізнес). Історично, більшість нових видів діяльності та професій 

постіндустріального суспільства народилися і отримали значний розвиток 

спочатку в США, пізніше у Західній Європі і сьогодні в Україні.  

Поняття event відображає не якусь об'єктивно вимірювану якість, а 

винятковий характер певного заходу або події, що сприймається суб’єктивно. 

Event виникає у свідомості та почуттях тих, хто його переживає. Категорія 

«івент» ще не зафіксовано в україномовних етимологічних словниках, адже 

вона з'явилася в українській мові порівняно недавно. Вона походить від 

англійського event – «подія».  
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Існує декілька визначень цього терміну: Перше належить Роберту Ф. 

Джані, одному з керівників парку розваг Уолта Діснея: «Заходи - це те, що 

відрізняється від звичайного життя». Друге - Д-р Джо Голдблатт, один з 

event-гуру, визначив заходи (special events) так: «Захід − це унікальний 

відрізок часу, що проводиться з використанням ритуалів і церемоній для 

задоволення особливих потреб». Визначення Олександра Шумовіча, 

директора компанії Eventum, члена міжнародної асоціації ISES, члена 

AmCham (практичний підхід): «Захід - це вид людської діяльності, що 

передбачає зустріч і взаємодію різних людей, обмежений за часом і 

пов'язаний з реалізацією будь-яких спільних цілей».  

Заходи умовно можна поділити на декілька типів: ділові заходи,  

спеціальні заходи, корпоративні заходи, приватні заходи. У Європі івент − це 

ціла індустрія з планування, організації, проведення, аналізу заходів, подій, 

шоу як приватного, громадського характеру, так державного і міжнародного 

масштабу. Event - технологія означає перетворення заходу шляхом 

допоміжних ефектів в щось абсолютно виняткове з точки зору відвідувачів. В 

основу успіху івент-технології покладено ретельне планування та бездоганна 

організація кожного заходу. Винятковість події приносить і додаткову 

вигоду, яка проявляється після часу, коли стає ясно, що можливі збої та 

невдачі вдалося попередити, і підтверджується виправданість заходу. 

Під івент-проектом будемо розуміти подію, описану в вигляді задуму, 

яка направлена на досягнення певних очікувань і цілей замовника, має 

обмеження в часі і ресурсах, та втілена в формі спеціального заходу. Кожний 

івент-проект має свої вимоги, правила свою цінність та унікальність 

направлені на задоволення очікувань і бачення замовника.  

На нашу думку наведене вище повністю відповідає усім ознакам 

проекту, і для таких подієвих проектів доцільно використовувати 

методологію та інструменти проектного менеджменту. Івент-проекти – це 

специфічні проекти, які є універсальним інструментом змін. Їх специфіка 

полягає в гармонійному поєднанні проектного, аналітичного і творчого 

бачення кожної події, спрямованого на задум, планування, організацію та 

реалізацію яскравого заходу під конкретну аудиторію. Такі проекти можуть 

бути запровадженні в усіх напрямках людського життя та діяльності, як на 

рівні особистих потреб так і на рівні організації чи держави. За рахунок 

високої креативності та гнучкості їх з успіхом можна використовувати для 

формування індивідуального бренду, колективного бренду, бренду продукції, 

іміджу компанії, держави тощо. На даний момент в Україні існують значні 

перспективи розвитку ринку івент-послуг, як інструменту просування 

індивідуальних, національних брендів товарів і послуг.  
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УДК 336.146 

 
БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 2020: ОЧІКУВАННЯ ТА РЕАЛЬНІСТЬ 

 
А.О. Лук’янова, 

к.е.н., доцент С.В. Мельников 
Одеський національний морський університет 

 
Закон про державний бюджет на 2020 рік, який ухвалено у режимі 

«турбо» парламентом ще 14 жовтня 2019 року, був підписаний президентом 

Зеленським 11 грудня. Та попри тривалість завершення усіх процедурних 

тонкощів, головний кошторис країни був схвалений усіма учасниками 

процесу, й Україна врешті-решт отримала основний фінансовий план на 2020 

рік. 

Між переглядами законопроекту парламентом у першому та другому 

читанні документ зазнав суттєвих змін. До першого читання уряд пропонував 

парламентарям затвердити значно скромніші показники бюджету, і, зокрема, 

соціальні видатки. Але після низки критичних зауважень від опозиційних 

депутатів Кабмін, спільно з парламентським бюджетним комітетом, вирішив 

не настільки суворо «затягувати паски». 

Порівняємо показники доходів і витрат держбюджетів 2018, 2019 та 

2020 років, щоб зрозуміти: чи відрізняється підхід нової влади до питання 

формування бюджету від підходу до цього питання її попередників. 
Видатки бюджету заплановано в сумі 1,18 трлн грн, що номінально на 

6,1% більше, порівняно з плановими видатками 2019 року. У той же час 

відносно валового внутрішнього продукту (ВВП) видатки держбюджету 

мають становити 26,2%, що на 1,5% відсоткових пункти ВВП менше 

порівняно з плановими видатками 2019 року і фактичними видатками 2018 

року. Законом передбачено доходи державного бюджету 2020 року в сумі 

1093,7 млрд грн. або 24,2% в.п. ВВП, що на 1,4 в.п. ВВП менше від планових 

доходів бюджету 2019 року і на 1,9 в.п. ВВП менше від фактичних доходів 

2018 року. 

Скорочення відносних показників доходів і видатків державного 

бюджету могло б позитивно впливати на розвиток економіки при проведенні 

державою цілеспрямованої політики зниження податкового навантаження і 

оптимізації державних функцій. Однак у бюджеті 2020 року такі скорочення 

відображають, перш за все, падаючу ефективність податкового 

адміністрування та намагання фінансових органів створити у бюджеті резерв 

коштів на випадок непередбачуваних витрат (пов’язаних, зокрема, із 

врегулюванням конфлікту на Донбасі).  

Пріоритетними сферами витрачання бюджетних коштів у 2020 році 

традиційно залишатимуться обслуговування державного боргу, оборона, 

безпека, судова влада, державне управління, ремонт і будівництво 

автошляхів. 
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У 2020 році видатки Зведеного бюджету на безпеку, оборону і судову 

владу мають становити 6,1% ВВП, на обслуговування державного боргу - 

3,2%, на державне управління – 2,1%, на дорожнє господарство – 2,1% ВВП.  

Отже, державний бюджет 2020 року є планом "косметичних змін" 

відносно бюджетів 2019 та 2018 років і відображає мінімальну учать держави 

у вирішенні ключових проблем соціально-економічного розвитку країни. 

Пріоритетними напрямами витрачання бюджетних коштів залишаються 

обслуговування державного боргу, оборона і безпека держави, державне 

управління та дорожнє господарство. При цьому сфери освіти та охорони 

здоров'я залишаються хронічно недофінансованими. 

 

УДК 005.8:338.48-32:658.114 
 

ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ КОМПАНІЇ  
З НАДАННЯ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ 

 
М.Д. Лук’янова, 

доцент Н.Р. Чирко 
Одеський національний морський університет 

 
Останнім часом внутрішній туризм отримав значний розвиток і став 

масовим соціально – економічним явищем України. Туристична галузь є 

стратегічним вектором розвитку Одеси та Одеської області, що входять в 

ТОП-5 областей України за найбільшим обсягом туристичного збору. 

У даній роботі пропонується організація проекту створення компанії з 

надання екскурсійних послуг як екскурсійного туроператора у формі  ФОП 

(фізичної особи-підприємця).   

З цією метою було зроблено SWOT-аналіз,стратегічну карту компанії, 

визначені учасники та ресурси проєкту, досліджено кадрову структуру за 

RACI матрицею. Проведено розрахунки всіх супутніх витрат на трудові та 

матеріальні ресурси. Для розробки календарного плану було побудовано 

WBS-структуру, мережевий графік проєкту та діаграму Ганта в середовищі 

МС Project. Досліджено можливі ризики проєкту.  

Показники ефективності проектубулирозраховані затрьомаваріантами 

фінансування проекту на 5 років. Форма змішаного фінансування показала 

кращий результат за показником чистої приведеної вартості NPV = 771 954 

грн при внутрішній нормі рентабельності IRR = 65% та строку окупності за 3 

роки.  

Ці результати показують доцільність створеннякомпанії з організації 

екскурсійних послуг,яка зможе забезпечити достатній рівень доходності та 

зайняти свою нішу на ринку внутрішнього туризму. 
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УДК 005.334.2 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА  

ЯК ОБ’ЄКТ ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ  
В ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОНФЛІКТАХ 

 
Є.О. Лупашку, 

доцент Т.М. Леонова 
Одеський національний морський університет 

 
Організаційний конфлікт базується на складному переплетінні 

соціокультурних та внутрішньо організаційних чинників, які сукупно 

створюють конфліктну взаємодію учасників соціально-трудових відносин. 

Конфліктам в організаціях властива складна структура, яка охоплює стан 

напруженості між суб’єктами одного ієрархічного рівня, між підлеглими та 

керівниками, а також між окремими працівниками та групами.  

До чинників конфліктної взаємодії в організації все частіше відносять і 

культурну компоненту. Культурою у загальному розумінні є сукупність 

матеріального і духовного надбання певної людської спільноти (етносу, 

нації), нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом тривалого 

періоду, що передається від покоління до покоління, включає всі види 

мистецтва, культурну спадщину, культурні цінності, науку, освіту та 

відображає рівень розвитку цієї спільноти. 

Особливості формування організаційної культури, згідно з 

традиційними підходами, визначаються особливостями розвитку 

соціокультурного середовища. Проте все більше сучасних дослідників 

притримується тієї точки зору, що культуру слід розуміти не лише як 

опосередкований продукт людської діяльності, але і як результат 

цілеспрямованої та раціонально організованої діяльності. За такою оцінкою 

корпоративна культура в організації створює соціальний фундамент, який 

здатний нести на собі всю систему діяльності і взаємодії, протистояти і 

приймати зовнішні і внутрішні зміни, створювати сприятливі умови для 

розвитку організації та її маркетингової діяльності. 

Перспективним напрямом унормування конфліктної взаємодії в 

організації слід визнати розвиток інноваційної культури, яка все частіше 

розглядається в якості інструменту ефективного управління. 

Під інноваційною культурою розуміють домінуючі в колективі 

моральні норми і цінності, кодекс поведінки, ритуали, тощо, що визначають 

спосіб об'єднання груп і окремих особистостей в організацію для досягнення 

поставлених перед нею цілей. 

Все це стосується і виховання в колективі культури конфлікту, а саме 

знань, умінь та навичок, які дозволяють діагностувати організаційний 

конфлікт, а також спрогнозувати та конкретизувати розв’язання конфліктних 

ситуацій. 
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УДК 336.762.3 
 

ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ПОТУЖНОСТЕЙ  
МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ 

 

Ю.М. Майборода, 
к.т.н., професор Д.М. Решетков 

Одеський національний морський університет 
 

Державним підприємством «Адміністрація морських портів України» 

ініційовано питання актуалізації положень Стратегії розвитку морських 

портів України на період до 2038 року. 

Підставою для такої актуалізації стали ряд факторів, серед яких 

основні: 

завершення короткострокового періоду (до 2018 року) функціонування 

і розвитку морських портів; 

- події пов’язані з анексією Криму та закриття п'яти морських портів; 

- геополітичний конфлікт на сході України; 

- значуща переорієнтація і втрата вантажопотоків, особливо 

транзитних; 

- приведення норм актуалізованої Стратегії до основних принципів 

реалізації Національної транспортної стратегії до 2030 року і ряд інших 

причин. 

В рамках актуалізованої Стратегії здійснено аналіз існуючих 

вантажопотоків, стану морських портів, їх основних переваг та недоліків, а 

також сформований прогноз вантажопотоків, зокрема на основі звітів МВФ 

World Economic Outlook. 

 
Рис.  Прогнозні значення обсягів вантажопереробки в  морських 

портах України до 2038 р. (млн. т) за трьома сценаріями - оптимістичний, 

песимістичний, ймовірний. 

 

Метою актуалізованої Стратегії є: 

https://mtu.gov.ua/files/Стратегія%20розвитку%20морпортів%20до%202038.pdf
https://mtu.gov.ua/files/Стратегія%20розвитку%20морпортів%20до%202038.pdf
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визначення концептуальних основ формування державної політики 

планування та розвитку портової галузі, спрямованих на забезпечення потреб 

зовнішньої торгівлі країни в якісних морських перевезеннях; 

підвищення ефективності використання наявних потужностей в 

морських портах і збалансований розвиток нових з достатньою пропускною 

здатністю наземної інфраструктури; 

поліпшення сервісу в морських портах і забезпечення оптимальної 

логістики вантажів. 

Для досягнення вказаних цілей сформовані наступні пріоритетні 

напрямки: 

пріоритетний напрямок 1. Збалансований розвиток і ефективне 

використання портових потужностей на інноваційній основі; 

пріоритетний напрямок 2. Забезпечення конкурентоспроможної 

логістики та покращення сервісу в морських портах. 

пріоритетний напрямок 3. Оптимізація системи управління галузі 

морських портів. 

У результати рішення вказаних завдань мають бути очікувані 

результати : 

- сформований та затверджений генеральний план розвитку морських 

портів, як мультимодальних центрів та кластерів;  

- модернізація та створення додаткових перевантажувальних терміналів 

в морських портах на середньо- та довгострокову перспективу;  

- гармонізоване функціонування та розвиток морських портів з 

урахуванням перспективних планів розвитку інших видів транспорту;  

- утворення нових глибоководних якірних стоянок (місць) та 

майданчиків для накопичення вантажного автотранспорту на підходах до /та 

на території морських портів;  

- створення та модернізація щонайменше 15 додаткових глибоководних 

причалів (з осадкою від 15 метрів) для приймання суден типу “Panamax”, 

“Capesize” тощо;  

- розширення та збільшення пропускної спроможності судноплавних 

каналів;  

- введення в експлуатацію нових та модернізованих перевантажу-

вальних комплексів загальним обсягом не менше 100 млн т. на рік, що 

забезпечить загальну пропускну спроможність морських портів в обсязі 

близько 300 млн. тон;  

- підвищення мінімального рівня ефективності використання пере-

вантажувальних комплексів в морських портах до 70 відсотків, що в 

короткостроковій перспективі забезпечить показник вантажопереробки 

обсягом не менше 165 млн. тон на рік;  

- провадження морськими портами інноваційної діяльності шляхом 

застосування новітніх технологій, здійснення заходів з ресурсозбереження, 

зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище (green 

port);  

- забезпечення державних гарантій та захисту прав інвесторів. 
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УДК 656.511 
 

ПРОГРЕСИВНІ  ТЕНДЕНЦІЇ У СУДНОПЛАВНІЙ ГАЛУЗІ 
 

М.С. Макарова, 
к.т.н., доцент Д.О. Вишневський   

Одеський національний морський університет  
 

На сьогоднішній день водний транспорт  є найбільш важливим засобом 

транспортування вантажів в наш час.  Щороку цим видом транспорту 

перевозять мільярди тонн товарів по декільком основним торгівельним 

маршрутам. 

З часом, через зростання об'ємів міжнародної торгівлі, залучення все 

більшої кількості ресурсів, прискоренного розвитку деяких країн та регіонів 

відбувається збільшення об'ємів водних перевезнь.  

Як користувачі, так і постачальники послуг морського транспорту 

намагаються зробити процес перевезення швидше, дешевше, з меншим 

збитком для навколишнього середовища, через що виникає потреба у 

вдосконаленні судноплавства.  

До основних тенденцій розвитку морської сфери відноситься: 

  Контейнеризація, що зробила революцію в світовому вантажному 

судноплавстві, значно підвищивши ефективність галузі. 

 Підвищення розмірів судна для його більшої вантажомісткості, 

вантажопідйомності тощо 

 Підвищення ролі інформаційних технологій, поширення електронної 

торгівлі, що значно економить час за рахунок більш точного розкладу 

прибуття та відправлення судна,більш швидкого реагування на проблеми 

тощо 

 Інвестиції у транспортну інфраструктуру, її розвиток та розширення з 

метою покращення транспортного зв'язку 

 Використання гібридних силових установок замість традиційних 

дизельних двигунів для зменшення забруднення навколишнього середовища, 

а саме зменшення викиду газу СО2 

 Альтернативне паливо, яке так само зменшує забруднення 

навколишнього середовища  

 Залучення нанотехнології та матеріалів, що самовідновлюються, 

завдяки яким зменшуються витрати палива, покращуються гідродинамічні 

властивості судна та можна запобігти корозії корпусу  

 Поява робототехніки та автономних суден для полегшення роботи 

працівників.  
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УДК 659.1 
 

ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА СУЧАСНУ КУЛЬТУРУ 
 

М.С. Макарова,  
к. е. н., доцент Л.А. Павловська 

Одеський національний морський університет 
 

Одною з головних функцій реклами є комерційна, що націлена на 

підвищення попиту на продукцію, але не менш важливою є культурна 

(естетична) функція, суть якої полягає у активному  впливі реклами на 

психологію людини і, як наслідок, на культурне середовище та соціум в 

цілому.  Вплив відбувається за рахунок все більшого просочення інформації 

до людей за допомогою різних  каналів передачі інформації. 

За останній час вітчизняна реклама досягла значних успіхів у творчому 

напрямку за допомогою максимального використовування естетичного 

компоненту. Основною формою подачі культурного компонента в 

суспільстві є шоу, стимулятором якого є реклама. Об'єктом мистецтва 

виступає товар,а суб'єктом є споживач.  

 Як відмічають культурологи,чим більше реклама еволюціонує, тим 

більш негативно вона діє на людину та суспільство. По-перше, реклама 

формує певну споживчу ідеологію, враховуючи погляди і цінності 

споживача, роблячи так, щоб бажання купляти було не випадковим. Хоча 

мотивації споживання, що створені рекламою, мають лише поверхневий 

характер і направлені на «людську масу» (тобто неосвічену; яка намагається 

бути як всі), такий образ дій реклами все одно вплинув на економіку та 

культуру України. Вчені відмічають, що ми отримали таке суспільство, яке, 

подібно дзеркалу, відображає західну систему цінностей. Такий вплив привів 

до того, що споживання стає критерієм соціальної структури суспільства. 

Становище людини оцінюється не досягненнями, а тим,  що вона купує.  

По-друге, що стосується естетичних функції, то ринок не дозволяє 

відійти від схеми, яка лежить в основі схем економіки, а це веде  до 

знищення багатоваріантності, що необхідно для розвитку культури. Через це 

мистецтво втрачає свою цінність та справжній зміст. Людину сприймають як 

споживача матеріальних продуктів і забувають про її духовний розвиток.  

Якщо подивитися з іншої сторони, то реклама також має позитивний 

вплив на суспільство. Наприклад, вирішення чи хоча б звернення уваги 

людей на гострі соціальні проблеми, які потребують негайного вирішення 

(боротьбі з бідністю,підтримка здорового образу життя);поширення 

інформації про сферу освіти ( наявність чи відкриття шкіл,ВНЗ, курсів); 

поширення інформації щодо культурних заходів (вистави в театрах, цікаві 

екскурсії ,фестивалі), тощо. 
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УДК 656.62(477) 
 

РОЛЬ РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ 
В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 

 
М.К. Макарова, 

ст. викладач В.Л. Ромах  
Одеський національний морський університет 

 

Україна є транзитною країною, що з’єднує країни Європи, Азії, 

Близького і Далекого Сходу. Наявність потужної річкової системи є 

інструментом зменшення навантаження на українські дороги з 

переорієнтацією частини вантажів на річковий транспорт. Тенденції 

перерозподілу вантажопотоків також є одним з пріоритетів Європейської  

транспортної політики. 

Обсяг перевезень по Дніпру в 2018 році збільшився в порівнянні з 2017 

роком на 22,4% - до 10 мільйонів тон. Так, у 2018 році, на річці Дніпро було 

перевезено близько 9,9 млн. тон вантажів. За інформацією Адміністрації 

морських портів України (АМПУ), це на 22,4% більше, ніж роком раніше, 

коли транспортували 8,1 млн. тон. Взагалі ж, за останні п'ять років, 

перевезення зросли більш ніж удвічі - в 2014 році по Дніпру транспортували 

4,3 млн. тон, в 2015-му - 5 млн. тон, в 2016-м - 6,4 млн. тон.  

Крім того в 2018 році у навігаційний період по Південному Бугу 

річковий флот перевіз не менш ніж 850 тис. тон вантажів. 

Найбільші гравці на внутрішніх водних шляхах України є компанії 

«Укррічфлот» і «Нібулон». Тільки за минулий рік «Укррічфлот» власним 

флотом перевезла 2,4 млн. тонн вантажів (основні - метал, пісок і зерно), що 

на 4% вище торішніх показників. Це без урахування внутрішньо портових 

перевезень в Миколаївському та Херсонському морських портах, рейдових 

операцій. Крім того річкові порти, що належать компанії, перевалили в 

цілому 4,1 млн тонн вантажів. 

Компанія «Нібулон» займає лідируючу позицію за перевезенням на 

короткому плечі та об’ємом перевалки (зокрема рейдової). 

За умови відповідної політики розвитку внутрішніх водних шляхів 

(ВВШ) і річкового транспорту, серед інструментів, що сприятимуть 

актуалізації річних перевезень є : 

- надання відповідності термінальних потужностей вантажним 

обсягам; 

- належне утриманням шлюзів; 

- модернізація засобів навігаційного обладнання; 

- підтримки габаритів суднового ходу на ВВШ; 

- ліквідування браку рухомого складу, тощо. 
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У зв’язку з цим реалізація вищезгаданого є співзвучним зі світовими 

інтеграційними процесами та може стати запорукою успішної інтеграції 

транспортної системи України в світову транспортну систему. 

 

УДК 656.61.052.4 
 

АПРІОРНА ОЦІНКА ТОЧНОСТІ  
РОЗРАХОВАНИХ КООРДИНАТ 

 
Д.В. Макогончук, 

к. ф.- м. н., доцент  Л.І. Кусік 
Одеський національний морський університет 

 

Оцінки точності вимірювань, отримані за результатами тих 

вимірювань, для характеристики точності яких вони служать, називаються 

апостеріорними (від латинського а роsteriori - «після експерименту»). 

У складних навігаційних умовах при швидкоплинний ситуації, що 

змінюється, вимірювання навігаційних параметрів довгими серіями і 

обчислення оцінок їх точності практично неможливі. Тому в практиці 

судноводіння широко застосовують апріорні оцінки. 

Апріорними (від латинського а рriori - «до експерименту») називають 

оцінки, отримані на основі узагальнення раніше накопиченого досвіду і 

результатів досліджень точності таких же вимірювань, що виконувалися в 

подібних умовах. Коригувати такі оцінки відповідно до конкретних умов 

можуть лише судноводії, які мають особистий досвід. 

 Точність отриманого обсервованого місця судна буде залежати від 

досконалості приладів, якими робляться спостереження, від виду 

спостережень, від вибору орієнтирів, від точності, з якою положення 

орієнтира вказано на карті, від кваліфікації судноводія. Недосконалість 

приладів, вплив зовнішніх факторів, не піддаються точному обліку причин, 

обмежені можливості органів почуттів судноводія призводять до того, що 

будь-яке вимірювання не може бути абсолютно точним. Помилки вимірів і 

спостережень розподіляються на випадкові, систематичні і промахи. 

Випадкові помилки, індивідуальні значення яких не підлягають будь-

якій певній закономірності; величина цих помилок завжди лежить в певних 

межах, між якими вони можуть приймати різні значення. Вони обумовлені 

головним чином обмеженими можливостями наших органів почуттів, 

неминучими похибками інструментів, граничній точності відліку шкал і 

поділів і зовнішніми причинами, як, наприклад, качка і вібрація корпусу, 

сильний вітер, незвичайна рефракція. 

Систематичні помилки виникають у результаті якої-небудь не 

врахованої в розрахунок постійної або змінної за певним законом причини. 

До такого роду причин можна віднести неточність визначення поправок 

приладів і їх мінливість, порушення методики користування приладами, 
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неточність їх регулювання. Систематичні помилки неможливо виявити, а 

також виключити їх навіть повторним спостереженням, але вони можуть 

бути досліджені і враховані у подальшому. 

Промахи є грубі випадкові помилки, що різко відрізняються від 

можливих помилок при даних умовах, наприклад неправильний облік 

поправки компаса при трансфері та виправлені напрямів, неправильний 

відлік компасного пеленга або неправильно вибрані дані в морехідних 

таблицях. Промахи ніяким закономірностям не підкоряються, але можуть 

бути виявлені при повторних спостереженнях і обчисленнях, в іншому 

випадку (своєчасно не виявлені) вони можуть привести до аварії. 

Коли зміщення лінії положення характеризується лінійної величиною, 

то оцінити похибку визначення місця судна по двох лініях положення можна 

тільки площею. Припустимо, що місце судна по двох лініях положення I і II 

було отримано в точці P , але через випадкові помилки спостережень кожна 

лінія положення може зміститися на величину n . Тоді, відклавши 1n  і 

2n  від точки P  по нормалях до ліній положення, будують паралелограм. 

Дійсне місце судна буде знаходитися в межах площі цього паралелограма. 

Можна також побудувати еліпс помилок, що характеризує розсіювання 

обсервованого місця судна, обумовленого випадковими помилками при 

визначенні лінії положення. Еліпс можна вписати в отриманий паралелограм 

«на око». Для наближеної оцінки точності визначення місця судна по двох 

лініях положення замість еліпса помилок використовується середня 

квадратична помилка, так звана,  кругова помилка місця, що визначається за 

формулою 
2 2M a b  , де a  - велика піввісь еліпса; b  - мала піввісь еліпса. 

Або 
2 2

1 2

1 2

1

sin

U U
M

g g

    
    

   
,  

де 1U , 2U  - величини допущених помилок при вимірювані, 1g  і 2g  - 

величини модуля градієнта параметрів,   - кут перетинання ліній положення. 
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Останнім часом дуже зросла популярність питання екології і утилізації 

сміття загалом. Молодь, наприклад, все рідше купує пластикові пакети і 

частіше використовує так звані «шопери» – великі сумки з тканини, з якими 

люди ходять до магазину за покупками. Також замість пластикових пляшок 
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почали використовувати багаторазові склянки. Вони увійшли в моду як 

аксесуари і не усі здогадуються, наскільки екологічно корисними вони є.  

Розглянемо докладніше, чому саме утилізації сміття потрібно 

приділити особливу увагу. Правильна утилізація відходів є одним з 

найважливіших завдань сучасного цивілізованого світу, які треба негайно 

вирішувати для збереження довкілля. Зокрема з кожним роком зростає 

актуальність цього питання в нашій країні. Певні види відходів можуть бути 

небезпечними і забруднювати навколишнє середовище, спричиняти 

захворювання через потрапляння у воду чи ґрунт. 

За останні 60 років населення планети збільшилось з 2,5 до 7,5 

мільярдів людей. Тисячі міст та селищ розрослися по всій материковій 

території, швидкими темпами зросло виробництво. Водночас збільшилась 

кількість побутових та промислових відходів, які потребують утилізації. У 

середньому сучасна людина виробляє від 1 до 1,5 кг відходів на день. Відомо, 

що у 2016 році в Україні утворено близько 11 млн. тонн побутових відходів, 

із них лише 5,8 % було перероблено. Решта 94 % розміщено на полігонах та 

сміттєзвалищах, яких станом на 2016 рік зареєстровано 5470 одиниць. Крім 

того, за офіційними даними, утворюється 27 тис. несанкціонованих 

сміттєзвалищ. А тим часом пункти прийому по Україні закриваються через 

нелегальних конкурентів або ж через несвідомих українців, які не здають 

побутові відходи на переробку.  

На тернистому шляху до ЄС Україні належить пройти безліч 

метаморфоз. У питаннях членства Євросоюз непохитний: наша сфера 

поводження з відходами повинна бути приведена до європейського знаку 

якості. Для цього уряд України розробив чіткий план – Національну 

стратегію з управління відходами до 2030 року. Вона передбачає, що обсяг 

захоронення твердих побутових відходів на сміттєвих полігонах повинен 

скоротитися з 95% (2016 р.) до 50% у 2023 році і до 30% у 2030 році. Однак 

показник не встигає за заданим темпом: кількість похованих відходів у 2018 

р. зменшилася всього на 1,2 %. 

Згідно з Директивами ЄС, «сміттєва політика» має насамперед 

зводитися до мінімізації його утворення, а захоронення на полігоні повинно 

бути крайнім заходом і стосуватися тільки таких відходів, що біологічно не 

розкладаються або не можуть бути використані як вторинна сировина і 

перероблені в енергію. 

У Швеції, Норвегії, Данії, Нідерландах та інших країнах, в яких сфера 

поводження з сміттям доведена до максимальної ефективності, на полігони 

твердих побутових відходів потрапляє менше 5%. В Україні ж на смітники 

потрапляє більше 93 %. При цьому Закон України «Про відходи» забороняє з 

1 січня 2018 року захоронювати на полігонах неперероблені тверді побутові 

відходи.  

У сільських населених пунктах відсутні схеми санітарної очистки, 

відсутні контейнери для збору твердих побутових відходів, відсутній збір та 

вивезення відходів. В районних центрах є одне або два санкціоновані 

сміттєзвалища, до яких, щоб довести відходи, необхідні кошти. Недієвий 
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екологічний контроль щодо поводження з відходами, низька екологічна 

свідомість мешканців. Тому у селах люди вивозять сміття до лісу або до 

річки.  

В Україні проблема зі сміттям існує через законодавство, адже закони 

просто не зобов’язують його переробляти. Передбачений лише один спосіб 

утилізації – захоронення. Відсутня національна система поводження з 

відходами, яка починалась би із запобігання утворенню відходів, 

забезпечувала б роздільний збір сміття, його транспортування та 

перетворення у ресурс. 

На сьогодні у країні є 4 сміттєспалювальних заводи: у Києві, 

Дніпропетровську, Харкові та окупованому Севастополі. Але працює лише 

київський завод «Енергія». Сучасна система поводження потребує ґрунтовно 

нової моделі врегулювання цих відносин в Україні – розподіл 

відповідальності за утворені відходи, модель фінансування збиткових етапів 

поводження з відходами (наприклад, транспортування), стимулювання 

громадян до більш екологічної поведінки у сфері поводження з відходами. 

Аби вийти з екологічної катастрофи, Україні потрібні інвестори. Саме 

розширена відповідальність виробника буде найкращим міжнародним 

досвідом щодо цивілізованого поводження з відходами. Необхідно закрити 

існуючі сміттєзвалища, які забруднюють атмосферу, підземні води, ґрунти та 

одночасно побудувати сміттєпереробні заводи, сміттєсортувальні лінії, 

побудувати полігони, які відповідатимуть екологічним стандартам та 

прийматимуть сміття, яке не підлягатиме переробці. На законодавчому рівні 

необхідно обмежити обіг одноразових пластикових товарів – зокрема, 

пакетів та пластикових пляшок, що зменшить їх кількість та стимулюватиме 

збільшення кількості більш екологічних товарів. 

Отже, ситуація із утилізацією сміття в Україні є не найкращою, проте 

завжди є шанс на краще майбутнє. Перш за все треба розпочинати із себе, із 

кожного громадянина, що повинен плекати свою країну. Звісно, вже зроблені 

перші кроки до екологічного розвитку, але прийняті законодавчі акти досі не 

діють у повній мірі. Спільними силами народ і влада наблизять Україну до 

ряду європейських країн у відношенні до довкілля. 
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Серед численних мовних перлин, що роблять її красивою, образною, та 

експресивною, виділяють стійкі сполуки – фразеологізми, що виражають 

думки людей, їх побут, культуру, історію, єднають різні покоління. 
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Фразеологія є невичерпним джерелом поповнення лексичного складу 

мови. Одним з джерел фразеологізмів різних мов є Біблія. Деякі українські 

вчені філологічної науки досліджували фразеологічні звороти біблійного 

походження і часто робили це на базі англомовних джерел. Прикладами 

слугують Олена Миколаївна Набока та Наталія Оксьоненко, їх праці 

«Біблеїзми з Євангелія від Матвія у мові та мовленні (на матеріалі 

англомовних словників та газетних текстів)» і «Основні групи біблеїзмів та 

способи їх перекладу (на матеріалі літератури релігійного спрямування)» 

відповідно. Щодо вивчення англійських фразеологічних одиниць біблійного 

походження, у цій галузі відомими є: Джордж Ламса («Idioms in the Bible 

Explained and a Key to the Original Gospels»), Юджин Найда («Bible 

Translating», «Religion Across Cultures»). 

На початку XX століття з’явилося перше визначення терміну 

«біблеїзм». Під біблеїзмом необхідно розуміти одиницю мови, значення якої 

виникло на базі текстів Біблії або біблійного сюжету. До словосполучень 

сучасної англійської мови, що мають біблійне походження, належать 

наступні:  

the apple of Sodom – красивий, але гнилий плід; to bear one's cross - нести свій 

хрест; forbidden fruit - заборонений плід; Judas kiss - поцілунок Іуди. 

Невід’ємним пластом у перекладі біблійських фразеологічних одиниць 

є топоніми. Коректне вживання топонімів біблійного походження має 

важливе значення для ведення міжкультурної комунікації, тому що об’єкти, 

які позначаються ними, відігравали важливу роль в історії християнського 

світу.  Серед відомих біблійних топонімів, що використовуються у 

фразеологічних одиницях англійської мови, нами були виділені: 

1. П’ять назв міст: Babylon – Вавилон; Gomorrah – Гоморра; Nazareth – 

Назарет; Sodom – Содом; Zion – Зіон. 

Так, наприклад, топонім Babylon - Вавилон зареєстрований в складі 

наступних фразеологізмів: 

- The confusion of Babylon - Вавилонське стовпотворіння. 

- Lady (whore) of Babylon - Вавилонська блудниця, а також Вавилонське 

змішання мов, Вавилонський полон, Вавилонська вежа. 

2. Назва країни: топонім Egypt – Єгипет – присутній в таких 

фразеологізмах: 

- Corn in Egypt – достаток чого-небудь. 

- The flesh-pots of Egypt – Єгипетські котли з м'ясом (символ втраченого 

добробуту).  

Фразеологізми біблійного походження часто багато в чому розходяться 

з їх біблійними прототипами.  Це пов’язано з тим, що біблійний прототип був 

переосмислений, в ньому також міг бути змінений порядок слів або архаїчні 

форми слів були відкинуті. Наприклад, “to kill the fatted calf” в притчі про 

блудного сина вживається в значенні «закласти вгодоване теля».  Пізніше 

цей зворот придбав значення «пригостити кращим, що є вдома». 

Безсумнівно, Біблія є однією з найбільш значущих книг людства, і вона 

є джерелом виразів, ідіом, цитат і крилатих слів, які грають далеко не 
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пасивну роль в різних мовах. Величезна кількість крилатих виразів з Біблії 

стала невід’ємною частиною мовного побуту людей, функціонуючи в мові. 

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про важливість 

вивчення фразеологічних одиниць, що є відображенням мудрості народу, 

який полюбляє влучні, образні вислови, за допомогою яких можна передати і 

веселий жарт, і зле глузування. У сучасних засобах масової інформації 

завжди знаходитимуть застосування біблійні фразеологічні звороти, їх 

актуальність ніколи не загубиться. 
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Головним завдання будь-якого підприємства є отримання прибутків. 

Контроль і вирахування аналізу фінансового стану підприємств дає змоги 

визначити наскільки ефективно чи неефективно працює підприємство. У 

сучасних умовах господарювання аналіз фінансового стану – необхідна 

складова процесу управління підприємством. Головним напрямком його 

практичної реалізації є виявлення можливостей підвищення ефективності 

функціонування підприємства, визначення перспектив його розвитку. 

Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних засад оцінки 

фінансового стану вітчизняних підприємств внесли вчені-економісти: 

Л.Д.Білик, Л.Д.Буряк, О.І.Барановський, Ф.Ф.Бутинець, А.Д.Бутко, 

О.Д.Василик, О.І.Гадзевич, А.І.Даниленко, І.В.Зятковський, В.М.Івахненко, 

К.В.Ізмайлова, Є.Є.Іонін, Т.М.Ковальчук, М.Я.Коробов, Л.А.Лахтіонова, 

О.Г.Мендрул, В.О.Мец, О.В.Павловська, А.М.Поддєрьогін, В.В.Сопко, 

В.М.Суторміна, О.О.Терещенко, Т.Є.Унковська, М.Г.Чумаченко, А.В.Чупіс, 

С.І.Шкарабан, М.І.Яцків та ін. 

Сучасним підприємством портової діяльності (ППД) є суб'єкт 

господарювання, який виробляє портову продукцію, виконує портові роботи 

і (або) надає портові послуги. До підприємств портової діяльності слід 

відносити морські торговельні порти в традиційному вигляді, стивідорні та 

термінальні компанії тощо.  

Господарська діяльність підприємств портової діяльності відбувається 

завдяки організованому, якісному, своєчасному та ефективному управлінню, 

що являє собою сукупність взаємопов'язаних послідовно здійснюваних 

функцій. Тому, актуальним є проведення дослідження сутності, завдань і 

необхідність системного аналізу фінансового стану ППД, а також 

дослідження всіх існуючих методів, принципів і методик аналізу їх 
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фінансового стану та надання пропозицій щодо їх вдосконалення. Метою 

також є дослідження проблем, що негативно впливають на фінансову 

стійкість підприємств портової діяльності на сучасному етапі та розгляд 

факторів, що перешкоджають аналізу фінансового стану ППД. 

 Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є 

результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 

підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і 

характеризується системою показників, що відображають наявність, 

розміщення і використання фінансових ресурсів. 

Отже, фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик 

діяльності кожного підприємства. 

Метою оцінки фінансового стану підприємств портової діяльності в 

системі антикризового управління є розробка і реалізація заходів, 

направлених на швидке відновлення платоспроможності, відновлення 

достатнього рівня фінансової стійкості підприємства, встановлення 

можливості підприємства продовжувати свою господарську діяльність, 

подальшого розвитку, забезпечення прибутковості і зростання виробничого 

потенціалу і ухвалення відповідних рішень. 

Фінансовий стан підприємств портової діяльності визначається такими 

елементами: 

1. Прибутковість роботи ППД. 

2. Оптимальність розподілу прибутку, що залишився у розпорядженні 

підприємств після сплати податків і обов’язкових платежів. 

3. Наявність власних фінансових ресурсів не лише мінімально-

необхідного рівня для організації перевантажувального процесу. 

4. Раціональне використання основних і оборотних фондів. 

5. Платоспроможність та ліквідність. 

Для цього необхідно своєчасно проводити фінансовий аналіз, за 

допомогою якого розв'язується широке коло завдань – від елементарного 

нарахування відсотків і до складних інвестиційних, кредитних та 

комерційних проблем у різних постановках.  

Предметом фінансового аналізу ППД є його фінансові ресурси, їх 

формування та використання.  

Недосконалість оцінки фінансового стану підприємств портової 

діяльності це не єдина проблема сьогодення. На сьогоднішній день також 

існують складності проведення аналізу фінансового стану, що обумовлено: 

-  нестабільністю економіки; 

-  кризовим станом; 

-  політичною невизначеністю. 

Тому актуальним постає завдання удосконалення форм і методів 

фінансового забезпечення функціонування підприємств, тобто пошук нових 

ефективних шляхів фінансової діяльності. 

Внутрішні протиріччя підприємств портової діяльності та різноманітні 

перетворення в зовнішньому середовищі обумовлюють необхідність 

постійного аналізу їх фінансового стану.  



 135 

Таким чином, можна зробити наступний висновок, що сьогодні 

необхідно удосконалювати інформаційне та методичне забезпечення 

фінансового стану ППД; розробляти методичне забезпечення процесу 

прогнозування фінансового стану; удосконалювати структуру аналізу стану 

підприємств; працювати над методикою форм фінансової звітності, що 

дозволить підвищити її аналітичні можливості та реальність оцінки майна; 

розробляти методику комплексної бальної оцінки фінансового стану 

підприємства, яка б дозволила проаналізувати стан підприємства за 

оптимальною сукупністю фінансових показників та коефіцієнтів. 

 

УДК 656.071.4 
 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПОРТОВОГО ОПЕРАТОРА 

 
М.Г. Маринова, 

к.е.н., доцент С.В. Онешко 
Одеський національний морський університет 

 

Підвищення ефективності використання основних засобів, їх оновлення 

та технічне вдосконалення є гарантом підвищення продуктивності праці, що 

неодмінно приведе до збільшення доходів, а отже і до підвищення рівня 

ефективності функціонування. Тому існує нагальна потреба збільшення 

максимальної ефективності основних засобів підприємства, що є одним з 

ключових завдань будь-якого підприємства. 

Привабливість морських портів для вантажовласників залежить від 

багатьох чинників: кон'юнктури світового ринку, вартості транспортування 

вантажу до порту завантаження або вивантаження, рівня портових зборів, 

вартості навантажувально-розвантажувальних робіт, фрахту. Крім того, 

враховуються і інші чинники, зокрема, географічне положення порту, безпека 

судноплавства на підходах і в акваторії порту, розвиненість портової 

інфраструктури і під'їзних залізничних і автомобільних шляхів, наявність 

складських площ, продуктивність перевантажувальних комплексів, якість 

обслуговування стивідорними компаніями, швидкість проходження 

прикордонних, митних і інших процедур та ін. 

Оновлення виробництва за рахунок модернізації і автоматизації 

технологічного обладнання, як відомо, є основним фактором прискореного 

розвитку галузей народного господарства. В даний час в Україні цей процес 

йде недостатньо швидкими темпами, що пояснюється розгорненням політики 

приватизації і ослабленням державного контролю за реалізацією інноваційної 

стратегії розвитку економіки. У цій ситуації велике значення має поліпшення 

використання наявних основних засобів, причому основний акцент у 

вирішенні проблеми робиться на систему управління окремого підприємства. 

Це викликано тим, що саме на рівні підприємства концентруються питання 
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простого і розширеного відтворення, і тому кожне підприємство зацікавлене 

у виборі тих підходів, які призводять до вирішення завдання визначення 

оптимальних шляхів технічного переоснащення. Важливу роль в 

обґрунтуванні стратегії відтворення основних засобів підприємства відіграє 

прийнята ним амортизаційна політика. 

В основі прийняття рішення щодо оновлення основних засобів з 

економічної точки зору доцільно використовувати рішення, направлені на 

оцінку економічної ефективності, фінансовий аналіз проекту оновлення, 

аналіз чутливості. 

Фінансовий аналіз проекту оновлення включає урахування наступних 

факторів: 

– рівень цін і тарифів за послуги; 

– темпи інфляції; 

– діючий курс валют НБУ та прогнозне коливання курсу валют; 

– податки (на додану вартість, на прибуток). 

Крім того, для обліку можливого впливу негативних факторів на 

основні показники проекту, доцільно здійснювати перевірку на чутливість, 

яка дозволяє аналізувати зміну основних інтегральних показників 

ефективності проекту в залежності від зміни одного з факторів впливу при 

незмінності інших. В якості основного показника зазвичай прийнятий чистий 

приведений дохід (NPV). 

В цілому, оновлення портових споруд повинно бути стратегічним 

завданням, яке потребує виваженого аналізу та є необхідним кроком для 

збільшенням вантажопотоків та поверненню обсягів обробки вантажів, 

втрачених унаслідок світової фінансово-економічної кризи. 

Виходячи з економічної сутності показників ефективності можливо 

визначити, що збільшення всіх показників можливо за рахунок: 

– збільшення чистого доходу та чистого прибутку більш швидкими 

темпами росту при одночасному збільшенні відповідних статей активу та 

пасиву менш швидкими темпами росту; 

– збільшення чистого доходу та чистого прибутку при одночасному 

зменшенні відповідних статей активу та пасиву. 

Що стосується першого напряму, то підвищення доходу можливо 

шляхом збільшення обсягів наданих послуг та передачі основних засобів, що 

не використовуються у оренду, проведення гнучкої та економічно 

ефективності тарифної політики в області формування плати за послуги 

буксирного флоту, розширення послуг стороннім організаціям з 

виготовленням і ремонтом вантажно-захватних пристроїв. Так, при оцінці 

плати за послуги не повинно бути закладене їх зростання, оскільки це може 

привести до зниження конкурентоспроможності. Для підвищення 

ефективності тарифної політики необхідне проведення моніторингу: 

– основних економічних показників виробничої діяльності портового 

оператора по видах робіт і послуг, що надаються клієнтурі; 

– рівня тарифів та умов надання послуг у відповідності з тими 

компаніями, що конкурують з портом по наданню аналогічних послуг. 
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Необхідно на постійні основі проводити кон'юнктурний аналіз рівня 

тарифів та витрат на послуги компаній-конкурентів, а також економічних 

показників виробничої діяльності портового оператора по видах робіт і 

послуг. На базі цих даних здійснювати відповідне їх корегування. До 

виконання такої роботи повинні притягуватися фахівці в області портового 

ціноутворення, що знають структуру витрат портів, встановлених в основу 

формування базового рівня ставок тарифів, діючих в національних морських 

портах. 

 

УДК 811.111 
 

ПРОСОДИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИГНАЛІВ  
ЕМОТИВНОСТІ В ТЕКСТІ 

 
А.С. Мартинова,  

к. філол. н., доцент В.М. Смаглій  
Одеський національний морський університет  

 
Емоції людини, будучи мотиваційною основою її діяльності, не можуть 

не відображуватись в мові, а звідси, є об’єктом вивчення лінгвістики і її 

окремих напрямків: психолінгвістики, стилістики, лінгвістики тексту, 

когнітивної лінгвістики, прагматики. При цьому коло проблем, зв’язане з 

вираженням емоцій в мові і за допомогою мови, визначається специфікою 

кожного напрямку. Таким чином, у руслі когнітивної лінгвістики 

досліджується концептуальне вираження емоцій в різних мовах і їх 

представленість в мовній картині світу, співвідношення емоцій і пізнання в 

процесі комунікації. Психолінгвістами вивчаються особливості здійснення 

мовленнєвих операцій комунікантами, що перебувають у стані емоційної 

напруженості, а також прийоми мовленнєвого впливу на інтелектуальну та 

емоційну структури психіки реципієнта.  Правила вибору емотивних мовних 

засобів при вираженні емоцій мовця і вплив цих засобів на емоційну сферу 

слухача розглядаються в межах прагматики. Дослідження вираження і 

прояву емоцій в тексті вписується до кола проблем, які вивчає лінгвістика 

тексту і стилістика. 

Аналіз емотивних засобів на всіх рівнях мови: фонологічному, 

лексичному, морфологічному, синтаксичному приводить вчених до висновку 

про притаманну мові здатність виражати системою своїх засобів відображені 

в семантиці мовних одиниць, соціальні і індивідуальні емоції, а також 

емоційний стан і емоційні реакції людини.  

Відмовляючи емотивності в самостійному статусі, її розглядали як 

один з макрокомпонентів семантичної структури знакового утворення, 

вважаючи частиною або ототожнюючи з експресивністю, модальністю, 

оцінністю, почасти вживаючи багатозначний термін «експресивно-емоційно-

оцінний». При цьому зв’язок емотивності з експресивністю відображується у 
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визначенні емотивності як «вершини» експресивно-забарвлених значень 

слова, експресивного значення, компонента загальної експресивності тексту.  

Досліджуючи співвідношення категорій емотивності, експресивності, 

модальності і оцінності, ми маємо справу з одним явищем – «фактором 

мовця» в мовотворчому процесі. Тому можна говорити, що виділені категорії 

є неізольованими, або перехрещуваними мовними підсистемами, а ракурсами 

дослідження одного явища. Таким чином, у жорсткому розмежуванні 

вказаних категорій немає необхідності. 

Отримані в результаті електроакустичного аналізу об’єктивні ознаки 

досліджуваних фраз при різних сигналах емотивності узгоджуються з 

результатами аудиторського експерименту.  

Аналізуючи показники мовлення жінок і чоловіків, потрібно зазначити, 

що деякі розбіжності в показниках досліджуваних параметрів в мовленні 

жінок у порівнянні з чоловіками, що свідчить про більшу емоційність 

мовлення жінок. Говорячи про сигнали емотивності, потрібно відмітити, що 

при оказіональних сигналах емотивна фраза характеризується більшими 

просодичними показниками порівняно з емотивною фразою при узуальних 

сигналах за рахунок більших показників аналізованих параметрів як у 

мовленні жінок, так і в мовленні чоловіків. 

 

УДК: 159.9 
 

РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ  
В ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ФІЗІОЛОГІВ 

 
А.Р. Маслакова,  

доктор психолог. наук, доцент Р.П. Шевченко 
Одеський національний морський університет 

Важливою областю розвитку вітчизняної психологічної науки була 

педагогіка. Пов'язана з передовим рухом у галузі народної освіти 

безпосередньо в передреформний період, але особливо в 60-х рр.. XIX ст., 

Вона привертала увагу не лише фахівців, але всієї прогресивної російської 

громадськості.  

В Україні психологія розвивається як інтегральна частина світової 

психологічної науки. На початок ХХ ст. сформувалися наукові школи: 

Київська (Г.І.Челпанов, І.А.Сикорський, С.А.Ананьїн), Одеська (І.М.Сеченов, 

І.І.Мечников, М.М.Ланґе, С.Л.Рубінштейн ). Одним з найважливіших центрів 

розвитку експериментальної психології в 20-30 роках ХХ століття було 

Харків. Історія розвитку медичної психології також пов'язана з такими 

відомими вченими, як А.Р. Лурія та Л.С. Виготський. 

Праці І.І.Мечникова «Етюди про природу людини» і «Етюди про 

природу оптимізму» користувалися великою популярністю. В цей час було 

покладено початок пропаганді дарвінізму в нашій країні, для якої особливо 

багато зробив також Сеченов. Великі успіхи мала російська фізіологія. 
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Олександр Романович Лурія був основоположником нейропсихології в 

СРСР, його дослідження були присвячені проблемам локалізації вищих 

психічних функцій і їх порушень при пошкодженнях головного мозку. 

Лев Семенович Виготський займався проблемами розвитку психічних 

функцій, розробив поняття про «психологічні системи»-  функціональні 

зв'язки між різними психічними функціями, запропонував гіпотезу про 

локалізацію психічних функцій як структурних одиниць головного мозку. 

Роботи Л.С. Виготського збагатили психіатрію, дефектологію, та інші науки 

про людину. 

Іван Михайлович Сеченов відомий російський фізіолог в 1863 р 

опублікував працю "Рефлекси головного мозку", де виклав своє розуміння 

природи психіки. Сеченов поставив мету довести, що всі акти свідомого і 

несвідомого життя за своїм походженням є рефлекторними. Він вважав, що 

рефлекс завершується, як правило, дією і рухом. 

Сергій Леонідович Рубінштейн працював в Одеському університеті, 

читав лекції з психології, теорії мистецтва, філософії тощо. Монографію С. 

Л. Рубінштейна «Основи психології» можна вважати підсумком його 

наукової діяльності в Україні. У ній він заперечує погляд на поведінку 

людини, як сукупність реакцій і розвиває теорію свідомих дій та вчинків. 

Микола Миколайович Ланґе російський психолог німецького 

походження. В 1894 році у Московському університеті захистив докторську 

дисертацію "Психологічні дослідження. Закон рецепції. Теорія волової 

уваги". Ця робота була визнана класичним дослідженням вітчизняної 

експериментальної психології. Це було перше експериментальне 

дослідження з психології в Росії та Україні.  

 

УДК 343.575(477) 
 

ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАРКОМАНІЇ В УКРАЇНІ 
 

К.Г. Матієнко,  
ст. викладач С.І. Бердяга 

Одеський національний морський університет 
 

В Україні на сучасному етапі проблема боротьби з наркоманією 

набирає державної важливості. Створена й діє Національна координаційна 

рада у справах боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України. 

Світове співтовариство здійснює такі основні напрями боротьби з 

поширенням наркотиків: 

• широку профілактичну діяльність, спрямовану на те, щоб запобігти 

втягненню молоді у вживання наркотиків. З цією метою застосовують 

найновіші досягнення медицини, психіатрії, педагогіки тощо, долучаючи до 

цього всі сфери суспільства. Вважається, що цей напрям має бути 

пріоритетним в усіх державах світу; 

• "силову" боротьбу з наркобізнесом із залученням спеціалізованих 
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установ, військової і спеціальної техніки, спеціально підготовлених 

співробітників; контроль за "відмиванням брудних грошей"; захоплення 

кур'єрів з наркотичним багажем (іноді до кількох тон) і через них — 

керівників наркокартелів. Зауважимо, що цей напрям боротьби потребує 

великих зусиль з боку держави і значних коштів; 

• "лібералізацію" наркотичної проблеми, тобто держава доходить 

висновку, що найкращий спосіб боротьби з наркотизацією населення — 

легальна реалізація наркотиків через аптеки або спеціалізовані крамниці 

(ідеться про так звані легкі наркотики). Це немов би "вибиває" підґрунтя 

наркобізнесу, уможливлює контроль ринку збуту наркотиків і сприяє 

повному обліку наркоманів і їх лікуванню.  

 Проте, як свідчить досвід, така депеналізація споживання наркотиків 

(Голландія, Швеція) не дає бажаних результатів. Так, у наркоманів 

залишається потяг до "важких" наркотиків. При цьому наркотична 

кон'юнктура не поліпшується. Здається, що для України така 

"лібералізація"не прийнятна, хоча в Києві, Одесі й деяких інших містах 

країни в межах проекту ВООЗ ООН здійснювалися заходи, пов'язані в 

видачею наркоманам шприців, презервативів, дезрозчину тощо. 

До найважливіших заходів профілактики наркоманії належать 

організаційні, економічні, культурно-виховні та правові. 

Щодо організаційних заходів зазначимо, що в Україні працює єдиний 

міжвідомчий банк даних про осіб, причетних до незаконного обігу 

наркотичних засобів і психотропних речовин, і про факти вилучення цих 

засобів з незаконного обігу. Цей банк інтегрується в міжнародну систему. 

Створено також єдиний реєстр хворих на наркоманію у країні. 

У системі МВС України функціонує Управління у справах боротьби з 

незаконним обігом наркотичних засобів, яке має підрозділи в усіх 

територіальних і транспортних підрозділах МВС України.  

Спеціальні підрозділи боротьби з міжнародною контрабандою 

наркотиків створені й діють при СБУ. 

У Законі України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та 

спеціальні установи для неповнолітніх" від 24 січня 1995 р. передбачено 

створення центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх віком від 11 

років для лікування їх від алкоголізму, наркоманії і токсикоманії. 

Триває плідна робота з виведення сортів конопель і снотворного маку з 

низьким вмістом наркотичних сполук. В умовах України важливим 

напрямом діяльності є створення екологічно безпечних препаратів, розробка 

агротехнічних заходів і фізико-термічних методів знищення наркотиков 

місних рослин, зменшуються площі посівів коноплі й укрупнюються їх 

плантації з метою якіснішої охорони. 

До важливих економічних і водночас культурно-виховних проблем в 

Україні належить проблема проведення культурного дозвілля і розвитку 

молоді з боку місцевої влади.  
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Серед медичних заходів найперше потребують розробки методи 

реабілітації і ресоціалізації хворих на наркоманію, системи навчання молоді 

здоровому способу життя з метою ранньої профілактики наркоманії. 

В установах виконання покарань потрібно глибше вивчати практику 

лікування осіб, які вживають наркотичні засоби і засуджені за скоєння на цій 

основі злочинів, щоб за результатами досліджень розробити й реалізувати 

заходи з підвищення ефективності подання медичної допомоги таким особам. 

У системі МОЗ України в Києві створений і діє науково-методичний та 

клініко-реабілітаційний центр з проблем клінічних залежностей, в інших 

містах працюють кризові наркологічні центри. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів Україні "Про обов'язковий 

профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" 

здійснюється профілактичний огляд серед осіб груп ризику. 

В Україні посилена кримінально-правова боротьба з незаконним обігом 

наркотиків. У Кримінальний кодекс України введено спеціальні норми про 

відповідальність за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин 

та прекурсорів, незаконне їх отримання, вживання, використання коштів, 

здобутих від їх незаконного обігу. 

Індивідуальна профілактика наркоманії повинна здійснюватися щодо 

осіб, які зловживають наркотиками і в поведінці яких відсутні ознаки 

злочину, пов'язаного з наркотичними засобами, проте виходячи з 

антигромадської поведінки цих осіб є ймовірність скоєння ними такого 

злочину. 

Для правоохоронних органів пріоритетними напрямами боротьби з 

наркобізнесом залишаються викриття організованих злочинних угруповань 

наркобізнесу, збувальників-оптовиків, каналів надходження "важких" 

наркотиків і осіб, що їх транспортують та реалізують, підпільних 

лабораторій, де виготовляють наркотики, та ін. 
 

УДК 614.841-3(477) 
 

АНАЛІЗ СТАНУ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 
 

В.О. Маційчук, 
ст. викладач О.В. Котенко 

Одеський національний морський університет 
 

Пожежа була і є найнебезпечнішим стихійним лихом. Внаслідок пожеж 

гине та страждає значна кількість людей.  

На сьогоднішніи ̆ день стан пожежноі ̈ безпеки в Украін̈і є 

незадовільним. За даними, що надійшли з територіальних органів управління 

ДСНС Украін̈и протягом 2019 року в Украін̈і зареєстровано 95 915 пожеж, 

що на 22,0 % більше, ніж за аналогічний період 2018 року.  

Унаслідок пожеж загинуло 1469 людей, у тому числі 48 дітей та 1250 

людей отримали травми, з них 102 дитини. Порівнюючи з аналогічним 
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періодом 2018 року, кількість загиблих унаслідок пожеж збільшилась на 3,3 

%, кількість травмованих збільшилась на 3,4 %. Кількість дітей і підлітків до 

18 років, які загинули внаслідок пожеж, збільшилась на 29,7 %, кількість 

дітей і підлітків до 18 років, травмованих на пожежах, залишилась на рівні 

минулого року. 

Матеріальні втрати від пожеж склали 9 млрд 402 млн 279 тис. грн., у 

тому числі прямі збитки становили 1 млрд 947 млн 022 тис. грн., побічні – 7 

млрд 455 млн 257 тис. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, 

матеріальні втрати від пожеж збільшились на 37,6 % (прямі збитки 

збільшились на 9,6 %, побічні – на 46,5 %), кількість знищених і 

пошкоджених будинків (споруд) збільшилась на 4,6 %, кількість знищених і 

пошкоджених транспортних засобів (техніки) – на 1,5 % тощо. Разом із тим, 

під час ліквідації пожеж врятовано 1455 людей, у тому числі 189 дітей, та 

матеріальних цінностей на суму 4 млрд 452 млн 393 тис. грн. 

Щодня в Україні, в середньому, виникало 284 пожежі, матеріальні 

втрати від яких складали 30 млн 929 тис. грн. Прямі збитки від однієї пожежі 

становлять 22,6 тис. гривень. Кожного дня внаслідок пожеж гинуло 5 і 

отримувало травми 4 людини, вогнем знищувалось або пошкоджувалось 72 

будівлі (споруди) та 13 одиниць техніки. 

За 2020 рік в Україні вже зареєстровано 4509 пожеж, що на 14,7 % 

більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Суттєве зростання кількості 

пожеж зареєстровано у природних екосистемах (збільшення у 10,5 рази) та на 

відкритих територіях (збільшення у 3,8 рази). 

Аналіз надзвичайних ситуацій та пожеж по Украін̈і у цілому свідчить, 

що основні причини та умови, що сприяють збільшенню надзвичаин̆их 

ситуацій та пожеж, пов'язані з низкою таких показників, зокрема: значна 

відстань населених пунктів від місця дислокації оперативно-рятувальних 

підрозділів ДСНС Украін̈и, що ускладнює вчасне прибуття пожежного 

спецтранспорту до місця виникнення пожежі (прибуття до місця виклику 10 

хвилин у місті та 20 хвилин у сільськіи ̆ місцевості планується Стратегією 

реформування системи Державноі ̈ служби з надзвичаин̆их ситуацій, що 

схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів Украін̈и від 25 січня 2017 р. 

№61-р)  

Також низький рівень забезпечення пожежної безпеки заначених 

об’єктів зумовлении ̆такими причинами:  

- недосконалістю законодавчого і нормативно-правового забезпечення 

у сфері пожежноі ̈безпеки;  

- незадовільним фінансуванням заходів, спрямованих на підвищення 

рівня протипожежного захисту об’єктів;  

- відсутність або несправність систем автоматичного протипожежного 

захисту;  

- невідповідність евакуаціин̆их шляхів та виходів вимогам пожежноі ̈

безпеки;  

- несправність електрообладнання;  
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- відсутність вогнезахисного оброблення будівельних конструкцій та 

елементів;  

- відсутність необхідноі ̈ забезпеченості первинними засобами 

пожежогасіння;  

- недостатня увага до навчання персоналу діям у разі пожежі и ̆

проведення протипожежних тренувань. 

Основною проблемою у сфері пожежноі ̈ безпеки в Украін̈і є стан 

протипожежного захисту об’єктів з масовим перебуванням людей, а саме: 

дитячих дошкільних і навчальних закладів, ринків, лікувальних закладів, 

санаторіів̈ та закладів відпочинку, готелів і гуртожитків. Заходи щодо 

забезпечення протипожежної безпеки, практично, не вживаються внаслідок 

обмеженого фінансування. 
 

УДК 627.21.215 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО  ПРОЕКТУВАННЯ 
МОРСЬКИХ ПОРТІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 

В.О. Мельник, 
доцент Калюжна В.Є. 

Одеський національний морський університет 
 

Водний транспорт по товарообігу сьогодні займає друге місце у світі, 

після трубопровідного. Це обумовлено відносною дешевизною такого виду 

перевезень. Адже вартість експлуатації плавзасобів відносно не велика, 

термін їх служби величезний, а основні витрати - це головним чином 

будівництво і подальше обслуговування портів. У системі водних перевезень 

найголовніша роль, звичайно ж, належить морським. 

Для того, щоб побудувати порт виходячи не лише з сьогоднішніх 

потреб, але і дивлячись на перспективу, передусім, необхідно проаналізувати 

вантажообіг транспортної організації сьогодні, і ввести поправочний 

коефіцієнт на майбутнє. Саме з такого найважливішого аналізу 

розпочинається проектування морських портів. Далі мають бути враховані 

характеристики судів, які заходитимуть в порт, і визначені види вантажів, що 

приймаються або відправляються. 

У роботі розглядаються сучасні вимоги, які мають бути враховані при 

проектуванні морських портів. Розглядаються основні етапи розробки 

проекту морського порту. Проект порту має бути розроблений з урахуванням 

рози вітрів. Але, крім того, робиться глибокий аналіз природних умов, 

визначається місце і глибина акваторії. Ці параметри дозволять найточніше 

визначитися з місцем закладки порту. Бо його місцерозташування буде, 

передусім, визначати подальшу економічність. Наступним етапом в 

проектуванні має місце - з'ясування, які і скільки причалів повинен мати цей 

об'єкт господарювання. Вантажні, допоміжні, додаткові причали мають бути, 

передусім, економічно прораховані. Крім того робимо розрахунки довжини 
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кожного причалу, глибини води біля кордону, розраховуємо причальний 

фронт. Після виконання цих робіт організація, що виконує проект морського 

порту, робить розрахунок і проектування складського господарства. Для 

цього виконується комплексний розрахунок місткості складу для 

генеральних і окремо для рефрижераторних і навалювальних вантажів.Далі 

коригується площа і висота складських об'єктів. І тільки тоді необхідно 

перейти до розрахунку залізничного і автотранспортного господарства. Для 

цього роблять підрахунок необхідних залізничних гілок і шляхів, і 

автотранспортних майданчиків і доріг. 

Одним з найголовніших моментів в проектуванні порту є питання про 

вибір схеми механізації. Якщо це пасажирський морський порт, то слід 

приділити особливу увагу комфортному проведенню часу людей під час 

знаходження на його території. Враховуючи, що такі порти функціонують і 

взимку, потрібно запроектувати теплове і вентиляційне устаткування, знайти 

цікаве дизайнерське рішення, розрахувати необхідну кількість місць 

відпочинку, ресторанів і кафе на території вокзалу.Проектна організація, що 

займається розробкою такого комплексного проекту, зазвичай вибирається 

після проведення тендеру, на якому представлені як наші, так і закордонні 

проектувальники. Це диктується підвищеною відповідальністю грандіозної 

споруди в масштабах усієї країни. 

Технологічне проектування морських портів має бути побудоване на 

технологічних розрахунках і регламентах, виборі і розставлянні 

устаткування, створенні конфігурації комунікацій і технологічних планувань, 

забезпечивши рішення завдань обґрунтування планувальної організації 

земельної ділянки (компонування порту і терміналів, встановлення 

функціональних зон, технологічне зонування, конфігурація причальної лінії, 

розміщення інженерних комунікацій), описи технологічних процесів і видачі 

завдань на виконання суміжних розділів проектування порту, терміналу та їх 

елементів. Мета сучасного технологічного проектування порту - отримання 

оптимальних технологічних і планувальних рішень порту як єдиного 

комплексу, що задовольняє вимогам безпечного прийому, якнайшвидшого 

вантаження-вивантаження і комплексного обслуговування суден і що 

відповідає сучасним умовам перевезень на морському і суміжних видах 

транспорту. 

 

УДК 658:328.18  

 

БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ:  
ДОСВІД І ПОМИЛКИ ПІДПРИЄМЦІВ 

 
І.А. Мисюра, 

к.е.н., доцент Г.Є. Бєляєва  
Одеський національний морський університет 
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Поняття бізнес-комунікацій розглядається як комплекс зусиль зі 

створення, розвитку та підтримки репутації задля досягнення рівня довіри до 

суб'єкта та реалізації цілей у його основній діяльності. Комунікацією 

вважають взаємодію декількох унікальних і складних систем в різноманітних 

ситуаціях за допомогою засобів та способів спілкування. На підприємстві всі 

типи комунікації тісно переплітаються і мають значний вплив один на 

одного. В процесі спілкування комунікація містить безліч різних типів, 

включає в себе багатоманітні ознаки, при цьому суб'єкт обирає канали, 

засоби та стиль спілкування. 

У широкому сенсі основою вдалих комунікацій виступає вірне 

усвідомлення своїх потреб, а також потреб опонента, та найекологічний та 

ефективний спосіб їх задоволення. Для цього допомагає одна із 

розповсюджених методик ненасильницької комунікації. Від рівня 

розвиненості емоційного інтелекту менеджера компанії чи відділу буде 

залежати його стиль управління, прийняття рішень та стосунки у колективі, 

взаємовідносини з підлеглими. Не секрет, що гарний емоційний клімат на 

підприємстві є запорукою довготривалих робочих відносин та високої якості 

результатів праці. Новітні впровадження: визначення рівня комфорту, 

диджиталізація та геймифікація процесів, безперечно, впливає на 

ефективність роботи, але якісно побудовані зовнішні та внутрішні канали 

комунікацій сприяють підтриманню рівня обізнаності та мотивації 

колективу, спрямованості на результат.  

Для підтримання ефективних комунікацій, з практичної точки зору, у 

багатьох підприємців існують наступні думки та навички. Уміння тримати 

слово – це уміння оцінювати свій потенціал й відмовлятися від самого 

простого шляху рішення ситуації. Мораторій на пусті обіцянки в умовах 

підприємства дають змогу економити кошти, час та розсудливо оцінювати 

ситуацію. 

Реагувати продуктивно: тобто «чути» запити клієнтів, партнерів, 

співробітників, відчувати істотну потребу, що стоїть основі ситуації та 

постійно відповідати на запити, давати якісний зворотній зв’язок та просити 

його надати вам. 

Робити акцент у залучення до розуміння місії та спільної мети у 

робітників, доносити важливість присутності кожного. Якщо в компанії 

працює багато працівників, лідер повинен створювати такі умови, щоб вони 

не стали кадрами бізнес-конкурента. На сьогоднішній день, на жаль, 

спостерігається тенденція, що працівники переходять з однієї компанії в 

іншу, перш за все, окрім матеріальних факторів, у пошуках задоволення 

потреби у значимості.  

Бути в осередді подій, тобто залишатися в центрі уваги публіки та ЗМІ. 

Перебуваючи в центрі, легше перенести складні виклики, зберегти свої 

досягнення, за умови невеликих витрат ресурсів. 

У результаті можна зробити висновок, що налагодження взаємозв’язків 

та побудування ефективних бізнес-комунікацій є важливим напрямом у 

здійсненні підприємницької діяльності. За їх допомогою відбуваються 
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основні процеси на будь-якому підприємстві або будь-якій команді, що може 

покращити рівень мотивації, залучення робітників та знизити рівень стресу в 

колективі, що позитивно впливає на фінансовий результат.  

 

УДК 656.078.15  

 
"ШОВКОВИЙ ШЛЯХ" ЧЕРЕЗ ГРУЗІЮ ТА УКРАЇНУ 

 
Д.В. Мих, 

ст.викладач М.С. Вільшанюк  
Одеський національний морський університет  

 

В рамках китайської стратегічної програми «Один пояс і один шлях» 

розробляється ряд проектів морських і сухопутних шляхів між Європою і 

Китаєм під загальною назвою Новий Шовковий Шлях. Сухопутні траси 

об'єднані назвою «Економічний пояс Шовкового шляху», морські - 

«Морський Шовковий шлях 21 століття». 

В рамках південних сухопутних маршрутів будується залізничний 

маршрут через Пакистан. На північному маршруті будується залізнична гілка 

Китай-Монголія-Росія. 

Проект «Морський Шовковий шлях XXI століття» включає в себе 

створення двох морських маршрутів: один маршрут веде з узбережжя Китаю 

через Південно-Китайське море в Південно-Тихоокеанський регіон; інший 

передбачає з'єднання приморських районів Китаю і Європи через Південно-

Китайське море і Індійський океан. 

Економічний пояс Шовкового шляху включає в себе країни, через які 

проходив історичний шовковий шлях в Центральній, Західній Азії на 

Близькому Сході і Європі і має на увазі розвиток регіону в пов'язане 

економічний простір за допомогою розвитку інфраструктури, розширення 

культурних і економічних зв'язків. 

Основа проекту – логістична безпека країни, проте проект 

позиціонується китайською владою не як звичайний транспортний коридор, а 

як спосіб зміцнення впливу в країнах китайського транзиту. 

Теоретично Грузія і Україна можуть розраховувати на частину 

вантажопотоку з більш 260 млн тонн, які складають обсяги торгівлі між 

Китаєм і ЄС. Однак існує ряд перешкод для нашої держави, які роблять 

малоймовірним масштабне входження України в проект Нового шовкового 

шляху. По-перше, Україна не є членом ЄС, на відміну від Болгарії та Румунії, 

що ускладнює проходження кордону. Україна також має непрозорий і 

тривалий механізм оформлення митних вантажів, що на тлі високої вартості 

суднозаходів (без знижок, на 25-35% більше, ніж в Болгарії і Румунії) і 

відсутності якісних доріг для автосполучення з ЄС, робить її менш 

привабливою в порівнянні з іншими країнами ЄС. 
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Україна пропонує Грузії і Китаю спільно розвивати логістичний 

коридор в Європу. Китайські інвестиції ‒ це шанс прискорити розвиток 

української економіки. 

Можна зробити висновок про те, що розвиток торговельних і 

економічних відносин між Китаєм і Європою має досить великі перспективи. 

З огляду на той факт, що європейські країни і Китай взаємно зацікавлені в 

розвитку торговельних відносин, існує припущення про те, що подальший 

розвиток таких проектів, як «Новий економічний Шовковий шлях» і 

«Морський шовковий шлях ХХІ століття», а також сухопутного коридору 

«Євразія» в позитивному ставленні позначиться на збільшенні товарообігу. 

Надалі розвиток зовнішньоекономічних відносин може привести до 

збільшення обсягів взаємних інвестицій в різні галузі. 

 

УДК 331.45-022.257 
 

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ СТРАХУ  
В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ 

 
В.С. Мігова, 

ст. викладач О.В. Котенко 
Одеський національний морський університет 

 
Дуже часто в складних і часом найнесподіваніших ситуаціях нам 

доводиться розраховувати в першу чергу на самих себе. Кожна з хвилин в 

екстремальних ситуаціях – вирішальна. І якщо знати, що треба робити, а чого 

робити ні в якому разі неможна, та до того ж не дозволяти заставати негоді 

себе зненацька, за ці хвилини ситуацію можна вирішити на свою користь. 

Таке вміння виживати, я думаю, можна легко назвати «особистим імунітетом 

безпеки». Екстремальні ситуації занадто різноманітні, і, незважаючи на всі 

відомості та рекомендації, рішення щоразу доводиться приймати самостійно. 

Дуже важливо знати як тих чи інших ситуацій уникнути. І в медицині, і 

в пожежній безпеці, і в антикримінальному захисті таке поняття, як 

«профілактика», залишається найнадійнішим засобом, якби це не здавалося 

банальним. 

Відомий мандрівник і людина фахівець з виживання людини Яцек 

Паокевіч (Італія) сформулював цю методику наступним чином: 

«Передбачати небезпеку. По можливості, уникати її». 

Страх – природна реакція людини на будь-яку реальну або уявну 

ситуацію, яка загрожує життю або здоров'ю. Не можна однозначно 

стверджувати, що в аварійній ситуації страх лише шкодить або тільки 

приносить користь. Одна і та ж дія, вчинена під впливом почуття страху, в 

одному випадку може врятувати людину, в іншому – прискорити її загибель. 

При вибухах, землетрусах, зіткненнях транспортних засобів та при 

інших несподівано виниклих небезпеках почуття страху може виникнути 
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миттєво. У будь-якому випадку в момент аварії або усвідомлення аварії як 

доконаного факту почуття страху досягає свого апогею. Поведінкові реакції 

на небезпеку у кожної людини індивідуальні і в різних ситуаціях можуть 

проявлятися по-різному.  

При будь-яких обставинах виживання людини, перш за все, залежить 

від неї самої. Мова йде не тільки про її навички. Найчастіше ситуація 

автономії виникає несподівано, і перша реакція будь-якого, хто потрапив у 

небезпечну ситуацію – страх. Але обов'язковими умовами успішного 

подолання всіх труднощів при автономній ситуації є прояв волі, 

наполегливість, грамотні дії. Паніка і страх різко знижують шанси на 

порятунок. При короткочасній зовнішній загрозі людина діє на чуттєвому 

рівні, підкоряючись інстинкту самозбереження: відскакує від падаючого 

дерева, чіпляється при падінні за нерухомі предмети, намагається триматися 

на поверхні води при загрозі утоплення. Про якусь жагу до життя в таких 

випадках говорити не доводиться. 

Інша справа – довготривале виживання. В умовах автономного 

існування рано чи пізно настає критичний момент, коли непомірні фізичні і 

психічні навантаження, коли здається, що подальший опір – марний, 

пригнічують волю. Людиною опановують пасивність, байдужість. ЇЇ вже не 

лякають можливі трагічні наслідки непродуманих ночівель, ризикованих 

переправ. Вона не вірить в можливість порятунку і тому гине, не вичерпуючи 

до кінця запасів сил, не використавши запаси продовольства. 

Виживання, засноване тільки на біологічних законах самозбереження, 

короткочасно. Для нього характерні психічні розлади і істеричні поведінкові 

реакції, які досить швидко розвиваються. Бажання вижити має бути 

усвідомленим і цілеспрямованим і має диктуватися не інстинктом, а свідомо 

необхідністю. 

Саме страх за своє життя викликає бажання діяти в ім'я власного 

порятунку. Якщо людина знає, як повинна діяти, страх загострює реакцію, 

активізує мислення. Але якщо вона не представляє, що потрібно зробити, 

відчуває біль або слабкість від втрати крові, тоді страх може призвести до 

стресу – надмірно сильній напрузі, гальмуванню думок і дій. Ці відчуття 

можуть бути настільки інтенсивними, що раптовий сильний страх може 

привести до смерті. 

Існують різні способи подолання страху. Якщо людина знайома з 

методикою аутотренінгу, то вона зможе в лічені хвилини розслабитися, 

заспокоїтися, неупереджено проаналізувати ситуацію. Якщо ж ні, то думки 

про що-небудь інше допоможуть людині розслабитися і відволіктися. 

Хороший ефект дають і дихальні вправи. Потрібно зробити кілька глибоких 

вдихів. Коли людина відчуває страх або стрес, її пульс прискорюється, і вона 

починає дуже часто дихати. Змусити себе дихати повільно – значить 

переконати організм, що стрес проходить, незалежно від того, пройшов він 

чи ні. 

Крім того, людина не може діяти успішно, якщо у неї немає чіткої мети 

і плану по її досягненню. Іноді здається, що професійні рятувальники, 
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льотчики, військові в складних ситуаціях діють не замислюючись. Але це не 

так: просто у них є готовий, найчастіше вже перевірений план, а то й кілька 

варіантів. Спочатку людині може здатися, що вона нічого не знає і нічого не 

може. Але варто тільки розділити ситуацію і задачі на складові частини, як 

виявиться, що багато чого їй під силу. 

Найвірнішим способом для подолання страху і розгубленості є 

організація планомірних дій по забезпеченню виживання. Для цього людині 

необхідно задати собі чітку установку діяти в можливій екстремальній 

ситуації. 

 

УДК 004.94 
 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ CASE-ЗАСОБІВ  
ПІДТРИМКИ МЕТОДОЛОГІЇ IDEF 

 
Ю.Є. Молчанюк, 

к.ф.-м.н., доцент М.В. Розум 
Одеський національний морський університет 

 
Моделювання - основний інструмент аналізу і проектування 

інформаційних систем. Існує дві методології моделювання бізнес-процесів: 

об'єктно-орієнтована методологія (мова) UML (Unified Modeling Language - 

уніфікована мова моделювання) і методологія функціональної декомпозиції 

IDEF (Integrated computer-aided manufacturing DEFinition). На ринку CASE-

засобів представлений цілий ряд інструментаріїв. Зокрема, методологія IDEF 

підтримується такими популярними засобами, як BPWin, Design / IDEF, 

AllFusion Process Modeler, Ramus Educational та іншими [1,2]. 

AllFusion Process Modeller має інтуїтивно-зрозумілий графічний 

інтерфейс, допомагає швидко створювати і аналізувати моделі з метою 

оптимізації ділових і виробничих процесів. Застосування універсальної 

графічної мови бізнес-моделювання IDEF0 забезпечує логічну цілісність і 

повноту опису, необхідну для досягнення точних і несуперечливих 

результатів. Для групової роботи над великими проектами передбачено 

зберігання моделей AFPM в репозитарії Model Mart. Воно є сховищем 

моделей для AFPM і AFDM і використовує реляційні СУБД Oracle, Informix, 

MS SQLServer, Sybase. У ньому передбачено адміністрування, в тому числі 

розмежування прав доступу до рівня об'єкта моделі, порівняння версій, 

злиття моделей. Продукт підтримує моделювання бізнес-процесів з 

використанням нотацій IDEF0, IDEF3, DFD. 

До переваг можна також віднести підтримку ієрархічної структури 

діаграм, що полегшує послідовне уточнення елементів моделі і підтримку 

автоматичної настройки розмірів діаграм і можливість зміни масштабів 

зображення моделей. 

Можливості AllFusion Process Modeler: 
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- забезпечення ефективності операцій шляхом розгляду поточних 

бізнес-операцій через потужні інструменти моделювання; 

- вдосконалення бізнес-процесів шляхом формулювання і визначення 

альтернативних реакцій на впливу ринку; 

- швидке виключення непродуктивних операцій шляхом легкого і 

інтуїтивного зіставлення операційних змін. Неефективні, неекономічні або 

надлишкові операції можуть бути легко виявлені і, отже, поліпшені, змінені 

або зовсім виключені - відповідно до цілей компанії. 

Ramus Educational створений з метою стати основним інструментом 

бізнес-аналітиків в проектах з побудови або реорганізації систем управління 

підприємством. До таких можуть належати: проекти по реінжинірингу 

бізнес-процесів, проекти впровадження процесного управління, проекти 

побудови системи менеджменту якості, проекти побудови системи 

управління знаннями і т.п. 

Ramus має редактор діаграм IDEF0 і DFD, ергономічність якого 

знаходиться на рівні, який не нижче ніж у аналогічних продуктів, які мають 

схожі редактори. Це проявляється в більш легкій і швидкій навігації по 

моделі, в більш «розумному» поведінці об'єктів діаграм, в підтримці 

шаблонів діаграм, в можливості швидкого виправлення допущених помилок, 

в тому числі і в можливості скасування дій. 

Очевидною перевагою Ramus Educational є безкоштовне 

розповсюдження. 

Основними можливостями Ramus є: 

- моделювання процесів (згідно методологій IDEF0 і DFD); 

- розробка систем класифікації та кодування підприємства з 

внутрішніми перехресними зв'язками, яка також тісно пов'язується і з 

моделями процесів; 

- формування звітності за моделями і системою класифікації, в тому 

числі і звітності в формі такої регламентної документації як посадові 

інструкції і регламенти процесів; 

- генерація сайту, який покликаний забезпечити доступ до даних 

моделей процесів, системи класифікації та кодування а також до 

різноманітної звітності через веб-інтерфейс. 

Висновки. Таким чином, для інформаційного моделювання предметної 

області, раціональніше використовувати Ramus Educational, через те, що це 

єдиний з розглянутих засобів безкоштовно поширюється, підтримує 

створення моделей IDEF0 і DFD, що дозволить заощадити час ознайомлення 

з інтерфейсами засобів моделювання, а також дозволить заощадити кошти. 

Process Modeller є найбільш функціональним з розглянутих 

інструментальних засобів, продукт підтримує моделювання бізнес-процесів з 

використанням нотацій IDEF0, IDEF3, DFD, однак висока ціна і відсутність 

академічної версії змушують шукати йому альтернативу. 
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Балкер - суховантажне або суховантажно-наливне судно (нафторудо-

воз) для перевезення не упакованих сипучих вантажів навалом в трюмах (без 

тари) або одночасно в комбінації з наливними вантажами. 

Трюми балкерів мають нахилені стінки (нижня і верхня частина) для 

саморозподілення сипучого вантажу. Більшість таких суден не має ван-

тажних пристроїв, їх завантажують за допомогою портової вантажної тех-

ніки. Деякі балкери оснащують стрічковими транспортерами, які виван-

тажують з трюму вантаж, так звані саморозвантажні судна. 

Сьогодні балкери становлять 20% від усього світового морського 

флоту і варіюються від міні-балкерів-однотрюмників до многотрюмних 

рудовозів з дедвейтом понад 400 тис. т. 

Зерно є третім за величиною вантажем з точки зору морських 

перевезень, і на його частку припадає близько 9,50% від загального обсягу 

торгівлі сипучими матеріалами в світі, близько 430 млн. т було продано зарік 

(за даними 2018 і 2019 року), з яких близько 320 млн. т (близько 74%) 

відноситься до пшениці, а близько 110 млн. т (близько 26%) - соя. 

Морські порти України в січні-травні 2019 р. обробили більше 61,4 

млн. т вантажів, що майже на 7 млн. т (або 13%) перевищує аналогічний 

показник 2018 року. Більше третини перевалки в січні-травні 2019 т - більше 

21,9 млн. т - склала перевалка хлібних вантажів. У порівнянні з аналогічним 

періодом 2018 року, цей обсяг збільшився майже на третину (+ 5,5 млн. т). 

У 2020 році в Україні очікується зростання обсягу перевалки зерна в 

портах України до 96 млн. т. В даний час потенціал перевалки зернових 

портових терміналів України складає 66 млн. т. При цьому фактично пере-

валюється 46-47 млн. т зернових культур. Також очікується, що до 2020-2021 

рр. ця пропускна спроможність портових терміналів зросте приблизно ще на 

30 млн. т. 
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Сьогодні однією з актуальних проблем сьогодення в Україні є проблема 

банкрутства підприємств. Сам термін «банкрутство» використовують у 

випадках, коли підприємство не в змозі виплачувати свої кредиторські 

заборгованості, а також сплачувати податки. 

В законодавстві України чітко прописані такі терміни як банкрутство й 

боржник. Банкрутство – визнана господарським судом неспроможність 

боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури 

санації та реструктуризації та погасити встановлені у порядку, визначеному 

цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування 

ліквідаційної процедури. Сама сутність банкрутства це неспроможність 

боржника бути платоспроможним, а також він не може уникнути від 

ліквідаційної процедури. Сам факт банкрутства підприємства 

встановлюється в судовому порядку. 

В економічно розвинених країнах факт банкрутства підприємства 

розглядається с точки зору нормального явища господарської діяльності. 

Воно виконує одну з провідних ролей в системі функціонування економіці 

країни. Банкрутство допомагає ліквідувати малоефективні та збиткові 

підприємства на ринку, а також допомагає оновити економіку країни в 

цілому збільшує конкурентоспроможність. 

Банкрутство є результатом кризового стану підприємства, у якого 

виникають труднощі у фінансовому стані, а також воно не в змозі 

задовольняти потреби кредиторів, у тому числі у справах бюджету. 

Невдачі підприємства слід розглядати с точки зору взаємозв’язку цілого 

ряду факторів. На зовнішні фактори підприємство не може впливати, проте 

внутрішні фактори як правило залежать від організаційної роботи 

підприємства. На фінансовому стані більшої частини підприємств негативно 

відбиваються наслідки економічного спаду, інфляції в країні, а також зміни в 

державному регулюванні.  

Здатність організації підлаштовуватись під нові умови зовнішніх 

(соціальних) та внутрішніх (технологічних) факторів є гарантією 

стабільності, виживання та процвітання. 

Також нерідко бувають випадки неправдивого та злочинного 

банкрутства, які повинні каратися державою. Це види банкрутства, які 

створюються навмисно, також це можливо назвати різновидом шахрайства, 

які повинні розпізнаватись за допомогою аудиторів, а також каратися 

органами державної влади. 

Дуже часто можна зустрітись з підприємствами, які є 

неплатоспроможними, через певні причини та через певні обставини. Такі 

випадки вважають фактичним банкрутством. Іноді такі підприємства 

приховують свою позицію переслідуючи певні цілі. Такі випадки називають 

прихованим банкрутством. Проте у господарській практиці існують такі 

підприємства які навмисно виставляють себе у вигляді банкрута, хоча такими 

не являються. Вони переслідують свої певні цілі. Такі випадки називають 

фіктивним банкрутством. 

Виділяють наступні види банкрутства: 
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 реальне банкрутство – повна неплатоспроможність суб’єкта 

господарської діяльності, неможливість відновити в наступному періоді свою 

фінансову стійкість і платоспроможність в силу реальних втрат капіталу; 

 фіктивне банкрутство – створення підприємством, помилкового 

уявлення про фінансову неплатоспроможність для переслідування певних 

цілей, як введення в оману кредиторів для отримання від них відстрочки, або 

отримання знижки для суми кредиторських заборгованостей; 

 технічне банкрутство – випадок коли підприємство прострочило 

дебіторську заборгованість та перевищення значної частки кредиторської 

заборгованості. Та сума активів значно перевищує фінансові зобов’язання; 

 навмисне доведення до банкрутства – створення переліку умов які 

стали підставою для створення у підприємстві стійкої фінансової 

неспроможності, а також несення фінансових збитків в особистих інтересах 

або в інтересах інших осіб; 

 приховане банкрутство – маскування та фальсифікація фінансової 

нестабільності підприємства через подання недостовірної фінансової 

звітності у разі завдавання матеріальних збитків кредиторам; 

 навмисне банкрутство – доведення підприємства керівництвом із 

корисливих мотивів до стійкої неплатоспроможності внаслідок навмисного 

некомпетентного фінансового управління, що завдало істотної шкоди 

державним інтересам чи кредиторам. 

Для більшості підприємців стан банкрутства звучить, як вирок, як 

клеймо повного провалу справи. Проте, насправді це всього лише 

багатоетапна процедура, яка часто допомагає подолати кризу з найменшими 

витратами. 

Отже, банкрутство підприємств є невіддільним і ефективним 

інструментом ринкового регулювання в багатьох країнах. Механізм 

банкрутства виконує низку досить важливих функцій, а саме: захист 

майнових прав та повернення боргів. Слід також відзначити, що процедура 

банкрутства не завжди завершується ліквідацією підприємства, більш 

частими випадками є перерозподіл усіх ресурсів підприємства для більшої їх 

дієздатності. Певну зацікавленість в цьому мають кредитори підприємств, які 

зацікавлені в більш фінансово стабільному власнику, який не втратить своїх 

клієнтів та буде виконувати свої обов’язки в повному обсязі, а держава, у 

свою чергу, не буде втрачати платника податків. 
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У даному проекті був досліджений метод скінчених різниць (або метод 

сіток). Даний метод є одним з універсальних методів розв'язання крайових 

задач. Крайова задача (гранична задача) - задача про знаходження рішення 

заданого диференціального рівняння (системи диференціальних рівнянь), що 

задовольняє крайовим (граничним) умовам. У теорії диференціальних 

рівнянь, початкові і граничні умови - доповнення до основного 

диференціального рівняння, що задає його поведінку в початковий момент 

часу або на кордоні розглянутій області відповідно. 

Зазвичай диференціальне рівняння має не одне рішення. Початкові і 

граничні умови дозволяють вибрати з нього єдине, що відповідає реальному 

фізичному процесу або явищу. 

 Популярність методу багато в чому пояснюється відносною простотою 

підходу до дискретизації диференціальних рівнянь. Суть методу полягає в 

наступному. Область безперервної зміни аргументу замінюють кінцевою 

(дискретною) множиною точок (вузлів) - сіткою. Замість функцій 

неперервного аргументу розглядають функції, визначені тільки у вузлах 

сітки, - сіткові функції. Похідні, які входять у диференціальне рівняння і 

крайові умови, замінюють їх різницевими аналогами - лінійними 

комбінаціями значень сіткових функцій у деяких вузлах сітки. У результаті 

крайова задача замінюється дискретною крайової задачею, яка являє собою 

систему кінцевого числа лінійних або нелінійних алгебраїчних рівнянь. 

Рішення різницевої схеми (передбачається, що вона існує) приймається за 

наближене рішення крайової задачі.  

Незважаючи на простоту методу, при його використанні доводиться 

вирішувати ряд проблем. Наприклад, слід мати на увазі, що для однієї 

крайової задачі можна побудувати велику кількість різних різницевих схем, 

серед яких далеко не всі придатні для використання на практиці. 

 

УДК 656.071.4(477) 
 

ДО ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ  
МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ  

 
Д.Д. Ніжинська – Остапенко,  

к. е. н., доцент Л.А. Павловська 
Одеський національній морський університет  

 
Українські порти є найважливішим елементом логістичної інфра-

структури країни. У світовому рейтингу якості портів «World Economic 

Forum» Україна з 2014 р. по 2017 р. трохи поліпшила свої позиції, 

піднявшись з 107-ої на 93-тю позицію (серед 137 країн). Це незначне 

поліпшення "меркне" на тлі конкурента - української залізниці, яка займає в 

світовому рейтингу 37-ий рядок. 
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Порти України працюють за такою схемою. Перше - це сам порт, який 

пропускає через себе вантаж, і далі їм займається залізниця або 

автотранспорт. Залізнична та автомобільна інфраструктура морських портів 

України має свої недоліки. 

Основною ідеєю оптимізації роботи на припортових станціях є 

збільшення їх пропускної спроможності. На прикладі порту Південний, ця 

ідея полягає в тому, щоб прокласти додаткові залізничні шляхи, та 

підключити їх до припортовий станції Берегова. Таким чином, пропускна 

здатність припортовий залізничної станції збільшується приблизно на 160 

вагонів на добу. 

Розглянемо проблематику автомобільної інфраструктури морських 

портів України. Основні проблеми такі: завантаженість припортових 

майданчиків і міських доріг, недостача паркувальних місць і умов для водіїв 

транспортних засобів. Вирішення цих проблем частково бачиться у 

встановленні додаткових майданчиків на вільних територіях портів. Як, 

наприклад, це зробили у морському порту «Ольвія». Такого роду майданчики 

можна застосувати використовувати в будь-якому порту України.  

Запропоновані рішення розраховані на підвищення ефективність 

роботи морських портів України і поліпшення інфраструктури транспорту. 

 

УДК 338.48 
 

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ  
ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСТОРАНУ 

 
В.П. Ніколенко, 

к.е.н., доцент  А.М. Іванов 
Одеський національний морський університет 

 
Основними складовими ефективної діяльності ресторану є кухня, 

сервіс та управління. Клієнт, який відвідав ресторан з якісною кухнею, але 

йому не сподобалось обслуговування, більше не буде відвідувати цей заклад .  

Плинність кадрів в ресторанному бізнесі досить значна і досягає 70% 

на рік. Кожен ресторан несе через це серйозні фінансові втрати, але власники 

закладів найчастіше байдужі до проблеми утримання персоналу. Досить 

часто ресторатори здійснюють помилки, які негативно відбиваються на 

функціонуванні ресторану: вороже ставлення до персоналу, ігнорування 

думки персоналу, відсутність нагороди за результат, ігнорування проблеми 

навчання тощо. Усе це зумовлює відсутність інтересу до успіхів закладу з 

боку співробітників і високий відсоток плинності кадрів. 

Важливою складовою мотивації персоналу та генерування нових ідей є 

врахування думки співробітників та залучення їх до бізнес-процесів 

(складання робочих графіків, розробка нових страв, напоїв, проведення 

заходів). А відсутність мотивації завжди знижує середній чек. 
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За допомогою якісно побудованої системи мотивації персоналу на 

підприємстві можна керувати поведінкою працівників та направляти їх на 

досягнення цілей.  

До матеріальної мотивації належать персоналу ресторану відносять: 

- оклад (є фіксованим доходом, дає почуття стабільності працівникам); 

- відсотки від особистих продажів (складова, що дозволяє персоналу 

бути зацікавленим в продажі, що призводить до підвищення прибутку 

ресторану); 

- чайові - забезпечують ефективне обслуговування гостей та 

стимулюють до досягнення кращих результатів праці; 

- премії (можуть виступати у вигляді винагороди за окремі особисті 

досягнення, або як заохочення персоналу до виконання плану). 

Нематеріальна мотивація включає : 

- звання та шану (спосіб мотивації співробітників, що передбачає 

використання дошок пошани або певних титулів; 

- особливі привілеї (використовуються для заохочення співробітників 

шляхом надання особливих привілеїв за кращі результати праці); 

- вибір часу для відпустки та вихідних днів; 

- особливі знаки уваги (привітання зі святами); 

- допуск до прийняття рішень (використовується для заохочення 

результативних офіціантів, професійних барменів та старших менеджерів, 

дозволяючи їм приймати рішення на свій погляд); 

- завдання вищого рівня (знак заохочення, видатних офіціантів можна 

відправляти обслуговувати значущих людей, які заходять до закладу; 

- кар’єрне зростання. 

Усі ці методи мотивації періодично використовують мережеві 

ресторани для підвищення ефективності роботи персоналу та виявлення не 

тільки кращих, а й гірших співробітників. 

Мотивувати персонал до продуктивної роботи в ресторанному бізнесі 

досить складно, так як в одному місці зосереджені люди різних верств 

населення з різними поглядами на життя і потребами. 

Потрібно пам’ятати, що співробітник буде ефективно працювати у 

тому випадку, якщо задоволені його потреби. Чим вище мотивація 

персоналу, тим вище прибуток ресторану. Якщо працівник досягає від 

роботи того, чого хоче, він буде добре виконувати свої обов’язки. Якщо ж 

важливі потреби працівника не задоволені, рано чи пізно настане погіршення 

якості його роботи, а потім і звільнення. Недосвідчені керівники часто своїми 

діями самі створюють демотиватори для підлеглих замість того, щоб 

вибудувати грамотну систему мотивації персоналу [3]. 

Вагомим критерієм завжди залишається дух команди, коли кожен знає 

та виконує свою лінію роботи, коли діє ієрархія в системі керівництва, коли в 

певній ситуації кожен готовий підстрахувати чи виручити свого колегу, а 

основне, коли кожен робить усе для гостя, оскільки основним об'єктом праці 

обслуговуючого персоналу ресторану є гість, його потреби, бажання та 

особливості, його комфортний відпочинок та гастрономічне задоволення. 
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УДК 371.1 
 

СВІТЛОДІОДИ. ГІГІЄНІЧНИЙ АНАЛІЗ 
 

А.Т. Оганесян, 
канд. техн. наук, доцент В.М. Палагута 

Одеський національний морський університет 
 

Електричні джерела світла вперше винайшли ще ХІХ столітті. 

Донедавна використовувались два види механізмів утворення штучного 

світла: теплові (лампи розжарювання) та газорозрядні (звичайні та компактні 

люмінесцентні лампи). І тільки наприкінці ХХ століття винайшли третій вид 

– напівпровідникові освітлювальні прилади або діоди, що випромінюють 

світло. Спочатку їх почали широко використовувати в індикаторах 

електронних приладів як альтернативу лампам розжарювання і 

газорозрядним трубкам. 

У світлодіодах застосовується метод створення світла при проникненні 

електричного струму крізь оболонку напівпровідникового елементу. Таке 

світіння ряду напівпровідникових елементів при проходженні електричного 

струму було виявлене науковцями у ХХ столітті, зокрема в 1920 році 

російським інженером А. Ф. Лосєвим. На початку це світіння було не дуже 

яскравим. Але в 60-х роках минулого століття американський винахідник 

українського походження Нік (Микола) Голоняк створив нові механізми, 

котрі покращили цей ефект. 

Це були індикаторні установки з низьким рівнем червоного, а через 

деякий час і зеленого світла. Прилади назвали світлодіодами. Основою 

напівпровідникового елементу в них були арсеніди алюмінію та індію, а 

також суміші з цих металів. Такі світлодіоди віддавали світло приблизно 0,1 

люмен на ват (лм/Вт), що в 100 разів нижче, ніж могли дати лампи 

розжарювання, а термін їх роботи становив кілька сотень годин – тому тоді їх 

не розглядали в ролі джерел світла. 

Ситуація змінилася в кінці 80-х років: вчені застосували нові 

напівпровідникові елементи, які надали можливість наростити велику 

потужність, яскравість, віддачу світла із індію, галію, алюмінію в різних 

модифікаціях. Світлодіоди на базі таких елементів дають вже досить яскраве 

світло червоного, жовтого, зеленого і оранжевого кольорів. 

У 1996 році японські вчені (фірма Nichia) винайшли найперші 

світлодіоди, що створюють випромінювання синього кольору, як один із 

варіантів світлодіодів, створених українським ученим набагато раніше. За 

таке відкриття в 2014 році вони отримали Нобелівську премію з фізики. Синє 

світло за участю люмінофорів стали модернізувати в жовте, що в поєднанні 

дало освітлення білого кольору. І вже з кінця 90-х років багато держав 

почало створювати перші світлодіодні освітлювальні установки. 

За останнє десятиріччя розвиток фізики і техніки напівпровідникових 

джерел світла та застосування їх у світлотехніці зробили гігантський крок 
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вперед. ХХІ століття вже називають століттям твердотільного освітлення. На 

сьогодні створено науково-технічне підґрунтя для конкурентної боротьби 

світловипромінюючих діодів (СД) з традиційними джерелами світла – 

лампами розжарювання і люмінесцентними лампи низького та високого 

тиску, які зараз є основою сучасної технології електричного освітлення. 

Нині є багато наукових досліджень на тему безпеки для здоров’я нових 

джерел світла – як зарубіжних, так і вітчизняних, зокрема, вчених ДУ 

«Інститут медицини праці національної академії медичних наук України» м. 

Київ. 

Більше 90 % інформації про оточуюче середовище людина отримує 

через зір і тому світло – дуже важливий фактор життя. Вплив якості світла на 

здоров’я і очі людини добре вивчено при використанні класичних моделей 

сприйняття світла від різних джерел освітлення: сонце, лампи розжарювання, 

люмінесцентні лампи. 

Дослідження впливу світла нових енергозберігаючих джерел на 

здоров’я людини показують, що освітлення із проблеми суто гігієнічної стало 

проблемою соціально-економічною. Наші та зарубіжні науковці комплексно 

вивчали вплив світлодіодного освітлення на дітей і підлітків та працівників 

різних галузей промисловості, зокрема, транспортної. 

Якщо узагальнити викладене вище, то перевагами світлодіодного 

освітлення є: 

- значна економія споживаної електроенергії через велику світлову 

віддачу світловодів – 150 лм/Вт (в лампах розжарювання – 10 лм/Вт, 

люмінесцентних лампах – 75 лм/Вт); 

- великий термін експлуатаційного використання світлодіодів (від 11-

12 до 34 років або не менше 50000 і до100000 годин, а лампи розжарювання – 

1000 годин, люмінесцентні лампи – 10000 годин); 

- екологічна та гігієнічна безпека: не містять ртуті та скляних колб, що 

не потребує їх спеціальної утилізації після використання, безпека при екс-

плуатації, повна відсутність в спектрі ультрафіолетового випромінювання; 

- відсутність стробоскопічного ефекту (мерехтіння) в якісних 

світлодіодах; 

- спектр випромінювання якісних світлодіодів максимально 

наближений до сонячного світла, що надає можливість кращого сприйняття 

кольорів; 

- спрямованість світлового випромінювання; 

- миттєвий запуск з виходом на робочий режим по рівню освітленості; 

- наявність можливості регулювання та підтримка заданого рівня 

освітленості протягом доби; 

- не потребує використання великих струмів запуску; 

- стійкість до механічних впливів та вібростійкість (можливість 

застосування у виробництвах, де наявна вібрація, на рухомих механізмах та в 

транспорті); 

- можливість експлуатації в екстремальних умовах (при робочих 

температурах від -60 ˚С до +40 ˚С); 
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- світильники не потребують обслуговування протягом тривалих 

термінів служби. 

Але за наявності таких вагомих переваг світлодіодів та світильників на 

їх основі існує й низка недоліків при їх експлуатації: 

- довговічність світлодіода (світильника) залежить від якості їх 

виготовлення та виконання вимог щодо відведення тепла від кристалу 

напівпровідника; 

- можлива наявність осліплюючого ефекту без застосування 

спеціальних заходів з розсіювання світлового випромінювання і захисту зору; 

- різке зменшення терміну роботи світлодіода в високотемпературному 

(вище +60 ˚С) середовищі тощо. 

Загалом світлодіодна лампа – один із найважливіших та 

найпотрібніших в наш час винаходів. Він не тільки значно поліпшує якість 

світла в життєвому середовищі людини, а й вирішує проблему економії 

енергії як одну з найактуальніших на планеті. 

 
УДК 347.799.4 
 

ЗОНИ ПІДВИЩЕНИХ РИЗИКІВ НА МОРСЬКОМУ 
ТРАНСПОРТІ: ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ ДЛЯ МОРЯКІВ 

 
О.В. Оржеховський, 

ст. викладач С.В. Заяц 
Одеський національний морський університет 

 
Робота у морі пов’язана з численними ризиками: погодні умови, 

недобросовісні судновласники, шкідливі умови праці. Багато моряків 

зіштовхуються з необхідністю працювати в зонах підвищеної небезпеки та 

воєнних конфліктів, а тому особливо важливим є доведення до відома 

моряків місця їх розташування, прав та гарантій, пов’язаних з проходженням 

морським судном таких зон. 

Зони воєнних конфліктів (бойових дій) – 12 миль від узбережжя Ємену 

та всі порти Ємену. Моряк має право відмовитися від проходження такої 

зони. У разі відмови репатріація оплачується коштом судновласника та 

сплачується компенсація у розмірі базових заробітної платі за 2 місяці.  

Зони підвищеного ризику – Аденська затока та 400 морських миль від 

східного узбережжя Сомалі, Гвінейська затока: територіальні води 

(12 морських миль), порти та внутрішні водні шляхи Нігерії та Беніну. Під 

час проходження зазначеної зони моряки мають право на бонус у розмірі 

базової ставки заробітної плати за час фактичного перебування, подвійний 

розмір компенсації у разі смерті або втрати працездатності моряком. Також 

моряк має право відмовитися від проходження зон підвищеного ризику. У 

такому випадку репатріація моряка здійснюється коштом судновласника. 
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Розширена зона ризику – західна частина Індійського океану, що 

охоплює Транзитний коридор морської безпеки (MSTC). Бонус та подвійний 

розмір компенсації під час проходження цього району виплачується лише у 

випадку реальної атаки судна піратами. 

Варто зауважити, що належним доказом того,що моряки мають право 

на визначені бонуси, є належним чином зафіксований запис у вахтовому 

журналі морського судна про атаку піратів, а також наявність звіту, який має 

бути поданий до визначених міжнародних органів (наприклад, United 

Kingdom Maritime Trade Operations). 

 

УДК 330.13:332.146.3 
 

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

О.М. Осипенко, 
доцент Г.А. Вєрсанова 

Одеський національний морський університет 
 

Збільшення прибутку підприємствами України в сучасних умовах є 

досить складним і важливим питанням. На жаль, багато підприємств та 

комерційних установ не отримують прибуток, що призводить до їх ліквідації 

та банкрутства.  

 У зв'язку з цим управління підприємством вимагає вдосконалення 

методів оцінки і прогнозування прибутку. Це зумовлює необхідність 

дослідження умов функціонування підприємств, утворення прибутку і його 

впливу на темпи і пропорції суспільного відтворення.При аналізі та оцінці 

прибутковості необхідно враховувати те, що на неї впливають різні фактори, 

як зовнішні так і внутрішні.  

До зовнішніх факторів належать: природні умови, державне 

регулювання цін, тарифів, відсотків, податкових ставок і пільг, штрафних 

санкцій. Ці фактори не залежать від діяльності підприємства, але можуть 

значно вплинути на величину прибутку.Внутрішні фактори поділяються на 

виробничі і позавиробничі. Виробничі фактори характеризують наявність і 

використання засобів і предметів праці, трудових і фінансових ресурсів і в 

свою чергу поділяються на екстенсивні та інтенсивні. У свою чергу, основні 

фактори обумовлені рівнем управління та господарювання на підприємстві. 

Мова йде про такі фактори: 

- матеріально-технічні (використання прогресивних м економічних 

предметів праці, застосування продуктивного технологічного обладнання, 

проведення модернізації та реконструкції матеріально-технічної бази 

виробництва); 

- організаційно-управлінських (освоєння нових, більш досконалих 

видів продукції і послуг, розробка стратегії і тактики діяльності і розвитку 

організації, інформаційне забезпечення процесів прийняття рішення); 
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- економічних (фінансове планування діяльності організації, аналіз 

і пошук внутрішніх резервів зростання прибутку, економічне стимулювання 

виробництва, податкове планування); 

- соціальних (підвищення кваліфікації працівників, поліпшення 

умов праці, організація оздоровлення і відпочинку працівників). 

Збільшення прибутку підприємствами України в сучасних умовах є 

досить складним і важливим питанням. На жаль, багато підприємств та 

комерційних установ не отримують прибуток, що призводить до їх ліквідації 

та банкрутства.  

 В економіці України спостерігається тенденція до значного зниження 

рівня доходів суб’єктів господарювання, що призводить до зменшення 

прибутковості. 

 У зв'язку з цим управління підприємством вимагає вдосконалення 

методів оцінки і прогнозування прибутку. Це зумовлює необхідність 

дослідження умов функціонування підприємств, утворення прибутку і його 

впливу на темпи і пропорції суспільного відтворення. 

 Можна відмітити наступні шляхи підвищення прибутку. Потрібно 

постійно удосконалювати засоби виробництва: впроваджувати нову техніку, 

удосконалювати технології, упроваджувати прогресивні матеріали тощо. Це 

дозволить значно знизити собівартість продукції і цим самим підвищить 

прибуток.  

 Проблема якості продукції в ряді галузей промисловості пов'язана із 

підвищенням надійності і тривалості використання виробів. Багато 

підприємств випускають продукцію з гарантією.  

Підвищення прибутку може відбутися також за рахунок підвищення 

продуктивності праці. З ростом продуктивності праці знижуються витрати 

праці в розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і питома вага 

заробітної плати в структурі собівартості. 

 Для того, щоб підприємства України в сучасних ринкових умовах 

працювали стабільно та отримували прибуток, можна запропонувати такі 

основні фактори його збільшення: 

- Нарощення обсягів виробництва і реалізації продукції. 

- Здійснення заходів щодо підвищення продуктивності праці своїх 

працівників та застосовування системи участі працівників у прибутках 

підприємства. 

- Зменшення витрат на виробництво продукції або застосування 

сучасних методів управління витратами, однією з яких є управлінський 

облік. 

- Кваліфіковане здійснення цінової політики, оскільки на ринку 

діють переважно вільні (договірні) ціни. 

- Грамотна побудова договірних відносин з постачальниками, 

посередниками, покупцями. 

- Покращення системи маркетингу на підприємстві, потрібно 

згрупувати свою продукцію за ознакою рентабельності і зосередити увагу на 

тій продукції, яка є високорентабельною. 
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- Удосконалення продукції з середнім рівнем рентабельності, а 

низькорентабельну зняти з виробництва. 

- Організація виробничого процесу таким чином, щоб він був 

пристосований до швидкої переналадки. 

  
УДК 621:313:3 
 

ELECTRIC PROPULSION ON PASSENGER SHIPS 

 
В.В. Осієвський, 
доцент І.О. Лелет 

Одеський національний морський університет 
 

The research concerns the Norwegian explorer cruise line, Hurtigruten, 

which is to build its two new expedition ships using a new and environmentally 

sustainable hybrid, electric propulsion technology from Rolls-Royce. The MS 

“Roald Amundsen” and MS “Fridtjof Nansen” are about to be constructed at 

Kleven Yard in Norway. In addition to the hybrid power solution, the vessels will 

have the latest of automation and control systems, including the Rolls-Royce 

Unified bridge, the first delivery of two azipull propellers using permanent magnet 

technology, two large tunnel thrusters, stabilisers, four engines, winches and power 

electric systems. 

The hybrid technology for MS “Roald Amundsen” and MS “Fridtjof 

Nansen” is planned for delivery in two phases. In phase one, auxiliary battery 

power will provide large reductions in fuel consumption related to “peak shaving”. 

In an optional phase two larger batteries can be installed, enabling the possibility 

of fully electric sailing across longer distances and over longer periods of time. 

This propulsion will be used when sailing into fjords, at port and in vulnerable 

areas. 

The technology, in combination with the construction of the hull and 

effective use of electricity on board, will reduce the fuel consumption by 

approximately 20% and CO2-emissions from the ships with 20%. This amounts to 

more than 3000 metric tons of CO2 per year. 

Some innovations to be installed on MS “Roald Amundsen” and MS 

“Fridtjof Nansen” are main propulsion thrusters that use integrated permanent 

magnet (PM) technology instead of being powered by separate propulsion motors. 

Over the last two years, Rolls-Royce has launched a range of propulsion and deck 

machinery equipment driven by PM. Since 2017 a new Azipull model has been on 

offer, and this is the product specified as the main propeller units on board 

Hurtigruten. 

Azipull thrusters with pulling propeller and streamlined underwater skeg 

have proved highly popular propulsion units since they were introduced in 2003. 

Over four hundred and fifty units have been manufactured by Rolls-Royce (in 

Ulsteinvik, Norway) to date.  
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The PM motor provides a very high efficiency over a wide speed range and 

reduces the space required in the thruster room. The propulsion system is well 

qualified for ships with ice class demand. Combined with the proven high 

propulsive and hydrodynamic efficiency of the azipull, this will be a winning 

combination. 

  

УДК 621:313 
 

FROM SMART SHIPS TO ELECTRIC SHIPS 
 

М.П. Павленко, 
доцент І.О. Лелет 

Одеський національний морський університет 
 

The study deals with the development of smart ships which has already 

started and now the maritime market has taken it to the next level: all-electric ships 

are slowly coming up.  Smart ships can be divided in two categories: unmanned 

ships and autonomous ships. The difference between these two categories is that 

unmanned vessels are ruled by an operator from a control centre onshore. In 

contrast, autonomous ships use a computer on board that takes decisions about the 

route, speed, fuel consumption, maintenance and even mooring in the harbour. To 

make sure everything is under control, an autonomous ship is always connected to 

a shore control centre.  

Smart ships run without crew on board and most of the time they operate 

with conventional propulsion systems that work with heavy fuel oil or diesel. But 

now the technology has taken it to the next level: electric ships are coming up. 

These ships are driven by electricity instead of the conventional fuel. It is 

comparable with the development of electric cars and the working principle is 

similar. Instead of diesel engines, electric ships contain batteries to keep the vessel 

going.  

The development of electric ships is not without a reason. First, the use of 

electric-driven vessels has a positive effect on the environment. The fuel 

consumption of a ship decreases and the oil-emission is reduced. Second, the space 

required for installation of electrical propulsion machinery is much less and is 

compact in comparison with the conventional systems. This results in extra load 

space on a ship. And third, the life cycle costs are reduced due to less fuel 

consumption and lower maintenance costs.  

China is the proud owner of the world’s first all-electric cargo ship, and the 

ship is already in use. Guangzhou Shipyard International Company Ltd. 

constructed the ship and it was launched in the city of Guangzhou in November 

2017. The 70.5-metres-long vessel can travel 80 kilometres after being charged for 

two hours and has a maximum travel speed of 12.8 kilometres per hour. 

 Whether it is a ship that is driven by a conventional propulsion system or a 

ship that is driven by an electric propulsion system, vessels must keep sailing. 

Electric and conventional propulsion systems have the same working principle: a 
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package of a propeller, propeller shaft, bearing and stern tube ensure the actual 

propulsion. To keep the ship going and with the stricter environmental regulations, 

a reliable stern tube seal that guarantees zero emissions of oil is necessary.  

 

УДК 316.4 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ  
ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

Т.В. Паляруш, 
к.т.н., доцент Хотін С.Ю. 

Одеський національний морський університет 
 

Чинники, що створюють фінансову загрозу для громадян, можна 

розділити на дві групи: від юридичних осіб, включаючи державні і суспільні 

структури та від фізичних осіб. 

До чинників, що виходить від юридичних осіб і становлять загрозу 

фінансовій безпеці особи можна віднести[1]: 

- податкове навантаження на доходи фізичних осіб і заробітну плату 

працівника; 

- недосконалий механізм формування прожиткового мінімуму; 

- безробіття; 

- бідність; 

- систему пільг та допомог. 

Податки з фізичних осіб належать до прямих податків. Їх розмір 

залежить від доходів суб'єкта оподаткування. Прямі податки сприяють 

такому перерозподілу податкового тягаря, за якого більше платять члени 

суспільства, які мають вищі доходи. Така ситуація буває, якщо до них 

застосовують вищі ставки. Чинна система оподаткування фізичних осіб 

зумовлює наповнення бюджету за рахунок не найзаможніших членів 

суспільства, а маси бідних платників податків, які отримують зарплату на 

роботі за наймом. 

В Україні прожитковий мінімум є «соціальним орієнтиром, а не 

соціальною гарантією». Набір продуктів і послуг, що належить до 

споживчого кошика, задовольняє лише фізіологічні потреби на мінімальному 

рівні, а соціальну складову до уваги не беруть. До того ж, вартість цього 

набору вираховують за найнижчими цінами, не враховуючи різницю цін в 

регіонах. 

Втрата робочого місця стає причиною зменшення сукупного доходу 

сім’ї, що супроводжується різким зниженням рівня життя, а в гіршому 

випадку породжує бідність. 

Бідність - це соціально-економічне явище, за якого особи не отримують 

доходів, або отримують їх у розмірі, нижчому за прожитковий мінімум, 

внаслідок чого не можуть задовольнити свої фізіологічні потреби. Це має 

негативні наслідки не лише для людини, а й для суспільства в цілому. 
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Система пільг в нашій державі дуже розгалужена й економічно 

необґрунтована. Надання певних трансфертів супроводжується непрозорим 

механізмом. Наслідком цього є надання пільг і допомог по-перше, людям, які 

в них зовсім не мають потреби; по-друге, з’являється і закріплюється 

категорія осіб, які намагаються жити лише на кошти, що виділяє держава, не 

бажаючи влаштовуватися на постійне місце роботи. Також, процес надання 

соціальних допомог стає одним із основних джерел хабарництва). 

Не слід забувати й про внутрішню складову фінансової безпеки 

окремої організації: фінансова загроза, яка може виникнути через чиюсь 

халатність та некомпетентність; свідомі крадіжки, саботаж, хабарництво, 

розголошування комерційної таємниці та інші недобросовісні дії працівників. 

Виділють чинники, які можуть вплинути на рівень фінансової безпеки для її 

клієнтівта які безпосередньо визначають індивідуальний спосіб її 

забезпечення[2]: 

- невідповідність кваліфікації співробітників до обійнятої посади;  

- недостатня кваліфікація працівників;  

- слабка організація системи управління персоналом;  

- неякісні перевірки кандидатів під час прийому на роботу; 

- зовнішній тиск на співробітників та інше.  

При цьому до найпоширеніших видів порушень в процесі 

індивідуального забезпечення фінансової безпеки відносять[2]: 

- афери з боку провідних спеціалістів і керівників середньої ланки, 

відповідальних за конкретний напрям бізнесу підприємства);  

- фальсифікація сум "живих грошей" (готівки) у касі і сум на 

банківських рахунках, підробка чеків підприємства;  

- несанкціоновані операціїі з цінними паперами, матеріальними й 

нематеріальними активами підприємства. 

Що б уникнути вищезгаданих проблем необхідно удосконалення 

нормативно-правової бази нашої країни у фінансово-економічній сфері. 

Чинники, що виходять від фізичних осіб такі: 

- крадіжка або втрата банківської карти;   

- доступу сторонніх осіб до пін-коду, номеру карти або до логіна та 

пароля вашого особистого кабінету в банку, а також до банківських 

реквізитів за допомогою злому, використовуючи вірусні програми, що дасть 

можливість шахраям знімати гроші з вашого карткового рахунку;  

- діставання доступу сторонніх осіб до ваших персональних даних, що 

дозволить їм не лише користуватися вашими фінансовими ресурсами, але і 

шантажувати вас в інших сферах; 

- зняття шахраями грошей з банківських карткових рахунків  абонента 

за допомогою сайтів фальшивих неіснуючих інтернет-магазинів і платіжних 

систем. 

Для нейтралізації вищезгаданих погроз рекомендуються низка 

організаційних і технічних заходів, які будуть розглянуті в даній статті. До 

найбільш ефективних заходів організаційного плану можна віднести 

наступні.   
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Не носити банківські карти в сумках, гаманцях і зовнішніх кишенях 

одягу. Слід класти їх у внутрішню кишеню окремо від інших предметів. 

Встановити ліміт по карті, який дозволить не ризикувати дуже великою 

сумою. При необхідності одноразового переведення крупної суми підвищу-

вати ліміт до її значення виключно для виконання одного платежу. 

Щоденний контроль своїх банківських і віртуальних рахунків за допомогою 

особистого кабінету в інтернет-банкингу. 

Не зберігати в операційній системі ваші логіни і паролі, а також не 

зберігати їх в окремому файлі на комп'ютері, підключеному до мережі, або  

кодувати доступ до цього файлу. Не закладати в пам'ять мобільних телефонів 

ідентифікаційні дані для доступу до ваших банківських карт і рахунків [3]. 

Зберігати pin-код карти так, щоб він був під рукою, але не попав в чужі руки. 

Не у якому випадку, не тримати його поряд з картою. Прагнути знімати 

гроші у відділеннях банків. Там банкомати знаходяться під постійним 

контролем охорони і камер. 

При оплаті товарів і послуг через інтернет користуйтеся перевіреними і 

відомими інтернет-ресурсами, що існують не один рік. Перед покупкою в 

мережі перевіряти достовірність інтернет-магазинів та платіжних систем. 

Серед технічних заходів найбільш актуальними є наступні. Вживання 

ефективних антивірусних програм з регулярним оновленням їх вірусної бази. 

Придбання і використання банківських карт з мікрочіпом. Принциповою 

відмінністю цих карт є те, що вони несуть інформацію про стан рахунку 

клієнта, при цьому вони краще захищені від «злому» [3].  

Захист мережевих комунікацій від незаконних вторгнень, поломок і 

інших зовнішніх дій, що приводять до витоку або навіть знищення інфор-

мації спеціальними апаратними засобами. Не користуватися  безпровідними 

мережами при здійсненні електронних платежів. Необхідно обов'язково 

встановити власний пароль домашньої мережі wi-fi.  

Захист платіжної інформації за рахунок використання криптографічних 

засобів інформаційної безпеки, які інтегровані у ваші стаціонарні і мобільні 

комп'ютерні пристрої. Слід зазначити, що для здобуття максимальної ефек-

тивності від реалізації всіх цих заходів їх слід застосовувати в комплексі.  

Строге і постійне дотримання вищеописаних заходів  безпеки  при 

користуванні банківськими картами  дозволить забезпечити безпеку ваших 

фінансових коштів 

 

УДК 005.95/96 

 
БАЗОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ  

ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ВІДОМИХ КОМПАНІЯХ 
 

І.К. Паринюк, 
к. е. н., доцент Л.А. Павловська 

Одеський національній морський університет  
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Ефективне управління організацією нерозривно пов'язане з розумінням 

ключових понять і уявлень про підходи до управління. Актуальність даної 

теми полягає в тому, що, використання правильного поєднання підходів до 

управління може сприяти розвитку підприємства і подолання труднощів. 

Розглянемо системний підхід, який є важливою точкою в вивченні 

управління. При цьому підході організацію можна представити як відкриту 

систему, що включає в себе наступні елементи: мету, люди, структуру, 

завдання, технології, які орієнтовані на досягнення поставлених цілей і 

збереження результату в умовах мінливого зовнішнього середовища. 

Системний підхід використовується при управлінні будь-яким 

підприємством, так як будь-яка організація являє собою цілісну систему, де є 

керуючий і керовані, на «вході» є ресурси, а на «виході» вони 

перетворюються в готову продукцію (товар або послуги), які в свою чергу 

повинні приносити прибуток. 

Ще одним базовим підходом до управління є процесний підхід, який 

розглядає управління як безперервний взаємозв'язок управлінських функцій: 

планування, організації, мотивації, контролю та координації. 

На практиці в управлінні організаціями, як правило, неможливо 

побачити в чистому вигляді використання одного з підходів управління, а 

застосовуються одночасно різні підходи, так як компанія - це живий 

організм, який для того, щоб вижити, повинен постійно реагувати на 

зовнішню і внутрішню середовища. Їх взаємне застосування сприяє 

отриманню прибутку і розвитку підприємства. 

 

УДК 517.1       

                            
ФОРМУЛА ТЕЙЛОРА  

 
М.Д. Паскар, 

к. ф.- м. н., доц.  Л.І. Кусік 
Одеський національний морський університет 

 

Теорема Тейлора.  Нехай 1k  - ціле, а функція :f R R - k  раз 

диференційована в точці 
0x R . Тоді існує функція :kh R R  така, що 
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Таким чином, k  раз диференційовану в точці 
0x  функцію можемо 

записати у вигляді ( ) ( ) ( )k kf x P x R x  , де 
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         - многочлен 

Тейлора k -го порядку функції f  в точці 
0x , ( ) ( ) ( )k kR x f x P x  - залишок.  
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Існує декілька  формул для залишкового члена 
kR :  

1) залишок у формі середнього значення. Нехай функція f — 1k    раз 

диференційована на інтервалі 
0( , )x x  та неперервна на відрізку 

0[ , ]x x  . Тоді 

знайдеться така точка  
0( , )x x  , що 

( 1)
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  (у формі 

Лагранжа); 

2) при тих самих припущеннях 
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    (у формі Коші) 

;   

3) якщо f  абсолютно неперервна на відрізку 
0[ , ]x x , то   
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     (у інтегральній формі);                       

4)  0( ) ( )k

kR x o x x   при  
0x x  (залишок у формі Пеано). 

Теорема Тейлора та її узагальнення мають багато застосувань у 

математичному аналізі та теорії наближень.      
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ГЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ 
 

М.М. Пастир, 
ст. викладач  Т.В. Сіньковська 

Одеський національний морський університет 
 

Завдяки соціалізації людина залучається до суспільства, засвоюючи 

звичаї, традиції і норми певної соціальної спільноти, відповідні способи 

мислення, властиві даній культурі, взірці поведінки, форми раціональності та 

чуттєвості. Спрощеним є трактування соціалізації як одномірного, 

односпрямованого процесу дії соціальних факторів на конкретну людину, де 

індивіду відводиться пасивна роль об'єкта впливу.  

         Гендерна соціалізація - це процес засвоєння людиною соціальної ролі, 

визначено для неї суспільством від народження, залежно від того, чоловіком 

або жінкою вона народилася. Гендерні уявлення особистості формуються під 

впливом гендерних стереотипів - набору загальноприйнятих норм і суджень, 

що стосуються існуючого в суспільстві становища чоловіків і жінок, норм 

їхньої поведінки, мотивів і потреб. Гендерні стереотипи закріплюють існуючі 

гендерні розбіжності і стають завадою до змін у сфері гендерних відносин. 

Гендерні ролі - норми та правила поведінки жінок і чоловіків, що 

ґрунтуються на традиційних очікуваннях, пов'язаних з їх статтю. Вони 

відрізняються в суспільствах з різною культурою і змінюються із часом. 

         Засвоєння індивідом культурної схеми гендера відбувається через 

конструювання розходжень між статями. Соціалізація чоловіків і жінок 
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формується в різних соціально-психологічних умовах. Гендерна соціалізація 

включає дві взаємозалежні частини: 

-освоєння прийнятих моделей чоловічого і жіночого поводження, відносин, 

норм, цінностей і стереотипів; 

-вплив соціального середовища на індивіда з метою прищеплення йому 

визначених суспільством правил і стандартів поводження для чоловіків і 

жінок. 

Засвоюються, насамперед, колективні, загальнозначущі норми. Вони 

стають частиною особистості і підсвідомо нею керують. Уся інформація, що 

пов'язана із диференційованим поводженням, відбивається у свідомості 

людини у вигляді гендерних схем. Основні агенти соціалізації - соціальні 

групи і контексти: родина, однолітки, засоби масової інформації, робота, 

клуби за інтересами, церква. 

Механізмами для здійснення гендерної соціалізації є: 

-диференціальне посилення, коли прийнятне гендерно-рольове поводження 

заохочується, а неприйнятне - карається соціальним несхваленням; 

-диференціальне наслідування, коли людина вибирає статево-рольові моделі 

в близьких їй групах - родині, серед однолітків, у школі - і починає 

наслідувати прийняте там поводження. 

 

 УДК 656.61.052 
 

ІМПРОВІЗОВАНІ ЗАСОБИ ЗУПИНКИ КРОВОТЕЧ 
 

М.І. Перепелиця, 
професор О.В. Гаврилов 

Одеський національний морський університет 
 

Якщо немає спеціально виготовлених джгутів, матеріалом для джгутів 

може бути еластична гумова трубка, хустка, носова хустка, краватка, ремінь, 

рушник. Спосіб застосування закрутки при артеріальній кровотечі з верхньої 

кінцівки показаний на рис. 1. 

 
Рис. 1.  Зупинка кровотечі за допомогою закрутки 

а - утворення вузла; б - закручування; у - закріплення палички 

Існує простій, зручний і надійний спосіб зупинки кровотечі за 

допомогою звичайного ременя. Ремінь береться в руки так, як показано на 

рис. 2. Потім його складають удвічі і складений кінець протягують через 

пряжку. Розтягнувши пояс, отримують подвійну петлю поверх одягу, в яку 
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просовують пошкоджену кінцівку і поступово, легко підтягають, стежачи за 

тим, щоб ремінь щільно облягав цю кінцівку. 

 

 
Рис. 2.  Зупинка кровотечі за допомогою ременя 

а, б, в - накладення поясочка; г, д - зняття ременя 

 

Петлі затягують щільніше, до зупинки кровотечі з рани. Щоб зняти 

джгут, беруть однією рукою кінцівку нижче накладеного поясу, другою 

рукою крутять петлю у зворотному напрямі, при цьому великим пальцем 

треба узяти ремінь у пряжки. 

Правильно накладений джгут викликає побіління кінцівки нижче за 

джгут, оскільки в цій області припиняється притік і відтік крові. 

Якщо джгут накладений неправильно, не туго, то кровотеча не 

припиняється, а навпаки посилюється, оскільки виявляються стислими тільки 

вени, які лежать поверхнево, а артерія лежить глибше за вени і продовжує 

наповнюватися кров'ю. 

В результаті відтік крові із стислих вен припиняється, а притік крові 

продовжується, тому в кінцівці утворюється застій крові і набряк. 

Висновки 

Наявність катастрофічної кровотечі означає, що пацієнт може загинути 

протягом 60 секунд, якщо її негайно не зупинити. Типові місця таких поразок 

– кінцівки, шия і пах. Допомога вимагає накладення джгута в показаних 

місцях, використання тиску для зупинки кровотечі і тампонування рани, 

якщо це можливо. Наполегливо проводьте знеболення, оцінюйте і повторно 

оцінюйте стан пацієнта, контролюйте джгут і кровотечу, як описано вище. 
 

УДК 005.31 
 

СИНЕРГЕТИКА ЯК СУЧАСНИЙ СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

Д.І. Перстньов, 
к.е.н., професор О.О. Леонов 

Одеський національний морський університет 
 

Розвиток економічної науки на даний момент характеризується 

достатньо складною ситуацією, особливо при вирішенні питань 

короткотермінового періоду. Свідченням цього є глобальні та локальні 

економічні, фінансові кризи як в окремих національних економіках, так і на 

глобальному, світовому рівні.  
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Результатом пошуку нових шляхів вирішення економічних та інших 

проблем стало виникнення синтетичних, інтегративних та синергетичних 

економічних теорій. 

Особливість економічної синергетики полягає в подоланні спрощеного 

розгляду економічних процесів як «точкових», «впорядкованих», «лінійно-

спрямованих». У результаті системні зміни розглядаються не тільки як 

адаптація до змін у зовнішньому середовищі, але й як спонтанний процес в 

неоднорідній системі. 

Слід відзначити, що синергетика є лише одним із небагатьох 

застосовуваних в економічній науці напрямів другої половини ХХ століття, 

які використовуються для визначення системних трансформацій в економіці. 

Принципи синергетики в економічних системах можуть 

застосовуватися до транснаціональних, цивілізаційних, глобальних систем, 

тобто тих, у яких  досить  виразно  помітне  коливання  від  станів  рівноваги 

до станів «нерівноваги», а параметри «хаосу» перевершують параметри 

«порядку». При цьому структура світової економіки повинна розглядатися як 

така, що формує ряд схожих за циклами і фазами розвитку економічних 

процесів, що зливаються в єдину динамічну структуру економічної 

самоорганізації усього людства. 

Синергетика не просто обмежується конституюванням даного 

принципу, а зосереджується на тому властивому економічній системі 

механізмі, який і забезпечує відповідний тип самоорганізації ринку. З 

позицій синергетики повний ефект синергетичної організації системи у 

багато разів перевершує просту суму ефектів, які отримуються кожним 

суб’єктом економічної діяльності. Таке перевищення породжується 

внутрішньою колективною взаємодією усіх її учасників. При цьому 

аналогічний синергетичний ефект в економічній синергетиці переноситься на 

усі соціально-економічні системи. 

Застосування синергетичного підходу не відкидає традиційного 

інструментарію економіки у випадках дослідження економічних процесів та 

явищ у стійких станах та близьких до них.  
 

УДК 656.073.24 
 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО 

ЕКСПОРТНОГО ЗЕРНА 
 

М.В. Півоваренко, 
 к.т.н., доцент О.В. Щербина 

Одеський національний морський університет 
 

У даній роботі було досліджено питання сучасного підходу щодо 

вирішення проблем аграрної логістики та підвищення ефективності 

перевезень українського експортного зерна. Дане питання є актуальним, 

оскільки, згідно статистичних даних, Україна входить в десятку найбільших 



 172 

світових виробників зерна і є одним з лідерів його експорту. Проте, через 

невідповідність технологічного оснащення, інфраструктури портів, 

логістичних маршрутів сучасним вимогам аграрного експорту, витрати на 

переміщення зерна від лінійних елеваторів до портів Чорного моря досить 

великі і перевищують подібні витрати у Франції, Німеччині або США. 

З цією метою був проведений аналіз та детальне вивчення різних 

способів транспортування зернових вантажів в Україні, виявлено переваги та 

недоліки кожного варіанту. На основі досліджень досвіду інших країн щодо 

способів транспортування, були запропоновані та побудовані схеми 

перевезень з доцільним використанням різних видів транспорту. 

Підсумовуючи отримані результати і зіставивши їх з сьогоднішніми 

тенденціями нами були запропоновані рекомендації і методики, що дозволять 

підвищити ефективність перевезень експортного зерна в Україні. 
 

УДК 005.95 
 

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

Д.В. Погасій, 
к.е.н., доцент Л.А. Павловська 

Одеський національний морський університет 
 

Історія виникнення терміну «культура» йде глибоким корінням у часи, 

коли не тільки цього поняття, але, можливо, і слова «менеджмент» ще не 

було. Поняття «культура» вперше з'являється в соціології, а термін 

«організаційна культура», як прийнято вважати, - в роботах Ч. Барнарда і Г. 

Саймона, які передбачили поняття «організаційної культури» поняттям 

«організаційної моралі». 

Істинний авторитет є авторитет неформальний, яким може володіти 

будь-який член організації, а не обов'язково формальний керівник. Основна 

умова набуття такого авторитету - дотримання «моральних кодексів» 

організації і виконання морального обов'язку. 

Організаційна культура має безліч типів, структур та відноситься до 

тих термінів, які легко розуміються інтуїтивно, але практично неможливо 

точно визначити, тому на її становлення та розуміння впливають наступні 

фактори: клан, адхократія, ринок і бюрократія; основа, тобто шкала оцінки 

для політики соціального контролю на виробництві; ставлення до трудової 

діяльності; міжособистісні відносини всередині груп; міжгрупові відносини; 

відносини з зовнішнім оточенням, а також технології, мотивація; філософія, 

цінності, норми, правила, клімат, поведінка; шляхи формування 

організаційної культури; базові уявлення про характер навколишнього світу, 

реальності, часу, просторі, людську природу, людську активності та взаємини 

людей. 
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УДК 330.322 
 

ПОНЯТТЯ І КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ 

 
О.К. Пойдо, 

к.е.н., доцент С.В. Онешко 
Одеський національний морський університет 

 

Приріст власної вартості у вигляді надходжень від здачі в операційну 

оренду нерухомості може приносити дохід підприємству, що є досить 

розповсюдженим, як для зарубіжної практики, так і для українських 

підприємств. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСФЗ, IAS) 40 

«Інвестиційна нерухомість» та однойменний національний стандарт П(С)БО 

32 включає опис такого підходу. 

Інвестиційна нерухомість – це власні або орендовані на умовах 

фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на 

землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення 

власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання 

послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності. 

Приклади інвестиційної нерухомості: 

– земля, призначена для отримання приросту вартості капіталу в 

довгостроковій перспективі, а не для продажу в короткостроковій 

перспективі в ході звичайної господарської діяльності; 

– земля, подальше призначення якої в даний час поки не визначено. В 

разі, якщо підприємство не визначило, чи буде вона використовувати землю 

як нерухомість, зайняту власником, або для продажу в короткостроковій 

перспективі в ході звичайної господарської діяльності, то вважається, що 

земля призначена для отримання приросту вартості капіталу; 

– будівля, що належить підприємству або перебуває у володінні 

підприємства за договором фінансової оренди і надане в оренду по одному 

або декільком договорами операційної оренди; 

– будівлю, не зайнята в даний час, але призначена для здачі в оренду по 

одному або декільком договорами операційної оренди; 

– нерухомість, що будується або реконструюється для майбутнього 

використання в якості інвестиційного майна. 

Якщо буде обрано оцінку за первісною вартістю, то об'єкт 

інвестиційної нерухомості підлягає амортизації відповідно до одного з 

методів для основних засобів. Якщо інвестиційна нерухомість відображається 

у фінансовій звітності за справедливою вартістю, вона амортизації не підлягає, 

але на кожну дату балансу відображається сума збільшення або зменшення 

справедливої вартості інвестиційної нерухомості. Сума збільшення 

(зменшення) враховується у складі іншого операційного доходу або інших 

витрат від операційної діяльності. 

https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/1655
https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/1655
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Стандарт МСФЗ (IAS) 40 вказує, що інвестиційна нерухомість 

визнається як актив тільки тоді, коли існує ймовірність надходження в 

підприємство майбутніх економічних вигод, пов'язаних з інвестиційним 

майном і можна надійно оцінити вартість інвестиційної нерухомості. 

Відповідно до цього принципу суб'єкт господарювання оцінює всі 

витрати на інвестиційну нерухомість на момент їх виникнення. Такі витрати 

включають витрати, понесені при придбанні об'єкта інвестиційного майна, і 

витрати, понесені згодом на дообладнання об'єкта, заміну частини або 

обслуговування об'єкта нерухомості. Витрати на поточне обслуговування 

такого об'єкта не враховуються в його балансової вартості. 

Після первісного визнання суб'єкт господарювання обирає і закріплює 

в своїй обліковій політиці один з двох можливих методів обліку: або 

оцінювати всі об'єкти інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю, 

за деякими винятками; або оцінювати всі об'єкти інвестиційної нерухомості 

за фактичною вартістю. 

Вибуття об'єкта інвестиційної нерухомості відбувається при її продажі 

або передачі у фінансову оренду. Для визначення дати вибуття інвестиційної 

нерухомості підприємство керується критеріями визнання виручки від 

продажу товарів, викладеними в МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з 

покупцями». МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» застосовується щодо вибуття 

шляхом передачі у фінансову оренду та продажу з подальшою орендою. 

У примітках до фінансової звітності підприємство повинно розкривати: 

– застосування моделі справедливої вартості або за фактичними 

витратами, якщо воно застосовує модель справедливої вартості, класифікує 

та чи враховує частку нерухомості, що знаходиться в його володінні за 

договором операційної оренди, як інвестиційне майно і за яких обставин; 

– критерії визначення інвестиційної нерухомості; 

– ступінь експертної оцінки інвестиційної нерухомості; 

– визнані у складі прибутку або збитку суми орендного доходу від 

інвестиційної нерухомості, прямих операційних витрат, що відносяться до 

інвестиційного майна, що приносить орендний дохід протягом періоду; 

прямих операційних витрат, що відносяться до інвестиційного майна, яке не 

приносить орендний дохід протягом періоду; накопиченої зміни 

справедливої вартості; 

– наявність і суми обмежень щодо можливості реалізації 

інвестиційного майна або перекладу доходу і надходжень від вибуття; 

– контрактні зобов'язання з придбання, будівництва або реконструкції 

інвестиційної нерухомості або по ремонту, поточному обслуговуванню або 

поліпшенню. 

В подальшому необхідно аналізувати інвестиційну нерухомість в 

розрізі об’єктів, перевірити, чи відповідає вона поняттю інвестиційної 

нерухомості, або вона вже використовується для виробничого процесу 

підприємства, чи передана в оренду, який дохід отримує підприємство від 

інвестиційної нерухомості. 
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УДК 656.615 

 
РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ 
 

Я.Ю. Покора, 
доцент Т.М. Леонова 

Одеський національний морський університет 
 

Ефективне та якісне функціонування підприємств залежить від 

правильно запровадженої структури управління. Реінжиніринг бізнес-

процесів ґрунтується на теоретичних засадах процесного підходу до 

управління. 

Оптимальне застосування інструментів антикризового менеджменту в 

управлінні підприємствами водного транспорту, до яких відноситься 

реінжиніринг бізнес-процесів, дозволить Україні зміцнити свої конкурентні 

позиції як морської держави 

У сучасній економіці рушійною силою інноваційних перетворень на 

підприємствах все частіше виступає реінжиніринг бізнес-процесів, який 

створює усі необхідні передумови для підвищення ефективності управління 

шляхом всеохоплюючого та постійного застосування інноваційних 

технологій менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій.  

Реалізація процесу реінжинірингу забезпечується завдяки зміні 

коротко- і довгострокової поведінки підприємств у ринковому середовищі, а 

також шляхом зміни взаємодії у підсистемі «підприємство-зовнішнє 

середовище». Даний механізм актуальний для будь-якої сфери 

функціонування підприємства.  

Основною перевагою щодо використання реінжинірингу бізнес-

процесів на підприємствах водного транспорту є можливість їхнього 

самовдосконалення та розвитку, адже реінжиніринг – це завжди 

інноваційний процес, здатний радикально підвищити ефективність 

управління бізнес-процесами. 

Методологічні особливості реінжинірингу – це створення 

реінжинірингових команд із залученням зовнішніх експертів з метою 

ефективного аналізу слабких місць в організації і управлінні бізнес-процесів 

підприємства та формування стратегічних планів реалізації кардинальних 

змін з їх поетапним виконанням. Суб’єктами реінжинірингу бізнес-процесів 

виступають реінжинірингові команди як нова форма організації управління. 

До складу робочих команд включають усіх необхідних спеціалістів, що 

відповідають за процес в цілому, а не за його окрему частину (власників 

процесів). Перевагою створення таких процесних структур є залучення 

спеціалістів різних напрямів для створення унікальних, неординарних та 

інноваційних проектів.  
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УДК 811.111 
 

АНГЛІЙСЬКІ АБРЕВІАТУРИ В ЛИСТУВАННІ   
 

А.С. Помінчук,   
канд. філол. н., доцент В.М. Смаглій  

Одеський національний морський університет  
 
Сучасний світ стрімко розвивається, швидкий темп життя, купа роботи 

і справ, які потрібно вчасно зробити. І саме тому, чим більш завантаженою є 

людина, тим частіше вона шукає способи, як зекономити власний час і 

передати інформацію у стислому вигляді. Позаяк, із абревіатурами у 

повсякденному житті ми стикаємося часто, тому варто опанувати деякі з них.  

У різні часи питання абревіатур і скорочень привертало увагу різних 

дослідників, серед яких слід зазначити двох найбільш відомих – І.В 

Арнольда та В.В. Борисова. Ми дослідили  бачення науковців даної теми, а 

тому класифікуємо скорочення наступним чином: згідно вищесказаного 

можна зробити висновок, що абревіатура – скорочене складене слово (тобто 

іменник), яке утворене з початкових звуків, початкових літер чи початкових 

частин слів. Лінгвісти по-різному визначають поняття «скорочення». 

Наприклад, І.В. Арнольд вважає, що скорочення – це морфологічне 

словоскладання, при якому деяка частина звукового складу початкового 

слова опускається. У свою чергу, В.В. Борисов розуміє під абревіатурою 

літеру чи коротке сполучення літер, що мають алфавітну схожість із 

висхідним словом або висловлюванням і використовуються замість цього 

слова або висловлювання для лаконічності. 

У нашій роботі, ми спиралися на визначення дослідника Борисова. 

Виходячи з цього, ми створили таку класифікацію абревіатур: 
1. Максимальне скорочення літер: 

- ASAP – as soon as possible – якнайшвидше; 

This work has to be made asap. 

- BTW – by the way – до речі;  

BTW, we are coming on Monday. 

- FYI – for your information – до вашого відома;  

FYI: I will be there at 5 o`clock. 

- JIT – just in time – вчасно.  

He came in JIT. 

2. Скорочення з використання цифр і літер: 

- 2G2BT (too good to be true) – занадто добре, щоби бути правдою; 

- 2moro (tomorrow) – завтра; 

- 2day (today) – сьогодні; 

- 2nite (tonight) – ввечері; 

- 4ever (forever) – назавжди; 

- B4 (before) – перед.  
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Часто незнання  скорочень є ахіллесовою п’ятою для новачків, що 

може  стати причиною конфлікту між співрозмовниками. Абревіатури в 

англійській мові широко використовується і в бізнес листуванні. Труднощі 

ділового листування полягають у тому, що помилка у листі може створити 

проблеми для адресата, і сприйнятися неправильно або кардинально змінює 

суть повідомлення. 

- Ph.D. (Doctor of Philosophy) – кандидат наук; 

- Mr. (mister) – містер; 

- Mrs. (mistress) – місіс; 

- Dr. (Doctor) – доктор; 

- St. (Saint / Street) – святий або вулиця; 

- Blvd. (boulevard) – бульвар; 

- Ave. (avenue) – проспект.  

Так як, англійські абревіатури зустрічаються на кожному кроці, 

починаючи від Skype, Facebook та Instagram, і  закінчуючи статтями на BBC 

чи New York Times, тому  їх опанування допомагає урізноманітнити 

спілкування і  розвинути мовні навички. Вміння повідомити велику кількість 

інформації, при цьому використавши по мінімуму власний час і сили – є 

цінним. 

Підсумовуюче усе вищесказане, ми можемо із впевненістю сказати, що   

абревіатури слід розглядати, зокрема буквені, як «особливу знакову систему, 

як своєрідну метамову». Іноземна мова – це жива структура, яка кожного дня 

зазнає змін, і процес її удосконалення не припиняється ні на секунду, 

кількість абревіатур невпинно зростає, а тому дана тема стає актуальною у 

всіх галузях життя.  

 

УДК 656.615 
 

УМОВИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКИХ ПОРТІВ 
 

А.В. Правдюк, 
к.е.н., професор О.О. Леонов 

Одеський національний морський університет 
 

Аналіз ситуації, яка склалася в регіональних транспортних кластерах, 

дозволяє з упевненістю говорити про те, що найбільш успішні економічні 

показники мають ті торговельні порти та інші стивідорні оператори (до цієї 

категорії також приєдналися рибні порти, суднобудівні і судноремонтні 

заводи), які застосовують інноваційні управлінські підходи . У першу чергу 

це стосується стратегічного управління. Успішний досвід Одеського 

морського торгового порту доводить, що найбільш ефективною серед 

корпоративних стратегій менеджменту виступає стратегія диверсифікації.  

Умовами, які повинні спонукати керівництво портів приймати рішення 

щодо диверсифікації, є: 
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1. Звичний для портів ринок перевалки вантажів перенасичений. Як 

вже було зазначено, крім традиційних торговельних портів перевалкою 

вантажів тепер займаються колишні рибні порти, портопункти, 

судноремонтні і суднобудівні підприємства. Свої послуги вони пропонують 

за демпінговими тарифами. Такі оператори надзвичайно зацікавлені в 

експансії саме на цей сегмент, оскільки попит на їхні традиційні послуги 

низький, а то й взагалі відсутній. 

2. Великі торгові порти мають фінансові ресурси, які можна вкласти в 

інші бізнес-напрямки. 

3. Реструктуризація управління зі створенням підприємств спільної 

діяльності для надання стивідорних послуг на території порту звільняє 

людські та матеріальні ресурси, які можна було б вкласти в інші види 

діяльності, створюючи синергічний ефект між новими та існуючими 

напрямками діяльності. 

4. Диверсифікація посилює позиції портів на міжнародних ринках, 

оскільки поява в пакеті порту нових послуг дозволяє підвищити якість 

комплексного обслуговування клієнтів, створюючи додаткові конкурентні 

переваги. 

5. Диверсифікація дозволяє скоротити рівень оплати податків за 

рахунок освоєння напрямків діяльності, де існують пільги (наприклад, 

використання можливостей вільної економічної зони в Одесі). 

Аналіз витрат і результатів очікуваних диверсифікованих сприятливих 

можливостей дозволяє визначити, чи можливе досягнення синергізму.  
 

УДК 005 
 

ВІДМІННІ РИСИ УПРАВЛІННЯ В РІЗНИХ КУЛЬТУРАХ 
 

Г.А. Проценко,  
ассистент  В.І. Главатських 

Одеський націнальный морський університет 

 
Управління – це процесс прогнозування, планування, організації, 

мотивації, координації та контролю, необхідний для того, щоб сформулювати 

і досягти певної мети організації. Як правило, процеси управління фірмою 

дуже різноманітні, багатогранні і мають складну структуру (складаються з 

великого числа стадій і фаз). Національні моделі менеджменту в кожній 

країні мають ряд своїї особливостей. Причинами цього є: 

 культурні відмінно стікраїн; 

  відмінності в економічному розвитку; 

  відмінності в законодавчій системі; 

 особливості менталітету громадян; 

 геополітична обстановка. 
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Нижче наведемо приклади  особливостей менеджменту в деяких 

країнах світу: 

1. Японія. Для японців властиві: працьовитість, дисциплінованість, 

відданість традиціям, відданість авторитету, почуття обов'язку, акуратність, 

ввічливість, вірність групі, компанії, державі та нації, самовідданість при 

відстоюванні їх інтересів і висока організованість. 

2. США. Американський менеджмент характеризується жорсткою 

організацією управління. Прагненням до формалізації управлінських 

відносин, поданням про персональну відповідальність працівника.  

3. Великобританія. Для англійців характерна кастовість в спілкуванні. 

Вони цінують професіоналізм і самі прагнуть до високої кваліфікації, не 

люблять чітких часових рамок робочого дня. 

4. Німеччина. Німці педантичні й розважливі. Вони строго планують 

свій робочий розпорядок, акуратні і педантичні в спілкуванні, люблять 

титули і сентиментальні. Зазвичай добре освічені та тактовні. 

5. Країни колишнього СРСР. У зв'язку з історичною спадщиною в 

багатьох країнах пострадянського простору склалися такі особливості 

управління як: індивідуальна відповідальність і спрямованість керівництва, 

чіткий розподіл обов'язків, переважність корпоративних інтересів над 

особистими, жорстка структура управління, повільний  зворотній зв'язок. 

Розуміння культурних відмінностей має вирішальне значення для 

успішної діяльності компаній, залучених в міжнародний бізнес. Знання 

національного менталітету дозволяє менеджеру ефективно організовувати 

роботу персоналу, вести переговори з діловими партнерами і уникати не 

потрібних міжособистісних конфліктів. 

 
УДК 81’373.7 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ  
АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ  

 

Ю.В. Румянцева,  
к. філол. н., доцент Т.П. Сазикіна 

Одеський національний морський університет 
 

Фразеологізм – семантично пов’язане сполучення слів, яке, на відміну 

від подібних до нього за формою синтаксичних структур, не виникає в 

процесі мовлення відповідно до загальних граматичних закономірностей 

поєднання лексем, а відтворюється у вигляді усталеної, цілісної конструкції. 

Ще його називають «крилатим висловом». 

Існують різні класифікації фразеологізмів. Найвідомішою є 

класифікація фразеологізмів за ступенем злютованості їх компонентів, яку 

розробив французький мовознавець Ш. Баллі і доповнив російський 

мовознавець В. Виноградов (1894,1969). 

За цією класифікацією фразеологізми поділяють на фразеологічні 

зрощення, фразеологічні єдності та фразеологічні сполучення. 
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Фразеологічні зрощення – семантично неподільні фразеологічні 

одиниці, значення яких не випливає зі значень їх компонентів: send smb to 

Coventry –ігнорувати кого-небудь; to rain cats and dogs – л’є як з відра; be at 

someone's beck and call – бути на побігеньках. 

Фразеологічні єдності – семантично неподільні фразеологічні одиниці, 

цілісне значення яких умотивоване значенням їх компонентів: to spill the 

beans – видати таємницю; to burn the bridges – спалити мости; to burn one's 

fingers – отримати гіркий досвід. 

Фразеологічні сполучення – звороти, в яких самостійне значення 

кожного слова є абсолютно чітким, але один із компонентів має зв’язане 

значення: Adam's apple – Адамове яблуко; to throw one’s eyebrows – насупити 

брови; to had a narrow escape – дивом врятуватися. 

Фразеологізми – це майже завжди яскраві, образні вирази. Вони є 

важливим експресивним засобом мови. Кожна культурна людина повинна 

володіти цим скарбом літературної мови. 

Фразеологія – надзвичайно складне явище, вивчення якого потребує 

свого методу дослідження, а також використання ряду інших наук – 

лексикології, граматики, стилістики, фонетики, історії мови, історії, 

філософії, логіки та країнознавства. Проте, під час перекладу фразеологізмів 

перекладач зустрічається з деякими труднощами: розуміння того, що 

перекладач має справу саме з фразеологічним зворотом, адже існують 

словосполучення, які в одному контексті можуть виступати вільними 

словосполученнями, а в іншому – фразеологічними зворотами, тому 

перекладач може пропустити той факт, що перекласти потрібно саме 

фразеологічний зворот. 

З точки зору перекладу, всі фразеологізми можуть бути розділені на дві 

групи: фразеологізми до яких можна підібрати еквіваленти в мові перекладу 

та безеквівалентні фразеологізми. Перші поділяються на дві групи – повні та 

часткові еквіваленти. Повні еквіваленти мають не тільки одне й те ж значення 

в обох мовах, а ще й однакову лексичну й граматичну структуру. Значення і 

переклад таких еквівалентів не залежить від контексту. До цієї групи зазвичай 

належать фразеологізми, джерелом яких є: Біблія; стародавні міфи та 

легенди, загальновідомі історичні події: Achilles' heel – Ахіллесова п’ята; 

augean stables – aвгієві стайні. Часткові еквіваленти мають певні лексичні, 

граматичні або лексико-граматичні відмінності: to put for a rainy day – 

відкласти на чорний день; to be born with a silver spoon in one's mouth – 

народитися в щасливій сорочці; all's well that ends well – все те добре що 

добре закінчується; play into someone's hands – грати комусь на руку. 

Безеквівалентні фразеологізми можна перекласти за допомогою таких 

методів: 

1. Метод фразеологічного аналога: в цьому випадку перекладач 

повинен знайти в мові перекладу фразеологізм з подібним переносним 

значенням але побудованому на іншому образі: caught red-handed – піймати 

на гарячому; a bird in the hand is worth two in the bush – краще синиця в руках, 
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ніж журавель у небі; birds of a feather flock together – чумак чумака  бачить 

здалека.   

2. Метод калькування: перекладач дослівно перекладає фразеологізм з 

мови оригіналу на мову перекладу: put the cart before the horse – покласти 

візок попереду коня. 

3. Описовий метод: під час перекладу фразеологізму перекладач не 

просто перекладає його, а пояснює значення фразеологізму: a skeleton in the 

cupboard –  сімейна таємниця. 

Англійські фразеологізми дуже цікаві з точки зору об'єктів, що 

представлені лінгвістично та екстралінгвістично, тобто смисл яких можна 

зрозуміти завдяки певним історичним реаліям. Усі фразеологізми потребують 

подальшого аналізу та порівнянню способів їх перекладу. 

  

УДК 332.146:330.341.1 
 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ  
НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
П.С. Савицька, 

д.е.н., професор  І.В. Савельєва 
Одеський національний морський університет 

 
У даній роботі було досліджено механізм формування державної 

стратегії регіонального розвитку та розподілу фінансових ресурсів між 

регіонами. Це питання є вкрай актуальним тому що державна стратегія 

регіонального розвитку спрямована на визначення завдань і інструментів для 

вирішення соціальних проблем регіонів, підвищення рівня їх економічного 

потенціалу, продуктивності їх економіки, прибутковості бізнесу і доходів 

населення і, як наслідок, створення умов для загального підвищення 

соціальних стандартів, якості життя та розвитку бізнес- середовища. В 

умовах обмеженості фінансових ресурсів держави, їх розподіл між регіонами 

має здійснюватися за чіткими критеріями і пріоритетами. Саме тому 

проблема визначення цих пріоритетів розподілу ресурсів і концентрування їх 

на тих заходах і територіях, які можуть забезпечити високий результат в 

найкоротші терміни і мати тривалий і комплексний вплив на розвиток не 

тільки даного регіону, а й сусідніх територій має велике значення для 

бюджету країни. 

На сьогоднішній день одним з найбільш інноваційних інструментів 

розподілу державного бюджету є смарт-спеціалізація європейських регіонів, 

який використовується в тому числі європейськими структурними та 

інвестиційними фондами. 

Методологія регіонального розвитку на базі інструментарію смарт 

спеціалізації включає кілька етапів. В основі прийняття рішень щодо 
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стратегічних напрямків розвитку регіону полягає соціально-економічний 

аналіз.  

Соціально-економічний аналіз (СЕА) є однією з ключових складових 

формування регіональної стратегії розвитку. Саме СЕА лягає в основу 

розробки можливих сценаріїв розвитку, визначення сильних та слабких 

сторін регіону, визначення стратегічних напрямків розподілу бюджетного 

фінансування та концентрації інвестиційних, інтелектуальних і трудових 

ресурсів стейкхолдерів. 

Виконані за сформованим європейською методикою розрахунки для 

Одеської області продемонстрували як економічний (на основі поточної 

сильної спеціалізації і середньої заробітної плати на одного працівника), так і 

інноваційний потенціал та перспективність розвитку окремих напрямків 

економічної діяльності. 

При цьому, слід звернути увагу, що ні транспортне забезпечення, ні  

туризм та його інфраструктура взагалі не фігурують в переліку пріоритетних 

та потенційно перспективних галузей економічної діяльності Одеської 

області. Така ситуація, звичайно,  говорить про недосконалість статистичної 

звітності підприємств таких традиційних для Одеси видів економічної 

діяльності. 

 

УДК 81’342(410.5) 
 

ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ШОТЛАНДСЬКОГО АКЦЕНТУ 
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 
О.А. Сакалюк, 

асистент І.В. Базарова 
Одеський національний морський університет 

 
Шотландський англійський акцент, або Scottish English accent – це один 

із різновидів англійського акценту, на якому розмовляють жителі Шотландії. 

Безумовно, англійська мова переповнена акцентами та діалектами, які 

притаманні тому чи іншому народу, адже вона є міжнародною мовою, і 

вивчення кожного акценту є важливим.  
Темою роботи стали фонетичні особливості шотландського акценту в 

англійській мові. За мету cтавиться провести аналіз шотландського акценту 

в англійській мові з точки зору фонетики: дізнатися історію його 

виникнення; виявити основні особливості вимови звуків, їх різницю з 

британською вимовою, привести приклади.  
Спочатку потрібно зануритися в історію виникнення шотландського 

акценту. Першими, хто почав заселяти Шотландію, були кельти, які 

розмовляли гельською мовою. Вони заселяли північну і західну частини 

країни, а ось південь і схід пізніше почав заселяти інший народ – так звані 

скоти, які розмовляли мовою «скотс». Вважається, що саме при змішуванні 
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англійської традиційної мови та скотс сформувалася шотландська англійська 

сучасності. Проте лінгвісти також стверждують, що шотландський акцент – 

це комбінація гельського коріння, фонології скотс та англійської лексики. 

Зараз основним варіантом шотландського акценту називають 

«стандартний шотландський англійський» (Standard Scottish English). Це 

вимова, якій навчають в школах Шотландії, яка є характерною для 

професійного класу населення, жителів центральних районів  та міст країни. 

Протягом дослідження були проаналізовані і приведені приклади таких 

основних особливостей стандартного шотландського англійського акценту: 

Приголосні звуки: 

1. Шотландський звук [r] є більш різким та яскравим, ніж британський. 

При його вимові вони дозволяють собі доторкнутися до верхнього 

піднебіння, тим самим створюючи так звану «постукуюча r» (“tapped r”). 

Крім того, часто можна почути звук [r] у шотландському акценті там, де б 

британці його опустили. Це відбувається у позиціях голосний +r, який 

британці зазвичай передають довгим голосним звуком. 

2. Буквосполучення –wh- у шотландській вимові аспірується та 

передається не просто звуком [w], а ніби [hw]. 

3. Як зазначають самі жителі Шотландії, буквосполучення –ch- у 

позиціях, де воно дає звучання [k] у британському акценті, вони вимовляють 

як твердий [h], який чутно як [kh]. Язик повинен просунутися назад та трохи 

піднятися до верхнього піднебіння. Цей звук дуже схожий на німецький 

твердий [h]. 

4. Звук [t] вкінці слів та іноді всередині шотландці можуть не 

вимовляти. Замість нього з’являється так звана глоттальна зупинка (glottal 

stop). 

Голосні звуки: 

1. Звук [u:] вони вимовляють коротше, як звичайний звук [u]. Саме 

тому часто неможливо почути різниці між словами pool [pu:l] та pull [pul]. 

Від шотландця ці два слова можуть звучати однаково: pool [pul] та pull [pul]. 

2. Іноді у позиціях, де британці вимовляють звук [e:], шотландці кажуть 

[er].  

Отже, аналізуючи особливості, можна побачити, що шотландський 

акцент містить в собі зміни як голосних, так і приголосних звуків. Крім того, 

голосні трансформовані більше. Зазначені особливості притаманні більшості 

жителів Шотландії і були сформовані ще здавна.  

 
УДК 316.774:316.776.3   
 

«Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ»  
ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНІКА СПІЛКУВАННЯ  

В ПРОФІЛАКТИЦІ РОЗВИТКУ  
МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ 
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Антуан де Сент Екзюпері сказав, що «найбільша розкіш у житті - це 

розкіш людського спілкування». Більшістю авторів під спілкуванням 

розуміється процес взаємозв'язку і взаємодії суб'єктів (класів, груп, 

особистостей), в якому відбувається обмін інформацією, досвідом, 

здібностями, вміннями і навичками, а також результатами діяльності [2]. 

Саме міжособистісна форма спілкування має для більшості людей дуже 

високе значення, тому що завдяки їй людина реалізує багато соціально-

психологічних потреб: в прояві індивідуальності; отриманні та наданні 

підтримки та емпатії; реалізації таких відношень як симпатія, дружба, любов 

тощо. Зазвичай міжособистісне спілкування відбувається в наступних типах 

взаємодії між людьми: кооперація, конкуренція і конфлікт [1]. 

Тип взаємодії часто визначає характер міжособистісного спілкування 

між індивідуумами. Конфлікт в міжособистісному спілкуванні викликає у 

суб'єктів негативні емоційні переживання, які ускладнюють взаємодію 

учасників і провокують їх на дії, спрямовані на нанесення різного роду 

шкоди протилежній стороні. В умовах конфлікту стає важко керувати своїми 

емоціями, що призводить до погіршення відносин і самопочуття учасників 

конфлікту. 

Тому, потрібно використовувати такі способи спілкування, які 

допомагають запобігти розвитку конфлікту. Одним з них виступає техніка 

«Я-висловлювання». Це техніка ефективного спілкування, яка полягає в 

тому, що людина, змушена повідомити співрозмовнику своє невдоволення 

щодо його поведінки, перш за все, посилається на свої переживання і почуття 

з приводу ситуації, що склалася, уникаючи звинувачень і нападів на партнера 

по спілкуванню. 

Техніка «Я-висловлювання» містить в собі п'ять послідовних етапів. 

Наведемо ці етапи і наведемо приклад її застосування при спілкуванні 

старости групи зі студенткою, яка має проблеми в успішності 

1. Спочатку необхідно розповісти співрозмовнику про свої емоції та 

почуття з приводу ситуації, що склалася, починаючи своє звернення з 

займенника «Я». Наприклад, «Я стурбований (а)», «засмучений (а)», 

«переживаю» і т.п. Завдяки таким формулюванням співрозмовник ще не 

знаючи, про що піде мова, вже буде налаштований вислухати і зрозуміти 

звернення. Наприклад, Анастасія я як староста групи, в якій ти навчаєшся, 

дуже стурбований (а) тим, що ... 

2. На другому етапі співрозмовнику необхідно сформулювати причину 

своїх емоційних переживань, описавши ситуацію, що склалася без особистих 

інтерпретацій, використовуючи тільки ті факти, які легко спостерігаються і 

мають зовнішні прояви. Наприклад, «спілкуванням на парі з іншими хлопцями 

ти відволікаєш їх від слів викладача сторонніми темами, які заважають 
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зосередити увагу на тому що говорить лектор, і, найголовніше, при цьому 

ти відволікаєшся сама». 

3. Далі, необхідно пояснити співрозмовнику, чому ця ситуація 

викликала такі емоційні переживання. Наприклад, «це призводить до того 

що, ти не розумієш навчального матеріалу. В результаті у тебе падає 

засвоєння знань і успішність». 

4. На наступному етапі важливо висловити побажання, в яких повинні 

бути максимально конкретно описані ті дії, які в подальшому очікуються від 

співрозмовника. Наприклад, «Настя, мені б хотілося, щоб ця ситуація 

змінилася, і ти перестала розмовляти на навчальних заняттях на сторонні 

теми з хлопцями, а намагалася готуватися і проявляти зацікавленість до 

предмету, щоб підвищити свою успішність». 

5. Закінчити «Я-висловлювання» слід пропозицією про співпрацю, де 

за кожною зі сторін визначається що вона може зробити для поліпшення 

ситуації. Наприклад, «тому я пропоную наступне: зі свого боку кожен раз, 

коли буду помічати що ти з ким то говориш на парі або ж зібралася піти 

додому, я буду звертатися до тебе щоб повернути твою увагу. Я готовий 

(а) допомогти тобі подолати труднощі з успішністю і пояснити тобі те, 

що ти пропустила або не зрозуміла. У свою чергу з твого боку, необхідно 

максимальне відвідування занять і зацікавленість в досліджуваному 

предметі. Покажи це, і я із задоволенням допоможу тобі!» 

Правильно формулювати «Я-висловлювання» без знання правил його 

побудови і спеціальної практики досить складно. Однак, застосування даної 

техніки допомагає запобігти актуалізацію таких психологічних захисних 

механізмів у співрозмовника як заперечення, реактивне утворення, регресія, 

раціоналізація тощо, що дозволяє уникнути розвитку конфліктних відносин. 

 

УДК 656.6:005 
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Судноплавство вже давно є основною формою перевезення, а також 

важливою комунікаційною ланкою зв'язку, що з'єднує прибережні міста, 

країни та континенти. Окрім залізничних перевезень, водний транспорт є 

економічно та екологічно найефективнішим способом подорожі чи 

транспортування товарів; і на сьогодні близько 90% світової торгівлі 

здійснює міжнародна галузь судноплавства. 

Управління - це сукупність принципів, що стосуються функцій 

планування, організації, спрямування та контролю та застосування цих 

принципів для ефективного та ефективного використання фізичних, 
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фінансових, людських та інформаційних ресурсів для досягнення 

організаційних цілей. 

Управління судном та експлуатація флоту є суттєвою ланкою в 

судноплавстві. Найважливішим напрямком удосконалення експлуатаційної 

діяльності судноплавних компаній є підвищення якості оперативного 

управління роботою флоту. Зусилля спрямовуються на розробку нових 

методів оперативного управління, що могли б задовольняти зростаючим 

вимогам підвищення ефективності роботи флоту. Це обумовлено тим, що 

постійне збільшення обсягу перевезень, зростання швидкості руху суден 

призвели до ускладнення управління роботою флоту. Одним з основних 

резервів підвищення валової продуктивності флоту є зниження простоїв 

суден в очікуванні вантажних робіт в портах. Ці простої до теперішнього 

часу залишаються значними.  

Величезні можливості поліпшення оперативного управління роботою 

флоту полягають у використанні сучасних економіко-математичних методів, 

обчислювальної техніки, засобів зв'язку та автоматизованої обробки 

інформації. 

Розв'язок завдання оперативного управління судном в умовах 

інтенсивного судноплавства займає важливе місце в загальному комплексі 

завдань управління судном через беспосередній вплив на рівень загальноі ̈ 
безпеки судноплавства.  

 
УДК 502.11 
 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ  
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Україна – одна з найбільших країн Європи за кількістю населення, 

площею та ресурсним потенціалом. І в той же час одна з найбільш 

несприятливих в екологічному відношенні. До екологічних проблем в 

Україні відносять неякісну воду, забруднення повітря, деградацію земельних 

ресурсів, знищення лісів, небезпечні геологічні процеси, накопичення 

побутових відходів, Чорнобильську катастрофу. 

Забруднення води – це забруднення річок, озер, підземних вод, морів і 

океанів речовинами шкідливими для живих істот. Розливи нафти, викиди 

суден, скидання сміття – це лише невелика кількість чинників забруднення 

вод. В основному забруднення води відбувається через скидання відходів у 

воду. 

80% населення України використовує в своєму житті воду з 

поверхневих джерел, а екологічний стан цих вод з кожним роком 
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погіршується. Недостатнє очищення стоків, неякісне очищення промислових 

вод, надмірна насиченість органікою призводить до того, що сьогодні 

практично всі водойми країни наблизилися до 3 класу забрудненості. Але 

очисні споруди, що виробляють питну воду, розраховані на прийом води 1-2 

класу забруднення. Як результат – 80 % проб води показують, що її якість не 

відповідає державним стандартам. Майже 75% українців п’є воду із Дніпра, 

якість якої погіршується вниз за течією річки. 

На сьогоднішній день Україна з 120 країн світу посідає 105-е місце по 

забрудненню води, найчистішу воду в Україні можна спробувати в 

Полтавській області, де майже вся вода береться з підземних джерел. 

Забруднення повітря відбувається, коли в атмосферу Землі 

потрапляють шкідливі або надлишкові кількості речовин, включаючи гази, 

частинки і біологічні молекули. 

Щорічно в атмосферу України потрапляє більше 6 млн. тонн 

шкідливих речовин і вуглекислого газу. Традиційно найголовнішими 

забруднювачами залишаються промислові підприємства. Однак збільшення 

кількості автомобілів на дорогах спричинило за собою і збільшення 

шкідливих викидів в атмосферу. За останні кілька років кількість 

відпрацьованих газів, що надходять в повітря на території великих міст, 

зросла на 50-70%. 

За версією Центральної геофізичної обсерваторії Державної служби з 

надзвичайних ситуацій України найбільш забруднені регіони знаходяться на 

промисловому сході країни – це Донецька, Дніпропетровська і Луганська 

області. А «найбруднішими» містами стали Макіївка, Дніпродзержинськ та 

Одеса. Присутність «перлини біля моря» в трійці лідерів фахівці пояснюють 

великою кількістю автомобілів і наявністю великого порту. 

Деградація земель – це сукупність процесів, які призводять до зміни 

функцій ґрунту, кількісному і якісному погіршення її властивостей, 

поступового погіршення і втрати родючості. 

«Житниця Європи» сьогодні переживає не кращі часи. Складний стан 

земельних ресурсів України обумовлено тим, що 71% всього агроландшафту 

країни використовується для господарської діяльності. Але через надмірне і 

невірне використання родючість землі з кожним роком падає. Екосистема 

ґрунту руйнується в основному через інтенсивний розвиток ерозії: останнім 

часом їй піддалося більше 35 % сільгоспугідь України. Причинами деградації 

ґрунту є надмірне пасовищне тваринництво, сільськогосподарська діяльність 

та надмірна їх експлуатація. 

Україна відноситься до країн із малою кількістю лісів: ліс покриває 

лише шосту частину її території. Але при цьому експорт деревини з України 

в 2,5 рази перевищує імпорт. Споживче ведення лісового господарства 

призводить до того, що ліси не відновлюються і втрачають біологічну 

стійкість (площа лісів, уражених шкідниками і хворобами, постійно 

збільшується). А цінні деревні породи (дуб, бук і сосна) заміщуються 

малоцінними (грабом, березою, осикою). Найскладніша ситуація в Карпатах і 
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Криму – тут через деградацію лісових масивів розвивається ерозія ґрунтів і 

зсувні процеси. 

Геологічні процеси – це процеси, що викликають зміни в будові і 

складі земної кори. Істотна частина валового внутрішнього продукту країни 

пов’язана з видобутком і переробкою мінерально-сировинних ресурсів (41-43 

%), сконцентрованих в гірничодобувних регіонах Донбасу, Кривбасу, 

Карпатського регіону. Тим часом, навколишнє середовище цих регіонів 

страждає не стільки від інтенсивного видобутку, скільки від неправильного 

закриття нерентабельних і вироблених шахт і кар’єрів. Ігнорування наукових 

підходів до цього процесу призвели до активізації процесів підтоплення міст 

і сіл, забруднення поверхневих і підземних водозаборів, просідання земної 

поверхні. 

Однією з найсерйозніших екологічних проблем України можна 

вважати проблему утилізації та переробки різних відходів. У країні діє 

близько 800 офіційних звалищ, загальна кількість сміття на яких перевищила 

позначку в 35 млрд. тонн. Щорічно ця цифра зростає ще на 700-800 тис. тонн. 

За інформацією Міністерства енергетики та захисту довкілля України, 

загальна площа всіх полігонів з відходами вже займає 4% площі України. 

Речовини, які виділяються в результаті хімічних реакцій на полігонах 

твердих побутових відходів здатні перетворити територію України в одну 

суцільну зону екологічного лиха. Адже небезпечні хімічні речовини і бактерії 

просочуються у ґрунт, потрапляють в повітря і ґрунтові води, отруюючи 

землі на відстані десятків кілометрів від звалища. 

За інформацією Міністерства енергетики та захисту довкілля України 

щорічно середньостатистичний українець викидає на смітник близько 250 

кілограмів побутових відходів. 

У 1986 році вибух і пожежа на Чорнобильській атомній станції привели 

до надзвичайного радіоактивного забруднення атмосфери. Радіоактивна 

хмара поширилася на Західну частину СРСР і Європи. Десята частина площі 

України постраждала від радіації. Близько одного мільйона людей зазнали 

впливу високого ступеня радіації, також близько 3,5 млн. га 

сільськогосподарських земель і 1,5 млн. га лісу були забруднені. Більше 15 

тисяч осіб живуть в зоні небезпечного для життя і здоров’я забруднення, 

близько 1,5 мільйона осіб проживає на території, де радіоактивний фон в 

десятки разів перевищує допустимі норми. 

Для вирішення екологічних проблем Україна здійснює на своїй 

території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для 

існування живої і неживої природи, захист життя і здоров’я населення від 

негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного 

середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, 

охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. 

Серед багатьох джерел екологічного законодавства і права нагадаємо 

«Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» 

(прийняті Верховною Радою України 5 березня 1998 р.). В основних 
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напрямах екологічної політики України передбачено відповідні механізми та 

інструменти, що дозволяють на практиці досягти реалізації запланованих 

державних заходів у сфері екології.  

Але будь-яка національна політика повинна узгоджуватись із 

загальноприйнятими світовою спільнотою міжнародними правовими актами. 

28 лютого 2019 року був ухвалений та вводиться в дію з 1 січня 2020 

року Закон «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики 

України на період до 2030 року», який змінює екологічний курс країни на 

європейський. Україна значно просунулася в імплементації європейського 

екологічного законодавства та виконанні своїх зобов’язань щодо 

запровадження екологічних вимог на кшталт діючих в країнах ЄС. Зокрема, 

було ухвалено Закони «Про оцінку впливу на довкілля», який вже рік 

успішно працює. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і 

реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 

середовища та екологічної безпеки, щороку готує та оприлюднює звіт про 

реалізацію державної екологічної політики України та виконання 

Національного плану дій з реалізації Основних засад (стратегії) державної 

екологічної політики. 

 

УДК 502 
 

«ЕКОАКТИВІСТКА» ГРЕТА ТУНБЕРГ 
 

Д.С. Сіденко, 
кандидат хімічних наук, доцент Р.Ю. Іванова  

Одеський національний морський університет 
 

Ґрета Тунберґ – людина року, лауреат Нобелівської премії миру, 

обличчя сучасного екологічного активізму та просто дівчинка, яка не 

побоялася. Та чи все так однозначно? І чи немає якихось підводних каменів? 

Давайте розберемося. 

Відомо, що ця дівчинка з восьми років переймається екологічним 

станом планети. В 11 років вона важко захворіла та впала в депресію, 

втратила 10 кг ваги тіла. В неї діагностували синдром Асперґера, ОКР та 

селективний мутизм. Одразу тут треба сказати, що сама Ґрета Тунберґ свої 

захворювання виставляє в позитивному ключі, говорячи про те, що вона 

бачить світ чорно-білим, і що завдяки своїм захворюванням, вона говорить 

тільки якщо в неї є, що сказати. Та її опоненти наголошують на тому, що ця 

зацикленість, яку ми можемо з вами спостерігати у Ґрета Тунберґ на 

екологічному тлі є проявом її захворювання, і що перш за все вона має 

пройти лікування, а вже потім звинувачувати когось у відсутності свого 

дитинства. 
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Ґрета Тунберґ самотужки організувала рух «Fridays For Future» та 

«Шкільний страйк заради клімату». 23 вересня 2019 року Ґрета Тунберґ 

виступила на саміті ООН з питань клімату в Нью-Йорку. Вона звинуватила 

світових лідерів у тому, що вони вирішують лише фінансові питання та 

обіцяють вічне економічне зростання, в цей час як людство перебуває на 

порозі масового вимирання. Та багато хто критикує її за екологічний 

екстремізм та популяризацію ідеї, що треба лише не ходити до школи, аби 

отримати все, що твоя юна душа забажає.  

Інші ж стверджують, що ця 16-річна дівчина змогла змусити говорити 

про екологічні проблеми цілий світ. Про екологічний стан і про свою 

особистість. Саме через це її часто вважають лише популісткою або взагалі 

маріонеткою своїх батьків, які просто наживаються на ній.  

Для когось вона дратівливий підліток з комплексом месіанства і 

зворушливими косичками. А для когось вона справжня модель для 

наслідування та герой. Так чи інакше, та посланням самої Ґрети Тунберґ, і 

саме тим, що треба було винести з усього цього є те, що планета в нас одна, і 

поки що тікати нам з неї нікуди, тож про неї треба піклуватися та берегти її 

екологічне здоров’я. Бо ж найголовнішим є не те, хто зображений на 

обкладинках відомих журналів, головне, аби наші нащадки жили у кращому 

світі аніж ми. 

 

УДК 656.073.23 
 

ПЕРСПЕКИТИВИ  ВПРОВАДЖЕННЯ  
ТЕХНОЛОГІЙ РЕЙДОВОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ 

 

А.І. Склярова, 
 к.т.н., доц. каф. ЕФТМП О.В. Щербина 

Одеський національний морський університет 
 

Один із способів оптимізації річкової логістики в Україні - це рейдова 

перевалка з Дніпра. Це не тільки довантаження суден типу Panamax на рейді 

до повного осідання, але й повноцінна обробка морських суден без заходу в 

порт. 

У сучасних умовах спостерігається тенденція швидкого зростання 

розмірів балкерів, малі глибини біля причалів більшості портів України, які є 

недостатніми для обробки сучасних балкерів, все це, істотно впливає на 

технології перевалки навалювальних вантажів в портах. Однак, для 

вирішення цієї проблеми - перевалка або довантаження на рейді 

великотоннажних суден стає перспективною для розвитку морських 

торговельних портів. 

Рейдове перевантаження виконує роль рятувального круга для портів, 

які не мають можливості обробляти великотоннажні судна.  

Сьогодні існує необхідність в розвитку рейдового перевантаження. 

Однак, необхідно відзначити, що в рейдового перевантаження є як переваги, 

так і недоліки, які представлені у таблиці. 
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Таблиця  

Рейдове перевантаження 
 

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ 

- відсутність обмежень за розмірами 

суден і їх осадці; 

- складності, пов'язані з стикуванням 

річкового і морського тоннажу; 

- відсутність черговості по 

постановці до причалу; 

- нестача річкового тоннажу і в 

цілому незадовільний стан річкового 

флоту; 

- забезпечується екологічна безпека, 

так як перевалка здійснюється 

далеко від місць проживання людей; 

- більш висока в порівнянні з 

конвенційними портами залежність 

від погодних умов; 

- відсутні проблеми, пов'язані з 

перевантаженням насипних 

вантажів, трейдер відправляє 

покупцеві саме той вантаж, який він 

перевіз. 

- додаткові витрати, пов'язані з 

доставкою на рейд представників 

вантажовласника 

- пропонується адекватна ставка за 

перевалку в порівнянні з 

глибоководними портами; 

 

На думку фахівців, найближчим часом популярність такої схеми 

перевантаження буде тільки рости. І, за можливості відмовитися від схеми 

перевалки зерна через портовий термінал, від неї будуть відмовлятися. В 

результаті зерно та інші вантажі перевантажуються безпосередньо з одного 

судна на інше за схемою «борт-борт», минаючи портовий термінал.  

Морські судна доставляють вантажі не тільки в обладнані порти, але і в 

райони узбережжя, де вантажні операції доводиться вести на відкритих 

рейдах. 

Під відкритим рейдом розуміється акваторія, придатна для стоянки 

суден на якорі, тільки за певних умов і не захищена від впливу вітру і 

хвилювання. Тут проводиться вивантаження з наступною доставкою 

вантажів у портопункти, розташовані на необладнаному березі. Від того, на 

скільки правильно буде розстановка плавзасобів біля борту судна під час 

вантажних операцій на відкритих рейдах, і залежить ефективність вантажних 

операцій і безпеку плавзасобів. 

 

УДК 342.9 
 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО 
ВПЛИВУ, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ 

 
К.В. Слободенюк, 

к.ю.н., доцент О.О. Кукшинова 
Одеський національний морський університет 
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Масштабні процеси, зокрема негативні, що відбуваються в 

економічній, політичній, соціально-культурній та морально-психологічній 

сферах, мають суттєвий, часто несприятливий вплив на неповнолітніх осіб. 

Прояв поведінки дітей, яка не відповідає загальноприйнятим нормам моралі, 

скоєння ними правопорушень є певним індикатором, що визначає рівень 

морального стану суспільства. 

Питання адміністративної відповідальності загалом досліджували такі 

вчені: В.Б. Авер’янов, Д.М. Бахрах, І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, О.В. 

Горбач, Є.В. Додін, І.К. Ігошев, С.В. Ківалов, Т.Г. Корж, Л.В. Коваль, О. О. 

Кукшинова, Т.О. Коломоєць, О.В. Кузьменко, Д.М. Лук’янець, М.П. 

Легецький, І.Д. Пастух, О.І. Остапенко, О.П. Рябченко, О.Ф. Скакун та ін 

В такій несприятливій атмосфері супільства зростає кількість вчинення 

адміністративних проступків серед неповнолітніх, що викликає 

занепокоєність громадськості і правоохоронних органів та необхідність 

використання і вдосконалення ефективних заходів впливу, які б знизили 

наявний рівень правопорушень серед неповнолітніх. Мотивація поведінки 

неповнолітніх переважно зумовлена віковими особливостями: несталий 

світогляд та недостатній життєвий досвід, рухлива система цінностей та 

схильність до наслідування, бажання виділитись та показати себе 

самостійним, відсутність критичного ставлення до своїх вчинків тощо. 

Суттєво сприяє негативній  поведінці неповнолітніх також відсутність дієвих 

профілактичних заходів, безконтрольність із боку батьків, незайнятість та 

безробіття тощо. 

На жаль, реалії сьогодення свідчать про високий рівень латентності 

адміністративних деліктів серед підлітків, недостатньо врегульований 

перелік заходів впливу на неповнолітніх, відсутність законодавчо визначених 

процедур їх застосування та нехтування ними адміністративно-

юрисдикційних органів. Тому важливим у цьому аспекті є використання 

законодавчо закріплених, ефективних методів і засобів запобігання та 

боротьби з такою поведінкою неповнолітніх, але обов’язково на основі 

принципу гуманності. Враховуючи це, удосконалення інституту 

адміністративної відповідальності неповнолітніх та заходів 

адміністративного впливу на них є актуальною проблемою у правовій науці.  

Вважаємо, що реформуючи інститут ювенальної юстиції, нашій країні 

варто звернути увагу на досвід такої високорозвиненої держави азійського 

регіону, як Японія. Японія серед провідних держав світу продовжує 

залишатися країною з найнижчим рівнем правопорушень, це неймовірно 

вражає, адже населення країни продовжує рости в високому темпі. При 

цьому найбільш цікавим є те, що моральні норми суспільства зберігаються. 

Безумовно, це пов’язано з високим рівнем розвитку економіки, політики та 

морально-етичних засад суспільства. Але велику роль в цьому відіграє також 

діяльність ювенальної юстиції саме з питань адміністративних 

правопорушень. 

Ювенальна юстиція Японії побудована та діє на основі нормативно-

правового акта 1949 р., який має назву «Шоненьо». Він регламентує порядок 
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захисту і реалізації конституційних прав усіх неповнолітніх віком до 20 

років, зосереджуючи головну увагу на неповнолітніх правопорушниках.  

Система ювенальної юстиції Японії складається з таких елементів: 

служба пробації, сімейні суди, пенітенціарні установи для дітей та молоді. На 

окремих етапах провадження у ювенальних справах долучається прокура-

тура. «Шоненьо» має чітко виражену захисну, а не каральну дію. Так, у 

законі не міститься жодного положення про покарання неповнолітнього, 

йдеться лише про необхідність його перевиховання. Юридичні терміни, 

використані в Законі, також підтверджують захисний характер цього 

документа. Наприклад, замість терміна «злочин, вчинений неповнолітньою 

особою» вжито термін «злочин, який свідчить про необхідність захисту 

неповнолітньої особи». Замість терміна «судові слухання у справі» викорис-

тано термін «процес щодо захисту неповнолітньої особи». А суть покарання, 

на думку законодавця, полягає в тому, щоб неповнолітній пройшов пере-

виховання, навіть якщо він цього не бажає. Статистика та соціальні опи-

тування вражають, адже із всіх осіб, які перебували під опікою несудових 

органів, лише 23 % знову вчинили правопорушення, причому 16 % з них 

були притягнуті до відповідальності за дорожньо-транспортні порушення. 

Переважна ж більшість таких неповнолітніх надалі не допустили жодних 

правопорушень.  

Таким чином варто вказати на недостатній рівень нормативної 

регламентації інституту адміністративної відповідальності неповнолітніх, 

оскільки профілактичне значення заходів впливу, що застосовуються до них, 

як свідчить практика, незначне. Разом із тим законодавство повинно бути 

максимально гуманним до неповнолітніх правопорушників. Попередження є 

найефективнішим і найгуманнішим способом боротьби із правопорушен-

нями, засобом скорочення кількості адміністративних правопорушень серед 

неповнолітніх.  

 

УДК 621.81 
 

МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ В СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 
 

В.В. Слободянюк, 
 доцент, к.е.н., К.В. Белоус 

Одеський національний морський університет 
 

Система мотивації відіграє важливу роль в управлінні персоналом. 

Вона  спрямована на підвищення і підтримку продуктивності праці, 

прискорення темпів досягнення головних цілей організації, а також зниження 

загальних витрат на контроль за діяльністю робітників.  

Головною задачею дослідження став аналіз наявних методів мотивації, 

які мають впроваджувати сучасні менеджери під час своєї роботи з 

підлеглими. З цією метою було проведено дослідження для виявлення 

найбільш ефективних засобів заохочення працівників. 
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Були виявлені основні напрями впливу на колектив: матеріальний, який 

представлений системою штрафів і грошових заохочень; морально-

психологічний, що базується на створені відчуття необхідності та значущості 

праці робітника, а також включає у себе публічну і особисту похвалу з боку 

керівника; організаційний, направлений на чіткий розподіл завдань між 

співробітниками відповідно до їх здібностей. 

На основі проаналізованої інформації було зроблено висновок, що 

мотивація для сучасних менеджерів є важливим і невід’ємним важелем 

управління, адже вона безпосередньо впливає на результати праці кожного 

окремого працівника та організації в цілому. 

 

УДК:159.9378.3:159.923.31:616.61:611.9 
 

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ  
ТА ФОРМУВАННЯ ПАМ’ЯТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 

 
В.В. Слободянюк, 

канд. психолог. наук, доцент С.М. Бондаревич 
Одеський національний морський університет 

 

Умови сучасного ринка, постійної об’єктивної конкуренції вимагають 

виробника, а в підсумку й споживача, засвоювати нові, більш яскраві, часто 

нав’язливі способи взаємодії. 

Вивчення впливу сучасних цифрових технологій на пам'ять та увагу 

людини, а також вивчення сучасних методів їх поліпшення є актуальною 

темою, так як існує не тільки покоління людей, яким довелося змінювати свої 

навички під впливом швидкозмінних технологій, а вже є покоління людей, 

яке народилося в «цифровому середовище», якому вчені вже дали назву 

«покоління Google». 

Поява Інтернету привнесло в життя людства чимало позитивних сторін, 

таких як: можливість подорожувати по світу, не виходячи з дому, можливість 

дистанційно навчатися практично в будь-якому ВНЗ світу, швидкість 

комунікації, швидко і легко знайти будь-яку інформацію по цікавить 

питання. 

Але, крім багатьох позитивних змін, сучасне цифрове середовище має 

багато пасток. 

Оскільки сучасний світ вимагає від людини вміння бути 

мультизадачним, тобто вирішувати безліч різних питань і завдань в 

обмежений проміжок часу, то замість поглибленого вивчення різної 

інформації, все більше практикується «інтернет серфінг». Це впливає на 

роботу мозку, а саме на погіршення пам'яті та уваги людини. 

Ті чи інші висновки щодо впливу Інтернету на наші психічні процеси 

може прослідкувати у багатьох дослідженнях. Наприклад, письменник і 

журналіст Ніколас Карр зібрав чимало доказів вчених і нейробіологів щодо 

негативного впливу Інтернету на когнітивні здібності людини. Одним з 
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головних тезисів автора є те, що використання Інтернету погіршує наші 

здібності мислити та запам’ятовувати.   

Поширення комп’ютерів, які виконують за нас багато завдань, наражає 

на небезпеку людські когнітивні здібності – іншими словами, наше вміння 

пізнавати навколишній світ, – а в довгостроковій перспективі все це може не 

тільки сприяти зникненню вже отриманих навичок, а й перешкоджати 

придбанню нових. 

Н. Карр відзначає взаємозалежність між людиною і технологіями, які 

він використовує. Звертаючись за допомогою до будь-якого технічного 

пристрою, люди не тільки набувають нові здібності, а й одночасно 

позбавляються вже наявних. Так, наприклад, Інтернет Карр називає заміною 

людської пам’яті. 

Тісні зв’язки, які ми утворюємо з нашими пристроями, впливають на 

наші вміння. Так само як наші технології стають продовженням нас самих, 

ми стаємо продовженням наших технологій. На думку вченого головна 

загроза від інтернету полягає в тому, що він перекроює свідомість і 

призводить до зубожіння не тільки людських думок, а й людських почуттів.  

Таким чином, оскільки Інтернет та цифрові технології вже тісно 

пов’язані з нашим життям, залишається засвоїти правила для екологічного 

використання Мережі, а також знайти діючі способи та методи поліпшення і 

тренування пам’яті та уваги. Бо, по-перше, це важливо зробити дітям та 

підліткам, у яких мозок знаходиться на стадії розвитку. А по-друге, людина 

повинна завжди залишатися людиною. 

 

УДК 51.77 
 

ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ  
В ПСИХОЛОГІЇ 

 

П.Р. Слюсар, 
к.т.н., доцент І.Г. Бугаєва 

Одеський національний морський університет 
 

Доповідь була підготовлена на тему застосування математичних 

методів в психології. Ця тема є актуальною, у зв’язку з тим, що в даний час 

математичний апарат використовується для статистичної обробки 

результатів проведених психологічних досліджень, для планування 

експериментів і прогнозування очікуваних результатів, для розробки і 

побудови математичних моделей різних явищ, процесів і станів. Подібна 

обробка може здійснюватися як вручну, так і з застосуванням певного 

програмного забезпечення. Для різних типів даних (кількісних, якісних і 

порядкових) застосовуються різні інструменти оцінки та аналізу. 

Використання математичних методів дозволяє підвищити 

достовірність, науковість результатів досліджень. Результати дослідження 
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можуть бути представлені в графічному вигляді, у вигляді таблиць, в 

числовому вираженні. 

На сьогоднішній день основними напрямками психологічного знання, в 

яких рівень математизації знань виявляється найбільш важливим, є 

експериментальна психологія, психометрика і математична психологія. До 

найбільш поширених математичних методів, що використовуються в  

психології для обробки даних, відносять шкалювання, ранжування, методи 

перевірки статистичних гіпотез, факторний і кореляційний аналіз.  

Дослідники в психології вирішують широкий спектр задач, що 

обумовлює виділення всередині самої психологічної науки спеціальних 

галузей, зайнятих рішенням психологічних завдань в тій чи іншій сфері 

суспільства. Наприклад, перед дослідниками можуть стояти завдання 

визначення психологічних особливостей хронічно хворих дітей в порівнянні 

зі здоровими, юних правопорушників у порівнянні з законослухняними 

однолітками або відмінностей між працівниками державних підприємств і 

приватних фірм, між людьми різної культури або між людьми різного віку в 

методі "поперечних зрізів". Іноді по виявленим в дослідженні статистично 

достовірним відмінностям формується "груповий профіль" або "усереднений 

портрет" людини тієї чи іншої професії, статусу, соматичного захворювання 

та ін. 

На підставі вивчених проблем відбувається збір даних тестувань для 

подальшої обробки та встановлення закономірностей, що відображають 

зв’язки між досліджуваними процесами та явищами в психології.  

 

УДК 504:556 
 

ОЦІНКА ПРИДАТНОСТІ ВОД РІЧКИ ДУНАЙ ДЛЯ ПИТНОГО 
ТА РИБОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 
К.М. Соколова, 

кандид. географ. наук, доцент М.Є. Даус 
Одеський національний морський університет 

 

Дунай – найбільша річка Західної Європи. Територією України 

проходить невелика ділянка пониззя річки Дунай (170 км) від міста Рені до її 

гирла. 

Дельта Дунаю включена WWF (Global-200) у перелік найбільш цінних 

ділянок Землі. У північно-східній її частині знаходяться території 

Дунайського біосферного заповідника, де мешкають 4300 видів фауни та 

флори. З іншого боку, Дунай – важливе джерело води для господарсько-

побутових потреб населення. Через це актуальним є дослідження якості води 

річки. Метою роботи є придатність використання води для питних та 

рибогосподарських потреб. Для дослідження були використані дані 
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спостережень за гідрохімічними показниками води Дунайського управління 

водних ресурсів за 2009-2018 р.р.  

Для оцінки якості води в пункті р. Дунай - м. Вилкове була 

використана методика на основі комплексного індексу забруднення води 

модифікованого (ІЗВм), який розраховувався за такими показниками: 

розчинений кисень та БСК5, які є обов’язковими, а інші чотири показники – 

за найбільшим відношенням до ГДК із списку досліджуваних речовин. ІЗВм 

розраховувався за формулою [1]: 

 

,      (1) 

 

де Ci – середня концентрація одного з шести показників якості води, ГДКi – 

гранично допустима концентрація кожного з шести показників якості води. 

Для розрахунку ІЗВм для питного водопостачання були використані такі 

ГДК (мг/дм3): завислі речовини – 31,5; марганець – 0,1; ХСК – 15; феноли – 

0,001. Значення ІЗВм показують, що за нормативами для питного 

водопостачання вода, в основному (78 %), відноситься до IV класу – 

«забруднена». У 2012, 2015 роках якість води за розрахованим індексом була 

ІІІ класу – «помірно забруднена». 

Для розрахунку ІЗВм для рибогосподарського призначення були 

використані такі ГДК (мг/дм3): марганець – 0,1; ХСК – 15; хром – 0,001; мідь 

– 0,001. Значення ІЗВм показують, що за рибогосподарськими нормативами 

вода відноситься до IIІ класу – «помірно забруднена» – 56 % та до IV класу – 

«забруднена» – 44 %. 

 

УДК 811.161.2 
 

ГРЕЦЬКА ТА ІТАЛІЙСЬКА ЛЕКСИКА  
У СЛОВ’ЯНСЬКІЙ МОРСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

 
К. Стародубцева, 

старший викладач О.С. Дзинглюк 
Одеський національний морський університет  

 

Українська морська термінологія пройшла довгий процес розвитку, 

протягом якого змінювався якісний та кількісний склад морських термінів-

словосполучень.  

Судноплавання в етнічно чужі терени принесло з собою переймання 

термінів грецької та італійської термінології. 

З розвитком мореплавання розвинулася й техніка суднобудівництва та 

плавби: поруч з давніми слов’янськими термінами з’являються й чужомовні 

запозичення. Основні частини судна носять ще слов’янські окреслення: перед 

– нос, чело, передній корг; зад – корма; дно – пучина. Однак трапляються тут 

терміни і грецького походження. Наприклад, парус («шматок сукна»), 
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навклир («хазяїн корабля»), налон («плата за проїзд кораблем», акти 

(«морський берег»), лимень («пристань, гавань»). Раннє козацтво в XIII-XIV 

столітті, будучи в зносинах з генуезцями і венеціанцями, які проживали в 

приморських містах Чорного моря, засвоювало не лише термінологію, а й 

практичний досвід останніх. Наприклад, лексема демено – «кормильне 

весло» – в італійській мові – «timone».  

Переломним став 1571 рік, коли генуезці стверджують своє панування 

на морі. У XVI-XVII століттях – у період українського Відродження – 

посилюється увага до італійської мови, як джерела поповнення словникового 

складу літературної мови. Так, галеас (італ. galiazza – «велика галера») – 

вітрильно-гребне військове судно в європейських флотах XVI-XVII століття 

(уперше застосоване венеціанцями).  

Багато термінів італійських мореплавців активно вживались і в XVII-

XVIII століттях. Наприклад, скандал (від італ. scandalio) – «лот», бусол (від 

італ. bussola) – «компас», верголя (від італ. arigola) – «румпель», каштель (від 

італ. castello) – «напівбак», куверта – палуба.  

Серед назв на позначення морехідних реалій зустрічаються поодинокі 

випадки запозичень із французької мови. Абордаж (фр. аbordage, від bord – 

«борт судна») – «спосіб ведення морського бою за часів гребно-вітрильного 

флоту, що полягає у зчепленні бортів суден для рукопашної сутички їхніх 

екіпажів».  

Таким чином, можна зробити висновок, що українська морська 

термінологія багата італійськими та грецькими лексемами.   
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SMS language, textspeak or texting language is the abbreviated language 

and slang commonly used with mobile phone text messaging, or other Internet-

based communication such as email and instant messaging. 

There are differences in the SMS language of females and males. The 

lexical, morphological and syntactic choices between males and females SMS 

users suggested that women are more “adroit” and more “literary” texters 

Slang is an integral part of growing up. A word or abbreviation can add 

significant meaning or emotion to a message or text. Most people will only know a 

dozen or so general text abbreviations and a few more that are used by people with 

similar interests online. Slang helps kids define their connections, feel accepted, 
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and gain independence. And of course, there’s the bonus of slang which is keeping 

parents in the dark. 

The variable that’s different between kids today and kids of the past is 

technology. If the meaning of a veiled word or phrase is funny or harmless, then no 

problem. But when a term is loaded with offensive, abusive, illegal or harmful 

meaning, then it’s time to take that slang seriously. 

If it feels like you need a translator to talk with your teenager, you’re not 

alone. Between all the shooks, lits, fires and fams, many of parents are lost, too. 

“Language is a lot like fashion,” says Mary Kohn, an associate professor of 

English at Kansas State University who studies the intersection of language and 

culture. “Teens coin words and slang partly because using their parent's jargon 

would be a lot like wearing mom’s jeans. They would come across as old-

fashioned and out of touch.”  

    Far from killing our grammar and spelling, which many people worry 

about, the reshaping and playing with words may actually strengthen some 

language skills. It's a new way to be creative and have fun with words. To 

understand an abbreviation, it's important to know the spelling of a word, so it can 

often be helpful to shorten things and use acronyms. 

  Language has changed since the time our parents were teens, too. Not many 

people say “boss” to mean cool anymore, and no teens are saying “far out!” The 

words that you thought were cool when you were young are out of fashion now. 

That's just how language works. Text-speak is just this generation's version of 

“right on,” and doesn't mean that English is going down the drain. You probably 

remember your parents saying similar things to you when you were growing up. 

That's just how parents feels when they realize they're out of the trendy 

language loop. 

As soon as texting came on the scene, the English language began to be 

shaped by the new technology. Typing “gr8” was simply easier than typing out 

“great”, and it was more fun, too. It was like having your own secret code that only 

you and your friends knew. 

 Just as body language and facial expressions can alter how speech is 

perceived, emoji and emoticons can alter the meaning of a text message, the 

difference being that the real tone of the SMS sender is less easily discerned 

merely by the emoticon. Using a smiling face can be perceived as being sarcastic 

rather than happy, thus the reader has to decide which it is by looking at the whole 

message. 

Though text messages may be short, they are still written messages. Think of 

how many thousands of texts you send. That's all things that you have written. 

Though you don't realize it, those texts are helping to sharpen your writing skills. If 

you don't like to write for fun or for school, rest assured that you are still writing 

by communicating with your friends. It may seems silly, but it definitely counts. 
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У теперішний час портова система України налічує 18 морських портів, 

13 з яких знаходяться на континентальній частині України (11 на Чорному та 

2 на Азовському морях), ще 5 – на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим. 

Загальна потужність портів і терміналів складає близько 320 млн т. 

вантажів, найбільші з яких розташовані в Одеському регіоні, де працюють 

три глибоководні порти – Південний (19 м), Одеський (14,5), Чорноморськ 

(14 м) та в місті Миколаїв (11,2 м). 

За підсумками 2019 р. морські порти України збільшили обсяги 

перевалки вантажів на 18,4% і вийшли на рекордні показники за всю історію 

існування (за виключенням портів, розташованих в Криму). Річний обсяг 

перевалки вантажів 13 діючих портів вперше перевищив 160 млн. т  (рис.1). 

Рисунок 1 – Вантажообіг морських портів України в 2009-2019 рр. (млн. т) 

 

Найбільший внесок в рекордну перевалку зробив український 

агросектор. Хлібні вантажі і масло склали більше третини (37,7%) від 

загального обсягу вантажопотоку в українських портах. Перевалка зернових 

у порівнянні з 2018 р. зросла на 32% до 54,6 млн. т. Перевалка руди стала 

другою за обсягом – 37,3 млн. т в рік - більш ніж на 9 млн. т (+ 33%), ніж в 

2018-му. Трійку лідерів серед вантажів в 2019 р. замикають контейнери - 

більш 1 млн TEU. 

Зростання перевалки в 2019 р. спостерігався в усіх напрямках: експорт, 

імпорт, транзит, внутрішні перевезення. Але найбільш значущим - на 22,2% 

до майже 121 млн. т - було зростання експорту продукції українських 
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виробників. Імпорт збільшився на 8,7% до 25,8 млн. т. Перевалка транзитних 

вантажів зросла майже на 8% в порівнянні з минулим роком до 11 млн. т 

(табл.1). 

 

Таблиця 1 

  

Переробка вантажів МП України за видами сполучення  

(млн.т/питома вага у загальному обсязі вантажів,%) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього 144,6 131,7 132,6 135,2 160,0 

Експортних 103,94/71,9 100,20/76,1 98,52/74,3 99,2/73,3 121,0/75,6 

Імпортних 17,96/12,4 15,98/12,1 20,42/15,4 23,70/17,6 25,8/16,1 

Транзитних 15,90/11,0 10,33/7,8 11,80/8,9 10,20/7,5 11,0/6,8 

Внутрішніх 6,84/4,7 5,19/3,9 1,86/1,4 2,10/1,6 2,2/1,4 

 

*Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м.Севастополь. 

Лідерами за обсягами перевалки вантажів в 2019 р. традиційно є чотири 

порти Південний - 53,9 млн. т (+ 26,1%), Миколаїв - 33,4 млн. т (+ 14,5%), 

Чорноморськ - 26,2 млн. т ( + 21,4%), Одеса - 25,3 млн. т (+ 16,8%). 

Всього за 2019 р. морські порти України обробили 11 850 суден, тільки 

на 196 суден або 1,7% більше, ніж в минулому році. 

У 2019 р. Адміністрація морських портів України планувала завершити 

виконання власних зобов’язань за п'ятьма великими інфраструктурними 

проектами у п'яти портах. Загальна сума інвестицій АМПУ та бізнесу за весь 

період їх реалізації має скласти понад 16 млрд. грн. Понад 3,5 млрд. грн 

інвестовано АМПУ у розвиток портової інфраструктури: з 2015 р. інвестиції 

збільшилися у 3,3 рази. Понад 100 млн. дол. інвестувало АМПУ в розвиток 

портів за 2 останні роки. В найближчі кілька років портова галузь України 

повинна залучити  926,65 млн. дол. Найбільша частка цієї суми - проекти 

державно-приватного партнерства. 

При цьому, українська портова інфраструктура оцінюється суб'єктами 

господарювання як більш, ніж посередня. Позиції основних конкурентів 

України в Чорноморсько-Азовському басейні за цим рейтингом є набагато 

вищими.  

Наявна перевантажувальна потужність морських портів України в 

повній мірі не забезпечена відповідною пропускною спроможністю наземної 

інфраструктури, тому модернізація та створення нових потужностей має бути 

синхронізована із розвитком під'їзних шляхів до морських портів. Проблема 

недостатньої пропускної здатності припортових залізничних станцій та 

незадовільного залізничного сполучення найбільш гостро стоїть в морських 

портах Одеса, Миколаїв, Маріуполь, Бердянськ та Рені. Подібна ситуація 

складається і з автодорожньою інфраструктурою. Зокрема це стосується 

морських портів розміщених в межах міст.  
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Окрім розвитку під'їзних шляхів та ефективного використання наявних 

перевантажувальних потужностей, гостро стоїть питання відновлення 

портової інфраструктури стратегічного значення - причалів, каналів, 

акваторій та інфраструктури загального користування, зокрема 

внутрішньопортових автомобільних доріг, підкранових колій, залізничних 

шляхів, систем комунікацій тощо.  

У результати рішення вказаних завдань мають бути очікувані 

результати: 

- сформований та затверджений генеральний план розвитку морських 

портів, як мультимодальних центрів та кластерів; с  

- модернізація та створення додаткових перевантажувальних терміналів 

в морських портах на середньо- та довгострокову перспективу із відповідним 

узгодженням з планами та подальшим забезпеченням розвитку під'їзної 

транспортної інфраструктури;  

- гармонізоване функціонування та розвиток морських портів з 

урахуванням перспективних планів розвитку інших видів транспорту;  

- утворення нових глибоководних якірних стоянок (місць) та 

майданчиків для накопичення вантажного автотранспорту на підходах до /та 

на території морських портів;  

- створення та модернізація щонайменше 15 додаткових глибоководних 

причалів (з осадкою від 15 метрів) для приймання суден типу “Panamax”, 

“Capesize” тощо;  

- розширення та збільшення пропускної спроможності судноплавних 

каналів;  

- введення в експлуатацію нових та модернізованих перевантажувальних 

комплексів загальним обсягом не менше 100 млн т. на рік, що забезпечить 

загальну пропускну спроможність морських портів в обсязі близько 300 млн. 

т;  

- підвищення мінімального рівня ефективності використання 

перевантажувальних комплексів в морських портах до 70 відсотків, що в 

короткостроковій перспективі забезпечить показник вантажопереробки 

обсягом не менше 165 млн. т на рік;  

- забезпечення державних гарантій та захисту прав інвесторів.  
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Аварійність і пов'язана з нею загибель суден є однією з найбільш 

актуальних проблем сучасного морського транспортного, пасажирського та 
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рибопромислового флоту. Незважаючи на вжиті заходи, щодо забезпечення 

безпеки, вдосконалення засобів автоматизації та контролю, число загиблих 

суден за останні 25-30 років залишається практично на незмінному рівні. 

Морські аварії призводять в цілому до втрати 2000 життів щорічно. Їх 

соціально-економічна значимість визначається також значним матеріальним і 

екологічним збитками. Тому, не випадково, провідні міжнародні організації 

(ООН, МОП, ВООЗ і ІМО) приділяють постійну увагу цій проблемі і 

розробляють для запобігання аварій різні основоположні документи. 

Статистика розподіляє аварії на дві основні категорії: аварії, що 

сталися з вини людей, і аварії, викликані стихійними обставинами. Число 

аварій першої категорії становить величезний відсоток загального числа 

аварій, за даними різних аналітичних відомств, від 75 до 80%. Решту складає 

число аварій зі стихійних причин. 

Морські міжнародні вантажоперевезення схильні до тих же ризиків, що 

і перевезення автомобільним, залізничним транспортом. Однак, до цього 

необхідно додати власну категорію небезпек, з якими може зіткнутися будь-

яке морське судно: 

 Навігаційні: зіткнення, посадка на мілину. 

 Вплив кліматичних факторів і погодних умов. У спеціальній 

літературі їх називають тимчасовими навігаційними небезпеками: туман, 

посилений вітер, хвилювання, течія, плаваючі льоди, які можуть зустрічатися 

і на середніх широтах. 

 Експлуатаційні: виникнення пожежі, поломка обладнання. 

 Небезпеки техногенного характеру, пов'язані з високою 

концентрацією потужних джерел енергії. 

 Необхідність подолання зовнішніх агресивних впливів. 

 Зміщення вантажу, втрата остійності, отримання статичного крену. 

 Порушення технології вантажно-розвантажувальних робіт, 

пов'язаних з перевалкою вантажу. 
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На атомну енергетику сьогодні припадає 10,6 % світового виробництва 

електроенергії. При цьому Україна посідає друге місце за часткою АЕС у 

Національному енергобалансі.  

Але сьогодні атомна енергетика України переживає найдраматичніший 

епізод у новітній історії. Практично всі енергоблоки досягли граничного 

терміну експлуатації і тепер відбувається їх повна або часткова модернізація 

своїми силами. 
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Також Україна намагається побудувати нові енергоблоки на 

Хмельницький АЕС. Згідно з попереднім кошторисом, вартість побудування 

двох енергоблоків може обійтися бюджету в суму понад 72 млрд грн. (більше 

2,7 млрд доларів США). 

Крім високої капітальної вартості, одним з ключових викликів для 

більшості проектів з будівництва нових АЕС залишається неефективне 

управління будівництвом. За даними МАГАТЕ, середня тривалість 

будівництва реакторів великої потужності, які вводилися в експлуатацію 

починаючи з 1990 року, становить 60 місяців, а приклад таких проектів 

свідчить про великі ризики затримок і перевитрати під час їх реалізації. 

Одним із шляхів вирішення зазначених проблем є впровадження 

новітніх технологій у вигляді модульних реакторів малої потужності, які 

зараз активно вивчаються, розробляються і навіть вже будуються в світі. Для 

порівняння з реакторами великої потужності постачальники ММР заявляють 

про терміни будівництва до 36 місяців і на порядок вищому рівні безпеки 

експлуатації цих енергоблоків. 

НАЕК «Енергоатом», Державний науково-технічний центр з ядерної та 

радіаційної безпеки та компанія Holtec International (США) 10 червня 2019 

року підписали угоду про партнерство з метою створення консорціуму з 

виробництва малих модульних реакторів (ММР) SMR-160. 

Для цього планується провести аналіз нормативної документації, що 

використовується при розробці концептуального проекту енергоблоку з 

реактором SMR-160, аналіз концептуального проекту АЕС з енергоблоками 

SMR-160, забезпечити підготовку вихідних даних, необхідних для розробки 

техніко-економічного обґрунтування (ТЕО). 

Також передбачається проведення оцінки проекту SMR-160 на 

відповідність загальним і технічним критеріям відповідно до методології 

МАГАТЕ з оцінки технологій ядерних реакторів NP-T-1.10 і підготовка 

документів для прийняття рішення на національному рівні щодо 

впровадження реакторної технології SMR-160 в Україні. 

Разом з тим, впровадження нових реакторних технологій безумовно вимагає 

змін в діючу систему поставок і спрощення сертифікації обладнання для АЕС 

для того, щоб ядерна генерація забезпечувала вагомий внесок у збереження 

клімату (Паризька угода) і надійність енергопостачання, атомна 

промисловість повинна залишатися конкурентоспроможною 
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 Ст. викладач С.Г. Вовк 
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МОМ -  провідна неурядова організація, що займається питаннями 

міграції, яка працює спільно з урядовими, міжурядовими та неурядовими 

органами.  

У функції МОМ  входить: надавати гуманітарну підтримку мігрантам, 

біженцям, вимушеним переселенцям забезпечувати безпечні, надійні послуги 

людям, які вимагають міжнародної допомоги під час військових, 

надзвичайних, посткризових ситуаціях надавати допомогу державам, 

міжурядовим і іншим організаціям з досліджень в області міграції і 

технічного співробітництва, створення спільних програм з переміщення 

сприяти міжнародному співробітництву з проблем міграції проводити 

моніторинг, систематизувати дані по міграції для поширення оптимальних 

програм по переміщенню, з урахуванням норм міжнародного права 

допомагати мігрантам адаптуватися до нових соціокультурних умов брати 

участь в програмах по добровільному поверненню мігрантів на батьківщину, 

також їх реінтеграції захищати мігрантів, біженців, тимчасово переміщених 

осіб від неправомірних дій на їх життя і людську гідність запрошувати на 

стажування студентів та випускників університетів для роботи по реалізації 

місії МОМ 

МОМ співпрацюють з управління міграційними процесами в світі і 

широкого кола питань, а саме:  

1. Боротьба з торгівлею людьми : надання медичних та 

консультативних послуг жертвам торгівлі людьми, а також надання житла 

або допомогу в поверненні та реінтеграції, проведення інформаційно-

просвітницької роботи серед потенційних мігрантів  

2. Допомога в добровільному поверненні здійснюється за трьома 

напрямками: перед виїздом, під час переїзду та після прибуття. Проводяться 

спільні координаційні заходи, спрямовані на поширення інформації, 

консультування, надання медичної допомоги, забезпечення транспортом, для 

полегшення повернення кваліфікованих кадрів, мігрантів перебувають на 

нелегальному статусі, громадян зазнали протиправному вивезення з країни. 

3. Дотримання прав людини за допомогою організації та проведення 

тренінгів, семінарів та поширення інформаційних кампанії, які забезпечують 

підвищення обізнаності мігрантів про права людини. МОМ та НУО також 

проводять моніторинг по виявленню та усуненню порушень 

4. Аварійні та постконфліктні ситуації : організація безпечної та 

впорядкованої евакуації або повернення переміщених осіб, надання 

невідкладної допомоги, надання притулку, реінтеграція внутрішньо 

переміщених осіб. 

5. Управління пересуванням : надання транспортної допомоги при 

тимчасовому або постійному переселення, повернення мігрантів до країн 

їхнього проживання, пошуку або возз'єднання з сім'єю. 

6. Трудова міграція : боротьба з нелегальною трудовою міграцією, 

регулювання потоку трудових мігрантів, забезпечення поваги прав і гідності 

трудових мігрантів, сприяння економічному і соціальному розвитку країн і 

регіонів.  
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7. Масова інформація : дослідження, розробка і реалізація кампаній з 

інформування громадськості, щоб підвищити обізнаність про різні проблеми 

міграції через засоби масової інформації. 

8. Здоров'я мігрантів : команда медичного охорони 

здоров'я МОМ співпрацює з НУО для оцінки стану здоров'я потенційних 

мігрантів та біженців з метою їх переселення або повернення. 

9. Технічне співробітництво з питань міграції (ТСМ): проекти 

технічного співробітництва можуть надати НУО з технічної і матеріальної 

підтримкою, з метою підвищення ролі громадянського суспільства та вкладу 

в міграційний сектор, надання прямих послуг мігрантам.  

Членами МОМ  є 157 держав. 10 країн, 26 органів і спеціалізованих 

агентств ООН , 29 міжурядових та інших організацій мають статус 

спостерігачів. 

МОМ в Україні: 

Представництво МОМ в Україні почало працювати в Києві у 1996 році, коли 

Україна отримала статус країни-спостерігача при МОМ. У 2001 році Україна 

звернулась із запитом про надання їй статусу країни-члена МОМ, і у 2002 

році Парламент України ратифікував статут організації. 

Представництво МОМ в Україні надає допомогу внутрішньо 

переміщеним особам (ВПО) і людям, які зазнали наслідків конфлікту, 

протидіє торгівлі людьми, надає допомогу Уряду у протидії неврегульованій 

міграції та покращенні системи управління міграційними процесами,а також 

розробляє політику в галузі охорони здоров’я, яка враховувала б мігрантів. 

Водночас Представництво МОМ в Україні долучається до 

використання потенціалу розвитку міграції, поширення інформації про 

міграцію, популяризації культурного розмаїття та протидії ксенофобії та 

нетерпимості. 

За 22 роки діяльності в Україні МОМ, працюючи напряму або через 

своїх партнерів у проектах, надала допомогу близько 500 тис. мігрантів 

(українців та представників інших національностей), переміщених осіб, 

потенційних мігрантів, постраждалих від торгівлі людьми та представників 

інших уразливих груп. 

 

УДК 656.615:005 
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УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ПОРТОВОМУ БІЗНЕСІ 
 

В.В. Тодорова, 
к.е.н., професор О.О. Леонов 

Одеський національний морський університет 
 

Останнім часом діяльність більшості морських портів України 

здійснюється в умовах певних ускладнень: застаріла технічна база, 
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нестабільне виконання плану з вантажопереробки і, як наслідок, падіння 

прибутку, зменшення кількості працюючих. Всі ці явища можуть вважатись 

проявами кризи. Така послідовна аналітична та практична робота повинна 

проводитись на постійній основі, що дасть можливість передбачати майбутні 

ускладнення, незалежно від того зовнішні вони чи внутрішні. Антикризове 

управління є процес цілеспрямованого впливу суб’єктів управління на 

об’єкти з метою запобігання ліквідації підприємства у разі його банкрутства, 

локалізації на ранніх стадіях кризових явищ. Основним завданням 

антикризового управління є своєчасне розпізнання кризових проявів, 

встановлення можливих напрямків та масштабів їх поширення створення 

умов для зниження активності та усунення передумов розвитку кризи. 

Головною метою реалізації управлінських рішень антикризової системи 

управління в морських портах повинно бути виявлення й усунення 

передумов для розвитку кризових ситуацій та відвернення переходу 

підприємства у кризовий стан, точне і своєчасне визначення первинних 

проявів кризи. Це передбачає: встановлення сукупності цілей та завдань 

діяльності для підприємства в цілому, а також об’єктів управління, які 

підпорядковані суб’єктам антикризового управління; розробку та 

впровадження принципово нових рішень, що забезпечували б виявлення, 

локалізацію та усунення умов виникнення й розвитку кризових ситуацій; 

запобігання розростанню кризових явищ до масштабів, характерних для 

кризового стану. Тут управління ризиками виступає дієвим інструментом 

запобігання виникненню чи нейтралізації багатьох негативних явищ, що 

приводять підприємство до кризового стану. 
 

УДК 657.1 
 

ПРОБЛЕМИ АУТСОРСИНГУ  
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Оптимізація витрат з одного боку та необхідність високо професійного 

здійснення окремих функцій для підприємства визначає необхідність 

аутсорсингу.  

Досить часто до аутсорсингу звертаються підприємства на стадії росту 

або підприємства у кризовому стані.  

Передачу окремих функцій стороннім організаціям доцільно 

здійснювати в певній послідовності. Ця послідовність включає [1] оцінку 

витрат на виконання функцій віддаються в аутсорсинг, оцінку ризику, що 

пов’язано з аутсорсингом. Цей ризик може включати виробничий ризик або 

ризик втрати контролю над підприємством.  
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Вважається, що зовнішньому виконавцеві можуть бути передані 

практично будь-які виробничі функції організації.   

Досить часто на аутсорсинг передають функції, що забезпечують 

безперебійну працездатність окремих виробничих систем на основі 

тривалого контракту. 

Якщо функції мають разовий, епізодичний або випадковий характер 

вони не підходять до аутсорсингу.  

На практиці найбільш поширеними видами аутсорсингу є: 

- ведення бухгалтерського обліку;  

- юридичне забезпечення діяльності;  

- супровід інформаційних систем; 

- бізнес-планування та оптимізація процесів;  

- забезпечення економічної та інформаційної безпеки;  

- послуги доставки;  

- технічне обслуговування тощо. 

У сучасних економічних умовах аутсорсинг бухгалтерського обліку є 

досить популярним інструментом управління підприємств. Однак рівень 

ефективності реалізації аутсорсингу цього виду діяльності залежить від двох 

основних аспектів. 

По перше - питання аналізу ризиків та оцінки економічної ефективності 

має допомогти підприємству підвищити ефективність функціонування за 

допомогою аутсорсингу. 

Аналіз ризиків суттєво впливає на успішне прийняття рішення про 

впровадження аутсорсингу. Незважаючи на наявність переваг аутсорсингу, 

необхідно враховувати, що у разі його використання з’являється ризик 

витоку конфіденційної інформації. У результаті може виникнути прямий 

конкурент, який володіє таким досвідом.  

По друге - в межах прийняття рішення необхідно звернути увагу на 

економічний ефект від впровадження бухгалтерського аутсорсингу, оскільки 

його метою є економія ресурсів підприємства через зменшення 

транзакційних витрат.   

На етапі прийняття рішення про перехід на аутсорсинг у 

бухгалтерському обліку управлінському персоналу доступні лише наявні на 

момент прийняття такого рішення дані. З часом ефект від аутсорсингу може 

змінюватись разом із зміною показника інфляції, рівня заробітної плати 

тощо. 

Складові, які варто враховувати при оцінці ефективності переходу на 

бухгалтерський аутсорсинг, це витрати за елементами, які забезпечують 

виконання бізнес-процесу, що передається на аутсорсинг, тобто витрати для 

забезпечення ведення бухгалтерського обліку 

Ефективною діяльністю є та, що забезпечує досягнення потрібного 

ефекту. Розглядаючи питання бухгалтерського аутсорсингу, необхідно 

розуміти, що ефективність такого аутсорсингу має розглядатися у двох 

аспектах.  
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Перший аспект пов’язаний із економічною ефективністю, тобто 

економією внутрішніх ресурсів підприємства за рахунок передачі бізнес-

процесів із ведення бухгалтерського обліку на аутсорсинг.  

Другий аспект пов’язаний із ефективністю роботи аутсорсингової 

компанії та безперебійністю функціонування підприємства, що скористалося 

послугами аутсорсингу.  
 

УДК 342.924 
        

PROZZORO-MARKET ДЛЯ ПОРТІВ УКРАЇНИ 
 

І.С. Угрік, 
к.е.н., доцент С.В. Мельников 

Одеський національний морський університет 
 

Держзакупівлі стають ще простішими та прозорішими. В Україні 

запустили перший державний онлайн-магазин – Prozorro Market, який має 

полегшити життя державним установам. Як пояснюють розробники, це 

вигідно і державним замовникам, і бізнесу. По-перше, онлайн-магазин дає 

змогу зробити замовлення усього парою кліків і потім просто чекати на 

доставку (не довше 7 календарних днів з моменту замовлення, водночас коли 

процедура тендеру потребує понад 48 днів). По-друге, йдеться про 

перевірених постачальників, оскільки перед тим, як потрапити до бази, вони 

надають відповідні документи, проходять перевірку центральних 

закупівельних організацій (це держустанови "Професійні закупівлі" та 

"Медичні закупівлі України", які у разі виявлення ненадійних постачальників 

можуть дискваліфікувати їх). По-третє, онлайн-магазин одразу оформлює 

чернетку звіту про укладений договір. А звітність усіх проведених закупівель 

завжди можна побачити у відкритому доступі. 

Що також важливо - онлайн-магазин працює з бізнесом напряму, а 

отже і ціни тут будуть нижчими, навіть при тому, що в них вже включена 

вартість доставки, що до речі, буде зручно для регіонів. А наявність 

конкуренції посприяє тому, що замовникам пропонуватимуть все кращі ціни 

та умови. 

Для постачальників теж є переваги. Це додатковий канал збуту товарів, 

до якого нескладно долучитися - потрібно лише один раз пройти реєстрацію, 

а далі просто чекати на замовлення й відправляти його за вказаною адресою. 

І так само економія часу і ресурсів на відміну від тендерної процедури: вже 

не потрібно витрачати час на пошук відповідних тендерів, готувати кожного 

разу нові документи, вичікувати терміни проведення аукціону. 

Як стало відомо, порт «Південний» планує використовувати Prozzoro 

Market.  Підприємство вже бере участь в пілотному проекті і купує невеликі 

партії товарів в пару кліків, як в звичайному інтернет-магазині.  

Відзначається, що це значно економить час і кошти госстівідора. Для 

замовлення не потрібно оголошувати процедуру, очікувати аукціону і 
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проводити кваліфікацію. Це вже зроблено адміністраторами каталогу. За 2 

дні постачальник дає відповідь, і до 7 календарних днів поставляє товар.  

Таким чином, бажаючи йти в ногу з часом, порт «Південний» не тільки 

впровадить іновації у своїй діяльності, а й значно покращить роботу 

підприємства. 
 

УДК 005.95-051 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА ПО СИСТЕМІ «5С» 
 

О.А. Усенко, 
к. е. н., доцент Л.А. Павловська 

Одеський національний морський університет 
 

Система організації та раціоналізації робочого простору «5С», яка є 

інструментом «бережливого управління», дає можливість підвищити 

ефективність підприємства в рази. Дана система передбачає п'ять 

послідовних етапів дій, які допоможуть організації скоротити кількість 

браку, заощадити кошти на заходи щодо оптимізації виробничого процесу і 

навіть поліпшити якість продукції, що випускається.  Для керівника система 

«5С» відкриває також цілий ряд переваг. Наприклад, керованість і прозорість 

робочого процесу, зменшення часу на виконання поставленого завдання, а 

також підвищення продуктивності праці і поліпшення клімату в колективі.  А 

для самого працівника це, в першу чергу, скорочення витрат часу на пошуки 

потрібного предмета і, як наслідок, зниження стомлюваності і отримання 

задоволеності від робочого процесу. 

Перший етап називається «Сортування». Суть його в тому, щоб 

визначити ступінь потрібності предмета і його подальше місце перебування.  

Потрібні предмети розташовують в робочій зоні, непотрібні терміново - в 

межах робочої зони, а непотрібні - поза нею або ж зовсім утилізуються. 

Другий етап - «Дотримання порядку». На даному етапі необхідно 

використовуючи раціональний підхід позначити конкретне місце для 

кожного предмета з використанням засобів візуального управління. Третій 

етап - «Утримання в чистоті».  Крім регулярного прибирання робочого місця, 

потрібно так само проводити перевірку поточного стану обладнання на 

наявність несправностей і пошкоджень. Четвертий етап - «Стандартизація 

робіт». Попередні етапи потрібно ввести в звичку, щоб закріпити встановлені 

раніше норми і правила. Це допоможе на багато швидше і об'єктивніше 

провести аудит, виявити існуючі проблеми, проаналізувати їх та усунути. 

Завершальний п'ятий етап - «Удосконалення і підтримка досягнутого».  Мета 

етапу - продовження виконання перших чотирьох етапів, щоб не допустити 

повернення назад; мотивувати співробітників, не тільки дотримуватися 

встановленого порядку, а й привносити свої ідеї щодо вдосконалення. 

Система «5С», що виникла вперше в Японії, у 50-тих роках ХХ 

століття, не втрачає своєї актуальності і в наш час. Це універсальна модель 
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дій по вдосконаленню, як організації, так і самої людини.  Застосування всіх 

п'яти етапів дає колосальний синергетичний ефект.  Одне з головних умов це 

зацікавленість всього колективу в дотриманні системи «5С» і прагненні до 

єдиної мети - руху вперед. 

 

УДК 371.1 
 

АНАЛІЗ ВИМОГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ  
ДО ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ  

З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВАНТАЖАМИ 
 

А.О. Федотов, 
к.т.н., доцент В.М. Палагута 

Одеський національний морський університет 
 

Балони (як вантаж) за ступенем небезпеки належать до четвертої групи 

(небезпечні вантажі) та другого класу по ДСТУ 4500-3:2008 «Вантажі 

небезпечні. Класифікація» На складських майданчиках вантажно-

розвантажувальні роботи з балонами мають бути механізовані за допомогою 

вантажопідіймальних механізмів або навантажувачів, до того ж двигун 

транспортного засобу під час вантажно-розвантажувальних робіт 

вимикається (окрім тих випадків, коли транспортний засіб має пристрій для 

навантаження-розвантаження балонів з приводом від двигуна). 

Автонавантажувач, призначений для переміщення балонів, повинен 

забезпечуватися іскрогасником на вихлопній трубі і засобом пожежогасіння. 

Ручне переміщення індивідуально балонних установок в місцях 

споживання здійснюється на спеціальних візках, конструкція яких захищає 

балони від струсів і ударів, в ущільнених умовах – на спеціальних ношах із 

зігнутими ручками, що дозволяють переносити балони з їх підійманням на 

висоту не більше 0,5 м. 

Конструкція візка та нош передбачає пристрій, що фіксує положення 

балона та запобігає його падінню під час переміщення (п. 3.6.79 НПАОП 

45.2-1.02-90 Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту об’єктів 

житлово-комунального господарства). 

Під час проведення робіт у приміщеннях балони не повинні 

улаштовуватися у проходах і проїздах, від радіаторів опалення та інших 

опалювальних приладів на відстані менше 1 м, від джерел тепла з відкритим 

вогнем – менше 5 м. Не стикати балони з електропроводами, не палити та 

використовувати відкритий вогонь біля балонів. Балони, в яких виявлено 

витікання газу, негайно видаляються із складського приміщення в безпечне 

місце. 

Додаткові вимоги завантаження балонів у спеціалізований 

транспортний засіб або контейнер, на які поширюються «Правила 

дорожнього перевезення небезпечних вантажів»: 
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- балони укладаються в транспортному засобі або контейнері таким 

чином, щоб вони не перекидалися та не падали; 

- балони розміщуються горизонтально – паралельно або 

перпендикулярно поздовжній осі транспортного засобу або контейнера; 

балони, що знаходяться біля передньої поперечної стінки кузова 

транспортного засобу або контейнера, укладаються під прямим кутом до 

вищевказаної осі; 

- балони, діаметр яких становить понад 30 см, можуть укладатися 

паралельно поздовжній осі транспортного засобу або контейнера, при цьому 

захисні пристрої їх вентилів повинні направлятися до середини 

транспортного засобу або контейнера; 

- балони, укладені в горизонтальному положенні, мають надійно 

закріплюватися таким чином, щоб запобігти будь-якому їх переміщенню; 

- балони можуть завантажуватися у вертикальному положенні, якщо 

вони перевозяться у пристроях, які ефективно запобігають їхньому 

перекиданню або мають достатню стійкість. 

Заповнені та порожні балони, балони з різними газами (різного 

кольору) зберігаються окремо. Наповнені балони зберігаються у 

вертикальному положенні з встановленою заглушкою на штуцер вентиля. 

Для запобігання падіння балони встановлюються у спеціально 

обладнані гнізда, клітки або огороджуються захисним огородженням, а під 

час спільного зберігання балонів з різними продуктами розділення повітря у 

разі відокремлення місць – негорючим бар’єром висотою 1,5 м. Балони, що 

не мають башмаків, зберігаються у горизонтальному положенні на 

дерев’яних рамах або стелажах. 

На відкритих складських майданчиках балони укладаються в штабель 

вентилями в один бік з висотою штабеля не більше 1,5 м та проходами між 

штабелями 1,0-1,5 м. 

Дозволяється спільне зберігання на відкритих майданчиках балонів з 

різними продуктами розділення повітря у разі відокремлення місць їх 

зберігання негорючими бар’єрами висотою 1,5 м. Навантажувач, 

призначений для переміщення балонів з газом, нафтопродуктів та інших 

легкозаймистих рідин, обладнується іскрогасником на вихлопній трубі та 

засобом пожежогасіння. 

Скло належить до продукції, що потребує захисту від атмосферних 

опадів і вологості, але малочутливої до температурних коливань, та підлягає 

зберіганню у закритих неопалювальних сухих складах. 

У складських приміщеннях листи скла, зокрема склопакети, 

влаштовуються, як правило, на стелажах або пірамідах на гумових, 

повстяних або дерев’яних прокладках в нахиленому положенні з кутом 

нахилу до вертикалі від 5° до 15° (п. 12.4 ДСТУ Б В.2.7-122:2009 «Скло 

листове. Технічні умови»; ДСТУ Б В.2.7-123-2004 «Скло багатошарове 

будівельного призначення. Технічні умови»). Переміщення скла у складських 

приміщеннях має бути механізовано (пункти 3.56, 3.60 НПАОП 26.1-1.01-81). 
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На виробничий об’єкт скло постачається у спеціальній 

транспортувальній тарі (ящики, пакети, L-подібні піраміди, контейнери) із 

вжиттям заходів щодо захисту скла від механічних пошкоджень та дії 

атмосферних опадів. Під час транспортування тару зі склом встановлюють 

торцем вертикально за напрямком руху транспортного засобу з вжиттям 

заходів, що виключають зміщення або розгойдування тари під час 

транспортування (пункти 11.1, 12.2 ДСТУ Б В.2.7-122:2009). Торці скла у 

тарі повинні вирівнюватися. Не можна класти скло площиною на поверхню 

землі або підлогу (плазом). 

Під час укладання у кузов транспортного засобу скляної тари в 

проміжку між рядами повинні бути укладені дерев’яні прокладки і розпірки. 

Скляну тару установлюють вертикально, вона має бути закрита щільно 

кришками або пробкою догори (п. 11.4.19 НПАОП 51.0-1.03-96). 

Забороняється установлювати вантаж у скляній тарі один на другий (у 

два ряди) без відповідних прокладок, що захищають нижній шар від 

розбивання під час руху (п. 2.8 розділу XIV НПАОП 0.00-1.63-12). 

Небезпечні вантажі в скляній тарі (ємності з кислотами, лугами тощо) 

перевозять на візках або переносять на ношах, що мають спеціальні гнізда за 

розміром тари. Стінки гнізд мають бути оббиті м’яким матеріалом (рогожею, 

повстю). Для перенесення сірчаної і азотної кислот у скляній тарі 

застосовують дерев’яні ящики, плетені кошики і стружки допускається за 

умови їх оброблення вогнезахисними матеріалами. 

Під час переміщення вантажу на візках зусилля, що прикладається, не 

повинно перевищувати 10 кг. Підіймання вантажу з укладанням у штабель 

вручну не має перевищувати 2 м для чоловіків і 1,5 м для жінок (п. 2 

підрозділу 9 розділу ІІ; п. 23 підрозділу 2; п. 1, п. 3 підрозділу 14 розділу ІІІ 

НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-

розвантажувальних робіт). 

Для захисту люмінесцентних ламп від зовнішніх впливів і механічних 

пошкоджень, забезпечення зручності вантажно-розвантажувальних робіт, 

перевезення і зберігання, використовується така тара, як-от: металеві, 

картонні коробки, ящики або контейнери. Для переміщення пошкоджених 

(розгерметизованих) люмінесцентних ламп використовують спеціальну 

герметичну тару (люмінесцентні лампи містять ртуть). 

 

УДК 347.79 
 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ ПІРАТСТВУ 
 

О.О. Федчук, 
к.ю.н., доцент кафедри морського права В.О. Допілка  

Одеський національний морський університет 
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Конвенція ООН по морському праву 1982 року містить об'ємне коло 

положень стосовно боротьби з піратством.  

Окремим аспектам питання у своїх дослідженнях торкались такі 

науковці як Прусс В.М., Зелінська Н.А., Трояновський А.В. та ін. 

Подальший розвиток отримали міжнародно-правові норми щодо 

протидії піратству в Римській конвенції про боротьбу з незаконними актами 

проти безпеки морського судноплавства 1988 р., спрямовані на 

попередження  широкого кола посягань в цій сфері.  

Основополагаюче значення конвенцій у протидії піратству складається 

у визначенні базових положень поняття цього злочину: визначення піратства, 

піратського судна, його захоплення.  

Міжнародно-правові акти передбачають перечень суден, 

уповноважених здійснювати захоплення піратських суден, визначають право 

на їх переслідування та обстеження.  

Міжнародні угоди зобов'язують держави вживати заходів з протидії 

піратству, яке посягає як на міжнародний, так і на внутрішньодержавний 

правопорядок.  

Міжнародні норми містять положення і принципи, що регулюють 

відносини держав у сфері боротьби з піратством, загальні посилки про 

відповідальність; внутрішньодержавне законодавство визначає поняття цього 

злочинного посягання і покарання за його вчинення.  

У ст. 101 Конвенції ООН з морського права піратством визнається акт, 

здійснений у відкритому морі або за межами юрисдикції будь-якої держави. 

Насильницькі дії проти суден, що здійснюються в територіальних водах, не 

визнаються піратством відповідно до міжнародного права. Такі дії можуть 

кваліфікуватися як піратство, якщо вони визнаються такими по 

внутрішньодержавному законодавству (ст. 446 КК України) або при 

відсутності такої норми - як розбій, бандитизм, вбивство. 

Український законодавець, слідуючи міжнародним стандартам, визнає 

піратство злочином проти міжнародного правопорядку в сфері здійснення 

морського судноплавства. Піратство, відповідно до ч. 1 ст. 446 КК України, 

це використання, з метою отримання матеріальної винагороди або іншої 

особистої вигоди, збройного або неозброєного судна для захоплення іншого - 

морського чи річкового судна з метою застосування насильства, 

пограбування або інших ворожих дій щодо екіпажу чи пасажирів такого 

судна. Частина 2 цієї статті встановлює відповідальність за ті самі діяння, 

вчинені повторно або якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі 

наслідки. 

Порівнюючи українське законодавство з нормами міжнародного права, 

слід вбачати його специфіку щодо правових властивостей піратства. 

Міжнародно-правова норма визначає піратство як напад проти іншого судна 

або літального апарату з метою заволодіння майном. Український 

законодавець, визначаючи піратство, вказує на об'ємне поняття 

«використання судна». 
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Міжнародно-правові норми пов'язують піратство з насильницькими 

діями,  допускаючи будь-яке насильство, наприклад, захоплення заручників. 

Такі дії не є обов'язковою умовою кримінальної відповідальності за 

законодавством України, яке вказує на загибель людей або інші тяжкі 

наслідки лише в якості кваліфікуючих ознак. 

Міжнародні норми містять універсальне поняття насильства, а саме: 

будь-яке фізичне або психічне насильство, яке за своєю інтенсивністю 

позбавляє потерпілого можливості діяти з власної волі. 

Згідно ст.101 Конвенції 1982 року, конструктивною ознакою піратства 

є вчинення злочину в особистих цілях. Ст.446 КК України конкретизує мету 

злочину в якості отримання матеріальної винагороди або іншої особистої 

вигоди. Таке трактування мети піратства дозволяє стверджувати, що 

вчинення злочину в політичних цілях, зокрема, порушення громадської 

безпеки має розглядатися в якості терористичного акту (ст.258 КК України). 

Такий висновок підтверджується і положеннями Римської конвенції 1988 

року. 

Регулюючи суспільні відносини з приводу вчинення злочинів 

міжнародного характеру, міжнародно-правова і внутрішньодержавна правові 

системи діють у взаємодії, в необхідній  діалектичній єдності; при цьому 

кожна правова система зберігає своє самостійне призначення. 

Висновок: Міжнародні угоди акцентують увагу держав на боротьбу з 

піратством, визначають «стандарти» цього поняття. Внутрішньодержавне 

кримінальне право базується на міжнародних угодах і, реалізуючи принцип 

державного суверенітету, створює, відповідні міжнародно-правовим нормам 

закони, що визначають піратство.                              
 

УДК 656.61 
 

ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА:  
СПЕЦИФІКА ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

 

Е.А. Фурнік,  
к. е. н., доцент Л.А. Павловська 

Одеський національний морський університет  
 

Однією з визначальних систем, що забезпечують вантажні і 

пасажирські перевезення на території України, є транспортна система, до 

якої в ринкових умовах пред'являються високі вимоги щодо якості, 

регулярності і надійності транспортних зв'язків, збереження вантажів і 

безпеки перевезення пасажирів, термінів і вартості доставки. 

Транспортна система - це система взаємопов’язаних складових (людей, 

які задіяні в транспортному процесі; інфраструктури; транспортних засобів 

тощо), яка призначена для транспортування будь-кого (будь-чого).  

 Специфіка транспорту як сфери економіки полягає в тому, що він сам 

не виробляє продукцію, а тільки бере участь в її створенні, забезпечуючи 
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виробництво сировиною, матеріалами, обладнанням і доставляючи готову 

продукцію споживачеві. 

 Єдина транспортна система України включає в себе наступні види 

транспорту: сухопутний (залізничний, автомобільний, трубопровідний); 

водний (морський, внутрішній водний); повітряний. Всі види транспорту 

розвиваються. Одні з них відіграють важливу роль в міжнародних 

економічних і пасажирських зв'язках (морський, повітряний), інші 

обслуговують в основному внутрішні зв'язки. 

Проблеми подальшого розвитку транспортного комплексу пов'язані з 

реформуванням інших галузей, оскільки обсяги продукції промисловості, 

сільського господарства, будівництва і торгівлі в основному і визначають 

завантаженість транспортної системи.  
 

УДК 331  
 

РОЛЬ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ  
В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ 

 

Я.С. Хаджи, 
к. е. н., доцент Л.А. Павловська 

Одеський національний морський університет 
 

Почнемо з розгляду практичної діяльності людини, тобто з її активного 

і цілеспрямованого впливу на навколишнє середовище. Наше перше завдання 

- показати, що людська діяльність системна. Наші усвідомлені дії, повинні 

виконуватися не в довільному порядку, а в певній послідовності. Це і є той 

самий алгоритм, який і є ознакою системності. Поняття «алгоритм» виникло 

в математиці і означало задану послідовність операцій над математичними 

об'єктами, що приводить до бажаного результату. 

У своєму розвитку людство подолало три масштабних організаційно-

технологічних розділів системності практичної діяльності людей, які 

визначили швидке зростання продуктивності праці (механізації, 

автоматизації, кібернетизації) і в даний час успішно бере хід останній розділ 

- «інтелектуалізація праці».  

Розглянемо – інтелектуалізацію праці. В тих випадках, коли формальна 

алгоритмізація неможлива, визначення траєкторії системи і вироблення 

керуючих впливів на її розвиток спираються виключно на інтелект.  

Перший (ідеалістичний) шлях - це відтворення структур і процесів 

людського мозку. Другий (прагматичний) шлях - припущення того, що 

розумова діяльність людини являє собою «чорний ящик». Система, яка являє 

собою модель «чорного ящика», сприймається як якийсь «вхід» для введення 

інформації і «вихід» для відображення результатів роботи, при цьому, в ході 

роботи, процеси, що відбуваються, спостерігачеві невідомі. 

Звісно можна припустити, що інтелектуалізація також має свої межі, 

але, оскільки людство знаходиться лише на початку цього етапу розвитку, 

визначити їх поки важко. Проте, нижню межу інтелектуалізації людської 
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діяльності слід пов'язувати зі здатністю системи генерувати нові знання, а 

верхню межу - зі здатністю системи освоювати і використовувати нові 

знання, що містяться в навколишньому для неї інформаційному полі 

(ноосфері).  
 

УДК 621.311.62 
 

РОЗРОБКА ВХІДНОГО КОЛА ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ 
ІНВЕРТОРНОГО ЗВАРЮВАЧА 

 

П.С. Хіміч, 
кандидат фіз.-мат. наук, ст.викладач В.І. Цацко 
Одеський національний морський університет 

 

Проведений аналіз видів зварних швів. 

Проаналізовані причини утворення дефектів при ручному дуговому 

зварюванні. Відмічено, що за даними американського товариства інженерів-

механіків (ASME) причини дефектів зварювання розподілені наступним 

чином:  

45% - помилки вибору технології зварювання, 

32% - помилки зварника,  

12% - збої в роботі зварювального обладнання,  

10% - невідповідні зварювальні матеріали, 

1% - інше. 

Для зменшення збоїв в роботі зварювального обладнання розроблена 

структурна схема вхідного кола джерела живлення зварювального інвертора, 

яка утримує детектор переходу через нуль, нечутливий до перешкод, 

контролер ATmega 8-16pu, трансформатор струму, два симістори, один з 

яких підключає до мережі активне навантаження на період перехідного 

процесу у судновій мережі низької потужності, а другий підключає до мережі 

інверторний зварювач після закінчення перехідного процесу. Наведений  

алгоритм роботи цієї структурної схеми. На основі цього алгоритму 

розроблена принципова схема вхідного кола джерела живлення інверторного 

зварювача. 
 

УДК:159.9378.3:159.923.31:616.61:611.9 
 

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ПАМ’ЯТІ  
ПРИ ПІДГОТОВЦІ СУДОВОГО ФАХІВЦЯ:  

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 
 

В.В. Ціпле,  
канд. психолог. наук, доцент С.М. Бондаревич 
Одеський національний морський університет 

 

В даний час розвиток сучасної морської техніки йде в напрямку все 

більш широкого застосування високошвидкісних інтелектуальних 
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технологій, впровадження інтегрованих систем автоматичного управління 

судновими процесами, при якому функції управління судном і його 

обладнанням, що раніше виконувалися людиною, передаються приладам і 

технічним пристроям. 

Проведена автоматизація судноводіння істотно змінила умови і характер 

праці судноводіїв. У цих умовах провідним стає інформаційний компонент 

праці з високим нервово-емоційним напруженням, що вимагає великої 

концентрації, мобілізації психофізіологічних резервів і адаптивних 

можливостей організму. 

Як показують дані дослідників, аналіз аварійності судів підтверджує 

провідну роль «людського фактора» в статистиці аварійності. Спроба 

зменшити вплив людини за рахунок автоматизації виконання окремих 

функцій не виключає його зі сфери управління, а призводить до ще більш 

тісного зв'язку з пристроями і системами. Отже, основні завдання, які 

повинні вирішуватися при підготовці моряка, це формування навичок 

початкового, стійкого, і, відновлення сталого з доведенням його до 

автоматизму на основі психофізіологічного параметра – пам'яті. 

За результатами вивчення наукових джерел, пам'ять як складний 

психологічний параметр являє собою сукупність психофізіологічних 

процесів, що дозволяють запам'ятовувати, зберігати і відтворювати минулий 

досвід. Однак, будь-яке нестандартне психоемоційне навантаження може 

вплинути на психофізіологічний статус моряка і погіршити його 

функціональні резерви, що особливо несприятливо в умовах пов'язаних з 

ситуацією небезпеки на морі. 

За даними літературних статей і монографій, в основі механізму 

формування пам'яті лежать умовні рефлекси – стійкий зв'язок між 

випадковим сигналом і безумовним рефлексом, що виникають в результаті 

повторюваних їх збігів, як один з видів асоціативного навчання. 

Однак, існує значна область придбаної поведінки, що формується на 

основі інших механізмів, такого як оперантне зумовлювання. Оперантне 

зумовлювання можна розглядати як різновид рефлексів, коли виникає 

стійкий зв'язок між певним видом поведінки і його наслідками, а саме його 

позитивним або негативним підкріпленням. 

Тому, в процесі навчання такий психофізіологічний параметр як пам'ять 

набуває вже нові властивості або якості з урахуванням принципу 

емерджентністі, тобто набуває емерджентні властивості, що також дозволяє 

досліджувати вже сама поведінку людини: наприклад, за яких умов буде 

краще виконуватися та чи інша поставлена задача, наприклад, за виконанням 

того чи іншого професійного навику. 

Такі якісно нові, емерджентні, властивості психофізіологічного фактора 

пам'яті не можна передбачити, виходячи з властивостей одиничних 

компонентів, що складають цей рівень бо, існує можливість значно 

розширити обсяг своєї пам'яті: виділяти істотне на тлі другорядного, активно 

відтворювати потрібний матеріал, широко використовуючи мнемонічні 

прийоми. 
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Дане дослідження може служити для подальших розробок з вивчення 

формування якісно нових професійних навичок на основі емерджентних 

властивостей фактора пам'яті, необхідних для моряка, особливо в складних 

сучасних умовах небезпек судноводіння. 

 

УДК 316:33 
 

ПРОБЛЕМИ ЗАКРИТИХ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ 
 

Ю.О. Чебан, 
к. е. н., доцент Л.А. Павловська 

Одеський національній морський університет  
 

Соціальна система - це структуроване утворення, яке характерно 

суспільству. Існує два основні підходи до більш точного визначення поняття 

«соціальна система». В рамках одного з них соціальна система - це утворення 

з властивою йому організованістю, впорядкованістю, а також цілісністю його 

елементів. Таким чином, соціальна система - це комплекс соціально 

значущих елементів, які знаходяться в постійній взаємодії. Таке визначення 

було сформульовано Л. Берталанфі, одним з основоположників загальної 

теорії систем. Системи бувають відкритими і закритими. 

Відкрита система - це система, що харчується ззовні будь-якою 

енергією або ресурсами. Закрита система має джерело енергії (ресурсів) 

всередині себе. Приклади закритих систем: працюють годинник з внутрішнім 

джерелом енергії, що працює автомашина, літак, автоматичне виробництво зі 

своїм власним джерелом енергії і т.д. 

Закриті системи в чистому вигляді ігнорують будь-які зовнішні ефекти 

і в ідеалі не повинні нічого отримувати і нічого віддавати. Для більшості 

організацій таке існування неможливе. Відкрита система залежить від енергії, 

інформації, матеріалів, які надходять із зовнішнього середовища. Закрита 

система стабільніша, тому що не схильна до змін при взаємодії з оточенням. 

Для закритих систем характерна детермінованість і лінійність розвитку. 

Так як закриті соціальні системи функціонують тільки усередині себе і майже 

не сприймають нічого із зовні - рано чи пізно вони вигорятимуть. Тобто 

першим мінусом є самознищення системи, так як вона циклічна, але не 

завжди актуальна. Закрита соціальна система не розвивається, так як система 

не сприймає нову інформацію із зовні і просто робить цикл, який 

повторюється з разу в раз після завершення певної дії і надання результатів. 

Так як змінювати елементи можливості немає, то переноситься все з 

проблеми зміни на проблему лояльності. 

Механізм контролю в закритій соціальній системі заснований на 

групових нормах і соціальному тиску на тих, хто їх порушує. Вона 

описується в термінах групової динаміки, нормативної структури групи, 

групового консенсусу. Згуртованість групи прямо корелює зі старанністю. 
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УДК 627.33:62-192 
  

МЕТОД ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ 
ТЕРМІНАЛУ ДЛЯ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ЗЕРНА  

В ПОРТУ  ХЕРСОН 
 

Ю.П. Черкасова, 
д.е.н., професор М.Я. Постан 

Одеський національний морський університет 
  

Добре відомо, що при техніко-економічному обгрунтуванні створення  

або  реконструкції портових терміналів (портових перевантажувальних 

комплексів) використовуються  методи таких теорій, як теорія масового 

обслуговування і теорія запасів. Опис функціонування портового терміналу в 

термінах вказаних теорій дозволяє науково обгрунтовано вирішувати таки 

важливі практичні задачи, як наприклад: 

а) оценіти кількісно низку показників, що характеризують ефективність 

обслуговування транспортних засобів (їх середні довжини черг до причалів, 

ступень використовування різних видів виробничих  потужностей порту, 

середній час очикування транспортними засобами початок їх обробки та час 

їх навантаження/розвантаження та ін.); 

б) оцінити  витрати та економічні результати діяльности портового 

оператору за деякий період часу. 

 Вирішення вказаних двох задач має бути здійснено  узгодженно,   

оскільки значення економічних показників безпосреденьо залежить від 

показників, які відображують ефективність експлуатації терміналу. Останні 

же залежат   від техніко-експлуатаційних параметрів терміналу: довжини 

причального фронту, глибини причалів, інтенсивності виконання 

наванатажувально-розвантажувальних операцій, міскості складів, пропускної 

здатності припортової залазничної  станції та ін. Перелічени параметри є 

зміггими, що управляються і повинні визначатися виходячі з мінімального 

або максимального значення деякої цільової функції. У якості останньої, в 

практиці технологічного проектування портів у даний час встановлюється 

максимальне значення чистого грошового  потоку (Net Present Value – NPV), 

який оператор терміналу одержує від експлуатації  в перспективі терминалу. 

          Метою роботи є розробка методики економічного обґрунтування  

створення зернового терміналу в порту Херсон на підставі методів теорії 

масового обслуговування та теорії запасів,  а також з урахуванням методу 

NPV. 
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УДК 811.111:392.91 
 

ПЕРЕКЛАД ТА ЕТИМОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ІМЕН 
 

М.І. Чолак, 
 асистент І.В. Базарова 

Одеський національний морський університет 
 

До всіх імен, що потрапляють в мовне середовище, слід відноситися не 

тільки терпляче, але і з повагою. Толерантне ставлення до імені – є 

показником такого ж ставлення до особистості, до людей, які вибрали це 

ім’я, до їхніх традицій. Актуальність даного дослідження полягає в 

повсюдному вживанні власних імен, в випадках їх невірного перекладу, а 

також у тому, що переклад власних імен дозволяє поглибити знання в області 

лексичних трансформацій. 

Темою дослідження послужила етимологія, переклад та значення 

англійських власних імен. Метою дослідження є вивчення принципів 

перекладу власних імен та особливості етимології, тлумачення деяких груп 

власних імен. 

Ціль дослідження обумовила необхідність постановки наступних 

конкретних задач: дати визначення та загальну характеристику терміну 

«Власне ім’я»; дати визначення терміну «Етимологія», проілюструвати 

приклади власних імен, які показують основні способи перекладу власних 

імен в англійській мові (транскрипція, транслітерація); розкрити етимологію 

та протлумачити значення кожного власного імені. 

Власне ім’я – це іменник, що позначає слово або словосполучення, 

призначене для надання назви чомусь конкретному, цілком певному 

предмету або явищу, що виділяє цей предмет або явище з ряду однотипних 

предметів або явищ. 

Етимологія – це розділ лінгвістики, розділ порівняльно-історичного 

мовознавства, який вивчає походження слів мови. 

1. Ім’я Elizabeth – це ім’я дівчини, яке походить з давньоєврейського 

походження, що означає «покладена на Бога». Український варіант: Елізабет, 

Єлизавета. Скорочена форма: Ліззі, Еліза, Бет.  

2. Ім’я Benjamin – ім’я хлопчика, яке походить з івриту, що означає 

«син правої руки». Український варіант: Бенджамін, Веніамін. Скорочена 

форма: Бен, Бенні, Бенджі, Бенно. 

 3. Ім’я Evan – ім’я дівчини Уельського походження, що означає 

«Господь милостивий». Український варіант: Евен. 

4. Ім’я Oscar – ім’я хлопчика англійського, ірландського походження, 

що означає «спис Бога, оленяр або воїн-чемпіон». Ім’я Oscar, окрім того, що 

воно було Шведським королівським ім'ям, воно було особливо популярним у 

сім’ях латиноамериканців. Український варіант: Оскар. 
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5. Ім’я Patricia – ім’я дівчини латинського походження, що означає 

«шляхетна, аристократична». Patricia почало поширюватися не в Ірландії, як 

деякі можуть подумати, а розвинулося в Шотландії, перетворившись на 

мегапопулярне ім’я у Британії після хрещення внучки королеви Вікторії, 

принцеси Patricia of Connaught, відомої як «Принцеса Пат». Український 

варіант: Патріція. Скорочена форма: Паті, Патя, Трися. 

У процесі роботи було виявлено, який довгий і складний шлях 

пройшли імена, перш ніж дійшли до нас; як багато таємниць пов'язано з їхнім 

походженням і існуванням; як історія походження англійських імен 

допомагає у вивченні історії країни, історії англійської мови. 

 

УДК 656.073.7 
 

РОЗВИТОК ЗЕРНОВОЇ ЛОГІСТИКИ УКРАЇНИ 
 

В.Д. Чусова,  
к.е.н., доцент І.М. Москвіченко  

Одеський національний морський університет 
 

Доставка сільськогосподарської продукції з України – найважливіша 

стаття експортних операцій, її частка становить понад 40% від сукупного 

обсягу зовнішньої торгівлі. Сільське господарство – одна з найбільш 

динамічних галузей, що розвивається. Продукцію українського агропромис-

лового сектору оцінили в понад 170 країнах світу, агропромисловий 

комплекс приносить більш ніж 20% від всього ВВП країни. 

За підсумками  2019 року Україна експортувала сільськогосподарської 

продукції в країни ЄС на €519 млн, що на €173 млн більше, ніж в  2018 року. 

За обсягами зростання експорту аграрної продукції в країни ЄС в 2019 року 

Україна посіла перше місце в світі. Друге місце за цим показником зайняв 

Китай (€103 млн), третє ‒ США (€67 млн).П’ять найбільших країн-імпортерів 

української сільгосппродукції – Китай (8,6%), Єгипет (7,5%), Нідерланди 

(7,1%), Індія (7,1%), Туреччина (6,7%).  

Наявний потенціал перевезень зернових вантажів річковим транспор-

том по сьогоднішній день в Україні залишається нереалізованим. Практично 

100% експорту зернових вантажів, в Україні здійснюється через порти 

Чорного моря. Якщо порівнювати логістику зерна до морських портів у 

Європі і Україні, то в першій левова частка зерна доставляється в порти 

річковим транспортом по р. Дунай, а в Україні близько 95% зернових 

вантажів доставляється колісним транспортом. По факту, ці способи 

перевезення вантажів є найслабшими ланками в логістичному ланцюжку 

доставки зернових. 

Україна має 4 тис. км потенційно суднохідних водних шляхів, але 

використовує свої можливості вантажних річкових перевезень менше ніж на 

10%. Річковим транспортом в Україні перевозиться лише 5% від загального 
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обсягу внутрішніх вантажних перевезень, у Болгарії цей показник становить 

16,3%, а в Німеччині – 12,3%. 

Головною перевагою річкового перевезення є найнижча собівартість 

вантажних перевезень у перерахунку на одну умовну тону вантажу, так 

вартість за 1 т складає приблизно: 28 $/т- автотранспортом, 21 $/т – ж/д 

дорогою, та баржею -12,5 $/т. Розвиток річкових перевезень вантажів 

дозволило б не тільки здешевити і оптимізувати транспортування зернових  

вантажів, але і виключити з логістичного ланцюжка за рахунок річкової 

рейдової перевалки зайві ланки. 

 

УДК 332.122:911.375(477.8) 
 

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 
В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ 

 
А.О.Шабаліна, 

викладач С.С. Боровик 
Одеський національний морський університет 

 

На даний момент, туризм в карпатському регіоні є одним з 

найперспективніших в країні, тому як природно-ресурсний потенціал у 

поєднанні з вигідним географічним положенням в центрі Європи і існуючий 

багаторічний досвід і напрацювання у сфері рекреації є досить вагомою 

передумовою розвитку системи туризму.  Туристи приїжджають туди як для 

довгострокового відпочинку, так і на короткі терміни (популярна течія серед 

молоді).  

Розглянувши, деякі гірськолижні курорти можна зробити висновок, що 

на даний момент популярність на такий вид відпочинку зростає, люди 

цікавляться екстремальним туризмом. Однак, як би популярний карпатський 

регіон не був, він все ще потребує великих інвестицій для того, щоб 

забезпечити туристів усім необхідним для безпечного і максимально 

приємного відпочинку. 

На цьому туристично-рекреаційний потенціал Карпатського регіону не 

закінчується. Не менш популярними є такі рекреаційні ресурси як 

бальнеологічні, лісові, спелео- та водні рекреаційні ресурси. ресурси 

(мінеральні води, лікувальні грязі, озокерит); 

Аналізуючи величину не задіяного потенціалу експлуатаційних запасів 

мінеральних лікувальних вод Карпатського регіону, слід зауважити, що 

санаторно-курортна сфера має тут надзвичайно великі перспективи розвитку. 

При сприятливих економічних умовах наявність такої великої кількості 

незадіяних експлуатаційних запасів мінеральних вод може становити 

значний інтерес для інвесторів. 

Розвиток туристичної і транспортної інфраструктури на території 

Карпат, забезпечення якості туристичного обслуговування відповідно до 

вимог сучасних стандартів є одним з основних завдань розвитку туристично-
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рекреаційної галузі регіону. Важливість залучення інвестиційного капіталу у 

всі галузі економіки Карпат, у тому числі й туристичну галузь, сприятиме 

подальшому збільшенню зайнятості населення, а це підвищить життєвий 

рівень та призведе до вирішення низки проблем економічного характеру. 

Розширення мережі туристичної інфраструктури регіону, упорядкування та 

облаштування мережі туристичних шляхів Карпатського регіону, підвищення 

рівня поінформованості відвідувачів регіону про його туристичний потенціал 

через он-лайн ресурси, збільшення кількості широкомасштабних 

туристичних промоційних заходів сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності у сфері туризму і рекреації. 

 
УДК 627.33:62-192 

 
МЕТОД  ОЦІНКИ РИЗИКУ ПРОСТОЮ СУДНА  

ПІД НАВАВНТАЖЕННЯМ ЗГІДНО ПРЯМОГО ВАРИАНТУ  
ВНАСЛІДОК НЕРІВНОМІРНОСТІ ПРИБУТТЯ ВАНТАЖУ 

ЗАЛІЗНИЦЕЮ 
 

В. Шаповал, 
д.е.н. професор М.Я. Постан  

Одеський національний морський університет 

 
Розроблено метод визначення функції розподілу часу стоянці судна під 

навантаженням згідно прямого варіанту (тобто без участі складу) виконання 

навантажувальних робіт на портовому терміналі за  умови нерівномірності 

завезення вантажу залізничним транспортом. Враховуються фактори 

невизначеності та ризику (випадкові моменти прибуття вагонів з вантажем на 

термінал та обсяг вантажів у вагонах). Запропоновано використання методів 

теорії ймовірностей для опису динаміки  прибуття вагонів та процесу 

навантаження судна. При цьому вважається, що інтервали між сусідніми 

моментами часу, в які вагоні з вантажем прибувають на термінал, є взаємно 

незалежними випадковими величинами, що розподілені згідно одного того ж 

закона. Вважається, що перевантаження вантажу із вагонів на судно 

виконується із постійною інтенсивністю. Детально розглянуто випадки, коли 

обсяг вантажу у вагонах є випадковою величиною або фіксований. Для 

знаходження щільностей ймовірностей та ймовірностей станів відповідного 

марковського процесу виведено систему лінійних диференціальних рівнянь 

та початкових умов. Знайдено вирішення цієї системи рівнянь в термінах 

перетворення Лапласу, зокрема функцію розподілу часу стоянці судна з 

урахуванням можливих перерв в очікуванні підвозу вантажу вагонами. Для 

випадку постійного розміру вантажних партій на вагонах також знайдено 

відповідну функцію розподілу часу стоянці судна та знайдена ії асимптотика 

при великої вантажопідйомності судна на підставі центральної граничної 

теореми. На основі одержаних результатів сформульовано задачу 
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знаходження критерію доцільності страхування ризику перевищення 

сталійного (договірного) часу стоянці судна. Доведено, що отримані 

результати важливі для практики роботи портового оператора та 

судноплавних компаній, оскільки дозволяють зменшити ризик перевищення 

часу стоянці судна під вантажними операціями. Наведено числову 

ілюстрацію методу, що пропонується. 

 

УДК 657.424:336.767  
 

ВИМІР ІНФЛЯЦІЇ З МЕТОЮ ОЦІНКИ ЇЇ ВПЛИВУ  
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

 
В.О. Шаповал, 

доцент Т.Є. Чебанова 
Одеський національний морський університет 

 
Серед сучасних принципів оцінки ефективності інвестиційних проектів 

заслуговують особливої уваги операціональні принципи, так як вони 

включають в себе моделі, методи, аналіз впливу факторів та розрахунки 

показників ефективності. В свою чергу серед операціональних принципів 

особливого вивчення та практичного застосування заслуговує організація 

інтерактивного режиму роботи системи, так як вона включає в себе аналіз 

впливу факторів, в тому числі і ринкових, на ефективність проектів. Інфляція 

являється, на наш погляд, основним ринковим фактором, що впливає на 

ефективність інвестиційних проектів.  

Облік впливу інфляції на ефективність проектів нерідко викликає 

утруднення. Перше з них – інформаційне, пов'язане з прогнозом рівня 

інфляції. Друге полягає в тому, що для врахування впливу інфляції необхідно 

проаналізувати шляхи цього впливу. В зв’язку з цим, автори деяких 

посібників пропонують вирішити проблему радикально: не враховувати 

взагалі вплив інфляції.  

На підкріплення цієї принципової позиції автори звичайно вказують, 

що:  

- ефективність проектів у разі однорідної інфляції нібито не залежить 

від її величини, і, отже, її облік не потрібен;  

- прогноз інфляції на досить тривалий термін є справою не цілком 

надійною, і тому її облік може вести до додаткових помилок. 

Ми вважаємо, що обидва вищенаведених затвердження невірні. При 

прогнозі інфляції існує можливість, якщо не уникнути помилок, то 

заздалегідь визначити їх значення. Інфляція рідко буває однорідною, 

особливо це стосується багатовалютних проектів. На наш погляд, 

рекомендація «оцінювати ефективність без урахування інфляції» невірна. 

Адже не враховувати інфляцію означає насправді вважати її завжди рівною 

нулю.  
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Вважаємо за необхідне використовувати в розрахунках при оцінці 

ефективності проектів основні, найбільш прийнятні, способи вимірювання 

інфляції, які базуються на таких показниках як індекс ціни, темп зміни ціни, 

базисний індекс загальної інфляції, темп загальної інфляції, Ступінь 

неоднорідності інфляції, індекс внутрішньої інфляції іноземної валюти, 

постійна інфляція, темп загальної інфляції. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що вимір інфляції та її впливу 

допоможе аналітикам та менеджерам по інвестиціям вірно визначити та 

оцінити вплив інфляції на ефективність інвестиційних проектів. Ігнорування 

цим питанням може призвести до викривлення отриманих показників оцінки 

ефективності проектів та їх неточних оцінок. 

 

УДК 347.79:656.6 

 

РОБОТИЗАЦIЯ СУДНОБУДУВАННЯ 
 

Д.А. Шаповалов, 
асистент Г.С. Щенявський 

Одеський нацiональний морський унiверситет 
 

Роботи починають інтенсивно входити в одну з найбільш трудомістких 

сфер - суднобудування. З метою скоротити витрати i прискорити роботу 

суднобудiвнi компанії. 

Hyundai Heavy Industries i Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 

прийняли рішення автоматизувати виробництво контейнеровозів, довжина 

яких досягає 400 метрів. Зростання продуктивності - одне з головних завдань 

цi6 сфери, де для побудови судна потрібно найняти 200 чоловік i заплатити 

велику ціну. Різке зниження вартості нафти, яке можна було спостерігати з 

другої половини 2014 року, негативно позначилося на замовлення в цій 

сфері, в зв'язку з чим суднобудівники були змушені звільнити тисячі 

працiвникiв i закрити деякі доки.  

Протягом останніх трьох років ціни на суду знизилися на 10 %. У 

минулому році найбільша суднобудівна компанія в свiтi Hyundai Heavy i два 

партнера представили тільки 138 судна, тоді як в 2016 році – 180 суден. 

Компанiя Hyundai Heavy протестувала i представила першого в свiтi, за 

словами розробників, промислового робота вагою 670 кг. За допомогою 

спецiально1 програми роботу можна дати команду вирізати i зварити сталеві 

листи для переднього i задньої частини корабля. 

Як повідомив представник Hyundai Heavy, компанія з офісом в Ульсанi 

плануе ввести такого робота в виробництво вже в наступному році, що 

скоротить час на зварювання на дві третини, а також знизить потребу в 

квалiфiкованих кадрах, економлячи 1 млрд тон ($ 9,3 млн.) в рік. У планах 

Hyundai Heavy будівництво роботизованої фабрики, яка буде поставляти 

сталеві конструкції в дві партнерські компанії - Hyundai Mipo Dockyard i 

Hyundai Samho Heavy Industries. Зapaз компанія Hyundai Heavy працює над 
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роботами для зварювальних операцій i фарбувальних робіт (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1.  Промисловий робот Hyundai Heavy 

 

Компанія Daewoo Shipbuilding використовуе роботизовану руку Caddy 

вагою 16 кг. За словами представника з офісу в Коджi, вони зварюють сталеві 

деталі газовозів. 

Caddy Daewoo Shipbuilding дозволив заощадити 4,5 млрд. тон ($ 4,2 

млн.) на побудову кожного судна. Натхненні такими результатами 

представники організації розробляють такого ж робота менших розмiрiв 

вагою 14,5 кг. Все ж у великих масштабах в кораблебудуванні роботи ще не 

використовуються, але сьогодні 70 % машин виробляються автоматизовано. 

Зараз контейнеровози - це масивні структури, для обслуговування яких 

потрібно 200 чоловік квалiфiкованого персоналу. За словами представників 

компанії Daewoo Shipbuilding, одне таке судно здатне перевезти 20000 

контейнерiв. Вiце-президент з питань інновації компанії Rolls-Royce Оскар 

Левандер повідомив, що головною проблемою в сфері автоматизації можна 

назвати рiзнопрофiльнiсть при будові суден; кораблебудування дуже 

фрагментована. Суднобудівники інвестують в технологи, щоб в разі 

зростання популярності даної індустрії отримати вигоду. Третя велика верф в 

свiтi - південнокорейська компанія Samsung Heavy Industries Со - пропонує 

зростання цін. Так, в цьому році три представництва Hyundai Heavy Industries 

Group уклали контракти на 29 суден, тоді як в 2017-му - лише 21 судна. 

Daewoo Shipbuilding в виграла тендер на 21 судно, тоді як в минулому у них 

було тільки чотири. 

Складність в автоматизації галузі полягає в тому, що замовники часто 

вибирають, що вони хотіли б бачити в конкретному судні, що ускладнює 

процес організації серійного виробництва. Однак, з огляду на плани 

Південної Кореї; на замовлення 200 суден за 3 роки, як повідомляє Ship 

Technology, без роботів країні не обійтися. 
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В даний час управління проектами (УП) стало визнаною у всьому світі 

професійною діяльністю. Методологія та засоби УП широко 

використовуються у всіх сферах цілеспрямованої і проектно-орієнтованої 

діяльності. За останні 30 років УП сформувалося як нова культура 

управлінської діяльності і стало своєрідним культурним мостом в 

цивілізованому бізнесі і діловій співпраці країн різних континентів з різною 

історією розвитку, традиціями, економікою і культурою. 

   В умовах посилення конкуренції на ринках, підвищення вимог 

споживачів до якості продукції та послуг і, відповідно, збільшення потреби 

організацій в проведенні постійних змін в продуктовій лінійці, технологіях 

виробництва і маркетингу значення УП значно зростає. Застосування методів 

УП до розробки та впровадження інформаційних систем, реорганізації 

бізнесу, маркетингових кампаній, програм розвитку персоналу та багатьом 

іншим видам діяльності стало звичним для багатьох організацій. 

   Факти свідчать про те, що, з одного боку, існує розрив між розвитком 

теорії УП і практикою його застосування, а з іншого боку, нові сфери 

застосування УП вимагають подальшого розвитку та адаптації методів та 

інструментарію. 

Для побудови ефективної системи УП в компанії необхідно 

забезпечити управління на рівні програм та портфелів. Ця потреба викликала 

активний розвиток теорії та інструментарію управління програмами і 

портфелями проектів. 

   Іншою важливою тенденцією в області реалізації проектів є 

підвищення динаміки бізнесу і рівня невизначеності як у зовнішньому 

середовищі, так і всередині компаній. Основні тенденції розвитку УП, які 

викликані практичними потребами бізнесу, є такі: спеціалізація методології 

та інструментів УП;  більш тісний зв'язок УП з процесами управління 

бізнесом в цілому. 

   Інтенсивно розвивається галузева спеціалізація методології та 

інструментарію УП. Інтеграція УП в єдину систему методів та інструментів 

управління бізнесом знайшла відображення в розвитку методології і 

підготовці стандартів управління на рівні програм розвитку і портфелів 

проектів, а також в розробці інтегрованих моделей оцінки зрілості компанії в 

області УП.  

    З позиції об'єкта дослідження основні області досліджень і розвитку 

теорії УП можна віднести до трьох напрямків: 
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1) питання інтеграції УП і стратегічного управління; 

2) розвиток традиційних методів та інструментів управління на рівні 

окремих проектів; 

3) підвищення ефективності роботи команди і ключових учасників 

проекту. 

На сьогоднішній момент спостерігається досить бурхливий розвиток 

методів управління проектами на базі інформаційних технологій (IT). 

Відбувається значне зростання можливостей управління проектами за 

рахунок збільшення обсягів інформації, одержуваної в єдиному світовому 

інформаційному просторі та з інших джерел. При цьому підвищення точності 

і достовірності інформації забезпечує зростання якості прийнятих 

управлінських рішень при управлінні проектами. На базі IT-технологій 

сьогодні відпрацьовані досить докладні стереотипні програмні оболонки і 

схеми управління типовими проектами. 

Характерним прикладом розвитку проектного управління на базі 

інформаційних технологій є використання при управлінні проектами 

технологій блокчейн. Блокчейн - це побудований за певними правилами 

безперервний, послідовний ланцюжок блоків (зв'язаний список), що містить 

інформацію. Зв'язок між блоками забезпечується не тільки нумерацією, а й 

тим, що кожен блок містить свій власний результат обробки деякого масиву 

даних, який зберігається і паралельно обробляється на безлічі різних 

комп'ютерах: 

• високий рівень інформованості учасників проекту про процеси і 

узгодженості дій; 

• швидкість реалізації проектів за рахунок можливості паралельної 

роботи; 

• надійність реалізації проектів за рахунок використання розподіленої 

системи зберігання даних. 

 За весь час застосування технології управління проектами, було 

розроблено ряд методів і інструментів, які сприяють полегшенню роботи 

керівників проектів та підвищенню успіху реалізації проектів та програм. На 

наш погляд подальший розвиток методів УП буде направлено на 

вдосконалення інформаційних технологій та використання комбінованих 

технологій і методів. 

 

УДК 621.81 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ОНМУ 
 

Н.В. Шевчук, 
асистент О.Є. Васильченко 

Одеський національний морський університет 
 



 230 

Питання забезпечення пожежної безпеки – це один із найважливіших 

напрямків щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і 

навколишнього середовища. Актуальність теми підтверджується 

статистичними даними, які містяться у звіті Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій про основні результати діяльності у 2019 році, які 

свідчать про збільшення порівняно з 2018 роком загальної кількості 

надзвичайних ситуацій на 14,1 %, при цьому кількість надзвичайних ситуацій  

техногенного характеру збільшилася на 25 % (через збільшення кількості НС 

унаслідок пожеж і вибухів, аварій на системах життєзабезпечення та 

раптового руйнування будівель та споруд), а кількість надзвичайних ситуацій  

природного характеру – на 5,2 % (через зростання в 4 рази кількості 

метеорологічних надзвичайних ситуацій). 

У 2019 році спостерігалося збільшення на 78 % кількості постраждалих 

(переважно за рахунок медико-біологічних надзвичайних ситуацій) та на 18,5 

% кількості загиблих (переважно унаслідок аварій на транспорті та пожеж, 

вибухів у будівлях і спорудах).У продовж 2019 р. в населених пунктах та на 

об’єктах суб’єктів господарювання зафіксовано 95 тис. 915 пожеж, що на 22 

% більше порівняно з 2018 р. В наслідок пожеж загинуло 1 тис. 902 людини 

(у тому числі 58 дітей) та 1 тис. 519 людей отримали травми (з них 135 

дітей). Порівняно з 2018 р. кількість загиблих унаслідок пожеж зменшилася 

на 3,3 %, кількість травмованих збільшилась на 0,2 %. А станом на 22 лютого 

2020 р. пожежі в Україні вже забрали життя 342 людей. 

Для Одеської області ця ситуація стоїть досить гостро, адже найбільшу 

кількість загиблих у надзвичайних ситуаціях зареєстровано у Одеській 

області (46 осіб), переважна більшість з яких (36 осіб) загинули внаслідок 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пожежами). Надзвичайна ситуація 

державного рівня сталася у грудні 2019 р., яка пов’язана із пожежею у 6-ти 

поверховій будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-

ресторанного бізнесу (м. Одеса, вул. Троїцька, 25), внаслідок якої загинуло 

16 осіб та 30 осіб (з них 16 дітей) постраждало, підрозділами ДСНС 

врятовано та евакуйовано 40 осіб. 

За результатами перевірок стану техногенної та пожежної безпеки на 

10374 об’єктах станом на 08 січня 2020 р. виявлено, що на 9208 (88,7 %) 

об’єктах відсутні, несправні або не обслуговуються автоматичні системи 

протипожежного захисту, на 2066 (19,9 %) системи електропостачання 

потребують заміни або ремонту, 3365 (32,4 %) об’єктів потребують 

обладнання первинними засобами пожежогасіння. 

За результатами проведеного дослідження ми зробили наступні 

пропозиції  щодо дотримання вимог з пожежної безпеки в  ОНМУ: 

1. на початку кожного семестру проводити на кураторській годині 

заняття з евакуації; 

2. відповідальним особам та кураторам розповідати як користуватися 

вогнегасниками, ручними засобами пожежогасіння; 

3. в ОНМУ сформувати добровільну пожежну дружину і створити 

умови для заохочення її діяльності; 
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4. розмістити наглядову агітацію (плакати) з пожежної безпеки на 

кожному поверсі, кожному коридорі  в будівлі ОНМУ та гуртожитках; 

5. задіяти телецентр для наглядної агітації та інформування студентів з 

питань пожежної безпеки. 

 

УДК 37.013.42 
 

ІНКЛЮЗІЯ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ОСВІТИ 
 

А.В. Шмалій, 
канд. психолог. наук, ст. викладач Н.В. Каргіна 
Одеський національний морський університет 

 

Ідея інклюзії народилася в рамках масштабних змін в розумінні прав 

людини, її гідності, ідентичності, а також в результаті усвідомлення цінності 

людського різноманіття та відмінностей між людьми. Починаючи з 

Саламанської декларації 1994 року в документи ЮНЕСКО і ООН увійшло 

поняття інклюзії та інклюзивної освіти. Політика інклюзії спрямована на 

подолання бар’єрів, що перешкоджають включенню в соціальне життя, в 

тому числі й в освіту. Це розуміння інклюзії характерно для багатьох 

міжнародних програм у сфері освіти, в тому числі британських. Так, зокрема, 

в книзі «Показники інклюзії» Тоні Бута і Мела Ейнскоу, під інклюзією 

розуміється стратегія, яку розробляють та реалізують самі учасники 

освітнього процесу (діти, батьки, адміністрація і співробітники школи), яка 

дозволяє подолати ті бар’єри, які стоять на шляху отримання освіти для будь-

якої дитини в школі [1, c. 6]. У посібнику описується комплексна програма 

роботи шкільної спільноти щодо виявлення бар’єрів, що перешкоджають 

включенню будь-якої дитини в освітній процес, описані індикатори цих 

бар’єрів та порядок дій щодо подолання цих бар’єрів. 

Діями по реалізації інклюзивної стратегії може бути складання 

маршруту екскурсії педагогом, батьками та дітьми класу, в якому є дитина, 

що пересувається на візку. Маршрут повинен передбачати умови 

пересування цієї дитини. При розробці такого маршруту вирішується цілий 

ряд освітніх завдань, пов’язаних з предметними областями математики, 

географії, фізики та в той же час завдань, спрямованих на розвиток 

соціальних і особистісних компетенцій. Це може бути розробка такого 

завдання вчителем математики, яка передбачала б спільне її рішення групою 

дітей з включенням дитини з інтелектуальними особливостями. Це може 

бути спільний проект, який реалізується дітьми різних етнічних груп. Це 

може бути включення в урок комплексу вправ для очей, який необхідний 

дитині з порушеннями зору, але виявляється корисний для всіх дітей класу. 

Кожен раз учитель (адміністрація, фахівці, діти, батьки – все шкільне 

співтовариство), думаючи про подолання складнощів, які є в однієї дитини, 

придумує рішення, корисне для всіх дітей класу. 

Що ж в такому випадку є одиницею інклюзивної освіти? Такою 

одиницею, на нашу думку, може бути розумова дія, яка долає проблемну 
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ситуацію та породжує нове рішення для її зміни. Вчинення такої дії й можна 

назвати освітою в прямому сенсі цього слова. 

Таким чином, для інклюзивної освіти глухі кути та бар’єри є 

предметом перетворення. Тому за визначенням інклюзивна освіта не може 

бути глухим кутом. Носії інклюзивного мислення завжди, аналізуючи 

ситуацію, шукають шляхи і ресурси для подолання глухого кута, що дозволяє 

дитячим садам і школам, які реалізують інклюзивну освіту, слідувати 

парадигмі розвитку, позитивно впливаючи на психічне та психологічне 

здоров’я учасників навчального процесу. 

Отже, зазначимо, що інклюзивна освіта – це стратегія, яка дозволить 

вивести з глухого кута всю систему освіти. Однак, процес цей досить довгий 

та складний. І поки рано говорити про результати інклюзивної освіти, при 

тому, що ми тільки на підході до самого цього підходу – ми тільки 

наближаємося до осмислення цілей цього утворення, обговорюємо різницю в 

розумінні і способах реалізації інклюзивної освіти, робимо перші кроки в 

застосуванні технологій і створення організаційних моделей інклюзивної 

освіти.. 

 

УДК 658.8  
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ  
ПРОСУВАННЯ ПРОЕКТУ ЗА ДОПОМОГОЮ SMM 

 

О.О. Шуковілова, 
к.т.н., доцент В.О. Андрієвська  

Одеський національний морський університет 
 

У даній роботі було досліджено ефективні методи просування проектів 

за допомогою SMM. Враховуючи високий рівень конкуренції на ринку, 

активної боротьби за його частку та прихильності споживачів, набуває 

важливості використання ефективних технологій Інтернет-маркетингу 

(SMM) для просування проектів. 

SMM (Social Media Marketing) — один із засобів просування своїх 

товарів та послуг за допомогою соціальних мереж. Вагомим інструментом 

розвитку організації в умовах турбулентного економічного середовища та 

глобалізаційних процесів є Інтернет-маркетинг. Він визначається новим 

видом маркетингу, що передбачає застосування традиційних та інноваційних 

інструментів і технологій у мережі Інтернет для визначення і задоволення 

потреб і запитів споживачів шляхом обміну з метою отримання 

товаровиробником прибутку чи інших вигод. 

Для результативного виконання проекту, кожний його етап має 

супроводжуватись відповідними технологіями, що забезпечить підвищення 

інформаційної насиченості процесу управління за невизначеності та швидкої 

зміни зовнішніх умов. Першою стадією управління проектом є ініціація 

проекту, що включає аналіз ринкової ситуації, конкурентну розвідку, а також 

аналіз клієнтських вподобань з позиції збільшення частки ринку для 
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організації. На цій стадії доцільно використовувати такі технології Інтернет-

маркетингу як SMM (social media marketing). На цьому етапі SMM забезпечує 

імідж підприємству через взаємодію з цільовою аудиторією, застосовуючи 

моніторинг соціальних медіа, агрегацію соціальних медіа (збір контенту з 

різних медіа-сервісів), соціальні вкладки, соціальну аналітику (дослідження 

тенденцій), обладнання, соціальні мережі.  

Використання таргетованої реклами, що належить в соціальних медіа 

до SMM сприяє залученню нових споживачів. Крім цього можна 

скористатись просуванням сторінок за допомогою контенту через пости, 

консультування клієнтів шляхом повідомлень, що надає можливість не 

тільки залучати та утримувати клієнтів, але й поширювати інформацію про 

продукцію чи послуги серед них, під час спілкування між собою.  

Наступною стадією управління проектом є його просування. Науковці 

Р. Зеф і Б. Аронсон вважають Інтернет рекламу конвергенцію традиційної 

реклами і маркетингу прямого відгуку, конвергенцію брендингу, 

розповсюдження інформації і продажів як все в одному місці. Для того щоб 

інтернет-реклама дала найкращий результат, необхідно створити веб-сайт, 

або у разі незначного асортименту продукції чи послуг – Landing Page. Таку 

технологію можна використати і у разі просування нових продуктів чи 

послуг організації, що дозволить закцентувати саме на них увагу під час 

розширення ринків збуту. 

Підсумовуючи проведене дослідження, зазначимо, що управління 

проектами в умовах цифрових трансформацій потребує застосування 

інформаційних технологій. Дієвим інструментом у цьому контексті є 

Інтернет-маркетинг. Його технології на стадії ініціації проекту, такі як SMM 

(social media marketing) дозволяють пришвидшити пошук та аналіз 

інформації для запуску проекту, виявити цільову аудиторію для забезпечення 

у подальшому збільшення частки ринку. На стадії просування та реалізації 

проекту технології Інтернет-маркетингу сприяють зменшенню витрат на 

просування продукції, дозволяють охопити значний клієнтський сектор ще 

до виходу продукту на ринок. 

 

УДК 341. 
 

РОЗВИТОК, ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ООН 

 
С.О. Шунько,  

ст. викладач С.Г. Вовк  
Одеський національний морський університет 

 
Глобальний договір Організації Об'єднаних Націй (ГД ООН) - 

міжнародна ініціатива ООН для бізнесу в сфері корпоративної соціальної 

відповідальності та сталого розвитку, заклик ООН трансформувати бізнес на 
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користь суспільства, природи і майбутнього планети, спроба ООН 

мобілізувати глобальний рух відповідальних компаній-лідерів. 

Глобальний договір ООН об'єднує більше 13 000 учасників з майже 160 країн 

світу   

Основа діяльності неприбуткових організацій - міжнародно визнані 

принципи в сфері прав людини, трудових відносин, навколишнього 

середовища та протидії корупції - широкий порядок Цілей сталого розвитку 

(Цур) до 2030 року. 

Учасники ГД ООН підтверджують прихильність принципам ГД ООН і 

Цур - беруть на себе зобов'язання коригувати свої бізнес-моделі, змінюючи 

свої комерційні стратегії на користь довгострокової стійкості, в інтересах 

більш справедливого, екологічного, інклюзивного розвитку економіки, 

територій, суспільства, планети в цілому. 

Створення Глобального договору - один із проявів формування нової 

концепції сталого розвитку, яка була реакцією суспільства на те, що 

господарська діяльність людини перевищила антропогенні межі планети і 

біосфери, економіка людини не узгоджена з законами природи, а пріоритет 

прибутку привів до формування несправедливою і неефективною з точки 

зору довгострокового розвитку економіки. 

Генеральний секретар ООН Кофі Аннан на Міжнародному економічному 

форумі в 1999 році: «Я пропоную вам, лідерам ділового світу, які зібралися в 

Давосі, і нам, Організації Об'єднаних Націй, ініціювати глобальний договір 

про наших спільних цінностях та принципах, що дозволить дати світовому 

ринку людське обличчя ». 

Глобальний договір відбив новий відповідальний підхід до ролі бізнесу 

в досягненні загального благополуччя, що не застосовується раніше модель 

співпраці між ООН / урядами / суспільством і бізнесом і формування 

цінностей корпоративного громадянства та корпоративної стійкості. 

В якості головних заслуг ГД ООН відзначені: 

- історична роль у формуванні стандартів та досягненні прогресу в 

поширенні цінностей сталого розвитку, 

- активізація глобального руху відповідального бізнесу, 

- сприяння зміні поняття «бізнес-лідерство», 

- розширення аспектів корпоративної відповідальності, перехід на рівень 

управління сталим розвитком - переміщення відповідальності на більш 

високий рівень управління, 

- обов'язковість нефінансової звітності стимулює компанії діяти, прозорість і 

глобальна публічність підвищують шанси на достовірність і сумлінність, 

- роль в поширенні кращих практик та досвіду,- велика бібліотека посібників, 

інструкцій, матеріалів,- сприяння формуванню майданчиків для діалогу 

зацікавлених сторін, партнерств, колективних дій. 

Ціли глобального договору ООН в Украини  

Подолання бідності в усіх її формах та всюди. 

Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення 

харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства. 
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Забезпечення здоровго способу життя та сприяння благополуччю для всіх в 

будь-якому віці. 

Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення 

можливості навчання впродовж усього життя для всіх. 

Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок 

та дівчаток. 

Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і 

санітарії для всіх. 

Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел 

енергії для всіх. 

Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному 

зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх. 

Створення стійкої інфраструктури, сприянння всеохоплюючій і сталій 

індустріалізації та інноваціям. 

Скорочення нерівності всередині країн та між ними. 

Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості 

міст і населених пунктів. 

Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва 

Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та його 

наслідками. 

Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів 

в інтересах сталого розвитк. 

Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному 

викоритсанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, 

припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та 

зупинка процесу втрати біорізноманіття. 

Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах 

сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення 

ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх 

рівнях. 
 

УДК 656.61.052 
 

СПОСОБИ ЕВАКУАЦІЇ  
І ТРАНСПОРТУВАННЯ ПОТЕРПІЛИХ 

 

В.К. Щенявський, 
професор О.В. Гаврилов 

Одеський національний морський університет 
 

Способи транспортування залежать від стану хворого або характеру 

травми. Неправильно вибраний метод транспортування може представляти 

небезпеку для життя хворого. У тих випадках, коли немає загрози вибуху, 

пожежі, небезпеки отруєння токсичними речовинами, на місці події слід 

зупиняти кровотечу, провести знеболення, іммобілізацію переломів кінцівок і 

тільки тоді транспортувати хворого. З потерпілим або хворим слід звертатися 
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обережно, прагнути не заподіювати болю і неспокою. При перев'язці слід 

знайти зручне для хворого положення. Завжди по можливості слід 

використовувати носилки.  

В ПЕРШУ ЧЕРГУ ВИНОСЯТЬСЯ поранені з артеріальною 

кровотечею, вираженою задухою, проникаючим пораненням живота, з 

випаданням нутрощів, відкритим переломом стегна, обширним 

розтрощуванням кінцівки, вираженою картиною шоку, загальним важким 

станом, що знаходяться без свідомості і після клінічної смерті. 

Перенесення на носилках. Для того, щоб підняти і покласти хворого 

на носилки, потрібно 2-3 людини, які підходять з одного боку, опускаються 

на одне коліно і підводять руки під спину хворого, сідниці, ноги так, щоб 

долоні їх рук були видні з іншого боку. Потім, не встаючи, підводять 

хворого, а в цей час хтось інший підкладає під нього носилки. При переломі 

хребта на носилки кладуть довгі дошки і лише після цього кладуть на них 

постраждалого. При переломі нижньої щелепи у разі задухи хворого, його 

кладуть обличчям вниз. 

На рівному місці носилки з потерпілим несуть ногами вперед, при 

підйомі по трапу – головою вперед. Носилки завжди повинні бути в 

горизонтальному положенні, для цього носильники, що знаходяться нижче, 

піднімають свій край носилок. При перенесенні не слід йти нога в ногу, а йти 

із злегка зігнутими колінами, не піднімаючи високо ноги. Після прибуття до 

медичної установи переносити хворого на інші носилки не рекомендується. 

Хворого знімають з носилок так само, як і кладуть.  

Перенесення постраждалих на руках. Хворого несуть двоє, один з 

яких тримає його за сідниці, а інший – за ноги в підколінних ямках. Цей 

швидкий спосіб перенесення може бути використаний при легкому 

пораненні. 

Перенесення постраждалих на спині. Цей спосіб може бути 

використаний, коли хворий знаходиться в свідомості і руками здатний 

триматися за шию того, що несе. Хворого можна нести, підвівши одну руку 

під стегна, а іншій – притримуючи спину. Можна нести на спині, обхвативши 

руками коліна, або поклавши хворого на плечі (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Перенесення постраждалого однією особою 

 

Перенесення постраждалих на сидінні з чотирьох рук  

Іноді зручніше використовувати сидіння з чотирьох рук. В цьому 

випадку хворий сам тримається за плечі тих, що несуть (рис. 2). 
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Рис. 2. Сидіння з чотирьох рук і спосіб перенесення 

 

Відтягування потерпілого. У гіршому разі, у вузьких місцях судна, де 

може пройти тільки одна людина, можна використовувати даний спосіб 

евакуації. Кисті рук потерпілого зв'язуються. Рятувальник опускається так, 

щоб потерпілий опинився між ніг, а голову просовує між зв'язаних рук. У 

такому положенні рятувальник пересувається рачки і тягне потерпілого до 

того місця, де постраждалого можна буде нести удвох або на носилках. 

Перенесення постраждалих по трапу або сходам. При використанні 

даного способу у того, хто несе, повинна залишатися вільною права рука, 

щоб він міг триматися за поручні. Щоб перенесення стало можливим, 

постраждалого перевертають обличчям вниз. Рятувальник стає біля голови 

хворого і, нагнувшись, просовує свою голову під ліву руку хворого. Потім 

ліву руку проводить межу ніг постраждалого і піднімає його на ліве плече 

(рис. 3). 
 

                 
Рис. 3. Початок перенесення постраждалого однією людиною 

і подальше його транспортування 
 

Потім рятувальник встає і піднімає хворого на верхню частину спини. 

Зрозуміло, рятувальник повинен бути фізично міцним. 

 
УДК 656.61:005.591.8 
 

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ В МОРСЬКІЙ ГАЛУЗІ 
 

С.В. Яблунівська, 
к.т.н., доцент В.О. Андрієвська 

Одеський національний морський університет 
 

У даній роботі було досліджено питання інноваційних проектів в 

морській галузі, а саме безпілотних суден. Автономний флот - 

найочікуваніша інновація в судноплавної індустрії, яка на думку експертів 

суттєво скоротить витрати на морські перевезення. 

Інновацією є будь-яке нововведення, яке підвищує ефективність діючої 

системи. Інноваційний проект - це система взаємопов'язаних цілей і програм 
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їхнього досягнення, що являють собою комплекс науково-дослідних, 

дослідно-конструкторських, виробничих, організаційних, фінансових, 

комерційних та інших заходів, відповідним чином організованих, 

оформлених комплектом проектної документації які забезпечать ефективне 

розв'язання конкретної науково-технічної задачі (проблеми), вираженою в 

кількісних показниках і приводить до інновації. 

Одним із напрямків інноваційних проектів в морській галузі є розробка 

роботизованих (безпілотних) суден різного призначення. Основні переваги 

таких суден полягають по-перше в скороченні експлуатаційних витрат 

(зменшення екіпажу або його відсутність, зниження витрат палива, мазуту та 

інше), по-друге в підвищенні безпеки команди (атмосфера в команді, 

піратство, погодні умови), по-третє в збільшенні швидкості доставки товарів 

(предиктивна аналітика, аналіз навколишніх факторів, прокладання 

оптимального курсу), четверте це скорочення кількості аварій і пов'язаних з 

ними збитків (людський фактор). 

В свою чергу виникають і деякі проблеми з запровадженням таких 

інновацій: неможливість впровадження 100% автоматизації, втрата робочих 

місць, відсутність надійного зв'язку на всіх морських напрямках, відсутність 

повноцінного нормативно-регуляторного апарату, кібербезпека. Сьогодні 

такі інноваційні проекти активно розробляють у Росії, Китаї, Японії та 

Європі, в більшості випадків роботи ведуться комерційними підприємствами 

та в найближчий час плануються їх випробування.   

 Підсумувавши усі наведені переваги і недоліки запровадження нових 

технологій в судноплавстві, можна зробити наступні висновки: інновації 

додадуть конкурентних переваг та значне скорочення витрат судноплавним 

компаніям, економія буде починатися з будівництва судна за рахунок 

конструктивних відмінностей, зменшення або відсутність екіпажу знизить 

частину експлуатаційних витрат, доставка вантажів буде швидкою, 

безпечною і екологічною, але залишається ще ряд не доопрацьованих питань 

пов'язаних з технологіями зв'язку та нормативною базою. 

 
УДК 33.05-044.372 
 

ЦИКЛІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ СИСТЕМ.  
ПРИРОДА КРИЗ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ 

 
Д.О. Якимова, 

к. е. н., доцент Л.А. Павловська 
Одеський національній морський університет  

 
Цикл - це процес повторення одних і тих самих фаз у певному порядку. 

Цикли поширені не тільки в природі, але також мають велике значення в 

сфері економіки. Циклічність – це періодичне повторювання порушень 

рівноваги в економічній системі, що веде до згортання господарської 
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діяльності, спаду, кризи. Багато вчених досліджували явища циклічності, тож 

було виділено декілька видів економічних циклів: короткострокові цикли 

Кітчина (характерний період - 2-3 роки), середньострокові цикли Жюгляра 

(характерний період - 7-11 років), цикли (ритми) Кузнєця (характерний 

період - 15-20 років), довгі хвилі Кондратьєва (період - 48 - 55 років). 

Криза не є кінцевою точкою економічного дисбалансу, вона всього 

лише одна з фаз економічного циклу, за якою слідує пожвавлення, а потім 

підйом, який в свою чергу знову змінюється кризою. Кризи бувають різної 

тривалості. Їх періодичність залежить від причин, якими був викликаний 

спад (промислові, викликані науково-технічним прогресом та ін.). 

Криза - це загальне перевиробництво, глибоке потрясіння всієї 

господарської системи від верху до низу. Ринок, що всмоктує безперешкодно 

всі вироблені товари, в якийсь момент виявляється переповненим. Товари 

продовжують надходити, тоді як попит зменшується і, нарешті, припиняється 

зовсім. Багато підприємств розоряються. Згортання господарської діяльності 

супроводжується скороченням зайнятості та зростанням безробіття. Криза 

дає початок новому економічному циклу або може перервати фази 

пожвавлення або підйому. 

Одним з найбільш яскравих прикладів економічного циклу є надування 

«мильної бульбашки» і його подальше схлопування. Це може бути викликано 

переоцінкою вартості цінних паперів, занадто великою кількістю виданих 

іпотек під плаваючий відсоток, різкою інфляцією продукції однієї з областей 

ринку і т. д. Як правило, ситуація характеризується ажіотажним попитом на 

якийсь товар, в результаті чого ціна на нього значно зростає, що, в свою 

чергу, викликає подальше зростання попиту. Рано чи пізно ринок 

коригується до справедливої ціни, що приносить значні збитки. 

 

УДК 656.614 
 

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИБОРУ КРУЇЗНОГО ПОРТУ 

 

Т.М. Яндієв, Г. Глушков, 
доцент, к.е.н., Г.М. Сільванська 

Одеський національний морський університет 
 

Туризм є важливою частиною зовнішньоекономічної діяльності 

багатьох розвинених і країн, що розвиваються, в тому числі і України. Ця 

галузь належить до найбільш високодохідних та динамічних галузей 

економіки країни. Україна лише на початку цього шляху - шляху розвитку 

туризму.  

Важливою гілкою туризму є круїзний туризм. Круїзи нині стали 

часткою життя будь якої заможної людини. Ця індустрія послуг понині 

розвивається й займає почесне місце у морському бізнесу. Для України ця 

галузь ще не досліджена і зовсім не розвинута, але прийде час, коли й наша 

країна досягне певного рівня у цьому різновиді пасажирських перевезень.  
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Отже, круїз – це унікальний туристичний продукт, що поєднує в собі 

транспортування, розміщення, розважання клієнту, та багато іншого. Усе це 

має бути сплановано у рамках круїзу, враховуючи особливості клієнтури, 

регіону та судна, на якому буде здійснюватися круїз.  

Одним з найефективніших інструментів статистики є кластерний 

аналіз. Це  багатовимірна статистична процедура, що виконує збір даних, що 

містять інформацію про вибірку об'єктів, і потім впорядковує об'єкти в 

порівняно однорідні групи. Отже, необхідно проаналізувати вибірку об’єктів 

за певними ознаками і сформувати висновок із цього аналізу. Такий метод 

можна застосувати до сукупності портів у певному регіоні, якщо правильно 

обрати тип вхідних даних. Це можуть бути будь які ознаки, що представлені 

набором характеристик об’єкті (їх можна представити у числовій або 

нечисловій формі). Також у якості вхідних даних виступають математичні 

матриці: наприклад, застосувавши матрицю відстаней між об’єктами (у 

нашому випадку портами), можна правильно розподілити послідовність 

заходів круїзного судна у порти, утворивши таким чином певну ротацію, що 

ляже в основу для маршруту круїзу.   

Ієрархічний кластерний аналіз – це сукупність алгоритмів 

упорядкування даних, спрямованих на створення ієрархії (дерева) вкладених 

кластерів. Алгоритми ієрархічної кластеризації припускають, що аналізована 

множина об'єктів характеризується певним ступенем зв'язності (об’єкти 

мають спільні ознаки та характеристики). 

Графічно зручно зобразити результати аналізу у вигляді дендрограми - 

тобто граф без циклів побудований за матриці заходів близькості. 

Дендрограма дозволяє зобразити взаємні зв'язки між об'єктами з заданого 

переліку. Для створення дендрограми потрібно матриця подібності (чи 

відмінності), яка визначає рівень спорідненості між парами об'єктів. 

 
УДК: 656.073.44 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ 
ПРЕПАРАТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСІВ 

СПОСТЕРЕЖЕНЯ ЗА ВАНТАЖЕМ 
 

Т.М. Яндієв, Н.А. Кіселар, 
к.т.н., доцент О.Л. Дрожжин 

Одеський національний морський університет 
 

У даній роботі було досліджено використання технології ‘ZIMonitor’ 

для перевезення фармацевтичних та лікарських засобів у контейнерах. 

Технологія вважається перспективною і унікальною, оскільки перевезення 

фармацевтичних вантажів потребує постійного контролю та моніторингу над 

температурою та вологістю всередині контейнеру. Сервіс ‘ZIMonitor’ 

дозволяє відправнику слідкувати за станом свого вантажу, бачити поточне 
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місце розташування контейнеру та отримувати повідомлення, якщо було 

виявлене несанкціоноване відкриття дверей контейнеру. 

З цією метою нами був проведений аналіз щодо змін властивостей 

фармацевтичних препаратів під час перевезення у контейнерах за 

технологією ‘ZIMonitor’ в рейсі Pusan-Haifa, який забезпечується сервісом: 

Sirius Line (ZAS) (т/х Maersk Houston Voyage, рейс 4; 15.11-12.02.2020). Було 

детально вивчено умови експлуатації таких контейнерів. На основі 

експериментів були побудовані моделі ефективного завантаження 

фармацевтичними препаратами, що забезпечують ефективне та безпечне 

розташування вантажу (на прикладі контейнеру типу RH40, ZCSU5878030). 

На підставі отриманих даних був проведений детальний аналіз 

організації інтремодального перевезення за напрямком Пусан (Корея) – 

Хайфа (Ізраїль). Аналіз був побудований на базі наступних даних: 

моніторингу температури і вологості всередині контейнерного обладнання, 

сповіщень про включення/вимкнення живлення протягом рейсу, повідомлень 

про несанкціоноване відкриття дверей, GPS-моніторингу (відхилень від 

заявленого розкладу). 

Підсумувавши всі отримані результати і зіставивши їх з сьогоднішніми 

умовами перевезення фармацевтичних та лікарських препаратів, нами були 

вироблені рекомендації, що дозволяють зробити перевезення більш 

економічно обґрунтованим. 

 

УДК 004.414.22 
 

ЗАСОБИ ОПИСУ ПРЕЦЕДЕНТІВ 
 

М.С. Ярмола, 
ст. викладач Н.О. Новікова 

Одеський національний морський університет 
 

Питання засобів опису прецедентів є дуже актуальним, оскільки одна з 

основних проблем нашого часу в області розробки програмних продуктів є 

непорозуміння між замовником, кінцевим користувачем і розробником в 

проектуванні або адаптації існуючій системи; розробник, зіткнувшись зі 

складним завданням, нехтують етапом проектування. Для допомоги 

вирішення цього питання була розроблена  уніфікована мова моделювання 

(UML), якою можливо описати варіант використання (прецедент) та 

побудувати діаграму прецедентів.  

Варіант використання (use case) – в розробці програмного забезпечення 

та системному проектуванні - це опис поведінки системи, як вона відповідає 

на зовнішні запити. 

Існує "діаграма варіантів використання в UML", яка відображає 

відносини між акторами (діючими особами) і прецедентами, і є складовою 

частиною моделі прецедентів, що дозволяє описати систему на 

концептуальному рівні. 

https://www.zim.com/schedules/schedule-by-vessel?vesselcode=NA2&voyageno=7
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Діаграма прецедентів є графом, що складається з множини акторів, 

прецедентів (варіантів використання) обмежених границею системи 

(прямокутник), асоціацій між акторами та прецедентами, відношень серед 

прецедентів, та відношень узагальнення між акторами. Діаграми прецедентів 

відображають елементи моделі варіантів використання. Суть даної діаграми 

полягає в наступному: проектована система представляється у вигляді 

множини сутностей чи акторів, що взаємодіють із системою за допомогою 

так званих варіантів використання. Варіант використання (use case) 

використовують для описання послуг, які система надає актору.  

У мові UML є кілька стандартних видів відношень між акторами і 

варіантами використання: 

• асоціації (association relationship) 

• включення (include relationship) 

• розширення (extend relationship) 

• узагальнення (generalization relationship) 

Діаграми прецедентів мають велике значення для візуалізації, 

специфікації і документування поведінки елементу. Вони полегшують 

розуміння систем, підсистем або класів, представляючи погляд ззовні на те, 

як ці елементи можуть бути використані у відповідному контексті. Крім того, 

такі діаграми важливі для тестування систем в процесі прямого проектування 

і для розуміння їх внутрішнього устрою при зворотному проектуванні. 
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У даній роботі досліджено існуючі підходи до трактування сутності 

поняття «соціальний медіа маркетинг». Досліджено основні тенденції 

використання соціального медіа маркетингу. Надано демографічні дані 

різних соціальних платформ.  

Маркетинг в соціальних мережах (англ. Social Media Marketing, SMM) - 

інструмент інтернет-маркетингу по залученню споживачів через соціальні 

мережі. Суть SMM просування полягає в присутності компанії в соціальних 

мережах, в її участі в житті користувачів.  Адже соціальні мережі дають 

можливість спілкуватися зі споживачами в неформальній обстановці на різні 

теми. Головна мета - це розробка якісного контенту, яким користувачі 

захочуть ділитися, а, відповідно, і поширювати його самостійно. 

Види контенту SMM: 

• Комерційний - фактично реклама товарів або послуг.  Саме в цьому 

форматі варто розповідати про себе, про те, що і як робиться, 
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мотивувати підписатися, зателефонувати або зв'язатися будь-яким 

іншим способом. Також в комерційних постах варто використо-

вувати заклики до дії: підпишись, подзвони, купи і т.п. 

• Інформаційний контент: корисні статті, новини, лайфхаки.  Сюди ж 

можна віднести вебінари, переклади статей та іншої приносить 

практичну користь користувачам контент.  До інформаційного 

також можна віднести новини компанії і новини галузі, вакансії. 

• Розважальний контент - все, що може розважити і розвеселити 

користувачів.  Історії, цитати, загадки. 

• Інтерактивний контент - це повідомлення, які мотивують на 

спілкування з користувачами. Опитування, чати, пропозиції щодо 

поліпшення товару або послуги. Будь-контент, який мотивує 

користувача до початку спілкування з компанією або один з одним. 

Призначений для користувача контент - це те, що виробляють самі 

користувачі: відгуки про продукт, огляди товару, відеоогляди покупок і т.д.   

Соціальні мережі (Social Media) - один з найефективніших способів 

розширення охоплення, підключення до своєї цільової аудиторії і розвитку 

бізнесу.  Однак поряд з усіма іншими каналами вхідного маркетингу (Inbound 

Marketing) соціальні медіа невпинно змінюються. 

На початок 2020 року можна виділити кілька найбільш популярних 

мереж з великим об'ємом рекламної аудиторії в світі: Facebook,YouTube,  

Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, Pinterest. 

Перш ніж увійти в світ соціальних медіа бренду потрібно визначити, 

яка платформа підходить найкраще для нього. Twitter популярніший серед 

користувачів від 25 до 34 років - 50% бази мережі.  Twitter також в міру 

популярний для користувачів від 34 до 44 років, понад дві третини 

користувачів-жінки. Facebook продовжує лідирувати в світі соціальних медіа.  

Тут знаходиться дві третини дорослого населення світу.  На відміну від 

Twitter тут більше чоловіків. Instagram особливо популярний для користу-

вачів до 18 років і велика частина аудиторії - жіноча.  У Pinterest 41% 

користувачів жінки і вікова аудиторія від 18 до 49 років.  У Snapchat трохи 

інша ситуація, мережою користується однакова кількість жінок і чоловіків, 

віком від 13 до 29 років.  Мінімум 90% людей у віці від 18 до 44 років 

заходять на YouTube.  TikTok сягнув понад 500 мільйонів користувачів з 150 

країн.  У Китаї, де програма має найбільшу популярність, 60% користувачів у 

віковому діапазоні 25-44 роки, а за межами Китаю 43% користувачів старше 

24 років. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що робота з соціальними 

мережами - на даний момент ефективний спосіб просування товару, послуги 

або інформації.  Згодом, маркетинг в соціальних мережах (SMM) поступово 

замінить маркетинг в цілому. Не буде потреби рекламувати товари або 

послуги на телебаченні, тому що увесь розважальний контент (аудіо, відео, 

текст, візуалізація) буде відбуватися в інтернеті, а особливо - в соціальних 

мережах. В майбутньому, соціальні мережі на 100% поглинуть інші марке-

тингові канали та стануть синонімом до слова «маркетинг». 
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