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ПЕРЕДМОВА

У Національному лісотехнічному університеті України організована
творча робота студентів з найбільш актуальної наукової та виробничої
тематики. Важливими заходами з активізації студентської наукової роботи є
студентські науково-практичні конференції університетського, регіонального та
всеукраїнського рівня. Цього року ці заходи мають вигляд дистанційних
інтернет-конференцій з природничих, технічних та гуманітарних наук.
За підсумками науково-дослідної роботи студентів за 2021 рік в
університеті проводилася щорічна студентська науково-технічна конференція,
у якій взяли участь не лише студенти НЛТУ України, але й інших закладів
вищої освіти. Конференція проводилась у секціях:
➢
ведення лісового, мисливського і садово-паркового господарства;
➢
екологія та охорона навколишнього середовища;
➢
економіка, і облік на підприємствах лісового комплексу;
➢
менеджмент підприємств лісопромислового комплексу;
➢
деревооброблювальні технології;
➢
іноземні мови;
➢
компʼютерні науки;
➢
технологія, обладнання та інструменти лісопромислового
комплексу;
➢
соціально-гуманітарні дисципліни;
➢
інженерна графіка;
➢
дизайн.
На засіданнях секцій цьогоріч було заслухано 187 доповідей студентів,
аспірантів та слухачів Малої лісової академії, з яких 141 представлено для
публікації у збірнику, а 27 визнано кращими та відзначено грошовими
винагородами, грамотами і цінними подарунками.
Голова – проректор з наукової роботи НЛТУ України Василь ЛАВНИЙ
Науковий керівник НТС НЛТУ України – доцент Неля ЛУКʼЯНЧУК
Голова НТС НЛТУ України – доцент Ольга МОКРИЦЬКА
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MAKING A POSITIVE IMPACT: HOW TECH IS HELPING US RESTORE PLANET
EARTH
The planet is in jeopardy. Humans are both causing and contending with deforestation,
ocean acidification, and climbing temperatures, to name a few of our less-than-benign legacies.
The environment is a mess: out-of-control wildfires, deforestation, the destruction of coral
reefs, pollution. Can technology help reverse climate change and the environmental damage done
by our ancestors? Unlike the industrial revolution, technological advancements are no longer
primarily powered by steam, iron, and coal mines. Instead, new technologies have led to more
sustainable methodologies, better stewardship of our natural resources, and conversion to solar and
renewable energy sources. And these have been shown to have an enormous positive impact on the
environment.
The following examples show how a wide range of technological advancements that are
having a lasting positive impact – from small projects that focus on addressing a specific
environmental problem, to large scales initiatives being rolled out on a global scale.
Solar glass. What if every window in a skyscraper could generate energy? That's the
promise of solar glass, an emerging technology that's getting a lot of buzz in design and
sustainability circles. Just like it sounds, solar glass is suitably transparent window material but also
captures the sun's energy and converts it into electricity.
The big hurdle has been efficiency. High-performance solar cells can achieve 25%
efficiency or greater, but maintaining transparency means sacrificing the efficiency with which light
is converted into electricity. But a University of Michigan team is developing a solar glass product
that offers 15% efficiency and climbing while letting a full 50% of light pass through.
Graphene. Stronger than steel, thinner than paper, more conductive than copper, graphene
is truly a miracle material—and until recently a completely theoretical one. Graphene is an ultrathin layer of graphite that was first discovered in 2004 at the University of Manchester. It is now the
subject of intense research and speculation, with many predicting it will be next in line after bronze,
iron, steel, and silicon in promulgating the cultural and technological evolution of our species.
A mere one-atom thick, graphene is flexible, transparent, and highly conductive, making it
suitable to a huge range of planet-healing applications. These include water filtration,
superconductors capable of transferring energy across vast distances with minimal loss, and
photovoltaic uses, to name a few. By vastly increasing efficiencies over current materials, graphene
may prove to be a cornerstone in our green rebirth.
Plant-based plastic. We have to put an end to single-use plastics. But the problem is deeprooted and deeply ingrained in our consumption economy.
Plant-based plastics that biodegrade are one palatable solution, as they could, in theory,
replace many of the plastic products already in circulation. An Indonesian company called Avani
Eco has been making bio-plastic out of cassava since 2014. Like fake meat and solar glass, this
should become a booming sector in the years ahead. But beware: Not all bioplastics biodegrade, and
the merit of some production techniques is debated. Part of becoming a responsible consumer in the
next decade will be knowing the life cycle of the products we choose to buy, from creation to
entropy.
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Fake meat. Dear carnivores, I have good news and bad news. First the bad: Meat
production is absolutely atrocious for the planet. In 2017, more than 15,000 world scientists signed
a Warning to Humanity calling for, among other things, drastically diminishing our per capita
consumption of meat. One issue is land use. The production of beef relies on 164 square meters of
grazing land per 100 grams of meat and is one of the major causes of deforestation leading to
unprecedented carbon release into the atmosphere. The Food and Agriculture Organization believes
livestock accounts for about 14.5% of anthropogenic greenhouse gas emissions. Animals also use
huge amounts of freshwater while the contaminated runoff from industrial livestock operations
pollutes local waterways.
The good news? Fake meat is finally good. Really good. Companies like Beyond Meat and
Impossible Foods are delivering delicious alternatives to meat that stand as pretty decent substitutes
for the real thing. As much as the technological achievement and advanced food science, the real
triumph of these companies is that they've made fake meat culturally hip.
Environmental sensors. To heal the planet, we need to measure it. Distributed sensors are
one of the unsung technologies allowing that to happen, and the continued spread of the networked
sensor environment will be one of the undergirding technologies behind nearly every sustainability
effort imaginable.
Networked sensors as small as a dime are already monitoring air and water quality,
identifying pollutants, tracking acidification, and capturing real-time data on phenomena that are
crucial to our social and economic wellbeing. Wearable air quality sensors are on their way, and
localized sensor networks monitoring energy and water usage in buildings are cutting down on
waste. The further proliferation of these sensors will dramatically impact the way we live.
Smart grids. The way our power infrastructure -- collectively known as the grid -- works
now is a troubling holdover from the 19th and 20th centuries. Power production is still largely
centralized and distributed downstream, eventually reaching end users. The problem is that these
grids are highly sensitive to fluctuations in usage and output. To make them work reliably, they
demand an overproduction of energy. They're prone to attack, and they tend to rely on pollutionemitting energy sources.
Smart grids are already being rolled out in testbeds in the US and internationally. The
concept isn't so much a single technology as the deployment of numerous energy, distribution,
networking, automation, and sensing technologies to design a new grid for the 21st century. Smart
grids will enable local production of energy down to the household level, which can be fed back
into the grid upstream. Sensing technology and more accurate prediction models will fine-tune
energy production to avoid overproduction, and better battery technology renewably sourced
energy. The concept even reaches beyond the light socket. As appliances get smarter, the grid may
start to automatically signal them to shut off to conserve power. All of this could add up to a huge
change in how our power infrastructure functions. According to a study by the Electric Power
Research Institute, by 2030, Smart Grid technologies might help us reduce carbon emissions by
58% compared to levels from ten years ago.
Carbone capture. There's too much carbon dioxide in the air, and it's warming our planet.
What if we could capture and sequester it?
That's the premise of Carbon Capture and Storage (CCS), an emerging class of technologies
that are primed to play an important role in the health of our planet in the decades ahead. According
to the CCS Association, capture technologies allow the separation of carbon dioxide from gases
produced in electricity generation and industrial processes by one of three methods: pre-combustion
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capture, post-combustion capture, and oxyfuel combustion. The carbon is transported by pipeline
and stored in rock formations far below ground.
In 2017, the world's first CO2 capture plant went live in Switzerland. Startups in the US and
Canada have developed carbon capture plants of their own. At scale, the technology could help
reverse one of the most alarming environmental trends of our time.
References:
1. Can technology save life on Earth?:
https://www.weforum.org/agenda/2018/09/can-technology-save-life-on-earth/
2. These 10 technologies are most likely to help save planet Earth:
https://www.zdnet.com/article/10-technologies-most-likely-to-help-save-planet-earth/
3. Making a positive impact: how tech is helping us restore planet earth:
https://www.ericsson.com/en/blog/2021/5/technology-for-good-how-tech-is-helping-us-restoreplanet-earth
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THE POTENTIAL IMPACT OF AI ON SOCIETY
Probably, a lot of people don`t notice the presence of artificial intelligence in their life. But
it doesn’t mean that it`s something distant and is open only for specialists. Entertaining apps, that
allow us become old or change gender, hilarious pictures, animated by a neural network or
programs, that make our voice identical to celebrities - this list of possibilities of self-learning
systems is incomplete. Except of these harmless cases, actually AI can completely change our life
and the order of our society.
There are a lot of spheres of potential influence of AI, but truly significant are: medicine,
labour market, art and culture, and political system.
Medicine. Achievements of AI will allow us to find new medicines quickly and easily, as it
can identify people with the type of illness with about 73% accuracy. Also it will be helpful to
people, that are forced to renew skills of walking because of loss of limbs and get prostheses, that
have built-in “brain” to assist the human. A human factor will be eliminated and surgical precision
will increase greatly, causing better medical care. Therefore, the lifetime will be also increased, but
it means population aging. However, it`s just a fact without any effect because wide automation of
labor requires fewer people.
Labour market. It`s not a novelty anymore, that production automation makes the skills of
current workers unnecessary. But in case of mechanization mostly unskilled workers suffered firing.
As for AI, it has more widely scope of application. Not only factory workers, but also “white
collars” will tend to be substituted by smart machines. There are many examples where AI can
make economic predictions, reports etc. Even artists should think, what they are going to do in the
future, because neural networks can compose pretty good music or make beautiful design.
Therefore there is a big social problem when millions of people just in one moment will lose their
jobs without any alternative work (don`t forget, that unskilled jobs are also occupied by robots).
And there will be a high risk of social unrest.
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Art and culture. Many people say “a heartless machine can not compose a music or paint a
picture”. But actually they can. A lot of machines successfully pass the Turing test in art area, that
means you can not be sure, that the output of the computer is really made by algorithm. Therefore,
there is a prospect that culture and art will cease to be as we know them. The most likely situation
will be when there is a division between areas where there is a reflection of the way that we feel
about ourselves (including the reaction to a new way of thinking about society), and where an
abstract work is done by machine. We should also take into account out the influence of mass
introduction of artificial intelligence on the change of mass worldview, which will be reflected in
material culture
Political system. We used to think that a manager`s job isn`t also a machine`s subject.
However, decision-making is precisely the task of artificial intelligence. Therefore, the idea of
replacing politicians with AI is not unrealistic. In addition to dangers such as failures, making
erroneous decisions, paralyzing the system, and resulting in political unrest, disputes over the
legitimacy of "robotic" power, the idea is a panacea for corruption, limited human thinking, slow
and cumbersome hierarchy, and bureaucracy.
The problems listed above can significantly change our society in a negative sense. Thus, we
should take next actions:
To entrust artificial intelligence to perform complex medical operations and allow it to
replace pharmacists, family physicians, and other physicians requires a firm assurance that its
reliability is an order of magnitude higher than the likelihood of human error.
To solve the problem of employment, it is necessary to take measures in two directions: to
bring to people's attention the need to constantly learn something new, as well as to assist and help
in the rapid change of profession. This is quite a difficult task, so you need to implement this
approach to learning as soon as possible from the youngest grades. Unconditional income payments
are a very controversial idea. On the one hand, we will have an abundance of cheap goods produced
by automated production, so providing basic necessities will not be expensive. On the other hand,
income that does not require efforts, greatly slows down development and demotivates those who
are still working.
In case of art, the most logical solution would be to indicate whether the work of art was
created by artificial intelligence, because not everyone wants to perceive music or paintings simply
as beautiful works, but more secretly see it as the author's experience. Other problems are rather
ideological, so they do not require special regulation.
The most difficult issue is the introduction of artificial intelligence in government. Changing
the system can dramatically change society and is very dangerous. Therefore, at the moment we can
only talk about the auxiliary function of artificial intelligence in the context of politics.

1.
2.
3.

4.

References:
Turing Test [Electronic resource]. – Access mode: https://searchenterpriseai.
techtarget.com/definition/Turing-test
Computers Can Spot the Difference Between Healthy Brains and Those with Dissociative
Identity Disorder https://neurosciencenews.com/ai-did-brain-10312/
AI-Powered Analytics: Company Reports Can Now Write Themselves //
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ДИНАМІКА РАДІАЛЬНОГО ПРИРОСТУ ДЕРЕВИНИ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В
УМОВАХ ДП "ДУБЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Лісові екосистеми України і, зокрема, соснові насадження Малого Полісся в даний час
отримують значний техногенний та антропогенний вплив. Беручи до уваги низьку
біологічну продуктивність і слабку здатність до самоочищення соснових деревостанів,
вивчення стану сосни звичайної, як основної лісотвірної породи в регіоні, має велике
значення. Вивчення таких біоіндикаторів як ширина річного кільця і щільність деревини
поряд з методами їх визначення, включає і питання мінливості цих показників під впливом
еколого-географічних, лісівничих та інших чинників.
Метою нашої роботи було встановити вплив особливостей формування радіального
приросту сосни звичайної в умовах ДП "Дубенське лісове господарство".
У ДП "Дубенське лісове господарство" соснові деревостани займають 14882,5 га
(65,3% від загальної площі). Загальний запас сосни в цих деревостанах становить 4335,41
тис. м3. Для соснових лісів підприємства характерне переважання середньовікових та
пристигаючих деревостанів (63 % від загальної площі), найменша площа становить стиглих і
перестійних насаджень, а також молодняків І класу (рис. 1).

Рис. 1. Розподіл соснових деревостанів за класами віку, бонітетом, повнотою та
кількістю одиниць у складі
Значну частину соснових деревостанів становлять середньовікові насадження (63%), як
за площею так і запасом, що є високим показником порівняно з іншими лісотвірними видами
у регіоні. Середній бонітет соснових деревостанів становить І,7. За класами бонітету
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найбільшу площу займають деревостани І та ІІ бонітету площа яких становить відповідно
33 % та 53 % від загальної площі соснових лісостанів. Площа деревостанів 1b, 1a, ІV
бонітетів є незначною. Середня відносна повнота деревостанів з участю сосни звичайної
становить 0,75.
Лісівничо-таксаційна характеристика деревостану на пробних площах наведена в табл.,
а їх місцезнаходження наведено на рис. 2. У польових умовах було закладено дві пробні
площі із загальною кількістю дерев сосни звичайної не менше 200 шт. у найбільш
розповсюджених типах лісу Смизького лісництва – свіжому та вологому грабово-дубовососновому сугруді. Закладання пробних площ здійснювали у відповідності до таксаційних
методик прямокутної форми розміром 40 на 60 м на пробній площі №1 та 50 на 60 м на ПП
№2 (табл.).
Таблиця.
Лісівничо-таксаційні показники деревостану на пробних площах
№
Площа, Площа
Кв./вид.
Склад
ПП
га
ПП, га
1

65/1

27,0

0,6

2

86/14

2,0

0,5

Повнота Середні
Індекс
Запас,
Вік,
тип
Бонітет абс.
3
років
відн. D,см H,м м /га
2
лісу
м /га

9Сз1Дз С3-гдС

65

Iа

37,3 0,80 28,3 25,5 410

10Сз С2- гдС 89

I

31,8 0,70 30,1 25,3 380

Рис. 2. Місцезнаходження пробних площі 1 та 2
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Модельні дерева підбирали із різних ступенів товщини таким чином, щоб пропорційно
представити діапазон дерев класів росту за Крафтом. Дерева мали добрий стан стовбура,
тобто без ознак загнивання, пошкодження шкідниками тощо. Досліджувані моделі дерев на
пробній площі №1 за діаметром дерева змінюється від 25,4 до 42,5 см, за висотою від 25,5 до
29,5 м., а на пробній площі №2 від 22,4 до 41,5 см та від 25,5 до 29,5 м відповідно. Таким
чином, вибіркою охопленні різні за товщиною і висотою моделі, які відносяться до трьох
класів росту за Крафтом. З кожної моделі на висоті 1,3 м стовбура брали висічки за
допомогою бурава Пресслера. На відшліфованих кернах ширину річних кілець вимірювали з
використанням приладу LINTAB у лабораторії дендрохронології каф. лісівництва НЛТУ
України. Для аналізу даних відбирали керни, для яких було встановлено явно виражені
біологічні тренди. Було відібрано 27 вікових кернів, виконано більше 240 вимірювань
ширини зони пізніх трахеїд і ширини річного радіального приросту та 27 визначень
щільності деревини при стандартизованій вологості. Для обробки польових матеріалів
використано програмне забезпечення TSAP та EXEL.
Сосна у вологому суборі має добрі умови росту і розвитку, оскільки вологість та
трофність ґрунту оптимальні. Таким чином, ці умови дають високі прирости річного шару як в
молодому, так і в старшому віці. Однак, диференціація приросту залежить від температури і
кількості вологи конкретного року. Так у роки із великою кількістю опадів спостерігається
висока амплітуда і висока синхронність приростів окремих дерев на пробних площах. Зокрема,
на ПП1 у типі лісу С3-гдС роки із високим річним приростом були у 1950, 1957, 1961, 1965,
1969, 1974, 1978, 1988-1990, 1997, 2006-07, 2018 роках. Прирости деревини із низькою
амплітудою були у 1950-52, 1958, 1962-64, 1967, 1971, 1976, 1980-86, 1996, 1999-2000, 2003,
2012-15 роках. Слід зауважити, що коливання приросту є неоднаковою також для різних класів
росту дерев (рис. 3).

Рис. 3. Радіальний річний приріст модельних дерев на ПП 1
У типі лісу С2-гдС Смизького лісництва сосна звичайна більш чутливо реагує на
переміну режиму вологи у ґрунті (рис. 4).
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Рис.4. Радіальний річний приріст модельних дерев ПП 2
Радіальний річний приріст модельних дерев залежить від умов кожного року, які
однаково впливають на всі дерева у межах пробної площі, коливання приросту є майже
синхронним. Таким чином, можна відмітити роки зі значним зростанням ширини річного
кільця дерев. Це 1945, 1949, 1957, 1961, 1965, 1972, 1974, 1982-3, 1990. 2002, 2007. І навпаки,
у 1947, 1952, 1963-64, 1976, 1979, 1984-86, 1992, 1996, 2003, 2005-06,2010-11, 2016 роках слід
відзначити значне зниження приросту деревини. Хоча ці прирости у різних дерев різняться
за величинами, але вони відбуваються в ті ж роки, тобто синхронно. Таким чином, приріст
сосни сформований у тісній залежності від екологічних факторів.
Таким чином, у типі лісу С2-гдС радіальний приріст деревини сосни звичайною
більшою мірою залежить від умов зволоження та температурного режиму. Отже, в цьому
гігротопі тісніша, ніж у вологому, екологічна зумовленість коливань приросту до зовнішніх
по відношенню до окремого дерева змін. Отримані закономірності мінливості властивостей
деревини сосни можуть бути використані при розробці системи лісогосподарських заходів
щодо формування деревостанів з деревиною певної якості, і в розробці регіональних
сортиментних таблиць.
Список використаних джерел:
1. Коліщук В. Г. Дендрохронологія сосни і дуба останнього тисячоліття на території
України. Наук. Вісник УкрДЛТУ. Вип. 13.1 Львів : УкрДЛТУ, 2003 . С. 7-16.
2. Ловелиус Н. В., Грицан Ю. И. Лесные экосистемы Украины и тепловлагообеспеченность. Санкт-Петербург : Петровская академия наук и искусств, 1998. 336 с.
3. Русаленко А. И. Годичный прирост деревьев и влагообеспеченность Минск :
Наука и техника, 1986. 238 с.
4. Мельник В. В., Зборовська О. В. Радіальний приріст сосни звичайної у
насадженнях Житомирського Полісся, в яких рубки догляду за лісом не проводять з часу
аварії на ЧАЕС. Науковий вісник НЛТУ України. 2018, т. 28, № 8. С. 65-69.
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РЕЗУЛЬТАТИ ОБЛІКУ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТЕВОЇ І ВІКОВОЇ
СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЇ ОЛЕНЯ ЛІСОВОГО В УГІДДЯХ ДП «ЯСІНЯНСЬКЕ
ЛМГ»
Олень лісовий [благородний] (Cervus elaphus L., 1758) – найбільша тварина роду. Довжина
тіла 160-250 см, довжина хвоста – 12-15 см, висота в холці – 120-160 см, маса – 95-250 кг.
Статевий диморфізм проявляється більшими розмірами і масою самців, у порівнянні з
самицями. Максимальної маси тіла самці досягають у віці 8-10 років, а самиці – в 7-9 років.
Кремезне тіло має стрункі високі ноги. Морда конусоподібна. Хвіст виразно помітний.
Обриси тіла міняються з віком, що простежується за поставою (рис. 1).
Самець має великі гіллясті роги з
численними пасинками (близько 20) маса
яких сягає 13 (15 і більше) кг. Повністю
сформовані постійні зуби олень має на
третьому році життя. Вік добутого оленя
визначають за ступенем стирання зубів та за
допомогою інших методів. Забарвлення
спинної частини одноманітне, рудуватобуре, без світлих плям, взимку сіре. Волосся
літнього вбрання коротке, а зимового –
майже в два рази довше й густіше. Світла
пляма на задній частині тулуба (“дзеркало”)
влітку іржавого кольору, а взимку білого з
іржавим відтінком. На внутрішньому боці
задніх лап, нижче пʼятки помітні пучки
довшого волосся. Старші олені линяють в
квітні,
решта
в
травні.
Особини
недостатньої кондиції линяють в червні.
Зимове волосся починає розвиватися у
вересні і впродовж жовтня відбувається
Рис. 1 Постава самців і самиць оленя
заміна літнього вбрання на зимове.
лісового
Активний як вдень, так і вночі, проте за
відсутності чинника непокоєння найактивніший вдень. Максимальна тривалість життя 20
років, середня – 5-6 років. Вороги – вовк, рись і ведмідь. Значної шкоди популяції виду
завдає браконьєрство (Делеган, 2005).
Олень лісовий – цінний мисливський звір, має смачне мʼясо і високоякісну шкіру. В умовах
України на нього полюють лише за ліцензійним дозволом. Роги вважаються цінним трофеєм,
а скинуті – використовуються на різні вироби (Делеган, Мазепа, Хоєцький, 2018).
Дані про відносну чисельність звірів одержують в результаті проведення обліку на пробних
площах, смугах, маршрутах, тобто не на всій площі господарства, а на її частині. При цьому
абсолютні дані обліку на пробних площах, смугах та маршрутах екстраполюються на всю
площу угідь господарства чи району.
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При маршрутному обліку враховується кількість пересічених маршрутом слідів на одиницю
довжини маршруту, за яку приймають 10 км. Цьому обліку підлягають тільки сліди
останньої доби.
В перший день проходять маршрут і затирають всі сліди, які зустрілись, тобто
встановлюють, які сліди на завтра будуть старими. На другий день той самий маршрут
проходять повторно і підраховують тільки свіжі сліди звірів. Картування слідів проводиться
також на маршрутах. Облік приурочується до зимового сезону (грудень-лютий). В короткий
зимовий день довжина маршруту для одного обліковця не повинна перевищувати 10-15 км.
Вибір для обліку маршрутів має вирішальне значення для одержання достовірних даних.
Відомо, що після першого снігу далеко не всі звірі покидають денні затишні місця і тому не
залишають слідів. Подібне спостерігається під час глибокого снігу (більше 40 см). Облік за
таких умов приведе до заниження показників чисельності тварин в порівнянні з їх
фактичною кількістю. Рекомендується проводити облік після доброї пороші, з глибиною
снігового покриття не більше 5-10 см. Зручно вести облік під час відлиги, коли тварини
більш активні, а їх сліди чітко відбиваються на снігу. Щоб за результатами маршрутного
обліку слідів отримати дані про щільність населення оленя лісового в угіддях користуються
формулою 1.
Маршрутний облік може застосовуватися у комбінації з методом шумового прогону та
картування слідів. В такому випадку в день прогону підраховують одночасно, кількість
слідів на маршрутах, закладених із розрахунку 10 км на кожних 4-5 тисяч гектарів угідь.
Аналогічний підрахунок слідів (картування слідів) проводиться по периметру пробної площі,
де здійснюють прогон. Обробку одержаних даних проводять зо формулою 2. Одержавши
результати на основі даних пробних площ, розраховують загальну чисельність звірів за
формулою 3 (Бондаренко, Делеган, Соловій, Рудишин, 1989; Гром, 2003; Делеган, 2012).
Р=1,57×п/м×d
(1)
Р – щільність населення звірів, число
особин на 1 км2;
1,57 – постійний коефіцієнт;
d – середня довжини добового ходу звіра,
км;
п – число перетинів слідів з маршрутом;
м – довжина маршруту, км.

К=N×E/n
(2)
К – щільність звірів на 1000 га;
N – кількість слідів на 1 км маршруту;
n – кількість слідів на 1 км на пробній
площі;
E – кількість оленів, виявлених прогоном на
пробній площі.

S=K1×П1+К2×П2+К3×П3+...+Кn×Пn
(3)
S – загальна чисельність звірів у господарстві, голів;
К1, К2, К3 ... Кn – щільність звірів на 1 тис. га за даними обліку на кожній пробній площі та
маршруті, голів;
П1, П2, П3 ... Пn – площа типу угідь, для яких проводився облік на пробних площах та
маршрутах, тис. га.
Результати обліків оленя лісового проведених нами спільно з працівниками ДП «Ясінянське
лісомисливське господарство» згідно прийнятих методів наводяться в табл. 1.
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5
6
6
6
3
3
29

9
7
10
6
5
4
41

старі

дорослі

молоді

1
1
1
1
4

14
12
13
12
9
9
69

старі

3
4
3
4
2
16

старі

дорослі

молоді
7
7
6
6
1
1
28

дорослі

39
38
41
34
22
18
192

молоді

1
2
3
4
5
6
Разом

Загальна
чисельність,
особин

№ за/п
єгерського
обходу

Таблиця 1. Результати обліку чисельності та визначення статевої і вікової структури
популяції оленя лісового
В тому числі, особин
стать не
самці
самиці
визначена

1
1
2

1
1
2

1
1

Як видно з табл. 1, на території ДП «Ясінянське лісомисливське господарство» обліковано
192 особин оленя лісового, у тому числі самців – 48 і самиць – 139,0 крім того у 5 особин
стать не визначена. Співвідношення статей становить 1:2,9, коефіцієнт статевої структури –
0,34, а це може негативно позначитися на прирості популяції. Така статева структура
популяцій оленя лісового свідчить про недосконале планування використання мисливських
тварин, мала кількість цьогорічок може бути спричинена також наявністю значної кількості
хижаків, або бродячих собак. Все це вимагає більш ретельного, науково обґрунтованого
підходу до ведення мисливського господарства на оленя в умовах ДП «Ясінянське
лісомисливське господарство», де є відносно сприятливі природно кліматичні умови. У
віковій структурі популяції оленя лісового серед самців переважають молоді особини, яких в
1,8 рази більше, ніж дорослих і в 7 разів більше, ніж старих. Наведені дані свідчать про
суттєве порушення вікової структури популяції, що, ймовірно, зумовлено надмірним
добуванням трофейних особин самців. Є всі підстави стверджувати, що частина популяції,
зокрема стосовно самців надмірно омолоджена. У другій частині популяції, серед самиць
мають місце діаметрально протилежні тенденції – надмірне старіння, що зумовлено
недостатнім вилученням самиць у процесі полювання. Як видно з табл. поміж 139 самицями
переважають старі особини, яких є 49,6%, друге місце посідають дорослі особини – 29,5%, а
третє – молоді особини – 20,9%.
Таким чином нами виявлені суттєві порушення вікової та статевої структури популяції оленя
лісового, які можуть істотно стримувати її приріст, продуктивність і в кінцевому результаті
ефективність охорони, відтворення та раціонального використання.
Список використаних джерел:
1. Бондаренко В.Д., Делеган І.В., Соловій І.П., Рудишин М.П. (1989). Облік диких
тварин : практичні рекомендації. Львів: УкрДЛТУ.
2. Гром М.М. (2003). Впорядкування мисливських угідь : Навчальний посібник. Львів:
УкрДЛТУ.
3. Делеган І. (2012). Особливості визначення віку окремих видів оленеподібних у
процесі їх обліку. Праці Теріологічної Школи(11), сс. 6-12. Отримано з
http://www.terioshkola.org.ua/library/pts11-diagn/pts11-11-delehan-cervidae.pdf
4. Делеган І.В., Делеган І.І., Делеган І.І. (2005). Біологія лісових птахів і звірів :
навчальний посібник. (І.В. Делеган, Ред.) Львів: Поллі.
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6. Закарпатське обласне управління лісового і мисливського господарства. (2021). ДП
«Ясінянське лісомисливське господарство». Отримано з Закарпатське обласне
управління лісового і мисливського господарства: http://zakarpatlis.gov.ua/portfolioitem/dp-yasinyanske-lisomyslyvske-hospodarstvo/#sthash.2XqCvMGf.dpuf
Лазір М.І. – ст. гр. ЛГ-61м, Шарга В.Ф. – ст. гр. ЛГз-51 ННІ ЛСПГ
Науковий керівник – канд. с.-г. наук, доцент Делеган І.І.
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
ДИНАМІКА ЗМІНИ ЧИСЕЛЬНОСТІ МИСЛИВСЬКИХ ВИДІВ ТВАРИН
В ДП «МІЖГІРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
Мисливське господарство, як одна із форм природокористування, процвітає у США, Канаді,
Німеччині, Франції, Великобританії, країнах Скандинавії – тобто в державах з інтенсивними
промисловістю та сільським господарством, розвинутим транспортом, енергетикою і
високою щільністю населення людей. Більше того, у розвинутих країнах світу кількість
мисливців поступово зростає, водночас зростає і чисельність обʼєктів полювання та обсяги їх
добування (Новіков, 2015; Делеган, 2019).
Державне підприємство «Міжгірське лісове господарство» розташоване на північному сході
середньої частини Закарпаття. Загальна площа мисливського господарства складає 19356 га.
Основними видами для ведення мисливського господарства є: олень лісовий (Cervus elaphus
L. 1758), свиня дика (Sus scrofa L. 1758), сарна європейська (Capreolus capreolus L. 1758),
заєць сірий (Lepus europaeus Pallas. 1778), куниця лісова (Martes martes L. 1758) та куниця
камʼяна (Martes foina (Erxleben, 1777) G. Fischer de Waldheim, 1817). В основу методики
обліку диких тварин покладені напрацювання кафедри лісівництва Національного
лісотехнічного університету України (Бондаренко, Делеган, Соловій, Рудишин, 1989;
Делеган, 2012). Обліки проводили спільно з єгерською службою Міжгірської РО УТМР на
теренах Вучківського лісництва державного підприємства «Міжгірське лісове господарство».
В лютому і вересні 2021 р. було проведено облік основних видів мисливського господарства,
а саме оленя лісового, свині дикої, сарни європейської, зайця сірого, а також лисиці
звичайної, методом шумового прогону з використанням мисливських собак. Обліком було
охоплено пʼять урочищ лісництва: Теплиця, Тростянець, Трісний, Копілашка та Петрівчик.
Сумарна площа прогону становила 1056 га. В процесі обліку, для оленеподібних видів,
зазначали кількість самців, самиць та молодняку кожного виду.
Результати проведених обліків відображені в табл. 1 – 4.
Таблиця 1. Результати обліку оленя лісового
Місце проведення обліку Площа прогону, га
ур. Теплиця
245
ур. Тростянець
255
ур. Трісний
150
ур. Копілашка
206
ур. Петрівчик
200
Всього
1056
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Самці
1
1
1
2
5

Самиці
3
4
1
3
11

Молодняк
2
2
3
2
9

Разом
6
7
5
7
25

З табл. 1 видно, що сумарна кількість облікованих оленів лісових становить 25 особин, з них
5 самців, 11 самиць та 9 молодих особин, стать яких визначити не вдалось. Співвідношення
самців до самиць складає 1 до 2. Розподіл особин оленя за урочищами приблизно
рівномірний від 5 до 7 за винятком урочища Трісний в якому не обліковано жодної особини
оленя лісового.
Таблиця 2. Результати обліку сарни європейської
Місце проведення обліку
Площа прогону, га Самці Самиці Молодняк Разом
ур. Теплиця
245
5
8
3
16
ур. Тростянець
255
5
10
5
20
ур. Трісний
150
6
14
4
24
ур. Копілашка
206
3
5
2
10
ур. Петрівчик
200
4
4
2
10
Всього
1056
23
41
16
80
З табл. 2 видно, що сумарна кількість облікованих сарн європейських становить 80 особин, з
них 23 самці, 41 самиця та 16 молодих особин, стать яких визначити не вдалось.
Співвідношення самців до самиць складає 1 до 2. Розподіл особин сарни за урочищами не
рівномірний, найбільшу чисельність 24 та 20 особин виявлено в урочищах Трісний та
Тростянець, дещо нижчу – 16 особин в урочищі Теплиця, а найнижчу – 10 особин в
урочищах Копілашка та Петрівчик.
Таблиця 3. Результати обліку свині дикої
Місце проведення обліку Площа прогону, га Самці Самиці Молодняк Разом
ур. Теплиця
245
1
2
3
6
ур. Тростянець
255
ур. Трісний
150
ур. Копілашка
206
1
3
2
6
ур. Петрівчик
200
1
1
1
3
Всього
1056
3
6
6
15
З табл. 3 видно, що сумарна кількість облікованих особин свині дикої становить 15 особин, з
них 3 самці, 6 самиць та 6 молодих особин, стать яких визначити не вдалось.
Співвідношення самців до самиць складає 1 до 2. Розподіл особин свині дикої за урочищами
не рівномірний, в урочищах Тростянець та Трісний не обліковано жодної особини свині
дикої.
Таблиця 4. Результати обліку зайця сірого та лисиці звичайної
Площа
Місце проведення обліку
Заєць
Лисиця
прогону, га
ур. Теплиця
245
5
3
ур. Тростянець
255
8
7
ур. Трісний
150
7
7
ур. Копілашка
206
4
ур. Петрівчик
200
5
4
Всього
1056
25
25
З табл. 4 видно, що сумарна кількість облікованих особин зайця сірого становить 25 особин,
тотожною є чисельність і лисиці звичайної. Розподіл особин зайця сірого за урочищами не
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рівномірний, найбільшу чисельність 8 особин виявлено в урочищі Тростянець, найнижчу – 5
особин в урочищах Теплиця та Петрівчик, а в урочищі Копілашка не обліковано жодної
особини зайця сірого. Натомість лисиця звичайна траплялася у всіх урочищах, найбільшу
кількість 7 особин виявлено в урочищах Тростянець і Трісний, по 4 особини в урочищах
Копілашка та Петрівчик і 3 особини в урочищі Теплиця.
Загалом простежуються наслідки кормової міжвидової конкуренції серед оленеподібних,
зокрема в урочищі Трісний, яке порівняно найменше за площею, лише 150 га, виявлено
найвищу чисельність сарни європейської за відсутності оленя лісового та свині дикої.
Чисельність лисиці звичайної корелює з чисельністю зайця сірого.
За результатами аналізу проведених обліків диких тварин в мисливських угіддях ДП
«Міжгірське лісове господарство» та статистичних даних за 2016-2021 рр. (форма 2-тп
«мисливство») мисливська фауна в угіддях господарства представлена 17 видами, в тому
числі 3 види оленеподібних: олень лісовий, сарна європейська та свиня дика; 12 видів
хутрових звірів: заєць русак, вивірка лісова, лисиця звичайна, вовк звичайний, борсук
лісовий, видра річкова, куниця камʼяна, куниця лісова, тхір чорний, кіт лісовий, рись
звичайна, ведмідь бурий; 2 видами пернатої дичини: глушець білодзьобий та орябок лісовий
(табл. 5). Шість видів занесених до Червоної книги України: видра річкова, кіт лісовий, рись
звичайна, ведмідь бурий, глушець білодзьобий, орябок лісовий.
Таблиця 5. Мисливська фауна та її чисельність за роками
Чисельність за роками, особин
Види тварин
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Олень лісовий
56
54
58
62
66
57
Сарна європейська
202
216
234
246
255
257
Свиня дика
118
119
120
90
80
67
Заєць русак
219
210
230
250
271
260
Вивірка лісова
210
210
230
250
270
310
Лисиця звичайна
42
54
44
56
35
55
Вовк звичайний
3
3
3
3
5
5
Борсук лісовий
14
15
16
19
20
22
Видра річкова*
19
7
12
15
17
22
Куниця камʼяна
29
21
27
32
38
53
Куниця лісова
35
27
33
39
47
56
Тхір чорний
16
18
19
20
21
25
Кіт лісовий*
22
13
15
17
19
21
Рись звичайна*
4
4
6
6
8
8
Ведмідь бурий*
3
3
3
4
4
4
Глушець білодзьобий*
15
15
15
15
15
20
Орябок лісовий*
150
180
210
250
280
300
Примітка: * - види тварин, що занесені до Червоної книги України
Зміна чисельності оленеподібних за останні 6 років вказує на плавну динаміку зростання
чисельності оленя лісового на 18% (з 54 до 66 особин) та сарни європейської на 21% (з 202
до 257 особин), натомість чисельність свині дикої за останні три роки зменшилась на 44% (з
120 до 67 особин). Максимальні показники чисельності оленеподібних припадають на 2018
рік, а мінімальні на 2016 рік. Чисельність хутрових звірів у 2021 році зросла на 30% у
порівнянні з 2016 роком. Чисельність зайця збільшилась на 23%, з 201 до 271 особини,
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вивірки на 32%, з 201 до 310 особин, борсука на 36%, з 14 до 22 особин, куниці камʼяної на
60%, з 21 до 53 особин, куниці лісової на 52% зі 27 до 56 особин, тхора чорного на 36% зі 16
до 25 особин. Дещо зросла чисельність вовка з 3 особин до 5. Динаміка зміни чисельності
лисиці описується синусоїдою з амплітудою 11 особин, з мінімальним значенням 35 і
максимальним 56 особин. Спостерігається зростання чисельності хижих мисливських видів
занесених до Червоної книги України, зокрема ведмедя бурого з 3 до 4 особин, рисі
звичайної з 4 до 8 особин. У 2017 році було різке зменшення чисельності видри річкової та
кота лісового до 7 та 13 особин відповідно, в даний час бачимо відновлення популяції цих
видів на рівні показників 2016 року до 22 та 21 особини відповідно.
Зростання чисельності хижаків, в тому числі занесених до Червоної книги України, може
мати негативний вплив на чисельність популяції основних мисливських видів та створювати
проблеми у веденні мисливського господарства (Бондаренко, Делеган, Кьогалмі, Татаринов,
1993).
Мисливська перната дичина в угіддях підприємства представлена двома видами занесеними
до Червоної книги України. Чисельність глушця білодзьобого з 2016 по 2020 роки
залишалась незмінною – 15 особин, цього року обліковано 20 особин, а чисельність орябка
лісового за останні шість років зросла зі 150 до 300 особин.
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МИСЛИВСЬКА ФАУНА В УГІДДЯХ ДП «СТРИЙСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
ТА ЗМІНИ ЇЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ
Державне підприємство «Стрийське лісове господарство» розташоване в південно – східній
частині Львівської області на території Стрийського, Миколаївського та Жидачівського
адміністративних районів. Ліси за своїм призначенням та розміщенням виконують
переважно екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно – гігієнічні, оздоровчі та інші)
функції, мають обмежене експлуатаційне значення. Загальна площа земель лісового фонду
становить 35190 га, з яких вкрита лісовою рослинністю – 32058 га або 91,1% від загальної.
Лісистість (в зоні діяльності підприємства) становить – 23,5%. У породному складі –
переважають насадження дуба звичайного (39,5%) та бука лісового (32,4%). Середній вік
насаджень – 66 років: молодняки становлять 15,6%, середньовікові – 44,8%, пристигаючи –
19,6%, стиглі і перестійні – 20,0%. Одночасно із веденням лісового господарства, охороною
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та захистом лісів, підприємство займається веденням мисливського господарства. Площа
мисливських угідь підприємства становить 9,3 тис. га. У структурі мисливських угідь
переважають лісові угіддя – 81,8%, частка польових складає – 17,6%, водно-болотних – 0,6%.
Територія згідно з лісомисливським районуванням належить до двох лісомисливських зон:
Лісостепової правобережної та Карпатської. У межах Лісостепової правобережної природної
зони, на території Миколаївського адміністративного району розміщені мисливські угіддя на
площі 3312,0 га, що становить 35,7% від їх загальної площі. Переважна більшість цих угідь
представлена лісами – 3013,1 га (91,0%), решта приходиться на нелісові землі. Поміж лісових
угідь за площею домінує тип мисливських угідь листяний ліс – 99,8%, решта приходиться на
змішаний ліс, а серед нелісових земель перевагу мають суходільні луки – 63,0 га (56,2%). У
складі лісових угідь, за віковими групами переважають молодняки другої групи віку та
середньовікові насадження без підросту і підліску – 882,4 га (29,3%), які характеризуються
недостатніми кормовими і захисними властивостями для основних мисливських видів. Кращі
кормові властивості для мисливських тварин, особливо в урожайні роки дуба черешчатого,
мають пристигаючі, стиглі та перестійні насадження з наявністю підросту, підліску (762,6 га)
та без підросту і підліску (276,3 га). Частка молодняків першої групи віку і молодняків другої
групи віку та середньовікових насаджень з наявністю підросту і підліску становить 16,0% і
20,0% відповідно. У межах Карпатської природної зони, на території Стрийського
адміністративного району розміщені мисливські угіддя на площі 5967,2 га, що становить
64,3% від їх загальної площі. Переважна більшість цих угідь представлена лісами – 68,0%,
решта приходиться на нелісові землі. В типологічній структурі лісових угідь переважає тип
мисливських угідь листяний ліс – 93,1%, решта приходиться на змішаний ліс – 4,9% і
хвойний ліс – 2,0%. Серед нелісових земель перевагу мають орні землі – 56,0%. У породному
складі лісів переважають дубові ліси – 55,3%.
Таким чином мисливські угіддя ДП «Стрийське ЛГ» за типологічною структурою, складом і
віковою структурою лісових насаджень сприятливі для ведення господарства на основні
види мисливських тварин (Мисливська фауна, 2021). Проте періодичне, раз в 4-8 років
плодоношення дуба, ведення лісового господарства і багатосніжні зими істотно погіршують
кормові властивості угідь для мисливських тварин, тому необхідно систематично
реалізовувати систему біотехнічних заходів.
За останні девʼять років у мисливських угіддях ДП «Стрийське лісове господарство», було
обліковано 24 види мисливських тварин: лось звичайний (Alces alces Linnaeus, 1758), сарна
[козуля] європейська (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758), свиня дика [кабан] (Sus scrofa
Linnaeus, 1758), заєць сірий [русак] (Lepus europaeus Pallas, 1778), білка [вивірка] звичайна
(Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758), вовк звичайний (Canis lupus Linnaeus, 1758), лис звичайний
[лисиця звичайна] (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758), собака єнотоподібний (Nyctereutes
procyonoides Gray, 1834), борсук звичайний (Meles meles Linnaeus, 1758), куниця лісова
[звичайна] (M. martes Linnaeus, 1758), слуква (Scolopax rusticola Linnaeus 1758), баранець
[бекас] звичайний (Gallinago gallinago Linnaeus, 1758), припутень (Columba palumbus
Linnaeus, 1758), горлиця звичайна (Streptopelia turtur Linnaeus, 1758), куріпка сіра (Perdix
perdix Linnaeus, 1758), перепілка (Coturnix coturnix Linnaeus, 1758), крижень (Anas
platyrhynchos Linnaeus, 1758), чирянка [чирок] велика (Anas querquedula Linnaeus, 1758),
чирянка [чирок] мала (Anas crecca Linnaeus, 1758), нерозень (Anas strepera Linnaeus, 1758),
лебідь-шипун (Cygnus olor Gmelin, 1789), лиска (Fulica atra Linnaeus, 1758), курочка водяна
(Gallinula chloropus Linnaeus, 1758), пірникоза [норець] велика (Podiceps cristatus Linnaeus,
1758) (Делеган, Рошак, 2020).
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Одним із найбільш обʼєктивних показників ефективності ведення мисливського
господарства є динаміка зміни чисельності мисливських тварин. З метою встановлення
показників чисельності основних видів мисливської фауни в угіддях господарства, спільно з
працівниками ДП «Стрийське лісове господарство» та громадськими мисливськими
організаціями було проведено маршрутний облік у комбінації з методом шумового прогону
та картування слідів, з використанням мисливських собак, а також анкетний облік єгерської
служби (Бондаренко, Делеган, Соловій, Рудишин, 1989). Результати аналізу проведених
обліків диких тварин в мисливських угіддях ДП «Стрийське лісове господарство» у 2021 р.
та статистичних даних за 2013-2020 рр. (форма 2-тп «мисливство») представлені в табл. 1.
Таблиця 1. Мисливська фауна та її чисельність за роками
Чисельність за роками, особин
Види тварин
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Лось звичайний
18
17
17
19
18
19
21
Сарна європейська
740
545
427
272
132
126
142
Свиня дика
248
154
107
118
72
71
70
Заєць русак
412
299
197
208
183
166
173
Білка
238
205
141
128
110
112
115
Вовк
2
Лисиця
27
42
24
30
37
54
55
Єнотовидний собака
5
6
4
5
6
5
5
Борсук
17
16
11
12
13
13
13
Куниця лісова
178
116
107
110
110
98
100
Слуква
50
85
50
80
55
60
60
Бекас
300
285
300
290
180
220
220
Припутень
420
260
220
177
230
280
290
Горлиця
450
550
500
300
400
400
400
Сіра куріпка
265
274
250
137
237
Перепілка
69
Крижень
42
180
207
180
162
180
180
Чирянка мала
35
Чирянка велика
34
Нерозень
87
Лебідь
4
Лиска
208
176
176
176
176
160
160
Курочка водяна
80
Норець великий
182
104
102
105
112
105
100
Разом
4036
3383 2844 2347 2235 2069 2104
в т.ч. – оленеподібні
1006
716
551
409
222
216
233
– хутрові звірі
877
684
484
493
461
448
461
– перната дичина
2153
1983 1809 1445 1552 1405 1410

2020
19
134
60
166
106
44
5
16
92
52
160
316
400
218

2021
20
148
24
180
104
62
4
18
85
50
130
277
400
202

189

202

160

152

84
2221
213
429
1579

84
2142
192
453
1497

З табл. 1 видно, що чисельність основних видів мисливських тварин упродовж девʼяти років
невпинно зменшується від найбільшої 1006 особин, в 2013 р., до 192 особини, в 2021 р.,
тобто вона зменшилася в 5,2 рази. Найчисельнішим видом, в угіддях підприємства, серед
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оленеподібних є сарна європейська. Проте чисельність сарни європейської та свині дикої що
року знижується, натомість спостерігаємо тенденцію збільшення чисельності популяції лося
звичайного (рис. 1). Негативна динаміка зміни чисельності оленеподібних з 2013 р. до 2014
р. пояснюється різницею площі мисливських угідь, а з 2014 р. по 2021 р. – обумовлена
низкою чинників, що негативно впливають на ведення мисливського господарства. Схожі
тенденції зміни чисельності й хутрових звірів (рис. 2). Щороку знижується чисельність зайця
сірого. Чисельність куниці лісової останні пʼять років зменшилась на 25 особин,
єнотовидного собаки на 2 особини, натомість зросла чисельність борсука звичайного на 5
особини. За останні роки зросла чисельність лисиці звичайної. Таким чином, результати
досліджень і обчислень дозволяють стверджувати, що мисливське господарство на основні
види мисливських тварин ведеться недостатньо ефективно.

Рис. 1. Динаміка чисельності оленеподібних

Рис. 2. Динаміка чисельності хутрових звірів
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ОБЛІК ЧИСЕЛЬНОСТІ МИСЛИВСЬКИХ ВИДІВ ТВАРИН В ДП
«ВИНОГРАДІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
Мисливське господарство, як галузь народного господарства, враховуючи надзвичайно
велику роль диких тварин в житті суспільства, їх роль в біоценозах та культурно-естетичне
значення, повинне вестися на науково-обґрунтованій основі (Дейнека, Бурмас, 2013; Гузій,
Іванюк, Кусік, Хоєцький, 2017). Відповідно до Закону України «Про мисливське
господарство та полювання», ст. 28 і ст. 30, з метою раціонального використання обʼєктів
тваринного світу, підтримання оптимальної чисельності, забезпечення планомірного
науково-обґрунтованого ведення мисливського господарства – облік мисливських звірів і
птахів, є обовʼязковим для всіх користувачів мисливських угідь. Важливим завданням
ведення мисливського господарства є збереження оптимальної кількості тварин (Делеган,
Чернявський, Фенич, 2007).
Державне підприємство «Виноградівське лісове господарство» розташоване в південній
частині Закарпатської області на території Виноградівського адміністративного району.
Згідно лісомисливського районування відноситься до Карпатської лісомисливської області
(зони). Мисливські угіддя господарства характеризуються середніми захисними та
кормовими властивостями і є придатними для ведення мисливського господарства на сарну
європейську, свиню дику та зайця сірого (Мисливське господарство, 2021). Тримаючи в
експлуатації державний мисливський фонд, мисливське господарство може функціонувати
лише за умови достовірних оперативних даних про ресурси мисливських тварин. Дані про
розмір ресурсів мисливських тварин можна отримати лише шляхом обліків чисельності
конкретних популяцій кожного з видів дичини. Облік мисливських тварин – це отримання
інформації про їх видову, вікову та статеву структуру та про їх розташування на території
мисливських угідь (Делеган, Чернявський, Фенич, 2007; Шпарик, Коляджин, 2020).
Потребуючими ретельного визначення чисельності для мисливського господарства можна
вважати (без врахування видів, що знаходяться на сторінках Червоної книги) такі види: сарна
європейська (Capreolus capreolus L. 1758), свиня дика (Sus scrofa L. 1758), заєць сірий (Lepus
europaeus Pallas. 1778), лисиця звичайна (Vulpes vulpes L. 1758), куниця лісова (Martes martes
L. 1758). В основу методики обліку диких тварин покладені напрацювання кафедри
лісівництва Національного лісотехнічного університету України (Бондаренко, Делеган,
Соловій, Рудишин, 1989; Делеган, 2012) у відповідності до «Настанови з упорядкування
мисливських угідь» затвердженої наказом Держкомлісгоспу України 21.06.2001 р., № 56.
В табл. 1 представлено результати провернених облікових робіт спільно з працівниками
господарства у 2019-2020 рр. та аналізу звітів про облік, добування та розведення
мисливських тварин.
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Таблиця 1. Кількість мисливських тварин та їх добування за 2019-2020 роки
Кількість мисливських тварин / Кількість
Українська та латинська назва
добутих (вилучених) мисливських тварин
виду мисливських тварин
2019
2020
142
166
Оленеподібні
7
4
138
149
Сарна європейська
Capreolus capreolus
7
3
4
17
Свиня дика
Sus scrofa
1
129
136
Хутрові звірі
3
1
29
61
Заєць сірий
Lepus europaeus
46
53
Вивірка звичайна
Sciurus vulgaris
27
4
Лисиця звичайна
Vulpes vulpes
3
1
5
10
Борсук європейський
Meles meles
6
3
Куниця камʼяна
Martes foina
10
2
Куниця лісова
Martes martes
6
3
Кіт лісовий
Felis silvestris
37
60
Перната дичина
37
60
Фазан звичайний
Phasianus colchicus
З табл. 1 видно, що чисельність оленеподібних у 2019 р. становила 142 особини, а в 2020 р. –
166 особин, в тому числі: сарни європейської 138 та 149 особин, свині дикої 4 та 17 особин.
Було добуто: сарни європейської у 2019 р. 7 особин, а в 2020 р. – 4 особини; свині дикої – 1
особина у 2020 р. Чисельність хутрових звірів у 2019 р. становила 129 особини, а в 2020 р. –
136 особин, в тому числі: зайця сірого 29 та 61 ос., вивірки звичайної 46 та 53 ос., лисиці
звичайної 27 та 4 ос., борсука європейського 5 та 10 ос., куниці камʼяної 6 та 3 ос., куниці
лісової 10 та 2 ос., кота лісового 6 та 3 ос. Було добуто 3 особини лисиці звичайної у 2019 р.
та 1 особину у 2020 р. Чисельність пернатої дичини (фазана звичайного) у 2019 р. становила
37 особини, а в 2020 р. – 60 особин. Добування не проводилось.
В результаті облікових робіт проведених у 2021 році на території мисливських угідь
господарства: Затисянське лісництво, кв. 105, 106, 107, загальною площею 347 га та
Виноградівське лісництво, кв. 58, 59, 60, загальною площею 336 га були отримані дані про
чисельність оленеподібних (табл. 2) і хутрових звірів та пернатої дичини (табл. 3) необхідні
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для розрахунків, визначені місця їх концентрації, що в свою чергу необхідно для визначення
обґрунтованого комплексу мисливсько-господарських заходів.
Таблиця 2. Результати обліку оленеподібних видів мисливських тварин
В тому числі:
Вид тварин
Кількість, особин
самці
самиці
молодняк
Затисянське лісництво, кв. 105-107, 347 га.
Сарна європейська
97
22
44
31
Свиня дика
13
1
2
10
Виноградівське лісництво, кв. 58-60, 336 га
Сарна європейська
32
8
12
12
Свиня дика
5
1
4
Разом:
Сарна європейська
129
30
56
43
Свиня дика
18
1
3
14
З табл. 2 видно, що в мисливських угіддях Затисянського лісництва, на площі 347 га, було
обліковано 97 особин сарни європейської, в тому числі: 22 самця, 44 самиці та 31 особину
молодняка. Свині дикої обліковано 13 особин, в тому числі: 1 самець, 2 самиці та 10 особин
молодняка. У Виноградівському лісництві, на площі 336 га, було обліковано 32 особин сарни
європейської, в тому числі: 8 самців, 12 самиць та 12 особин молодняка. Свині дикої
обліковано 5 особин – 1 самицю та 4 особини молодняка. Сумарна чисельність становить:
129 особин сарни європейської, в тому числі: 30 самців, 56 самиць та 43 особини молодняка;
свині дикої – 18 особин, в тому числі: 1 самець, 3 самиці та 14 особин молодняка. Статева
структура популяції сарни європейської виражена співвідношенням 1♂:2♀, а свині дикої –
1♂:3♀.
Таблиця 3. Результати обліку мисливських видів хутрових звірів та пернатої дичини
Кількість, особин
Вид тварин
Виноградівське
Затисянське лісництво
разом
лісництво
Заєць сірий
42
12
54
Вивірка звичайна
35
14
49
Лисиця звичайна
3
3
6
Борсук європейський
7
5
12
Куниця камʼяна
2
2
4
Куниця лісова
3
4
7
Кіт лісовий
3
3
6
Фазан звичайний
36
15
51
З табл. 3 видно, що у Затисянському лісництві обліковано 42 особини зайця сірого, вивірки
звичайної – 35, лисиці звичайної – 3, борсука європейського – 7, куниці камʼяної – 2 і лісової
– 3, кота лісового – 3 та фазана звичайного – 36 особин. У Виноградівському лісництві
обліковано 12 особини зайця сірого, вивірки звичайної – 14, лисиці звичайної – 3, борсука
європейського – 5, куниці камʼяної – 2 і лісової – 4, кота лісового – 3 та фазана звичайного –
15 особин. Загальна кількість облікованих видів становить: зайця сірого – 54, вивірки
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звичайної – 49, лисиці звичайної – 6, борсука європейського – 12, куниці камʼяної – 4 і
лісової – 7, кота лісового – 6 та фазана звичайного – 51 особина.
Ведення господарства на сарну європейську потребує рішучої боротьби з лисицею та
бродячими собаками, які спричиняють втрати поголівʼю цього виду, винищуючи молодняк.
Стримувати ріст поголівʼя сарни в залежності від конкретних умов можна після
перевищення щільності 25 особин на 1000 га. З цією метою впливають перш за все на
статевий склад популяції, проводячи підвищений відстріл самиць до співвідношення статей
1♂:1♀. Чисельність популяції свині дикої також потребує господарського регулювання. При
веденні господарства по цьому виду, найдоцільніше підтримувати щільність в мисливських
угіддях з розрахунку 5-6 особини на 1000 га. При інтенсивній підгодівлі розмір допустимої
щільності цього виду визначається фінансовими можливостями господарства по зимовій
підгодівлі. Там, де свиня дика може наносити збитки сільському господарству її щільність не
має перевищувати норми 3 особини на 1000 га при статевому співвідношенні в череді 3♂:1♀
на користь самців. Популяція зайця сірого відрізняється дуже високим репродуктивним
потенціалом. Основними чинником, що негативно впливає на динаміку чисельності є
надмірне локальне вилучення при браконьєрстві та хижацтві лисиці й бродячих собак.
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ВІКОВІ ДУБОВІ ЛІСИ ПОТАСЬКОГО ЛІСНИЦТВА ДП "УМАНСЬКЕ ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО"
Вступ. На сьогоднішній день доцільна оцінка сучасного стану вікових лісів за участю
Quercus robur L. ДП "Уманське лісове господарство" та визначення оптимальних умов для
росту та розвитку дубових насаджень. Метою роботи була оцінка сучасного стану вікових
лісів за участю Quercus robur. Об’єктами роботи є сучасний стан вікових лісів за участю
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Quercus robur на території Потаського лісництва ДП "Уманське лісове господарство".
Предмет дослідження – праліси за участю Quercus robur. Дослідження проводились на двох
пробних площах у свіжій грабовій діброві у кв. 98, вид. 2, кв. 101, вид. 5 Потаського
лісництва, а саме в насадженнях парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва
загальнодержавного значення "Тальнівський". Заповідний об'єкт розташований на території
Черкаської області в південній околиці м. Тальне і знаходиться у користуванні Потаського
лісництва ДП "Уманське лісове господарство" у кв. 96-106 площею 401 га та на землях
Тальнівської міської громади – 5 га. Парк-пам'ятку створено з метою охорони цінного зразка
паркового будівництва закладеного в XVIII ст. [3]. На об'єкті заповідання допускається
догляд за насадженнями, включаючи санітарні рубки, рубки реконструкції та догляду з
підсадкою дерев і чагарників ідентичного видового складу, замість загиблих, вжиття заходів
щодо запобігання самосіву, збереження композицій із дерев, чагарників і квітів, трав'яних
газонів [3]. Таксаційні показники деревостанів вивчали за методами лісової таксації.
Результати досліджень. Дослідженням грабових дібров навчально-наукового
виробничого відділу Уманського національного університету садівництва (лісова дача
"Білогрудівський ліс") детально займався професор В. П. Шлапак (2018). [5,с.98]. Найбільш
поширеним типом лісу в умовах південної частини Правобережного Лісостепу України є
свіжа грабова діброва (D2-г-Д) (Лакида та ін., 2011; Масляк та ін., 2000; Остапчук, 2010;
Шлапак та ін., 2010) [1,2,4,5].
На заповідній території виявлено дев'ять насаджень досить поважного віку, загальною
площею 51,4 га. Саме ці дубові ліси віком 180-190 років привернули нашу увагу для
проведення їх вивчення. Не зважаючи на те, що насадження парку захищені на
законодавчому рівні, вони потребують зменшення антропогенної діяльності людини шляхом
дослідження, обґрунтування та застосування природоохоронних заходів.
Зокрема, не зважаючи на те, що на об'єкті заповідання допускається лише проведення
вибіркових санітарних рубок, доцільно для ефективного збереження вікових насаджень
проектувати заходи зі збереження основних видів-лісоутворювачів. До таких видів належать
дуб звичайний – 81,6 % лісових земель та ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.) – 15,3 % та
інші супутні породи, а саме граб звичайний (Carpinus betulus L.), липа серцелиста (Tilia
cordata Mill.), клен гостролистий (Acer platanoides L.). Надзвичайно цікавими складовими
цих насаджень є Picea abies (L.) H.Karst., Gleditsia triacanthos L., Populus nigra L., Pyrus
communis L., Quercus rubra L., Ulmus minor Mill. Разом з цим слід відмітити, що свіжій
грабовій діброві властиві також такі види, як Prunus avium (L.) L., Malus sylvestris (L.) Mill.,
Ulmus glabra Huds., які не завжди присутні в складі насаджень.
Пробна площа № 1 закладена у кв. 98, вид. 2, пл. 20,0 га. Величина пробної площі 0,5
га. Тип лісорослинних умов – D2 – свіжий груд. Тип лісу – свіжа грабова діброва – D2-г-Д.
Рельєф – рівнинний з невеликими пониженнями та підвищеннями. Тип ґрунту − свіжий,
бурий лісовий. Склад насадження – 6Дз2Гз1Клп1Лпд, вік насадження 190 років, середня
висота – 26,9 м, середній діаметр – 52,7 см, бонітет – ІІІ, повнота – 0,51. Деревостан
двоярусний різновіковий, де особини дуба звичайного у віці 190 років досягли висоти 38,7 м
діаметром 56,9 см, а граба звичайного у віці 80 років – висоти 21,3 м, діаметра 30,7 см, клена
гостролистого – висоти 17,8 м, діаметра 18,7 см, липи серцелистої – висоти 21,8 м, діаметра
32,2 см. Підлісок − ліщина звичайна, бузина чорна, бруслини європейська та бородавчаста,
свидина кров’яна, черемха звичайна, крушина ламка та глід одноматочковий. Підріст – граб
звичайний, клен гостролистий, липа серцелиста висотою 5-10 м, віком 10-20 років. Трав’яне
вкриття – яглиця звичайна, копитняк європейський, зірочник лісовий, маренка запашна,
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осока волосиста, медунка темна, конвалія звичайна, кропива дводомна, переліска
багаторічна, купина багатоквіткова, розхідник шорсткий, чистець лісовий, перлівка поникла,
грястиця збірна. Пробна площа № 2 закладена у кв. 101, вид. 5, пл. 1,1 га. Величина пробної
площі 0,5 га. Тип лісорослинних умов – D2 – свіжий груд. Тип лісу – свіжа грабова діброва –
D2-г-Д. Рельєф – рівнинний з невеликими пониженнями та підвищеннями. Тип ґрунту −
свіжий, бурий лісовий. Склад насадження – 7Дз1Лпд1Гз1Клг, вік насадження 190 років,
середня висота – 22,9 м, середній діаметр – 36,7 см, бонітет – IV, повнота – 0,62. Підлісок −
ліщина звичайна, бузина чорна, бруслини європейська та бородавчаста, черемха звичайна,
крушина ламка. Підріст – граб звичайний, липа серцелиста висотою 10-15 м, віком 15-25
років природного походження. Трав’яне вкриття – зірочник лісовий, копитняк європейський,
купина багатоквіткова, маренка запашна, осока волосиста, медунка темна, конвалія звичайна,
кропива дводомна, переліска багаторічна, розхідник шорсткий, чистець лісовий, перлівка
поникла, яглиця звичайна.
Висновок. Переважна більшість дерев, кущів і трав'янистих рослин відноситься до
рослин, які пристосувались до умов, які забезпечують відповідні ґрунти як за родючістю та
вологістю. Окрім основного лісоутворювача дуба звичайного, ріст і функціонування
насаджень відбувається разом з іншими деревними породами, такими як ясен звичайний,
граб звичайний, липа серцелиста, клен гостролистий, в'язи, дуб червоний, акація біла,
черешня, груша звичайна та ін. Сумарно у склад підліску свіжої грабової діброви входить
11 видів, трав'яного вкриття – 30 видів.
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Малинський фаховий коледж
2
Житомирський агротехнічний фаховий коледж
ОЦІНКА ВПЛИВУ НАДМІРНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ НА ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ
ДЕРЕВОСТАНІВ, УРАЖЕНИХ КОРЕНЕВОЮ ГУБКОЮ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ
В УМОВАХ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗАРІЧАНСЬКЕ ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО
На основі результатів досліджень по вивченню впливу умов надмірного зволоження
грунтів в лісорослинних умовах В4-С4 на ділянках, що були уражені кореневою губкою
сосни звичайної в умовах урочища Висока Піч Державного підприємства Зарічанське лісове
господарство, нами проведено комплексну гідрологічну та лісопатологічну оцінку,
розроблено практичні рекомендації щодо ефективного лісовідновлення на перезволожених
грунтах з врахуванням впливу збудника Heterobasidion annosum.
Ключові слова: водний режим, перезволоження, збудник, лісовідновлення, деревостан
едатоп, лісова екосистема, сосна звичайна, культури, продуктивність.
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Основним завданням
лісозахисту в умовах Центрального Полісся України є обмеження шкоди, завданої лісовому
господарству діяльністю шкідливих організмів, підвищення стійкості насаджень і
профілактика патологічних процесів в лісах при проведенні господарських заходів [1, 8].
Найбільших збитків хвойним лісам Житомирського Полісся завдають кореневі гнилі,
інтенсивний розвиток яких призводить до втрати стійкості соснових деревостанів, їх
передчасному розладу і загибелі [2]. Досить значного впливу на відновлення лісу після
проведення вибірково-санітарних, суцільно-санітарних рубок на ділянках, уражених
збудником кореневої губки сосни звичайної надають природно-кліматичні умови, тип лісу і
тип умов місця зростання [3]. Найбільш ефективне природне відновлення хвойних порід,
особливо соснових деревостанів, відмічено у типах лісів В2-С3 [4]. Шляхом аналізу бази
даних ураження соснових насаджень Житомирського Полісся кореневою губкою, нами було
встановлено, що з метою оздоровлення соснових деревостанів лісівники Житомирщини
використовують тільки рубки: рубки догляду (проріджування, прохідні), вибіркові санітарні
рубки, прибирання захаращеності [5]. При цьому, висока періодичність даних
лісогосподарських заходів і тривале зростання площі вогнищ захворювання на території
Житомирського Полісся поки що є досить низько-ефективними, а це в свою чергу повʼязано
з відсутністю їх прямої дії на збудника кореневої губки сосни звичайної (Heterobasidion
annosum (Fr.) Bref) [6]. Після різних видів рубок догляду в соснових насадженнях зʼявляється
не природньо велика кількість поживного субстрату для кореневих патогенів у вигляді
деревини пеньків і коріння зрубаних дерев [7]. Природне поновлення (заростання) хвойних
порід нами розглядалося в молодняках 15-40 років Державного підприємства Зарічанське
лісове господарство, Корбутівського лісництва в умовах 22, 23, 24, 26 кварталів, що
відноситься до зони Центрального Полісся України. Розглянуті типи лісу – сосоновоберезовий субір, сосново-дубово-березовий сугруд. В основу роботи покладено матеріали
лісовпорядкування Корбутівського лісництва ДП «Зарічанське ЛГ», що були введені в дію
від 11.08.2014 наказом за № 877.
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Результати досліджень. За результатами наших досліджень було встановлено, що на
перезволожених лісових і заболочених грунтах, де інтенсивно розростається травʼяна
рослинність деревостани сони звичайної сформовані в результаті природних процесів та
проведення заходів, що ефективно сприяють природному відновленню. В умовах 22, 23, 24,
26 кварталів урочища Висока Піч ДП «Зарічанське ЛГ» природне походження має 31
лісотаксаційний виділ загальною площею 1650 га. З них 3 виділили сосни звичайної
загальною площею 18 га. В результаті лісопатологічного та гідрологічного моніторингу нами
було встановлено, що 45% насаджень природного походження мають повноти 0,7-1,0 (рис. 1)
відповідно, лісовідновлення на цих ділянках є задовільним, ділянки з повнотою 0,4-0,6, що
становить 55%, визнаємо задовільної якості. Насадження з повнотою менше нормативної
(менше 0,4) на обстежуваних пробних площах не виявлено.

РИСУНОК 1. ДИНАМІКА РОЗПОДІЛУ НАСАДЖЕНЬ ЗА ВЕЛИЧИНОЮ ВІДНОСНОЇ
ПОВНОТИ В УМОВАХ УРОЧИЩА ВИСОКА ПІЧ ДП «ЗАРІЧАНСЬКЕ ЛГ»
Серед насаджень природного походження в умовах урочища Висока Піч, що нами
вивчалось, на частку хвойних порід припадає 29% від загального запасу (таблиця 1), на
частку мʼяколисткових-71% відповідно. Тобто, запас хвойних порід у молодняках
природного походження значно нижчий, ніж мʼяколистяних. В процесі таксаційного
моніторингу нами було встановлено, що середній запас молодняків природного походження
в умовах досліджуваних кварталів урочища Висока Піч ДП «Зарічанське ЛГ» становить
21,1м3/га.
Таблиця 1
Розподіл запасу за породами в умовах 22, 23, 24, 26 кварталів урочища Висока Піч
ДП «Зарічанське ЛГ»
Лісоутворююча
Запас
%
порода
Сосна звичайна
639
2
Дуд звичайний
9415
27
Береза повисла
20535
59
Осика звичайна
1949
6
Ялина звичайна
477
1
Вільха клейка (чорна)
1845
5
Всього:
34860
100
НІР 005
0,24
0,21
В результаті досліджень нами було встановлено, що на пробних площах в умовах 22,
23, 24, 26 кварталів урочища Висока Піч ДП «Зарічанське ЛГ» лише 54% насаджень
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штучного походження відповідають основній лісо утворюючій породі за результати
лісовпорядкування 2014 року, а саме сосні звичайній (таблиця 2). На нашу думку, це може
бути обумовлено несприятливими умовами місцезростання, а також невідповідністю
доглядів які проводяться лісівничим вимогам.
Таблиця 2
Оцінка показників ефективності лісовідновлення на перезволожених
землях в умовах урочища Висока Піч ДП «Зарічанське ЛГ»
Насадження з
Відповідність
величиною
головної породи в
Запас
Середній
відносної
Критерій
насадженні
господарськозапас
повноти
оцінювання
лісо утворюючій
цінних
на 1 га,
0,7
за матеріалами
порід, %
м3
та більше,
лісовпорядкування
%
культури сосни
звичайної за різними
54
95
46
56,1
схемами змішування
насадження
природного
45
29
31,2
походження
НІР005
0,12
0,24
0,22
0,23
Ми встановили, що ефективність штучного лісовідновлення в сосняках типів В2, С3, в
тому числі і в умовах надмірного зволоження В4, С4 знаходиться на етапі формування
стійких деревостанів у молодому віці, що складає 54%. Така ситуація відмічалась нами на
ділянках, деревостани яких були уражені збудником кореневої губки сосни звичайної. За
рештою таксаційних показників, ділянки лісових культур за результатами лісопатологічного,
таксаційного, гідрологічного моніторингу, а також визначення стійкості деревостанів до
збудника кореневої губки сосни звичайної мають кращі показники, ніж соснові деревостани
природного походження. Такі насадження мають значно більшу площу середньо і високоовнотних насаджень, у них більший відсоток запасу господарсько-цінних порід (у наших
умовах, це сосна, дуб, ялина), що є втричі вищий за середній запас на 1 га.
Результати наших досліджень в цілому відображають те, що в сосняках типів В2, С3 22,
23, 24, 26 кварталів Корбутівського лісництва ДП «Зарічанське ЛГ», насадження штучного
походження мають більш високі лісотаксаційні показники і є більш перспективними, ніж
насадження природного походження.
Висновки:
1. В умовах 22, 23, 24, 26 кварталів урочища Висока Піч ДП «Зарічанське лісове
господарство» практикується створення культур сосни звичайної на перезволожених землях
в умовах В2, С3 з глибиною залягання грунтових вод 40-60 см. При цьому на слабо торфових
грунтах соснові культури мають приживлення 92%.
2. В лісорослинних умовах В2, С3, а також В4, С4 деревостани, що були створені по типу
культур сосни звичайної за різними схемами змішування, наприклад 5рСз3рДз; 5рСз1рБп;
3рСз2рДз мають значно кращі лісо таксаційні показники, ніж деревостани природного
походження. Підставою цього є проведення доглядів в культурах, що передбачено
технологічною картою. Чого не було у насадженнях природного походження.
3. Проведення гідротехнічних та лісомеліоративних заходів на перезволожених грунтах
в лісорослинних умовах В4, С4 дасть змогу в подальшому покращити продуктивність
деревостанів природного походження, а також підвищити їх стійкість до збудника кореневої
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СТВОРЕННЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНОЇ ДІЛЯНКИ З АРОМАТНИМИ ТРАВАМИ
У звʼязку з погіршенням екологічної ситуації у світі та занадто швидким темпом життя
багато молодих людей почали помічати погіршення самопочуття, нестабільність емоційного
фону та значну втомлюваність. Захворювання, які залежить від стану навколишнього
середовища називаються екологозалежними. Навколишнє середовище може мати
властивості, які самі по собі не патогенні для людини, але при контакті з ними у людини
підвищується потенційна небезпека захворіти [1]. У звʼязку з даними факторами, більшість
людей намагається зробити свій відпочинок більш корисним та екологічним. Прикладом
такого відпочинку може бути відвідування демонстраційної ділянки з пряними рослинами.
Демонстраційні ділянки використовують, щоб побачити переваги вирощування певних
сортів та гібридів чи порівняти результати застосування різних технологій вирощування, але
схожу ділянку можна перетворити на рекреаційну територію. Цього можна досягти
замінивши звичні сільськогосподарські культури на ароматні лікарські трави та квіти.
Перебування на території такої зони можна порівняти із ароматерапією, користь якої
обговорюється досі.
Вчені давно помітили, що запах впливає на організм людини відразу на декількох
рівнях. По-перше, він поліпшує душевний стан людини, по-друге, активізує розумові
процеси, і, по-третє, впливає на організм на фізичному рівні. Аромат масла (а також його
дрібні частинки) при вдиханні, впливаю на кровоносну і лімфатичну системи. За допомогою
кровообігу вони швидко досягають внутрішніх органів, та позитивно вливають на них.
Таким чином, ароматерапія - це не тільки приємна, розслаблююча процедура, але ще й
ефективне лікування вірусних та бактеріальних захворювань, а також ефективна допомога
при психологічних розладах (стрес, депресія). [2].
Тож пряні трави не лише гарні на вигляд та мають приємний аромат, що дозволяє
підняти настрій, але й позитивно впливають на самопочуття людини. Так вважається, що
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запах лаванди працює як антидепресант. В Японії експерименти показали, що аромат
лаванди зменшує кількість помилок розумової праці у працівників на 20% [3].
Ефірна олія, вироблена з розмарину, має ефект, який можна порівняти з перцевої
мʼятою. Вдихання аромату цієї рослини дозволяє мікроелементам під назвою терпени
потрапляти в кровотік, звідки вони безпосередньо можуть впливати на роботу мозку.
Проведений експеримент продемонстрував, що ефірне масло розмарину, розпорошене в
приміщенні, підвищує рівень працездатності при виконанні розумової роботи, яка повʼязана
з точністю і швидкістю реакції. При цьому інше дослідження показало, що додавання
екстракту розмарину до води підвищує працездатність осіб, що виконують поставлені
завдання за допомогою компʼютеризованої техніки.
Багато досліджень показують, що споживання шавлії може позитивно впливати на
когнітивні функції. Ця рослина містить безліч сильнодіючих стимулюючих зʼєднань, які,
мають лікувальні властивості. Завдяки їм шавлія здатна покращувати настрій, підвищувати
рівень концентрації і надавати позитивний вплив на памʼять. При цьому ефективність даного
продукту однакова як для молоді, так і для осіб похилого віку [4].
Запах майорану заспокоює, умиротворяє, знижує рівень депресії і тривоги та дозволяє
поліпшити настрій. Якщо вдихати аромат під час роботи, це допоможе сконцентруватися на
задачі і знайти прості рішення складних проблем [5].
Полин гіркий – традиційна лікарська, харчова, ефіроолійна та фітонцидна рослина.
Одна з найгіркіших рослин у світі. Допомагає покращити сон.
Ехінацея часто застосовувалася для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів,
бронхітів, нежитю, гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), запобігання застуді, а
також при загоєні ран [6].
Базилік має свіжий, солодкий аромат та діє афродизіак, а компоненти флавоноїди, що
входять до його складу, захищають організм на клітинному рівні, в той час як його ефірні
масла мають антимікробний ефект.
Естрагон (тархун) своїм солодким запахом і смаком нагадує аніс. Він багатий
вітамінами, калієм і іншими корисними елементами, і антиоксидантами. Зміцнює жіноче
здоровʼя, допомагає тим, хто хоче скинути вагу і набрати мʼязову масу, покращує апетит і
володіє мʼяким снодійним ефектом. Покращує зір і серцеву функцію [7].
Кількість пряних рослин, які позитивно впливають на організм людини досить велика,
позитивним моментом також є те, що більшість з них можна вирощувати на території
України в різних ґрунтово-кліматичних умовах. Тож створити таку демонстраційну ділянку з
ароматними травами можливо в будь-якому місті.
Ароматні рослини краще вирощувати на високих насипних грядках. Їх облаштовують в
«коробах», на дно вистеляють захисну сітку від гризунів, закладають органічним дренажем
(гілки, листя, хвоя та ін.) та заповнюють ґрунтосумішшю, яку можна підібрати під кожну
культуру. Грядку можна організувати на будь-якому місці, навіть не придатному для
вирощування (глинистий, камʼянистий ґрунт, тощо), головна умова – гарне освітлення та
забезпечення достатнім рівнем мінерального живлення. Для запобігання втрати вологи та
проростання бурʼянів ґрунт варто вкрити агроволокном та засипати мульчею. Вирощування
ароматних трав на підвищених клумбах має ряд переваг, серед яких швидкий прогрів ґрунту
навесні, що дозволяє ранній висів, запобігання рознесення мульчі вітром, менш різкі
перепади температури, зручний догляд та естетичний зовнішній вигляд [8].
Демонстраційну зону можна облаштувати пішохідними доріжками, «босоногими»
стежинками з різними текстурами (трава, камінці, шишки, деревʼяні наповнювачі та ін.), що
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прирівнюється до рефлексотерапії та доріжками для людей з обмеженими можливостями, які
мають певні особливості пересування. Така зона відпочинку підходить для осіб будь-якої
вікової категорії і дозволить розслабитися від шаленого ритму міста, зняти стрес,
оздоровитися та дізнатися багато цікавого про корисні рослини, які нас оточують.
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ЛІСІВНИЧІ АСПЕКТИ ЛІСОВІДТВОРЕННЯ В УМОВАХ ПОЛІССЯ
Основним завданням відтворення лісів є створення сприятливих екологічних умов для
приживлення і росту надземних і підземних органів лісових культур, а також скорочення
періоду лісокультурного виробництва. Закінченням останнього вважається момент
переведення лісових культур у землі, покриті деревною рослинністю.
Під завершеним лісокультурним виробництвом варто розуміти такий стан лісових
культур, коли сформується господарсько-цінний молодняк з вирощуваною деревною
породою у верхньому ярусі, а за густотою, складом та іншими показниками буде відповідати
завданням господарства. А саме бути стійким від хвороб і від затінення листяними
породами. На даний період і повинен складатися проект лісових культур, що передбачає всі
види доглядів. Тривалість лісокультурного виробництва, а отже і термін переведення лісових
культур в землі, вкриті лісовою рослинністю, залежить від категорії лісокультурної площі,
агротехніки і технології створення та вирощування штучних насаджень, виду і віку
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посадкового матеріалу. Наприклад, закінчення періоду лісокультурної виробництва при
створенні культур на свіжих зрубах, які інтенсивно заростають небажаними листяними
породами, слід вважати після виведення головної породи в верхній ярус.
Сприятливі екологічні умови для лісових культур досягаються проведенням науково
обґрунтованих агротехнічних і лісівничих доглядів в ранньому віці, які дозволяють
цілеспрямовано змінювати водний, повітряний, тепловий і поживний режими ґрунтів, а
також мікроклімат приземних шарів атмосфери і режими освітленості крон висаджених
рослин. Лісові культури, створені на зрубах з частково підготовленим ґрунтом, часто ще до
їх переведення у землі вкриті лісовою рослинністю, інтенсивно заростають мʼяко листяними
породами, перш за все вегетативного походження. В даному випадку необхідно проводити
агротехнічні та лісівничі заходи, що забезпечують усунення негативного впливу листяних
культур що відновилися самостійно.
Способи, терміни і кратність агротехнічних доглядів. До агротехнічних доглядів
відносять: а) відновлення сіянців і саджанців після їх механізованої посадки, а також в
окремих випадках при значних пошкодженнях рослин морозами, розмивом, видуванням або
засипанням піском; б) розпушування ґрунту з одночасним знищенням травʼяної рослинності,
а також самосіву, кореневищних порослевих пагонів небажаних порід в рядах і міжряддях
культур, а при частковій обробці ґрунту - в борознах, смугах і ділянках;
в) скошування трави в рядах культур; г) суцільне або цілеспрямоване нанесення
розчинів гербіцидів або арборицидів на поверхню ґрунту і на близько розташовану небажану
травʼянисту і деревну рослинність.
Основним видом агротехнічного догляду є розпушування ґрунту і боротьба з
травʼянистою рослинністю. Розпушування проводять на глибину від 6 до 12 см з таким
розрахунком, щоб не пошкодити кореневу систему культурних рослин. Як правило, чим
вища родючість ґрунтів і чим вищий травʼяний покрив, тим інтенсивніший і триваліший
повинен бути агротехнічний догляд за культурами. У зоні Полісся основний догляд полягає в
боротьбі з травʼяною рослинністю і природно поновленими листяними породами, а в
посушливих умовах центрального і південного лісостепу, крім того ще й у підтримці
оптимальної вологості ґрунту. Агротехнічні догляди покращують аерацію ґрунту і
поглинання атмосферних опадів, зменшують випаровування вологи з ґрунтового горизонту,
усувають бурʼяни - активних конкурентів висаджених рослин за світло і поживні речовини,
активізують мікробіологічні процеси і розкладання органічних залишків, покращують
тепловий режим ґрунту. Їх необхідно проводити до моменту змикання крон рослин в рядах
або досягненні висоти, що перевищує травʼяний покрив.
При використанні в якості посадкового матеріалу саджанців, агротехнічні догляди в
умовах достатнього зволоження можуть не проводитися, так як травʼяниста рослинність що
зʼявилася не чинить сильного впливу на культури, які й до того ж швидко піднімаються вище
травʼяного покриву.
Культури, висаджені на важких ґрунтах, можуть витіснятися морозами. Щоб запобігти
цьому, не слід прополювати і рихлити культури в другій половині літа. Травʼяну і бурʼянову
рослинність навколо ділянок, уздовж борозен і смуг до осені необхідно скошувати.
Перший агротехнічний догляд за ґрунтом у лісових культурах слід проводити ранньою
весною, до появи бурʼянів, а в перший рік навіть після посадки культур або появи сходів.
Подальші догляди необхідно проводити при відростанні бурʼянів після попереднього
догляду. Найбільш важливі догляди в першій половині вегетаційного періоду, коли
інтенсивно відбувається ріст не тільки культур, а й травʼянистої рослинності. У цей період
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догляди проводять частіше, ніж у другій половині вегетаційного періоду з таким
розрахунком, щоб не допустити появи бурʼянів і ущільнення поверхневого шару ґрунту.
Кількість доглядів залежить від грунтово-кліматичних умов, біологічних особливостей
деревних порід і чагарників, віку посадкового матеріалу і ширини міжрядь, що визначають
терміни змикання лісових культур. У кожному конкретному випадку кількість доглядів
визначають з урахуванням місцевих умов. Наприклад, в зоні Полісся на свіжих зрубах, де
густа травʼяниста рослинність зʼявляється через 1 - 2 роки, в перший рік після посадки
проводять один догляд, у другий - два і в третій - один-два догляди. При вирощуванні
культур на зрубах з рідким травостоєм, який практично не впливає на ріст сіянців догляд в
перші роки можна не проводити.
Механічний спосіб боротьби з бурʼянами ефективний перш за все в суцільних
культурах на рівних, відкритих ділянках зі слабкою і середньою забурʼяненістю. У
культурах, створених на частково оброблених ґрунтах, доцільне поєднання механічного та
хімічного доглядів. При цьому для знищення бурʼянів використовують гербіциди, а
небажаних листяних порід - арборициди. При виборі гербіцидів і арборицидів, доз і термінів
їх внесення необхідно враховувати біологічні особливості деревних порід, характер
токсичної дії гербіцидів і арборицидів, ґрунтові умови лісових культур, спосіб обробки
ґрунту і способів посадки (посадка в пласт, в борозну і т. д.) . Для догляду за культурами
сосни застосовують препарати, що містять гліфосат (раундап і ін.). Обприскування
проводять після закладення верхівкових бруньок і часткового здеревʼяніння пагонів
поточного року.
При догляді, з метою запобігання пошкодженню культур гербіцидами застосовують
спрямоване обприскування, що запобігає потраплянню хімікату на крони висаджених
рослин. В цьому випадку висота деревних рослин повинна бути не менше 30 - 40 см, а
гербіцид розбризкувати на висоті 10 - 12 см.
Для розпушування ґрунту і знищення бурʼянів використовують культиватори. У
однорядних культурах, використовують культиватор КЛБ-1,7, а на тимчасово
перезволожених ґрунтах, сильно зарослих травʼянистою рослинністю і поросллю деревних
порід діаметром до 2 см, застосовується лісовий фрезерний культиватор КФЛ-1,4. На
ділянках із суцільним обробітком ґрунту, слабко забурʼяненими, застосовують культиватор
КРН-2,8. Догляд за ґрунтом в захисних зонах і рядах молодих лісових культур, створених на
суцільно оброблених ґрунтах, проводять за допомогою ротаційного лісового культиватора
КРЛ-1М, культиватора бокового лісового КЛБ-1А і ін. При проведенні агротехнічних заходів
розпушуванням ґрунту необхідно залишати уздовж рядів рослин захисну зону (до 20 см з
кожного боку), що забезпечує збереження рослин і їх кореневої системи від механічних
пошкоджень.
В умовах сильного заростання бурʼянами і небажаними листяними породами, особливо
в однорядних культурах, створених на частково підготовленому ґрунті, доцільно поєднання
механічного та хімічного доглядів. При цьому для знищення бурʼянів використовують
гербіциди, а небажаних листяних порід – арборициди.
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ВПЛИВ СУХОЇ СПИРТОВОЇ БАРДИ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОРОСТАННЯ
НАСІННЯ ТА РОЗВИТКУ СХОДІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ
Останнім часом зміна кліматичних умов сильно вплинула на ведення лісового
господарства. У першу чергу це стосується вирощування посадкового матеріалу.
На державному та на регіональних рівнях значна увага приділяється ефективності
лісовідновлення та лісорозведення. Одним із перспективних напрямів інтенсифікації та
підвищення ефективності лісовідновлювальних робіт є вирощування якісного садивного
матеріалу.
Існує чимало робіт, в яких описується вирощування садивного матеріалу із
застосуванням різного роду добрив. При цьому застосовують як органічні, так і мінеральні
добрива. Приділяють увагу також і суміші цих добрив. Добрива можуть вносити як під час
посіву, так і в процесі вегетації.
Використання барди, як добриво, може проводитись не тільки в сільському
господарстві, але і в лісовому. На особистому прикладі вже неодноразово доведено як
позитивний вплив її на ґрунт, так і негативний.
Барда – це неоднорідна рідина з подрібненими частинками зерна, світло-коричневого
чи жовтого кольору із запахом зерна або іншої сировини; один із кінцевих продуктів
виробництва етилового спирту. Зазвичай кисла, адже кислотність (pH) коливається в межах
3,8-4,6. У своєму складі містить білки, жири, клітковину тощо [1].
Наявність великої кількості мікро та макроелементів зумовило її використання в
сільському господарстві. У першу чергу в ролі корму для тварин. Раніше барду охоче
забирали колгоспи для великої рогатої худоби. Місцеве населення також використовувало її
для відгодівлі тварин. З часом, коли обсяги тваринництва суттєво скоротились, а обсяги
виробництва спирту збільшились, постало питання про утилізацію барди. Барду спочатку в
рідкому вигляді почали вивозити на поля (що роблять і досі), потім почали її висушувати.
Висушена барда (вологість 9-15%) є складовою для утворення кормосумішей та комбікормів.
Доведено, що використання барди позитивно впливає на збільшення ваги
сільськогосподарських тварин [2].
Дослідження в Камʼянець-Подільську із внесення відходів спиртового виробництва
(750 та 1000 т/га) на поля під вирощування сільськогосподарських культур, що дало змогу
підвищити їхню урожайність на 24,9-48,1%. Зазначається, що зросла цукристість
коренеплодів цукрових буряків, а вміст білка у зерні сої, ячменю та гречки виріс на 3,1931,5% [1].
Особисті спостереження показали, що при внесенні 10 тон рідкої барди на 0,25 га
збільшує врожайність вівса на 8%. А при внесенні 75-80 тон рідкої барди на гектар зумовлює
скоріше проростання насіння озимих зернових. При цьому зимо- та морозостійкість
збільшується.
Мікробіологи пояснюють, що органічна кислотність барди вступає в реакцію з кальцієм
CaO, що міститься в барді (близько 5-7 кг на тонну барди). В сукупності це і дає позитивний
результат.
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Наразі населення та невеликі агроформування на Чернігівщині активно
використовують рідку барду в якості добрива. Це досить просто, адже в області наявні
спиртозаводи. Під час виробництва 10 літрів спирту утворюється приблизно 150 літрів
барди. Тому проблем з поставками барди немає. Єдиною проблемою рідкої барди є її
зберігання. Однак, рішення є. Чому б не використати суху барду в якості добрив. Єдине, що
відрізняє ці дві речовини. То це їх агрегатний стан та вологість.
Провівши огляд літератури, не було знайдено жодної інформації стосовно
використання барди в лісовому господарстві. Однак, на власному прикладі упевнились, що
барда може позитивно впливати на ріст і розвиток сільськогосподарських культур.
Суха барда мало чим відрізняється від рідкої. Тому у нас і виникла ідея про
використання сухої барди в якості компоненту для субстрату для вирощування сіянців сосни
звичайної.
Таблиця 1 – Якісні показники рідкого гною та барди
Якісні показники,%
Вологість
Сухих речовин
Органіка
N заг.
Фосфор(P2O5)
Калій(K2O)
C/N
Кальцій (CaO)
Магній (MgO)
Джерело: [3].

Рідкий гній
88
11,4
10,9
0,72
0,32
0,51
7,5
3,0
0,71

Барда
84,9
15,4
14,6
0,82
0,72
1,7
8,6
0,75
0,36

При створенні субстрату будуть використані торф, ґрунт, пісок та барда. Відповідні
відсоткові відношення представлені в таблиці 2.
Таблиця 2 – Варіанти закладення досліду
№ варіанта
1
2
3
4

Торф верхніх
горизонтів, %
25
22,5
20
17,5

Ґрунт, %

Пісок, %

Барда, %

45
40,5
36
31,5

30
27
24
21

10
20
30

Для отримання достовірних даних по кожному з варіантів досліду рекомендується
висіяти не менше аніж 100 насінин сосни звичайної. Тобто планується посів не менше аніж
400 насінин. Відповідно до цього вираховуємо орієнтовну кількість необхідних матеріалів.
Пророщування насіння буде проводитись у імпровізованих маленьких переносних
ящиках. Розмір ящика: 30х10х10 сантиметрів. Кожний варіант досліду буде закладений
окремо. Посів буде проводитись невеликими квадратами. Тобто 10х10 насінин.
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Таблиця 3 — Орієнтовна кількість і вартість матеріалів
№ Торф, м3
1
0,75
2
0,675
3
0,6
4
0,525

Ґрунт, м3
1,35
1,215
1,08
0,945

Пісок, м3
0,9
0,81
0,72
0,63

Барда, м3
0,3
0,6
0,9

Загальна вартість матеріалів, грн
4,65
5,45
6,24
7,04

Для підведення підсумків досліду будуть проведені контрольні зважування рослин в
цілому, окремо коренів, підрахована кількість сходів, проведена їх якісна оцінка. Планується
створення загальної зведеної таблиці.
Загалом, спостерігаючи за зміною клімату та складністю вирощування лісу, ми дійшли
висновку, що проведення досліджень та написання наукових робіт, є досить перспективним
напрямком. Останнім часом суспільство все більше засуджує використання мінеральних
добрив в аграрній сфері. Навіть аграрії розуміють, що мінеральні добрива приносять не
тільки користь, але і шкоду. Ліс не є виключенням. Саме тому використання органічних
добрив (в тому числі барди) є перспективою на майбутнє в лісовому господарстві.
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ВСП Технологічний фаховий коледж ДВНЗ НЛТУ України
ЖИТТЄВІСТЬ ДЕРЕВНИХ ПОРІД У СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНАХ ПРИРОДНОГО
ЗАПОВІДНИКА «РОЗТОЧЧЯ»
На частині території Українського Розточчя у 1984 році був створений Природний
заповідник «Розточчя». Більше 92 % площі природного заповідника займають лісові
фітоценози [1, 4, 7, 9]. На більшій половині площі Природного заповідника «Розточчя»
зростають пристигаючі, стиглі і перестійні насадження [3]. Більшість цих насаджень є
різновіковими та за складом змішаними. Вони відзначаються високою продуктивністю. За
санітарним станом вони є стійкими [3]. Окремі дослідники на території заповідника
виділяють понад 20 типів лісу, у яких зростають різні за складом насадження. Серед них
переважають соснові, сосново-дубові, сосново-дібово-букові, букові, грабово-дубові
деревостани [5, 10].
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Метою нашої роботи було дослідження санітарного стану та життєвості дерев у
деревостанах з переважанням у складі сосни звичайної Природного заповідника «Розточчя».
При проведенні досліджень ми використовували загально прийняті у лісівництві та
лісовій таксації методиками [2]. Для визначення категорій санітарного стану
використовували шкалу із «Санітарні правила в лісах України» [8]. Вимірювання імпедансу і
поляризаційної ємності лубу стовбурів материнських дерев сосни і їх потомств проводили за
допомогою приладу Ф 4320 на частоті 1кГц. У дерев електроди вводили в луб стовбурів на
висоті 1,3 м. Вимірювання проводили в суху сонячну погоду протягом світлового дня [6].
Загальна характеристика дереовстанів на пробних площах наведена у табл. 1.
Таблиця 1
Характеристика насаджень на пробних площах
№
ПП

Склад деревостану

Тип
лісу

А,
років

Середні
h,
м

d,
см

G,
Бо2
м /га нітет

Запас,
м³/га

1

7Сз3Дз+Бкл, Ялє,Гз

С2-гсД

130

30,7

45,3

48,8

І

715

2

8Сз2Бкл+Дз,Ялє,Клг

С3-гсД

130

24,8

35,5

43,7

ІІ

570

3

7Cз2Бкл1Дз

В3-дС

129

21,7

32,3

53,3

ІІІ

621

4

10Сз+Дз,Бкл

В3-дС

129

24,8

36,9

36,3

ІІІ

451

5

4Сз3Дз2Бкл1Дск+Гз,Кля

С2-гсД

164

29,2

42,5

29,8

ІІ

416

6

5Сз3Дз2Бкл+Лпд,Гз

С2-гсД

169

30,9

43,4

36,3

І

544

7

8Сз2Бкл+Дз,Кля,Гз

С2-гсД

164

29,8

49,1

48,8

І

710

Пробні площі закладені у трьох типах лісу: В3-дС – вологий дубово-сосновий субір,
С2-гсД – свіжа грабово-соснова судіброва та С3-гсД – волога грабово-соснова судіброва. Вік
деревостанів знаходиться у межах 129-169 років. На усіх пробних площах у складі
деревостанів переважає сосна звичайна. Також у складі зустрічаються: дуб звичайний, бук
лісовий, граб звичайний, дуб скельний та ін.
На усіх пробних площах спостерігаємо незначний відсоток дерев сосни без ознак
ослаблення, а їх відсоток у деревостанах коливається від 0 % на ПП-7 до 16 % на ПП-5 (рис.
1). Найчастіше зустрічаються дерева ослаблені та дуже ослаблені. Відсоток ослаблених дерев
коливається у межах від 2 % на ПП-2 до 55 % на ПП-3 та ПП-5. Відсоток дуже ослаблених
лерев коливається у межах від 14 % на ПП-5 до 65 % на ПП-2. Невелика кількість є і
всихаючи та всохлих дерев сосни. Їх відсоток на пробних площах коливається у межах від 3
% на ПП-3 до 29 % на ПП-2.
Санітарний стан дерев дуба звичайного є набагато кращий. Тут переважають дерева І
та ІІ класів санітарного стану. Так відсоток дерев без ознак ослаблення сягає до 60 % на ПП1. Відсоток ослаблених дерев коливається у межах від 11 % на ПП-1 до 63 % на ПП-2 та ПП3. Відсоток всихаючих та всохлих дерев є незначний і знаходиться у межах від 0 % на ПП-4
до 26 % на ПП-1. Лише на ПП-7 спостерігається велика кількість всихаючих та всохлих
дерев. Вони складають третину від загальної кількості дерев. На цій пробній площі відсутні
дерева без ознак ослаблення.
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Рис. 1. Санітарний стан дерев на пробних площах
Найкращим санітарним станом на пробних площах відрізняються дерева бука
лісового. Відсоток дерев без ознак ослаблення є найбільшим і коливається у межах від 37 %
на ПП-3 до 94 % на ПП-1. На ПП-3, ПП-4 та ПП-5 відсутні всихаючі та всохлі дерева бука.
На інших пробах їх відсоток коливається у межах від 1 % на ПП-7 до 6 % на ПП-1.
На окремих пробних площах для визначення життєвості деревних порід ми
проводили заміри електрофізіологічних показників – імпедансу та поляризаційної ємності
(рис. 2, 3). Адже високі показники поляризаційної ємності та низькі показники імпедансу
вказують на високий життєвий потенціал рослин.

Рис. 2. Поляризаційна ємність дерев на пробних площах
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Аналіз показників поляризаційної ємності показує (рис. 2), що практично на усіх
пробних площах відповідні показники дерев сосни звичайної є меншими ніж дуба
звичайного та бука лісового, що свідчить про гіршу її життєвість у порівнянні з листяними
породами. Порівнюючи дані показників першій половині вегетаційного періоду та
наприкінці вегетаційного періоду можна відзначити, що в усіх порід вони зменшуються. Це
свідчить про зменшення фізіологічної активності дерев наприкінці вегетаційного періоду.
При чому показники поляризаційної ємності дерев дуба та бука на початку червня є
практично рівними, а у середині вересня показники дерев бука є значно меншими від
аналогічних показників дуба. Це може свідчити про швидше «згортання» фізіологічних
процесів у бука порівняно з дубом.
Аналіз показників імпедансу показує (рис. 3), що практично на усіх пробних площах
показник імпедансу дерев бука лісового є меншим ніж дерев сосни звичайної та дуба
звичайного, що свідчить про кращу його життєвість порівняно із іншими породами. Як і
показники поляризаційної ємності, так і показники імпедансу дерев усіх порід зменшуються
у кінці вегетаційного періоду в порівнянні із його першою половиною.

Рис. 3. Імпеданс дерев на пробних площах
Загалом, проведені дослідження як за санітарними класами, так і за
електрофізіологічними показниками свідчать про те, що дерева сосни звичайної мають
гірший санітарний стан та життєвість у порівнянні із дубом звичайним та буком лісовим.
Найкращими показниками життєвості та санітарного стану на пробних площах
відзначаються дерева бука лісового.
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АТЕСТАЦІЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР І ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ ДП
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК»
Лісові ресурси – одні із основних природних ресурсів, які використовується разом з
іншими ресурсами в процесі суспільного виробництва для задоволення потреб населення. У
сучасних умовах створення і зміни ландшафтів, під впливом виробничої діяльності, ліси
виступають як фактор екологічної стабільності.
ДП «Коростенський лісгосп АПК» розташовано в Житомирській області на території
4 територіальних громад (Коростенської, Ушомирської, Горщиківської та Іршанської). До
складу лісгоспу входить 4 лісництва. Лісові масиви лісгоспу відносяться до різних типів лісу
та зростають в різних лісорослинних умовах. Найбільш поширеними типами лісорослинних
умов на підприємстві є свіжий субір, вологий субір, вологий сугруд та сирий сугруд, менш
поширеними є бори і діброви. Надмірно зволожені і заболочені лісові ділянки займають
4004,9 га. території лісгоспу.
Розрахунок спеціального використання лісових ресурсів лісгоспом проведено на 10
років. Розрахункову лісосіку рубок на кожен рік запроектовано 91,92 тис. м³ на площі 2095,6
га. Під час рубок головного користування в лісах прагнуть аби одержання деревини
супроводжувалося збереженням ґрунтозахисних, водорегулювальних та інших корисних
властивостей лісу, забезпеченням природного лісовідновлення. Ці рубки спрямовані на
раціональне використання лісосічного фонду, підвищення продуктивності й поліпшення
складу нових лісів. Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано
34,28 тис. м³ на площі 186,1 га, що представлена рекреаційно-оздоровчими, захисними та
експлуатаційними лісами. Щорічний обсяг рубок формування та оздоровлення лісів
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1-й рік 2020
2-й рік 2019
3-й рік 2018
4-й рік 2017
5-й рік 2016
6-й рік 2015
7-й рік 2014
8-й рік 2013
9-й рік 2012
10-й рік 2011
11-й і старші
Всього:

163,5
207,2
201,6
295,8
229,1
174,8
111,5
206,7
116,6
54,7
164,7
1762,7

163,5

0
0
0
0
5,3
174,8
111,5
206,7
116,6
54,7
164,7
834,3
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Всього

Підлягає атестації

Переведено у вкриті ліс.
рос. землі. Передано в
експлуатацію

Посаджено у звітному
році

Наявність на початок
2020 року

Вік лісопосадок і рік
створення

запроектовано 57,64 тис. м³ на площі 1909,5 га, в тому числі: рубки догляду – 3,42 тис. м³ на
площі 177,8 га, суцільні санітарні рубки – 30,51 тис. м3 на площі 186,8 га, вибіркові санітарні
рубки – 23,71 тис. м3 на площі 1544,9 га.
Лісгосп постійно проводить роботи по відновленню лісу на масивах господарства, які
відбуваються двома способами: природним і штучним. Протягом своєї діяльності лісгоспом
(до 2020 року включно) було посаджено і посіяно лісових культур на 1926,2 га. Організація
робіт по лісовідновленню включає наступні складові: складання проекту лісових культур,
підготовку ґрунту, посів або посадка лісу, догляд за лісовими культурами, технічне
приймання лісових культур, їх інвентаризацію та переведення у покриту лісом площу. Схеми
змішування порід, методи догляду за лісовими культурами, відповідність кількості садивних
місць, відповідають типам лісових культур для Житомирщини.
Для забезпечення своєчасного і якісного проведення робіт по інвентаризації
лісокультурних об’єктів в лісгоспі створена спеціальна комісія. Лісові культури проходять
атестацію за класами якості. Вони перевіряються на відповідність схема посадки за породами
та відстань між рядками, а також розміщення сіянців в ряду і приживлюваність.
Під час проведення атестації лісокультурних об’єктів переведено у вкриті лісовою
рослинністю землі на площі 834,3 га. Атестацію незімкнутих лісових культур проведено на
площі 1091,9 га, з них атестовано по І класу якості лісові культури на площі 356,8 га (32 %),
по II класу – 553,1 га (50 %), по III класу - 182 га (18 %) (табл. 1). Неатестованих
лісокультурних об’єктів та загиблих насаджень не виявлено.
Таблиця 1
Переведення лісових культур, промислових плантацій по ДП «Коростенський
лісгосп АПК» ( в га)
Атестовано
в тому числі
за класами

1-й

2-й

3-й

45,3

4,3
55
82
16,7
24

182

163,5
207,2
201,6
295,8
223,8

163,5
207,2
201,6
295,8
223,8

10
179
122,5

113,9
152,2
109,6
100,1
77,3

1091,9

1091,9

356,8

553,1

У вологому сугруді в якості головної породи при створенні нових насаджень виступає
здебільшого сосна звичайна, значно рідше створюють культури з переважанням береза,
також створюються насадження з дубом червоним. Дубові насадження створюють рідше, так
як в даному едатопі насадження сосни звичайної є більш продуктивними.
Під природне поновлення залишались в основному вирубки берези, осики, вільхи
чорної та сосни звичайної в свіжих, сирих та мокрих типах умов місцезростання, на яких
пройшло успішне природне поновлення цими породами. Термін відновлювального періоду
для ділянок, призначених для природного поновлення, прийнятий в середньому 5 років. В
цілому ефективність та успішність природного поновлення на даних площах задовільна.
Більш детальні відомості, про площі відведені для природного поновлення, приведені в
таблиці 2
Таблиця 2
Переведення природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі по ДП
«Коростенський лісгосп АПК»
Переведено у вкриті лісовою
рослинністю землі
Площа,
В тому числі у звітному році
залишена під
Наявність
Вік і рік
природне
на кінець
з них
вирощування
поновлення, Всього, Всього, - за класами якості,
року
га
га
га
га
1-й
1-й 2020
2-й 2019
3-й 2018
4-й 2017
5-й 2016
6-й 2015
7-й 2014
8-й 2013
9-й 2012
10-й 2011
11-й і старші

77,4
147,6
207,3
147
196
189,6
104,4
145,6
58,6
38,6
94
1406,1

47,1
87,7
52,7
104,4
145,6
58,6
38,6
70,2
604,9

2-й

3-й

47,1
87,7
52,7

3
15
15,7

31,2
43,8
24,4

12,9
28,9
12,6

77,4
147,6
207,3
99,9
108,3
136,9

187,5

33,7

99,4

54,4

777,4

Отже, господарська діяльність в ДП «Коростенський лісгосп АПК» спрямована на
цільове та ефективне виконання на базі науково-технічних досягнень і передового досвіду
повного комплексу лісогосподарських, лісовідновлювальних та лісозаготівельних заходів,
які забезпечують раціональне і невиснажливе використання та відтворення лісових ресурсів,
охорону навколишнього природного середовища.
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ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПЛАНТАЦІЙНОГО ВИРОЩУВАННЯ
ТРАВ‘ЯНИСТИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН НА ПОЛТАВЩИНІ
Одним з головних джерел отримання лікувальних і фармацевтичних засобів сучасної
медицини є лікарські рослини, заготовлені в природних умовах чи вирощені на плантаціях. З
метою раціонального використання земель держлісфонду, збільшення обсягу заготівлі
рослинної сировини, ефективного використання механізації при посіві та її збиранні в
лісових та аграрних господарствах організовують плантаційне розведення трав‘янистих та
деревних лікарських рослин.
Тому об‘єктом досліджень є трав‘янисті лікарські рослини Гоголівського лісництва
ДП «Миргородське лісове господарство» та Лубенського лісництва ДП «Лубенське лісове
господарство». Предметом досліджень є плантаційне вирощування трав‘янистих лікарських
рослин на території названих лісництв.
Нами вивчено видовий склад найпоширеніших лікарських трав‘янистих та деревних
рослин лісових угідь Гоголівського та Лубенського лісництв. Встановлено, що
найперспективнішими для плантаційного вирощування та заготівлі рослинної сировини є
наступні види: ромашка лікарська, родовик лікарський, живокіст лікарський, марена
фарбувальна та ін.
Нами вивчено приуроченість найпоширеніших лікарських трав’янистих рослин до
типів лісорослинних умов лісництв. Нами встановлено, що на території держлісфонду
лісництв трав’янисті лікарські рослини поширені, передусім, в таких типах лісорослинних
умов - D2, D3, (рідше С2, С3), які є одними з найпоширеніших на території лісництв та регіону
досліджень e цілому.
Нами вивчено приуроченість лікарських трав‘янистих рослин до категорій лісових
земель лісництв. Нами встановлено, що досліджувані лікарські трав’янисті рослини, в
основному, ростуть на таких категоріях лісових земель: галявинах, у широколистяних лісах,
на лісокультурних ділянках, у культурних посівах та на інших земельних ділянках лісового
фонду, а також на луках, берегах річок і озер, у садах.
Нами здійснено розподіл лікарських трав’янистих рослин Гоголівського лісництва за
термінами цвітіння. До ранньовесняних видів за терміном цвітіння відносяться такі види:
мати-й-мачуха; до весняних видів за терміном цвітіння відносяться такі види: кульбаба
лікарська, копитняк європейський. Серед пізньовесняних видів за терміном цвітіння
зустрічаються такі види: барвінок малий, валеріана лікарська, конвалія звичайна, суниці
лісові, чистотіл великий, фіалка триколірна. До ранньолітніх видів за терміном цвітіння
відносяться такі види: валеріана лікарська, ромашка лікарська, подорожник великий. До
літніх видів за терміном цвітіння належать: деревій звичайний, звіробій звичайний,
материнка звичайна, подорожник великий, м’ята польова.
На основі детального вивчення видового складу та розповсюдження лікарських
трав‘янистих рослин на території лісництв, детального аналізу їхніх біологічних та
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екологічних характеристик, особливостей росту та розвитку, їхніх фармакологічних
властивостей та потенційного використання в фармацевтичній промисловості, а також
детального вивчення фармакологічної дії на людський організм сировини лікарських
трав‘янистих рослин, запропонованих для плантаційного вирощування, нами проведено
ретельний відбір видів трав‘янистих лікарських рослин, які є потенційно перспективними
для проведення плантаційного вирощування на ділянках лісового фонду наших лісництв.
На основі проведених польових досліджень та аналізу таксаційних описів
Гоголівського та Лубенського лісництва, нами підібрано основні та резервні лісові ділянки,
що придатні для плантаційного вирощування трав‘янистих лікарських рослин. Ці основні та
резервні площі потенційно придатні для плантаційного вирощування наступних
трав‘янистих лікарських рослин: Valeriana officinalis L., Mentha piperita L., Matricaria recutita
L., Symphytum officinalis L., Rubia tinctorum L., Sanguisorba officinalis L.
Нами розраховано потребу у посівному матеріалі лікарських травянистих рослин при
їх плантаційному вирощуванні на території лісництв. Так, наприклад, при середній ціні на
ринку насіння ромашки лікарської (333 грн./кг) та нормі висіву її насіння на 1 га 2 кг, площі її
посіву при плантаційному вирощуванні (1,5 га) потребу у посівному матеріалі складе 3 кг та
відповідно ціна її насіння складе 1000 грн.
Нами вивчено показники урожайності сировини лікарських трав‘янистих рослин при
організації їх плантаційному вирощуванні. Залежно від виду кількість рослин на площі
1 м2,коливається від 25 шт/м2 до 42 шт/м2 (мінімум для валеріани лікарської 25 шт/м2,
максимум для м‘яти перцевої – 42 шт/м2 ). Показник точності розрахунків, здійснених нами,
коливається в межах 0,5 – 4,8 % (допустимий для такого роду досліджень показник точності
складає 5 %), що свідчить про високу точність проведених досліджень. Найбільший запас
(врожай) сировини лікарських травянистих рослин на всій площі плантаційного
вирощування у валеріани лікарської і становить він 939,8 кг повітряно-сухої сировини.
Найменший запас рослинної сировини у м‘яти перцевої - у повітряно–сухому стані –
340,2 кг. Загальний запас усіх культивованих лікарських трав‘янистих рослин при
плантаційному вирощуванні на всій площі у повітряно–сухому стані – 2056,5 кг.
Рентабельність заготівлі лікарської сировини досліджуваних рослин при плантаційному
вирощуванні становить у відсотках: валеріана лікарська - 27,89 %, м‘ята перцева - 22,06 %,
ромашка лікарська - 29,72 %, що в цілому складає 27,79 %.
Нами проведено порівняльну оцінку обсягу щорічної заготівлі сировини досліджуваних
рослин (у повітряно-сухому стані, кг) у дикорослому стані та при їх плантаційному
вирощуванні. Встановлено, що при плантаційному вирощуванні потенційно можемо втричі
збільшити експлуатаційний запас вирощуваної трав‘янистої лікарської сировини на території
лісництва – з 767 кг при їх заготівлі в природних умовах до 2057 кг при їх плантаційному
вирощуванні.
Тому з метою раціонального використання лісових земель на території лісництв, а
також збільшення обсягу заготівлі рослинної трав‘янистої лікарської сировини, збільшення
можливостей використання засобів механізації при здійсненні посіву, догляду за посівами і
збиранні трав‘янистої лікарської рослинної сировини на території лісництв, нами
запропоновано створення плантацій на території лісових земель лісництв для вирощування
сировини лікарсько-технічних рослин.
Практична значущість отриманих результатів наступна. У дослідженні розглянуто наявні
особливості вибору лісових ділянок, які найоптимальніше придатні для плантаційного
вирощування лікарських трав’янистих рослин; детально вивчено потенційні переваги, можливі
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ризики та недоліки плантаційного їх вирощування у порівнянні з можливою заготівлею сировини
лікарських трав’янистих рослин у дикорослому стані.
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ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА ЛІСІВ ДП «ЧЕРКАСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
Об’єктом наших досліджень став стан пожежної небезпеки лісостанів державного
підприємства "Черкаське лісове господарство". Основні дослідження проводили на території,
що належить Русько-Полянському лісництву. Згідно даних Черкаського обласного управління
лісового та мисливського господарства за останнє десятиріччя у лісовому фонді області
щорічно відзначали у середньому 82 займання на рік (рис. 1). Середня площа однієї пожежі у
лісовому фонді області у період з 2010 по 2020 рік складала 0,35 га. Слід відзначити, що
протягом цих років було декілька пожежних максимумів, що суттєво вплинуло як на середню
кількість пожеж, так і на середньорічну площу займань. Піковими роками стали 2010,2011 та
2017 роки.
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Рис. 1. Динаміка лісових пожеж у Черкаській області у 2010-2020 роках
Дані сайту Global Forest Watch вказують, що пік пожежонебезпечного сезону у регіоні
досліджень починається, як правило, у середині березня та триває 10 тижнів. У порівнянні із
2020 роком, у поточному році імовірність виникнення займань у лісі є дещо нижчою, навіть у
піковий період (рис.2). Це можна пояснити низьким рівнем пожежної небезпеки за
погодними умовами.

Рис.2. Пік пожежонебезпечного сезону території розташування Русько-Полянського
лісництва травень 2020-травень 2021 рр. (за даними Global Forest Watch)
Слід підкреслити, що майже 62 % площі підприємства зайнято сосновими
лісостанами(рис. 3).Ця обставина ще раз підкреслює необхідність ретельного планування та
проведення протипожежних профілактичних заходів, адже сосна звичайна є однією із
найбільш небезпечних у пірологічному відношенні порід.
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Рис.3. Розподіл вкритих лісом земель за деревними породами ДП «Черкаське лісове
господарство», %

№ пробної площі

Площа
вид., га

Вік,
роки

Склад
деревостану

Сер. діаметр, см

Сер. висота, м

Відносна
повнота

Згідно даних книги обліку лісових пожеж за останні 7 років займання на території
Русько-Полянського лісництва виникали упродовж усього пожежонебезпечного сезону.
Виявляли пожежі або під час пішого патрулювання або із пожежної спостережної вежі.
Займання ліквідовували оперативно, про що свідчить невелика площа згарищ (до 0,3 га). При
гасінні на підприємстві застосовували, в основному, гасіння водою та захльостування крайки
вогню. Усі пожежі носили низовий характер та виникали виключно у сосняках. Щорічно у
лісових масивах лісництва фіксують від 1 до 3-х низових пожеж, унаслідок яких
утворюються згарища невеликої площі. У більшості випадків причиною займань було
необережне поводження із вогнем.
На території згарищ 2019 та 2020 років нами було закладено пробні площі, на яких
ми провели перелік дерев, які отримали вогневі ураження та визначено вид ураження
(табл1.).
Таблиця 1
Лісівничо-таксаційна характеристика деревостанів на пробних площах

Запас,
м3/га

1

1,2

140

10Сзв

48

28

0,3

180

2

4,8

60

10Сзв+Дзв

28

24

0,9

420

3

2,2

42

10Сзв

18

17

0,8

250
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Вид
пожежі

низова
стійка
низова
рухлива
низова
рухлива

На згарищах було проведено оцінку пошкоджених дерев за категоріями санітарного
стану (табл.2). На першій пробній площі унаслідок стійкої низової пожежі дерева отримали
глибокі опіки стовбура. Їх санітарний стан можна охарактеризувати як дуже ослаблені,
близькі до відмираючих. На другій пробній площі рухлива весняна пожежа нанесла
неглибокі опіки стовбурам дерев сосни звичайної. Деревостан на згарищі частково
ослаблений, але у майбутньому здатний повністю відновитись. На третьому згарищі дерева є
ослабленими – їх індекс стану ІІ,2, тобто, також залишаються життєздатними. Рухливі
пожежі пошкоджують більшу кількість дерев на ділянці, але вогневі ураження дерев не так
сильно знижують санітарний стан дерев, як стійка пожежа коли вплив вогню на дерево є
більш тривалим у часі. Тоді дерево зазнає більш сильного ураження і може втратити свою
життєздатність.
Таблиця 2
Розподіл дерев на згарищах за категоріями стану
Категорія стану
Індекс
№ пробної
стану, Іс
площі
I
II
III
IV
V
VI
1
1
1
1
2
III,6
2
16
2
2
2
І,6
3
7
5
1
3
1
ІІ,2
Висота ушкоджень дерев також підтверджує характер пожеж, що відбулись на
пробних площах (рис.4). При стійкій низовій пожежі дерева отримують ушкодження на
висоті більше 1,5 м (пробна площа 1). Тоді як рухлива пожежа пошкодила стовбури дерев, в
основному до 1,5 висоти – пробні площі 2 і 3 (рис. 5).

Рис.4. Вогневі пошкодження дерев на пробних площах
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Рис.5. Опіки стовбурів дерев на пробній площі 3
Узагальнюючи дані наших досліджень, можна сказати, що унаслідок рухливих
низових пожеж у сосняках пошкоджень зазнала більша кількість дерев, ніж при стійкій
низовій пожежі. Водночас, вогневі ураження менше вплинули на санітарний стан дерев при
рухливій пожежі. Після рухливої низової пожежі утворились ослаблені деревостани, які
здатні відновитись у майбутньому. Стійка ж пожежа призвела до появи сильно ослаблених та
відмираючих дерев сосни звичайної на згарищах. У обох випадках вогнем були пошкоджені
стовбури дерев, частково кореневі лапи. Також горіло сухе надґрунтове вкриття і підстилка.
У випадку рухливої пожежі слабкої інтенсивності дерева сосни врятувала від загибелі товста
кора, яка захистила камбій від загибелі та виступила «термоізоляційною прокладкою» між
вогнем та камбієм. У такому випадку дерева відновлюються у подальшому. Для загибелі
камбію необхідний тривалий вплив високої температури (+54оС і більше). При збільшенні
віку дерева товщина його кори стає більшою і дерево здатне більш тривалий час
витримували впливи високих температур. Але навіть рухлива пожежа у молодому
насадженні здатна призвести до його загибелі.
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ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ГОРОДНИЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
Державне підприємство «Городницьке лісове господарство» розміщене на території
Новоград-Волинського району Житомирської області. Підприємство створено з метою ведення
лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів;
ведення мисливського господарства, охорони, відтворення та раціонального використання
державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування
підприємству.
За лiсорослинним районуванням територiя розмiщення лiсiв держлiсфонду вiдноситься до
типового Українського Полiсся. Рiвень грунтових вод коливається вiд 0,5 до 3 метрiв. В цiлому
територiя лiсгоспу характеризується рiзноманiтнiстю грунтiв (вiд сухих бiдних, пiщаних до
вологих супiщаних), де ростуть рiзнi за вимогливiстю до родючостi деревнi породи рiзної
продуктивностi вiд 1 до 5 бонiтету). Частка грунтiв надмiрно зволожених становить 15% площi.
Процеси заболочення мають мiсце на площi 1000 га. Болота представленi в основному двома
типами низиними i перехiдними.
Загальна площа лiсгоспу становить 37561 га. У лісах переважаючими є 18 деревних порід,
проте лише три з них можна вважати корінними – сосна звичайна, дуб звичайний та вільха
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чорна. Сосна звичайна майже на усій площі відповідає корінному типу лісу, дуб звичайний лише
на 61 % площ, вільха чорна на 60 % площ, береза як і решта порід є похідними у всіх типах лісу,
але частина з них були спеціально введені в насадження із певною лісівничою метою, а частина
захопила територію внаслідок сукцесій. Загалом на підприємстві частка похідних деревостанів є
досить великою – майже 29 %. Площі похідних насаджень штучного походження становлять 779
га. Переважна більшість малоцінних насаджень (89 % площ) росте на ділянках у потенційно
малопродуктивних типах лісорослинних умов (мокрі бори і субори), де фактично немає
альтернативних варіантів заміни сосни і берези на інші породи. Проте, на площі майже 41 га в
умовах вологих та сирих сугрудів, де ростуть такі породи як сосна, дуб, береза та вільха, цілком
можливим є покращення продуктивності насаджень лісокультурними і лісівничими методами.
При проведенні лісовпорядкування було виявлено також у лісовому фонді понад 60 га загиблих
насаджень та майже 2 га рідколісся, які вимагали проведення активних заходів по
лісовідновленню. Характеристика малоцінних та низькоповнотних насаджень має практичне
значення для проектування лісівничих та лісокультурних заходів.
При проведенні рубок головного користування проводиться заготівля деревини.
Проте спеціальне використання лісових ресурсів у науково обґрунтованих нормах не
призводить до зниження цього ресурсу у довгостроковій перспективі, оскільки не
перевищує щорічного приросту, а для умов господарства є значно нижчим від нього.
Загалом враховуючи зниження депонування вуглецю лісовими насадженнями стиглого та
перестійного віку, у яких і проводяться рубки головного користування, заміна насаджень
стиглого та перестійного віку на молоді насадження шляхом лісовідновлення, носитиме
позитивний регіональний характер для клімату в цілому.
При вирішенні лісокультурних завдань, підвищення продуктивності лісових
насаджень та їх захисних функцій значна увага надається переведенню лісового
насінництва на селекційну основу для подальшого створення лісових культур з посівного та
посадкового матеріалу з поліпшеними генетичними якостями.
Проаналізовано інтенсивність та розповсюдження патогенної мікрофлори у лісових
розсадниках, зокрема виявлено збудників хвороб хвої звичайне шютте сосни, побуріння хвої
ялини, шютте хвої модрини та збудників хвороб листя борошниста роса дуба, церкоспороз липи.
Проведені дослідження та діагностування грибних патогенів, які спричиняють хвороби
садивного матеріалу головних лісотвірних порід, дадуть змогу сформувати ефективну систему
захисту розсадників від поширення грибкових хвороб та одержувати садивний матеріал, який
відповідає усім вимогам лісокультурної практики. Охарактеризований санітарний стан
садивного матеріалу лісових розсадників сприятиме запровадженню дієвих заходів захисту
насаджень від шкідників та хвороб.
ДП «Городницьке лісове господарство»
нараховує всього 3560,5 га об’єктів
природно-заповідного фонду. З них заказники заповідні об’єкти місцевого значення – 487,5
га, пам’ятки природи загальнодержавного значення – 36 га, парки-пам’ятки садовопаркового мистецтва – 21 га.
До об’єктів природно-заповідного фонду належать:
Ботанiчний заказник загально-державного значення "Городницький". Знаходиться у
Городницькому лiсництвi кв. 34, 35, 36 площею 352 га для збереження в природньому станi
насаджень родендрона жовтого (азалiї понтiйської) - релiкта третинної флори
Правобережного Полiсся, що має наукове значення.
Загально-зоологiчний заказник загально-державного значення "Казява". Знаходиться
у Броницькому лiсництвi, площа 1859 га. Територiя болота одна з найбiльших мiсць
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поселення бобрiв, ондатр, а також постiйних глухариних i тетерукових токовищ.
Гнiздується багато видiв болотних i водопалаваючих птахiв, заростi чорниць, журавлини,
цiнних лiкарських рослин.
Пам’ятка природи загально-державного значення урочище "Модрина", Знаходится у
Дзержинському лiсництвi кв. 28 площа 36,0 га. Насадження модрини європейської 12,3 га
вiком 130-170 рокiв. Посадка 1839 року проведена на площі 6,5 га., середня висота дерев
досягає 56 м, середній запас на 1 га складає 1200 м3, середнiй дiаметр 60 см, окремі
екземпляри досягають 120 см. Посадка 1879 року на площі 5,8 га має запас 800 м3 на 1 га.
середня висота 50 м, середній діаметр – 40 см. Багатий рiзноманiтний трав’яний покрив,
має наукове значення.
Лiсовий державний заказник "Сторожівський". Знаходиться у Дзержинському
лiсництвi кв. 55 вид 8 площа 0,40 га. Унiкальне насадження модрини європейської 140
рiчного вiку штучного походження, середня висота 47 м, середнiй дiаметр 64 см бонiтет 1Б
повнота 0,6 запас на 1 га 750 м3. Об’єкт наукових дослiджень.
Державний лiсовий заказник мiсцевого значення "Сапожинський". Знаходится у
Дзержинському лiсництвi кв. 71 вид 7, 10 кв. 72 вид 1 площа 100,1 га. Має високобонiтетнi
насадження сосни.
Пам’ятка
садово–паркового
мистецтва
"Городницький".
Знаходиться
у
Городницькому лісництві кв. 65, пл. 21,0 га. Заснований в 1880 – 90рр. в якому проростає
близько 40 – деревних і чагарникових порід.
Загально-зоологічний заказник місцевого значення "Кленівський". Знаходиться у
Кленівському лісництві кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 296 га. Болото де в повоєнні роки добували
торф кар’єрним способом. Є невеликі відкриті водойми. Місце поселення бобрів, ондатри,
гніздується 15 видів птахів, нараховується до 20 видів риб, земних і плазунів. Заборонено
охоту, збір лікарських рослин, сільськогосподарська діяльність.
Гідрологічний заказник державного значення "Червоновольський". Знаходиться у
Червоновольському лісництві кв. 1-3, 5, 6, 7, 12, 13 пл. 805 га. Низинне сфагнове болото є
регулятором водного режиму ряду малих річок в басейні р. Случ.
Лісовий заказник місцевого значення "Міхіївський". Знаходиться у Дзержинському
лісництві кв. 50 участок 10, пл. 35 га. Високобонітетне семінне насадження сосни і дуба,
заборонено рубки головного користування, запас на 1га 340 м3.
Ботанічний заказник "Страусове перо". Знаходиться у Городницькому лісництві кв.
29 вид. 21, 23 кв. 28 вид. 51, 52 кв. 31 вид.1, 2, 9, 17 площею 29,2 га. На території зростає
рідкісний вид папоротеподібних – страусове перо звичайне декоративна реліктова рослина
Карпатського регіону, яка на рівнині є малопоширеною і рідкісною, а тут щільними
куртинами та смугами завдовжки 100-150 м зростає з обох боків русла річки і поодиноко
трапляється. Крім значних за площею куртин страусового пера флористичне ядро типове
для вільшняків, який тут підходить до русла річки.
Лісовий заказник "Ліс над Случчю". Знаходиться у Дзержинському лісництві кв. 13
видділ 4, 8, 9, 10, 11 площею 26,8 га. Утворений для збереження у природному стані
мозаїчного комплексу цінних деревостанів віком 60 років – дубів, грабів, осик і беріз;
популяції рідкісних видів рослин, занесених до Червоної книги України: підсніжника
білосніжного, гніздівки звичайної, лілії лісової, любки дволистої, скополії карні олійної,
коручки морозниковидної. Більша частина території заказника у ландшафтному плані – це
заліснений схил лівого берега річки Случ крутизною 30-35˚ східної експозиції, з
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відшаруванням гранітів на поверхню грунту під пологом лісу. І увесь схил усіяний
підсніжниками (рис. 3.1).
Відповідно до Закону України “Про природно-заповідний фонд України” ці території
охороняються як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим
охорони, відтворення і використання. Україна розглядає цей фонд як складову світової
системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
У 2020 році ДП « Городницьким лісгоспом» було облаштовано два нових рекреаційні
пункти для комфортного відпочинку на природі. Робота щодо створення рекреаційних
пунктів триває постійно, адже лісгосп багатий на прекрасні, мальовничі лісові масиви, які
потрібно облаштовувати всім необхідним для відпочинку місцевого населення,
подорожуючих туристів. Такі заходи, в свою чергу, сприяють захисту лісу від можливих
пожеж та від забруднення побутовими відходами, контролюванню та регулюванню
масових перебувань населення в лісі.
Рекреаційний пункт «Городницький» площею 0,05 гектара. Об’єкт розташований в
кварталі 62 виділі 20 Городницького лісництва на околиці смт. Городниця, в мальовничому
місці змішаного лісу. Місце для відпочинку облаштоване майданчиком, криницею,
багатовіковими деревами, столами, альтанками, місцем для приготування їжі на багатті,
вбиральнею, місцем для збору сміття, стоянкою для автомобілів (ДОДАТКИ).
Рекреаційний пункт «Майдан» площею 0,05 гектара. Об’єкт розташований в кварталі
45 виділі 27 Надслучанського лісництва на березі повноводної водойми. Місце для
відпочинку облаштоване майданчиком, криницею, пірсом, столами, альтанкою, місцем для
приготування їжі на багатті, вбиральнею, місцем для збору сміття, стоянкою для
автомобілів (рис. 1).

Рис. 1. Загальний вигляд рекреаційного пункту «Майдан»
Таким чином, господарська діяльність підприємства направлена на безперервне,
невиснажливе і раціональне користуваннями лісовими ресурсами, відтворення
високопродуктивних стійких деревостанів, їхніх інших корисних властивостей.
Довгостроковими завданнями ведення лісового господарства є: покращення якості лісового
фонду і лісосировинної бази, сприяння виконання лісонасадженнями їх екологічних функцій,
оптимізація використання лісових ресурсів, впровадження сучасних технологій лісозаготівель і
53

лісовідновлення, застосування природоощадливих машин і механізмів, збільшення обсягів
природного лісовідновлення, збільшення трудової зайнятості населення.
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ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕСТИЦИДІВ У ЛІСОВОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
Всім відомо, що в сільському господарстві для боротьби зі шкідниками
використовуються пестициди. Однак, мало хто чув про те, що ці засоби захисту рослин
використовуються також і для боротьби зі «шкідниками лісу». Та чи безпечними вони є для
людей – відвідувачів лісу, тварин та рослин для яких ліс є єдиною домівкою? Як вберегтися
від дії токсичних препаратів?
Пестициди це – речовини, які використовуються для контролю за розмноженням та
попередження появи шкідників або небажаних мікроорганізмів, рослин чи тварина. У
світовій практиці відомо в наш час понад 10 тис. найменувань таких препаратів.
Розповсюдження пестицидів у навколишньому середовищі відбувається як фізичним,
так і біологічним шляхом. Перший спосіб – розсіювання з допомогою вітру в атмосфері та
поширення через водотоки. Другий – перенесення живими організмами по шляху
харчування. Із просуванням організмів до вищих ланок харчового ланцюга концентрації
шкідливих речовин зростають, нагромаджуючись у внутрішніх органах, переважно в печінці
та нирках. До 40% пестицидів у нас розпилюється в повітря, що категорично забороняється у
багатьох країнах. Часто завищуються норми витрат пестицидів. Наприклад, японці свій
пестицид топсин використовують з розрахунку 67 г на 100 л розчину, а в наших інструкціях
для спрощення технології норми визначені вже в розмірі 100 г.
Отже, хімізацію, що інтенсивно розвивається, можна оцінювати з двох позицій – як
економічно вигідну і як екологічно небезпечну для навколишнього середовища і для самої
людини.
Інтенсивне забруднення природного середовища значною мірою є наслідком
нераціонального використання пестицидів. Отруйні речовини, які знаходяться у мінеральних
добривах, хімічних меліорантах й отрутохімікатах, проникають в організми людей,
викликаючи їх захворювання. Деяка частина отрутохімікатів трансформується, тобто
виникають нові токсичні речовини (вторинна токсикація). Дати оцінку всіх наслідків впливу
пестицидів неможливо через недосконалість методів дослідження. А вплив сучасних
органофосфатних пестицидів, які швидко розкладаються, загрожує розвитком депресій,
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роздратування, розладом памʼяті, іншими нейропсихологічними порушеннями. Близько 90%
усіх фунгіцидів, 60% гербіцидів і 30% інсектицидів є канцерогенними.
Підраховано, що 98% інсектицидів (проти комах) і фунгіцидів (проти грибкових
захворювань), 60-95% гербіцидів (проти бурʼянів) не досягають обʼєктів пригнічення, а
потрапляють у воду і в повітря. Крім того, застосовують ще й зооциди (проти гризунів), які
створюють у ґрунті мертве середовище.
Поширенню застосування пестицидів значною мірою сприяє уміння зарубіжних
хімічних компаній рекламувати свій товар. А ми, довірившись їхній рекламі, витрачаємо на
ці препарати сотні валютних карбованців щороку, до того ж допускаємо значні перевищення
рекомендованих доз хімічних засобів захисту, проведення суцільних обробок замість
вибіркових.
Відповідно до розроблених правил, застосування пестицидів у лісах дозволяється
тільки після завчасного (не пізніше ніж за 10 діб) погодження обробки територіальним
органом Держпродспоживслужби, установами Мінприроди та іншими зацікавленими
установами та організаціями (ветеринарні, заготівельні організації та ін.), а також видання
постанови місцевої адміністрації.
Лісгоспи не менш ніж за 10 днів до початку обробки повинні забезпечити широке
інформування (преса, радіо, листівки, телебачення та ін.) населення, зацікавлених
господарств, із зазначенням строків проведення робіт, конкретних лісництв і кварталів
основних профілактичних заходів. На відстані не менше ніж 200 м. від межі ділянок, які
підлягають обробці, на всіх дорогах і просіках лісгоспи повинні встановити щити (розміром
1х1,5 м) з попереджувальними написами, які повідомляють про заборону перебування
людей, збір грибів та ягід до конкретної дати. Часові рамки розпилення пестицидів зазвичай
припадають на початок «грибного сезону» і призводять до збільшення випадків отруєння
грибами, адже вони осідають та проникають у гриби, тим самим роблячи їх небезпечними
для споживання. На превеликий жаль, в усіх виявлених оголошеннях про небезпеку отруєнь
грибами, що розміщені на інтернет-сайтах МОЗ, підрозділів ДСНС та обласних
адміністрацій, інформація про небезпеку отруєння їстівними грибами обробленими
пестицидами відсутня. Лише деякі медики згадують про окрему групу патологічних станів,
що викликані «отруєнням доброякісними їстівними грибами, які виросли в місцях високого
токсичного забруднення ґрунту різноманітними отрутохімікатами і накопичили токсиканти
внаслідок високої абсорбційної спроможності грибів». Проте, в більшості випадків, медики
обмежуються записом «отруєння грибами», не вивчаючи їх причини. При цьому, на теренах
України кількість потерпілих з діагнозом “Отруєння грибами” коливається від 700 – 800 до
1500 – 2500 випадків за рік.
Наявні новини про «успішно завершені заходи з боротьби із шкідниками» на сайтах
обласних підрозділів лісагенства не супроводжуються попередженням про небезпеку та
картами протруєних ділянок.5
Проте хімічні засоби надають лише тимчасову допомогу, оскільки з часом сприяють
виробленню стійкості до постійно застосовуваних засобів. Зараз налічується понад 400 видів
комах і 7 видів гризунів, нечутливих до пестицидів. Це викликає необхідність використання
нових, ще сильніших речовин, які паралельно посилюють негативний вплив на ґрунт, воду,
повітря, якість продукції, на корисну флору і фауну, тим самим прискорюючи процес
порушення біологічної рівноваги в природному середовищі.
При практичному поводженні з більшістю відомих пестицидів необхідно
дотримуватись спеціальних запобіжних заходів. Зокрема, добре захищеним від прямого
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контакту, має бути персонал, який безпосередньо працює з пестицидами. Треба бути
впевненим, що люди не вдихають пестициди і не торкаються їх, тому для такої роботи
необхідне спеціальне обладнання та захисний одяг, включаючи костюми, рукавиці, взуття,
маски з фільтрами, а при необхідності з подачею повітря, захисні окуляри.
Проблема накопичених непридатних пестицидів існує в багатьох країнах світу.
Найкращим довгостроковим рішенням проблеми непридатних пестицидів є їх знищення.
Сьогодні найбільш розповсюдженими методами знешкодження та знищення пестицидів є
термічний, хімічний, електрохімічний та біологічний, а також захоронення або безпечне
зберігання. Деякі з цих методів не є оптимальними.
Небайдужі громадяни, громадські організації та засоби масової інформації зацікавлені
у відстеженні прогресу кожної області у вищеописаній діяльності і можуть відстоювати своє
право отримувати інформацію щодо планів та дій.
Список використаних джерел:
1. http://ecoindustry.pro/avtorski-statti/ekologichni-naslidky-tradyciynogo-silskogogospodarstva-organichne-vyrobnyctvo-v
2. https://uk.wikipedia.org/wiki/Пестициди
3. https://osvita.ua/vnz/reports/ecology/18741/
4. https://www.ecoleague.net/diialnist/kampanii-na-zakhyst-dovkillia/pestytsydy-zmenshenniaryzykiv
5. http://epl.org.ua › human-posts › vid-pestytsydiv-i-v-lis...
Іваник Ю.М. – магістрант гр. ЕКз-61м ННІ ЕЕМ
Науковий керівник – канд. с.-г. наук, доцент Лукʼянчук Н.Г.
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
ОЦІНКА СТУПЕНЮ ПОШКОДЖЕННЯ ДЕРЕВОСТАНІВ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ
ІЗ ШКІДНИКАМИ ТА ХВОРОБАМИ У ВОЛОСЯНКІВСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ ДП
«ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
Волосянківське лісництво загальною площею 3339,1 га розташоване в північно-західній
частині Закарпатської області на території Великоберезнянського адміністративного району.
Територія розділена на одну майстерську дільницю та 7 майстерських обходів [1].
Вся площа лісництва надана у постійне користування Ужанському національному
парку, тому господарство здійснює лісогосподарські заходи, насамперед враховуючи
екологічні фактори. Господарська діяльність господарства направлена на безперервне,
невиснажливе і раціональне користуваннями лісовими ресурсами, відтворення
високопродуктивних стійких деревостанів, їхніх інших корисних властивостей.
У лісництві ставиться завдання забезпечення економічно, екологічно і соціально
збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних
загальновизнаних стандартів.Однією з основних причин пошкодження чи масового всихання
насаджень є поширення хвороб та шкідників, що за останні роки набуває значних масштабів
та має тенденцію до збільшення. Загалом, паразити істотно впливають на життєвий стан
рослин, знижуючи фотосинтезаційну поверхню, виділяючи в тканини рослин токсичні
метаболіти, підвищуючи смертність сходів і молодих рослин, а в деяких випадках – до
відмирання дорослих особин [3].
Спостерігаються деякі закономірності ураження рослин. Грибні та бактеріальні
паразити трапляються у всіх фітоценозах, уражуючи як надземні, так і підземні органи
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автотрофних рослин (корені, стебла, листя, генеративні органи та ін.). Ослаблені рослини
більшою мірою уражуються грибами-паразитами, ніж нормально розвинені. Добре виражена
також сезонна мінливість заселення автотрофів грибними паразитами, ураженість рослин
зростає з весни до кінця літа; вона також може значно варіювати в одних і тих же місцях з
року в рік [4].
Перевага змішаних корінних деревостанів в значній мірі понижує можливість
утворення осередків шкідників та хвороб лісу. Завдяки цьому санітарний стан лісових
насаджень особливої загрози для виникнення масових уражень шкідниками не створює [2].
У 2021 році було встановлено наявність осередків шкідників і хвороб лісу у
Волосянкіському лісництві. Із шкідників поширені: опеньок осінній, трутовик несправжній,
коренева губка, стовбурні шкідники. Із хвороб найбільше поширення має захворювання рак
ялиці, що спричинює її масове всихання (табл. 1).
Таблиця 1
Інвентаризація осередків поширення шкідників і хвороб лісу станом на 11.11.2021 р.

Опеньок осінній – дереворуйнуючий гриб-паразит, він є збудником білої заболонної
гнилі деревних порід. Характерною ознакою зараження дерева опеньком осіннім є наявність
білої плівки та ризоморф (сплетіння грибних ниток). Ці гриби ростуть поодиноко або
великими колоніями. Для їхнього зростання і розвитку підходять як мертва деревина
(зламані дерева, пні, опалі гілки), так і здорові дерева. Після руйнування мертвої деревини
грибниця перетворюється у ризоморфи, а оскільки їхня довжина може сягати кількох
десятків метрів, це сприяє подальшому поширення гриба і можливе ураження здорових
дерев. Молоді і ослаблені дерева можуть загинути через 2-3 роки після того, як на їх
поверхню потрапили спори гриба, а дорослі здорові екземпляри через 10 років.
Трутовик несправжній – паразит, який вражає переважно листяні породи дерев. Спори
гриба проникають всередину дерева через зламані гілки, різні тріщини на корі. Вельми
швидко розвивається грибниця. Вона розкладає целюлозу і лігнін, викликаючи жовтуватобілу гниль. Трохи пізніше на тлі світлої гнилі з’являються чорні смужки. Після загибелі
дерева трутовик несправжній зовсім не припиняє свою життєдіяльність, а виступаючи вже в
ролі не паразита, а сапрофіта – розкладає мертву деревину.
Коренева губка вражає хвойні середньовікові насадження. Коренева губка – дуже
небезпечний гриб-паразит, який заражає дерева так званою кореневою гниллю і часто
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призводить до загибелі рослин. Коли спори грибка проникають в деревину, гриб починає
активно рости і розвиватися, формуючи досить велике плодове тіло, а також нарощує
міцелій, який глибоко проникає в дерево і викликає гниття його коренів. Спочатку
виділяється особлива смола, яка робить деревину склоподібною, а потім з часом повністю
руйнує її. В ураженого дерева спочатку в’яне і сохне хвоя (або листя), а потім поступово
всихає і весь стовбур. Однак головна небезпека цього грибка в тому, що його спори мають
відмінну схожість і легко проростають як в тріщинах кори або невеликих ранках на деревині,
так і на землі. Одночасно на одному грибочку може дозрівати відразу кілька тисяч спор, які
легко розносяться за допомогою опадів, вітру чи комах. Таким чином, лише один гриб може
заразити практично всі дерева в радіусі кількох сотень метрів і викликати загибель
невеликого лісу. Тому зовсім не дивно, що люди здавна намагалися знищити кореневу губку
ще на початкових стадіях її розвитку. Спалювали також і уражені нею дерева, щоб не дати
паразиту жодного шансу на відродження.
Рак найбільш небезпечним захворюванням є для хвойних – ялиці та ялини, що
спричинює її всихання. Причиною всихання цих насаджень є судинний мікоз, зумовлений
розвиток мікроскопічних грибів у смоляних ходах ялини. Це відбувається під впливом дії
зміни комплексу еколого-кліматичних факторів в умовах глобального потепління. Грибниця
розвивається в лубі навколо гілки або стовбура, викликаючи стовщення, ракові утворення. В
наслідок руйнування смоляних ходів починається сильна смолотеча (звідси назва смоляний
рак). Розташовані вище ураженого місця гілки або частина крони послаблюються, а коли
грибниця окільцює стовбур, верхня частина відмирає. Ураження спостерігається звичайно на
стовбурах і гілках ялиці будь-якого віку, але найбільш небезпечне в період жердняку.
Хвороба послабляє дерево, і його заселяють шкідливі комахи, що прискорює загибель дерев.
Крім усихання верхівок рак викликає деформацію стовбура, сприяючи насиченню його
живицею. Така деревина придатна тільки для дров і сухої перегонки. Хвороба продовжується
30—50 років.
Стовбурні шкідники – переважно комахи, що живуть на стовбурах, гілках, зрідка в
кореневих лапах дерев. Вони виїдають кору і деревину зсередини. Це можуть бути жуки
(короїди, вусачі, златки, довгоносики), перетинчастокрилі (рогохвости і ксифідрії), метелики
(шашелі, скляниці, підкорові лубоїдні листовійки) і навіть березова серцевинна муха.
Уражаються дерева вже ослаблені іншими шкідниками, хворобами, аномальною погодою –
тривалою посухою, «крижаним» дощем, зміною рівня ґрунтових вод тощо.
На території лісництва нагляд за появою шкідників та хвороб проводиться регулярно.
На початок року було виявлено захворювань на пощі 334,5 га, поте завдяки проведенню
санітарно–оздоровчих заходів на території лісництва протягом таких насаджень стало 212,3
га. Захист лісу від шкідників і хвороб проводиться різноманітними методами і технічними
засобами за допомогою яких можна попередити масове розмноження комах, виникнення і
поширення захворювання деревних рослин. Зокрема, використовуються фізико-механічні
заходи: вибирання свіжо заражених дерев, викладка ловильних дерев і ловильних полін
проти короїдів тощо. Виникненню спалахів можна запобігти науково обґрунтованим
проведенням рубок огляду, регулюванням інтенсивності користування лісом тощо.
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ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИРОБНИЦТВА ЧАВУНУ Й СТАЛІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ТА ПРИРОДООХОРОННИХ МЕТОДІВ
Металургійна галузь є однією з галузей народного господарства, виробнича діяльність
якої визначається дуже високим рівнем впливу на стан навколишнього середовища. Це
зумовлюється споживанням великих обʼємів сировинних матеріалів широкого спектру і
утворенням значних кількостей відходів усіх категорій екологічної небезпеки [1-6]. На
підприємства чорної металургії припадає 15 % всіх промислових викидів в атмосферу пилу,
8-10 % – викидів діоксиду сірки [1]. Згідно даних [2], 10-15 % загального обсягу споживання
води припадає на чорну металургію. Тверді відходи (металургійні шлаки, шлами із
хвостосховищ) складуються у відвали, які займають сотні гектарів родючих грунтів, є дуже
складними для заліснення через несприятливі лісорослинні умови, а також забруднюють
повітря продуктами водної та вітрової ерозії. Тверді відходи підприємств металургійного
комплексу містять важкі метали, які є токсичними для живих організмів. Особливо високим
є вміст As, Pb, Cd, Co, Cr, Ni та ін.
Основним способом виплавляння чавуну та сталі залишається традиційний доменномартенівський спосіб. Він має істотні недоліки: тривалість виплавляння чавуну та сталі
становить 6-12 год., значні витрати палива та води,
неекологічність [3]. Доменне виробництво – це перша ланка технологічного процесу
металургійного заводу з повним металургійним циклом. Його мета – виплавляння чавуну,
яке здійснюється в доменній печі у наступних етапах технологічного циклу: горіння палива
(вуглецю коксу); розкладання компонентів шихти; навуглецювання заліза; шлакоутворення.
В мартенівських печах сталь виплавляють з твердого або рідкого чавуну, стального чи
чавунного брухту.
Вплив на компоненти навколишнього середовища. Формування техногенних зон, де
повітря, вода, сніг, ґрунти й рослини містять забруднювальні речовини, зокрема Pb i Hg
(перша категорія небезпеки), відбувається на віддалі до 60 км від джерела забруднення. У
викидах металургійного комплексу домінують оксиди вуглецю, пил діоксид сірки та оксиди
азоту. Через викид в атмосферу продуктів спалювання різних видів палива при роботі
доменних печей та переробки шихти в них, в атмосферу надходять двоокис вуглецю,
сірководень, пил із вмістом графіту, важких металів [4].
У породних відвалах нагромаджено 500 млн. т шлаків [5]. Шламопилові відходи
утворюються на всіх стадіях металургійного виробництва. Щорічно утворюється 80 млн. т
доменних, сталеплавильних та феросплавних шлаків, а також 1 млн. т шламів, 110 тис. т
пилу. Шлам містить майже 50% заліза [6]. Забруднення літосфери відбувається брухтом
(залишки у ковшах) та браком, який становить у виробництві чавуну 7-10 кг/т. Тверді
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відходи на заводах з виробництва чавуну становлять: брухт, брак – 87500 т/рік; шлак
окалина, зола – 40000 т/рік; шлами, флюси – 600 т/рік [3].
Шлаки складаються з силікатів і алюмосилікатів кальцію і магнію, феритів і
алюмоферитів кальцію, алюмінатів. Вони використовується при будівництві залізниць,
автомобільних доріг, фундаментів будівель, виготовленні цементу і бетону. Невикористаний
відвальний шлак акумулюється у породних відвалах.
Екологічна небезпека підприємств комплексу полягає у забрудненні атмосферного
повітря (емісії забруднювальних речовин у повітря, пилоподібні шлакові частинки
розносяться вітром на прилеглій території); забрудненні водного басейну (зміна
гідрологічного режиму; у водоймах накопичуються води з високою концентрацією
сульфідів, різке підвищення рН, забруднення підземних вод); порушенні ландшафту
(порушення рівноваги геологічного стану, вилучення значних територій із
сільськогосподарського виробництва як земельних угідь, порушення фізичного та
механічного стану земельного покриву); забрудненні ґрунтів (осадження забруднюючих
речовин у ґрунт, хімічне і радіаційне забруднення ґрунтів); зміні біорізноманіття (вміст
кисню в сульфідних водоймах знижується, спричиняючи загибелі живих організмів);
виникнення техногенних аварій (вибухи, пожежі).
На підприємствах з виготовлення чавуну та сталі утворюється велика кількість стічних
вод, які містять часточки руди, коксу, вапняку, сульфати, хлориди, розчинені гази [2-6]. При
надходженні у водойми стічні води негативно впливають на їх гідрохімічний і біологічний
режим, отруюють водні організми. Зважені речовини стоків (окалина) осідають на дні і
створюють потужні відкладення, знищують донні організми. У річках вони переносяться на
десятки кілометрів нижче місця скидання стічних вод. Наявні в стоках феноли, сірковмісні
сполуки, ціаніди є високотоксичними.
Зменшити антропогенне навантаження на природне середовище підприємств
металургійного комплексу можна шляхом впровадження нових технологій плавлення
металу, модернізацією очисних споруд, використанням відходів металургії в інших
виробництвах (коксовий газ – для синтезу азотних добрив, шлаки доменного виробництва –
у цементній промисловості) та залісненням деградованих земель.
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НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПРИРОДНІ
ЕКОСИСТЕМИ ВИШКІВСЬКОЇ ОБʼЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Більшість екосистем Вишківської ОТГ є природними, тобто такими, що виникли
природним шляхом та існують без втручання людини. Особливо цінними на території
громади є лісові екосистеми, які надають багато екологічних послуг, серед яких особливо
важливою в умовах зміни клімату є функція акумулювання вуглецю. Луки та водойми
сприяють ландшафтному і біологічному різноманіттю. Штучними природними
екосистемами на території громади є поля для отримання рослинних продуктів харчування,
городи для вирощування овочів чи інших культурних рослин, сади для отримання фруктів і
ягід, ставки для вирощування риби і для відпочинку на берегах, квітники для краси й
естетичного задоволення, парк, як зона для відпочинку. Геоморфологічні та метеорологічні
умови місцевості є сприятливими для здійснення господарської діяльності, відпочинку і
туризму.
Антропогенна діяльність людини спричиняє навантаження на повітря, воду, ґрунт,
флору і фауну. Серед промисловості, енергетики і транспорту найбільший негативний вплив
на повітря, воду та ґрунт спричиняють викиди автомобільного транспорту: 65% - свинцю,
54% - оксиду вуглецю, 32% - вуглеводнів та 24% - оксидів азоту, які склали в 2019-2020 році
91,9% від загального обсягу викидів [1,5,6].
Пил негативно впливає на організм людини. Його поділяють на видимий-10 мкм,
мікроскопічний від 0,25 до 10 мкм та ультрамікроскопічний менше 0,25 мкм. Пилинки
розміром менше 0,25 мкм практично не осідають і постійно знаходяться в повітрі в
броунівському русі. Пилинки розміром менше 5 мкм є найбільш небезпечними, оскільки
можуть проникати в глибокі відділи легенів аж до альвеол і затримуватися там [4].
У природних водоймах спостерігається вищий від фонового вміст сульфатів,
нітратів, хлоридів і фосфатів, оскільки в районі незадовільна організація збору та
складування промислових і побутових відходів. Вони трапляються у вигляді стихійних
сміттєзвалищ на берегах річки Тиса. Використання річки Тиса для водопостачання,
рибництва та рекреації спричиняє її забруднення комунально-побутовими стічними водами –
99,66% скидів від загального обсягу забруднення стічних вод [6]. Причиною низької
ефективності очищення стічних вод є застарілість обладнання очисних споруд, їх
перенавантаженість або недовантаженість, порушення технологічного регламенту
експлуатації, відсутніх коштів на проведення поточних ремонтних робіт та реконструкції.
Водночас якість води ріки Тиса в межах міста Хуст відноситься до II классу, тобто
вона є відносно чистою, а її стан - добрим. Цьому сприяє організація заходів збору та
сортування сміття, механічного очищення річки та робляться відстійники [6].
Складування сміття без сортування і формування полігонів спричиняє утворення
ділянок інфільтрації і потрапляння хімічно активних речовин у ґрунт. Людина не може
обійтися без утворення та накопичення відходів, що для навколишнього середовища стає
загрозою. Для покращення екологічної ситуації потрібно сортувати та переробляти відходи
[6]. При наявності в них органічних сполук їх найкраще переробляти в газифікаторах та
складати у відведених місцях [6,7]. Сільскогосподарські органічні відходи після переробки
можна використовувати як добриво; токсичні відходи піддають похованню у надрах, що не
61

цілком знімає небезпеку зараження [7]. Промислові відходи, які затоплює, наприклад, Англія
в Північному морі, становлять 550 тис. т попелу з теплових станцій; в Ірландському морі
затоплюють 80 т урану на рік і 300 млн. галонів побутових відходів щодня [7].
Екологічні нормативи мають на меті захистити природні екосистеми Вишківської
ОТГ від надмірних антропогенних навантажень. Для забезпечення виконання екологічних
нормативів
місцевій
громаді
необхідно
раціоналізувати
природокористування:
модернізувати технологічні цикли промислових підприємств Вишківщини, оновити існуючі
очисні споруди, впорядкувати систему поводження із твердими побутовими відходами, а
також відповідально ставитися до споживання природних ресурсів. Екологічна свідомість
кожного мешканця Вишківської ОТГ нерозривно повʼязана із екологічною освітою, якій
приділяється багато уваги у місцевих дошкільних закладах, в школах і в Закарпатському
лісотехнічному коледжі зокрема.
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ГЕОЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГІДРОЛОГІЧНИХ ЗАКАЗНИКІВ
ТУРІЙСЬКОЇ ОБʼЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ КОВЕЛЬСЬКОГО
РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Озера мають велике природне і господарське значення. Їм належить провідна роль у
регулюванні й формуванні стоку річок, процесів самоочищення води, нагромадження
речовини. Акваторія та береги є середовищем збереження та розвитку біорізноманіття.
У теперішній час значного антропогенного впливу зазнають поверхневі води, в тому
числі й озера. Внаслідок забруднення відбувається різке погіршення якості води у водних
обʼєктах, природні водоймища втрачають здатність до самоочищення, знищується флора та
фауна. Навіть незначне порушення вже сформованих екологічних умов водозбору впродовж
відносно короткого проміжку часу впливає на: водний режим озера; кількість мінеральної й
органічної речовини; умови життєдіяльності організмів; заростання та замулення, що
призводить до втрати їхньої гідрологічної ролі й погіршення екологічної ситуації в цілому.
На стан водних обʼєктів впливають наявна інфраструктура навколо водойм, що
історично склалася: населені пункти та розораність прибережних і, частково, берегових
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земель із метою ведення на них сільськогосподарського виробництва з різним ступенем
інтенсифікації. Саме тому збереженню озерних систем сприяє їх охорона через різні форми
заповідності.
Турійські озера є унікальними, їх акваторія і береги – це місце існування багатої і
різноманітної фауни та флори, включає рідкісні види, які охороняються. В озерах
зосереджені великі запаси природних ресурсів: водних, біологічних, мінеральних і
рекреаційних. На території озер є безліч видів рослинного і тваринного світу, насамперед,
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення та занесені до Червоної книги.
Саме тому зростає актуальність та суспільна потреба в охороні природи, аби зберегти
унікальні види флори і фауни, ландшафту та водних утворень. Однією з форм
охорони навколишнього природного середовища є заповідна справа. В даному випадку –
гідрологічні заказники.
Обʼєктом дослідження є гідрологічні заказники Турійської територіальної громади
Ковельського району Волинської області: озеро Святе, озеро Велике та озеро Олеандра
(Перевірське).
Мета дослідження. Дослідження мережі гідрологічних заказників Турійської
територіальної громади, стану та придатності водойм, визначення проблем функціонування
заказників та знаходження методів їх вирішення.
Турійські озера належать до Турійсько-Озерянської групи. Для запобігання впливу й
ведення негативної антропогенної діяльності на озерні екосистеми, деякі з них, за рішенням
обласної влади 1992–1994 рр., охороняються як природно-заповідні території: Озера Велике,
Олеандра та Святе є гідрологічними заказниками.
Озера Турійської ТГ розташовані у басейні правої притоки Припʼяті річки Турія. Всі
озера басейну річки Турії заболоченні, заростають, рівень води нестійкий, дно вкрите шаром
мулу [2]. Рівень води цих озер перебуває в тісному звʼязку з рівневим режимом річки.
Озера району розміщені в екорегіоні Поліської низовини та знаходяться нижче 200
метрів над рівнем моря й віднесені до класу низинних озер. Ці гідрологічні заказники
розміщені на геологічних утвореннях північного походження на неглибоких закарстованих
мергельно-крейдових породах, складених пісками, супісками та глинами, на яких залягають
донні відклади у вигляді сапропелю різної товщини, складу і якості [4].

Рис. 1. Озеро Велике
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Рис. 2. Озеро Олеандра
За гідрологічним режимом озера є безстічними із замкнутою площею водозбірної
території, озеро Святе – проточне. В озерах берегова смуга по всьому периметру заросла
водно-болотними видами гігрофітів: рогозом, аїром, очеретом, ситником, осокою в глибину
10–40 м від берега. Береги за рельєфом є низькі (озеро Святе) та припідняті (озеро Велике).
Озера є карстового походження. Про карстовий генезис улоговин свідчить близьке до
поверхні залягання карстових порід, лійкоподібна форма улоговини, висока, порівняно з
річками, мінералізація водної маси. Вилуговуванню вапна і утворенню проваль сприяють
чисельні тріщини в крейдово-мергельних породах, які утворилися внаслідок тектонічних
рухів [1].
Щоб покращити розвиток мережі гідрологічних заказників Турійської селищної
обʼєднаної територіальної громади, найперше необхідно створити єдину інформаційну базу
даних про екологічний стан водойм, про стан та динаміку показників ступеня придатності
гідрологічних заказників для цілей рекреації. Також буде доцільним посилення ролі
громадськості та рівня інформованості населення щодо екологічної ситуації у озерних
екосистемах.

Рис. 3 Озеро Святе
Евтрофікація озера Велике у гідрологічному заказнику спонукає провести заходи з
відновлення функціонування екосистеми. Наприклад, вилучення маси синтезованої
первинної органічної речовини у спосіб механічного видалення для господарського
використання або заселення риб-меліораторів; зменшення площі мілководь за допомогою
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створення підпору на ділянці розвантаження озера; збільшення зовнішньої буферності
завдяки збереженню рівня ґрунтових вод; відновлення часткової або повної проточності
озера; оптимізація структури суходільних ценозів поверхні водозбору [3].
Також необхідно посилити контроль на природоохоронних територіях, у нашому
випадку у гідрологічних заказниках, аби запобігти незаконному вилову риби, полюванню,
знищенню унікальних рослин і тварин. Необхідно здійснювати контроль за веденням
сільського господарства на територіях поблизу гідрологічних заказників, зокрема, внесенням
добрив, меліорації. Адже все це негативно впливає на екологічний стан водних обʼєктів.
Турійські озера, зокрема й гідрологічні заказники, є центром дозвілля туристів, особливо
в літній період. Щоб уникнути порушення природного балансу заказників та не завдавати
шкоди навколишньому природному середовищу, необхідно створювати рекреаційні зони з
дотриманням всіх екологічних норм, чітко визначати межі гідрологічних заказників
місцевого значення, встановлювати інформаційні знаки та прокладати екологічні стежки.
Нестача коштів у місцевому бюджеті не дозволяє активно здійснювати заходи,
спрямовані на вирішення основних екологічних проблем, що в майбутньому може
спричинити погіршення екологічної ситуації у районі. Саме тому необхідно залучати кошти
з державного бюджету або гранти, що є найпоширенішим інструментом фінансування через
донорські організації проєктів екологічного напряму. Це дасть можливість покращити
функціонування заказників на території Турійської селищної обʼєднаної територіальної
громади.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ СПОСОБІВ ВІДБОРУ ВАРІАНТ НА
РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ ВИБІРКОВИХ СТАТИСТИЧНИХ СУКУПНОСТЕЙ
Мета дослідження. Виявлення впливу різних способів відбору варіант на формування
вибіркових сукупностей, репрезентативність вибірок і точність визначення статистичних
вибіркових показників.
Постановка проблеми. Виконання експериментальних досліджень завжди повʼязане з
необхідністю формування вибірок, які б з достатньою надійністю представляли відповідну
генеральну сукупність. Такі питання можна вирішувати під час планування експерименту,
коли встановлюється достатній обсяг спостережень на основі таблиці достатньо великих
чисел, відповідних емпіричних формул, а також з використанням випадкових чи механічних
способів відбору варіант у вибірку.
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Основний матеріал. Основне завдання вибіркового методу спостережень – це
отримання достовірної інформації про генеральну сукупність на основі вибіркової. Як
правило, при добре організованому досліді вибіркова сукупність достатньо точно описує
генеральну. Проте, точного співпадання вибіркових і генеральних показників досягти
практично неможливо. Тому, для того щоб вибірка якомога точніше відображала структуру
генеральної сукупності, вона має бути достатньо представницькою, або репрезентативною.
Відомо, що репрезентативність окремої вибірки досягається шляхом рендомізації, під
якою розуміють випадковий відбір варіант з генеральної сукупності. Це забезпечує рівні
умови попадання до вибірки кожної з варіант.
Загалом існує два способи відбору варіант – випадковий і плановий, кожен з яких
поділяється на певні види.
Повторний випадковий спосіб передбачає, що
кожна варіанта після відбору
повертається назад до генеральної сукупності таким чином, що знову може попасти до
обліку під час наступного вибору. Цей спосіб відбору не впливає на склад генеральної
сукупності, а ймовірність кожної варіанти знову попасти до обліку залишається однаковою.
Неповторний випадковий спосіб передбачає, що кожна варіанта береться до уваги лише
один раз і назад до вибірки не повертається. Такий спосіб відбору впливає на склад
генеральної сукупності, а можливість кожної варіанти потрапити знову до вибірки дорівнює
нулю. В ідеальному випадку випадковий відбір варіант можна здійснити за таблицею
випадкових чисел.
На відміну від випадкових планові способи відбору передбачають відбір варіант за
наперед заданими схемами.
Типовий (груповий) спосіб передбачає попередній розподіл генеральної сукупності на
типові групи за певною ознакою. У кожній групі випадково відбирається однакова або
пропорційна кількість варіант, які обʼєднуються в одну вибіркову статистичну сукупність,
котра підлягає повному статистичному аналізу.
Використання серійного (гніздового) способу передбачає поділ усієї кількості
результатів спостережень (генеральної сукупності) на декілька серій, яких відбирається
певна кількість варіант, котрі обʼєднуються в одну статистичну сукупність і опрацьовуються.
Механічний спосіб передбачає розподіл генеральної сукупності на декілька рівних за
обсягом груп. З кожної такої групи випадковим способом відбирають по одній варіанті, які
обʼєднуються у вибіркову сукупність і опрацьовуються. При цьому способі відбору обсяг
вибірки буде дорівнювати кількості виділених груп.
Для досягнення найвищої репрезентативності вибірки потрібно поряд з правильно
організованим відбором варіант звертати увагу на розмах варіації – чим більшим є його
значення, тим більшим має бути обсяг вибірки.
Висновки дослідження. Для виконання поставленого завдання були проведені
експериментальні дослідження на основі 100 жолудів дуба звичайного. До уваги бралися три
ознаки – діаметр (см), довжина (см), вага (г). Перші дві ознаки фіксувалися
штангенциркулем, третя – електронною вагою.
Вся кількість жолудів (100 шт.) приймалася за генеральну сукупність. З цієї сукупності
трьома способами відбору було сформовано три малі вибірки обсягом 10 одиниць: перша – з
використанням повторного випадкового відбору, друга – випадкового неповторного і третя –
планового механічного (вся кількість жолудів була розділена на 10 рівних за обсягом груп).
Для трьох ознак жолудів (діаметр, довжина, вага) в межах однієї генеральної і трьох
вибіркових сукупностей були обчислені такі статистичні показники: мінімальне і
максимальне значення, середнє арифметичне, дисперсія, основне (середньоквадратичне)
відхилення, мода, медіана, коефіцієнт варіації і точність досліду. Результати обчислень
наведені в табл. 1.
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Таблиця 1
Статистичні показники генеральної і вибіркових сукупностей параметрів жолудів
Статистичні
показники

Генеральна
сукупність

Мінімальне значення
Максимальне значення
Середнє арифметичне
Дисперсія
Основне відхилення
Мода
Медіана
Коефіцієнт варіації
Точність досліду

1,1
1,5
1,38
0,008
0,091
1,4
1,4
6,6
0,66

Мінімальне значення
Максимальне значення
Середнє арифметичне
Дисперсія
Основне відхилення
Мода
Медіана
Коефіцієнт варіації
Точність досліду

2,6
3,5
3,09
0,027
0,164
3
3,1
5,3
0,53

Мінімальне значення
Максимальне значення
Середнє арифметичне
Дисперсія
Основне відхилення
Мода
Медіана
Коефіцієнт варіації
Точність досліду

2
5
3,35
0,648
0,809
3
3
24,1
2,41

Вибіркові сукупності за способами відбору варіант
випадковий
випадковий
плановий
повторний
неповторний
механічний
діаметр, см
1,2
1,3
1,3
1,4
1,5
1,5
1,33
1,44
1,40
0,006
0,004
0,004
0,082
0,070
0,067
1,4
1,5
1,4
1,35
1,45
1,4
6,2
4,9
4,8
1,96
1,54
1,51
довжина, см
2,9
2,9
3
3,4
3,5
3,3
3,15
3,18
3,12
0,019
0,030
0,008
0,143
0,181
0,092
3,1
3,1
3,1
3,15
3,15
3,1
4,6
5,7
2,9
1,44
1,80
0,93
обʼєм, г
3
3
2
5
5
4
3,20
3,90
3,50
0,360
0,490
0,450
0,632
0,738
0,707
3
4
4
3
4
4
19,8
18,9
20,2
6,25
5,99
6,39

Отримані результати порівнювали між собою, приймаючи дані генеральної сукупності
за 100 відсотків. Результати порівняння наведені в табл. 2.
Таблиця 2
Порівняння вибіркових статистичних показників
Статистичний
показник

Генеральна
сукупність

Середнє значення
Основне відхилення
Коефіцієнт варіації
Точність досліду

1,38
0,091
6,6
0,66

Середнє значення
Основне відхилення
Коефіцієнт варіації
Точність досліду

3,09
0,164
5,3
0,53

Середнє значення
Основне відхилення
Коефіцієнт варіації
Точність досліду

3,35
0,164
24,1
2,41

Випадковий
Випадковий
Плановий
повторний відбір
неповторний відбір
механічний відбір
відхилення,
відхилення,
відхилення,
значення
значення
значення
%
%
%
діаметр жолудя, см
1,33
-3,62
1,44
4,35
1,4
-1,45
0,082
-9,89
0,070
-23,08
0,067
26,37
6,2
-6,06
4,9
-25,76
4,8
27,27
1,96
196,97
1,54
133,33
1,51
-128,79
довжина жолудя, см
3,15
1,94
3,18
2,91
3,12
-0,97
0,143
-12,80
0,181
10,37
0,092
43,90
4,6
-13,21
5,7
7,55
2,9
45,28
1,44
171,70
1,80
239,62
0,93
-75,47
вага жолудя, г
3,2
-4,48
3,90
16,42
3,5
-4,48
0,143
-12,80
0,181
10,37
0,092
43,90
19,8
-17,84
18,9
-21,58
6,39
73,49
6,25
159,34
5,99
148,55
6,39
-165,15
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Аналіз наведеної таблиці дає підстави говорити про те, за результатами порівняння
середніх арифметичних значень для усіх трьох ознак використання випадкового
неповторного способу відбору варіант у вибірку є найменш точним, оскільки для цього
способу відмічено найсуттєвіші відхилення: для діаметрів жолудя +4,35 %, довжини жолудя
+2,91 % і ваги жолудя +16,42 % Випадковий повторний і випадковий механічний способи
дають приблизно однакові і менші за абсолютним значенням відхилення.
Аналізуючи зміну показника точності досліду відзначаємо, що усі без винятку способи
відбору через значно меншу кількість варіант мають набагато нижчу точність.
Порівнюючи мінливість ознак слід відзначити, що для всіх ознак застосування
випадкового повторного способу забезпечує менші відхилення від генерального показника.
У підсумку виконаного дослідження можна відзначити, що для забезпечення вищої
репрезентативності вибірки доцільно використовувати випадковий повторний відбір варіант
у вибірку або плановий механічний, використання яких буде забезпечувати найменші
відхилення вибіркових статистичних показників від відповідних їм генеральних.
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ЕКОЛОГО–ЕКОНОМІЧНЕ ВЧЕННЯ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО
СЕРГІЯ ПОДОЛИНСЬКОГО

Подолинський Сергій Андрійович (1850, с. Н.Ярославка – 1891, м. Київ)– український
науковець, соціолог, економіст, фізик, громадський і політичний діяч, публіцист.
Михайло Грушевський писав про нього: «Він заслужив собі одно з найбільш почесних
місць в історії нашого духовного життя». Французький учений Дебірре називав Сергія
Подолинського автором однієї з «найновіших теорій термодинаміки».
Спектр інтересів С. Подолинського був надзвичайно широким: він розробляв
космогенну енергетичну теорію, досліджував еколого-економічні проблеми, аналізував ідеї
фізичної економії для розробки проблем сталого розвитку. Започаткував фізичну економіку
визначивши баланс накопиченої ендогенної енергії, та надходження екзогенної енергії і
механізми її накопичення через явища природи і працю людини. За століття наперед
визначив еквівалент фізичної та розумової праці. Розкрив помилковість застосування закону
Мальтуса до людства, на якому паразити-глобалісти мотивують ідею проекту «золотого
мільярда». Увійшов в історію як один із перших економістів, який писав свої праці
українською мовою.
Коло його наукових інтересів включало академічну соціологічну тематику: соціальні
аспекти виробничої діяльності, господарські відносини, суспільна стратифікація,
мобільність, залежність статусу індивіда від національної належності, соціологічні закони.
Аналізуючи їх, Подолинський, як і деякі інші вчені, звертався до марксистських поглядів,
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вміло поєднуючи їх з соціал-дарвіністськими. Практичне застосування поєднання цих двох
концепцій призвело до досить оригінальних раціональних припущень – вчений вважав, що у
суспільстві, побудованому на засадах солідарності, природний відбір виявить себе у
просуванні науки, мистецтва, морального вдосконалення людей. Загалом це дасть змогу
людям долати природні проблеми, не витрачаючи сили на боротьбу між собою.
Внаслідок ідеологічного протистояння, а саме – мирного, еволюційного переходу до
соціалізму шляхом реформ в освіті, економіці та державному устрої, Подолинський став
небезпечним ідеологом альтернативного шляху розвитку цивілізації. Незважаючи на суттєву
значущість його праць, Карл Маркс, не роблячи посилань на Подолинського, став більше
повʼязувати його роботи з природничими науками, а Фрідріх Енгельс висловлювався про
Подолинського в пасквільному тоні.
Український вчений сформулював нове природничо-наукове визначення праці: «Праця
є таке споживання механічної та психічної роботи, що нагромаджена в організмі, яке має
результатом збільшення кількості перетворюваної енергії на земній поверхні». Із
незліченних видів людської діяльності землеробство, за С. Подолинським, є
«найпріоритетнішою, найпродуктивнішою, найкориснішою працею, яка в десятки разів
збільшує вироблений природою продукт».
Є усі підстави стверджувати, що С. Подолинський здійснив еколого-економічне
відкриття світового значення, довівши, що творча діяльність homo faber (людини діяльної)
протидіє стихійним силам природи, які посилюють хаос (згідно з другим началом
термодинаміки) шляхом мінімізації зростання ентропії, забезпечує нагромадження та
перетворення сонячної енергії на земній поверхні в засоби задоволення фізичних і духовних
людських потреб. Тим самим вчений визначив четверте начало термодинаміки.
На думку вченого, всяка продуктивна праця, від землероба до шевця, кравця і
будівельника, забезпечує захист енергії від розсіювання у просторі. Це відкриття справило
великий вплив на вчення Вернадського про ноосферу, про планетну роль людини, про
економіко-екологічну збалансованість земної цивілізації.
Вернадський, який вперше обґрунтував матеріалістичне усвідомлене наукове поняття
про ноосферу, писав: «Уже пізніше і самостійно Сергій Подолинський зрозумів все значення
цих ідей (законів збереження і нагромадження енергії, запропонованих Майєром, Кельвіном,
Ґельмґольцем, Пулюєм) і намагався їх прикласти до вивчення економічних явищ». Наукову
цінність цієї праці Подолинського засвідчує ще і той факт, що різні варіанти її були
надруковані протягом 1880-83 років у двох періодичних французьких, двох німецьких і
одному італійському виданнях.
Подолинський розкрив енергетичні відмінності органічної та неорганічної природи.
Вчений проаналізував відношення, яке існує між працею людини та розподілом енергії на
поверхні Землі і розвинув вчення про енергії, її види, їх взаємне перетворення та
розсіювання. Ці роботи випередили на століття визначення енергетичного еквівалента
розумової і фізичної праці через енергоносії та технології енергетики (парус, вітряк, машини
тощо). Вчення Сергія Подолинського значно вплинуло на подальший розвиток екологоекономічної думки в Україні та відобразилося у працях видатних вчених В. І. Вернадського,
М.Д. Руденко та інших.
Більшу частину свідомого життя Сергій Подолинський прожив за кордоном, однак його
любов до України була надзвичайно великою. Михайло Драгоманов зазначав, що він був
занадто українцем, щоб перебувати і діяти серед людей, які не визнавали нічого
українського. Сергій Подолинський належить до когорти українських соціалістів–
69

революціонерів кінця ХІХ ст., борців за соціальну справедливість в Україні та світі, за
національне визволення українців. Ідеалом нового суспільства вважав громадівство,
соціалізацію землі та фабрик і передачу їх громадянам, що є безпосередніми виробниками –
селянам і робітникам. Був ідеологом мирного еволюційного переходу до такого суспільства
шляхом реформ в освіті, економіці та державному устрої.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З
СУМІЖНИМИ ДЕРЖАВАМИ У СФЕРІ СТАЛОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ
Транскордонне співробітництво є інструментом, покликаним сприяти розширенню
міждержавної співпраці та реалізації концепції сталого розвитку і включає у себе ряд
поставлених еколого-економічних цілей [3].
В сучасних умовах євроінтеграційного процесу України все частіше ставиться питання
розвитку транскордонного співробітництва у сфері лісокористування. Багато територій, які
мають важливий природоохоронний характер з погляду збереження біорізноманіття,
розташовані в межах прикордонних регіонів. У звʼязку з цим вони підпорядковані різним
екологічним, економічним, правовим та інституційним структурам [1].
В нинішніх умовах розвитку виробництва і зростання масштабів господарської
діяльності у прикордонних регіонах України і сусідніх держав суспільство використовує
дедалі більше лісових ресурсів і посилює антропогенний тиск на довкілля.
Враховуючи те, що на прилеглих до кордонну України територіях тенденції деградації
лісів будуть поглиблюватись, необхідно перейти до нової, більш ефективної теоретикометодичної та практичної еколого-економічної та правової системи лісокористування.
Розвʼязання існуючих проблем лісокористування у прикордонних регіонах можливе,
зокрема,
в
умовах
належного
транскордонного
еколого-економіко-правового
співробітництва, спрямованого на реалізацію концепції сталого лісокористування [1].
В наш час основні проблеми нераціонального використання лісових ресурсів та
неефективна їх охорона і відтворення у прикордонних регіонах України та сусідніх країнах
повʼязані з недостатнім розумінням у суспільстві пріоритетів щодо збереження природного
довкілля та переваг сталого лісокористування. У звʼязку з цим вирішення складних завдань у
лісовому секторі на прикордонних територіях потребують формування нового екологоекономічного світогляду, нових морально-етичних пріоритетних цінностей, нового
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правового регулювання щодо забезпечення науково-обґрунтованої концепції сталого
лісокористування [1].
В нинішніх умовах економічного розвитку, забезпечити умови сталого
лісокористування у прикордонних регіонах держав-сусідів можливо лише шляхом
екологізації економіки та екологізації освіти, спрямованої на підготовку фахівців для сталого
розвитку.
Під екологізацією економіки розуміють процес впровадження і реалізації
відповідної еколого-економічної системи, що забезпечує оптимальну якість довкілля,
ефективне використання, охорону та відтворення природних ресурсів, а також
екологічну безпеку на всіх рівнях (локальному, національному, транскорд онному і
глобальному) [2].
Екологізація освіти – це цілеспрямований навчальний процес підготовки учнів і
студентів щодо формування у них належного еколого-економічного, еколого-політичного й
еколого-правового світогляду та професійної компетентності відповідно до вимог концепції
сталого розвитку [2].
Сьогодні Україна повинна докладати чимало еколого-економічних зусиль для
налагодження ефективної транскордонної співпраці, спрямованої на стале лісокористування
у прикордонних регіонах України та сусідніх країн. Це пояснюється необхідністю тісного
транскордонного співробітництва в умовах євроінтеграції [1, 2].
З наведеного випливає, що вирішення наявних проблем, повʼязаних з ефективним
використанням, відтворенням та охороною лісових ресурсів у прикордонних регіонах
можливе, зокрема, в умовах широкої й активної еколого-економічної і правової
транскордонної співпраці.
Сьогодні недостатньо досліджені питання сталого лісокористування у прилеглих до
кордону регіонах України і суміжних держав. Саме тому на сучасному етапі більшого
значення й актуальності набуває виявлення повних і достовірних відомостей про екологоекономічний стан лісових ресурсів у цих регіонах [1].
Для належного забезпечення охорони, використання і відтворення лісових ресурсів на
прилеглих до кордону територіях держав-сусідів доцільно створити спільні науково-дослідні
центри сталого розвитку та налагодити систему транскордонного управління, контролю і
моніторингу у сфері лісокористування, які б враховували інтереси держав-сусідів та
відповідали принципам сталого розвитку [1, 2].
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ОСНОВНІ ОБʼЄКТИ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В
РЕГІОНАХ УКРАЇНІ
Незважаючи на велику частку сільських жителів (30,4% від загальної кількості
населення України [5]) та значний невикористаний туристичний потенціал, рівень розвитку
сільських населених пунктів в Україні залишається досить низьким. Сільські громади
стикаються з недостатнім фінансуванням, падінням рівня життя населення, дефіцитом
транспортної, медичної та житлової інфраструктури. Відпочинок у сільській місцевості є
одним із перспективних напрямів відродження та розвитку сільських населених пунктів,
адже сільський туризм поєднує у собі низку ресурсів, які здатні зробити відпочинок для
туриста привабливим та незабутнім.
Зважаючи на географічне положення, кліматичні умови, природні та рекреаційні
ресурси, культурно-історичну спадщину, можемо виділити такі основні регіони сільського
туризму в Україні: Карпатський, Поліський, Подільський, Центральний, Південний та
Східний.
Найбільш розвиненим у сфері надання послуг сільського туризму є регіон
Українських Карпат, який розташований у межах чотирьох адміністративних областей –
Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької. Особливостями цього
регіону є мальовничі краєвиди, чисте гірське повітря, річки, ліси, безліч мінеральних джерел
та історичних памʼяток. Самобутність природи Карпат та багата духовна спадщина
приваблюють туристів, що у свою чергу заохочує сільське населення до розвитку сільського
туризму.
Багатьох туристів приваблює відпочинок на Поліссі (Волинська, Рівненська та
Житомирська області). Особливості цього регіону – мальовничі краєвиди, краса озер та
річок, історичні, архітектурні та природні памʼятки.
Привабливим для відпочинку у сільській місцевості є Поділля (Тернопільська,
Хмельницька та Вінницька області). Мальовничі та різноманітні ландшафти цього регіону
доповнює наявність на цій території більшої частини збережених до наших днів
середньовічних замків, фортець та інших памʼяток історії та культури.
Центральні
області
(Київська,
Чернігівська,
Черкаська,
Полтавська,
Дніпропетровська та Кіровоградська області). На території регіону розміщена столиця
України – Київ. Черкаська область – батьківщина Тараса Григоровича Шевченка. Відомими
памʼятками Полтавської області є Гоголівські місця, зокрема знаменита Диканька і с. Великі
Сорочинці. Дніпропетровська область славиться історією козацтва та петриківським
розписом. Кліматичні умови регіону оцінюються як комфортні для відпочинку та
оздоровлення. Прирічкове розташування регіону сприяє розвитку водного та сільського
туризму, круїзів по Дніпру, яхтингу.
Південні області (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та
Автономна Республіка Крим) відомі мальовничими ландшафтами морського узбережжя та
піщаними пляжами, неповторними краєвидами Дніпра, багатими запасами мінеральних вод
та грязей, які використовуються для лікування та оздоровлення. На розвиток сільського
туризму в Автономній Республіці Крим значно вплинула тимчасова окупація Криму
Російською Федерацією. У звʼязку з цим на тимчасово окупованій території цей вид туризму
перебуває в незадовільному стані.
Східні області (Сумська, Харківська, Донецька і Луганська області) багаті природнорекреаційними ресурсами, історико-культурним, археологічним, архітектурним потенціалом
та лісостеповими ландшафтами. Наявність багатих запасів мінеральних вод та грязей
сприяють відвідуванню туристами цього регіону з метою оздоровлення. У звʼязку з
проведенням спочатку Антитерористичної операції, а згодом Операції обʼєднаних сил, які
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відбуваються на сході України впродовж останніх 8 років, сільський туризм у цьому регіоні
перебуває у незадовільному стані.
Туристи можуть відвідати сільські садиби, які розташовані у різних куточках України.
Основні обʼєкти розвитку сільського туризму наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Основні обʼєкти сільського туризму у регіонах України
Регіон

Області, які
включає регіон
Закарпатська

Карпатський

ІваноФранківська
Львівська
Чернівецька
Волинська

Поліський

Рівненська

Житомирська
Тернопільська
Подільський

Хмельницька
Вінницька
Київська
Чернігівська

Центральний

Черкаська
Полтавська
Дніпропетровська
Кіровоградська
Одеська
Миколаївська

Південний

Херсонська
Запорізька
Автономна
Республіка Крим
Сумська

Східний

Харківська
Донецька
Луганська

Обʼєкти сільського туризму
Смт Воловець, смт. Міжгірʼя, смт. Чинадійово, с. Поляна, с. Ізки, с. Шаян, с. Яноші,
с. Вишка, с. Ставне, с. Сторожниця, с. Синяк, с. Осій, с. Колочава, с. Мирча, с. Пилипець,
с. Калини, с. Синевирська Поляна, с. Верхній Студений, с. Баранинці.
Смт Верховина, смт Ворохта, смт. Вигода, с. Криворівня, с. Дземброня, с. Мислівка,
с. Микуличин, с. Смерклів, с. Паляниця, с. Татарів, с. Яворів, с. Яблучниця, с. Космач,
с. Княждвір, с. Шевченкове (урочище «Шандра»), с. Верхній Ясенів, c. Оболоня,
Смт Славське, смт Шкло, смт Брюховичі, с. Розлуч, с. Кривка, с. Орявчик, с. Нагірне,
с. Гребенів, с. Волосянка, с. Ясениця Замкова, с. Жданівка, с. Сапіжанка.
Смт Берегомет, смт Путила, с. Мошанець, с. Бернове, с. Макарівка, с. Вороновиця,
с. Дністрівка, с. Бузовиця, с. Товарниця, с. Виженка, с. Нижні Станівці, с. Брусниця,
с. Грозинці, с. Клішківці, с. Непоротово.
Смт Шацьк, с. Мельники, с. Світязь, с. Гаївка, с. Мовчанів, с. Комарово, с. Рокині,
с. Жидичин.
Смт Володимирець, с. Маринин, с. Хотин, с. Прислуч (Хутір Минятин), с. Бочаниця,
с. Малі Телковичі, с. Воронки, с. Антонівка, с. Малятин, с. Хрінники, с. Товпижин,
с. Бондарі, с. Верба, с. Повча, с. Мирогоща, с. Хочин, с. Вербівка, с. Великі Озера,
с. Млини, с. Нобель, с. Будераж, с. Зелений Дуб, с. Мала Совпа, с. Сторожів, с. Ілляшівка,
с. Батьківці, с. Пляшева, с. Більськ, с. Камʼяне-Случанське, с. Бутейки.
С. Лісове, с. Кропивенка, с. Лагульськ, с. Городське, с. Кустин, с. Облітки, с. РудняВоробʼївська, с. Гринівці, с. Сонячне, с. Тетерівка, с. Привороття.
Смт. Гусятин, смт. Коропець, с. Жуків, с. Куряни, с. Козина, с. Лисичники, с. Нагіряни,
с. Нирків, м. Збараж, с. Базаринці, с. Залужся, с. Чернихів, с. Кімната, с. Просівці, с. Малий
Ходаків.
Смт Гриців, с. Стригани, с. Миньківці, с. Радісне, с. Велика Слобідка, с. Устя, с. Руда,
с. Межигір, с. Цвіклівці, с. Жовтневе, c. Сокіл, с. Гурщина, с. Кринцилів, с. Притулівка,
с. Ленінське, с. Жабинці, с. Мала Побіянка.
С. Канава, с. Губник, с. Буша, с. Гармаки, с. Бернашівка, с. Гайове, с. Северинівка,
с. Ільківка, с. Перепеличчя, с. Зарванці, с. Комарівці.
С. Дмитренки, с. Сошників, с. Дибинці, с. Синиця, с. Пірнове, с. Березівка, с. Хохітва,
с. Рокитне, с. Черняхів.
Смт Куликівка, смт Варва, с. Боромики, с. Олешня, с. Тростянець, с. Количівка,
с. Сокиринці, с. Довга Гребля, с. Андріївка, с. Хаєнки, с. Ковчин, с. Отрохи, с. Кам`янка,
с. Кладьківка, с. Петрушівка, с. Стара Басань, с. Деснянське, с. Прохори, с. Качанівка,
с. Петрушівка, с. Кудлаївка, с. Вишеньки.
С. Мельники, с. Боровиця, с. Медведівка, с. Буда, с. Головківка, с. Івківці, с. Моринці,
с. Квітки, с. Миколаївка, с. Селище, с. Будище, с. Карашина, с. Суботів, с. Юрківка,
с. Сунки.
Смт. Диканька, смт. Опі́шня, смт Велика Багачка, смт. Котельва, с. Великі Сорочинці,
с. Веселівка, с. Довгальовка, с. Березова Рудка, с. Остапʼє, с. Вільхове, с. Васьки,
с. Вельбівка, с. Чечелеве, с. Піски-Удайські.
С. Могилів, с. Гречане, с. Новоселівка, с. Піщанка, с. Славянка, с. Військове.
Смт. Петрове, с. Завтурове, с. Карбівка, с. Підлісне, с. Цибулеве, с. Солгутове, с. Миколаївка,
с. Веселі Боковеньки, с. Нововолодимирівка.
Смт Татарбунари, смт Біляївка, с. Колодязне, с. Полянецьке, с. Вапнярка, с. Приморське,
с. Шершенці, с. Нерубайське, с. Миколаївка, с. Шабо.
С. Червоноукраїнка, с. Кандибине, с. Ставки, с. Виноградний Яр, с. Чорноморка,
с. Петрово-Солониха.
С. Григорівка, с. Облої, с. Іванівка.
Смт Мирне, с. Гусарка, с. Чкалове, с. Салтичія, с. Соснівка, с. Тамбовка, с. Оленівка,
с. Балкове.
Інформація про розвиток сільського туризму відсутня у звʼязку з тимчасово окупованою
територією Автономної Республіки Крим.
С. Зелена Роща, с. Бездрик, с. Старе Село, с. Верхня Сироватка, с. Новгородське,
с. Балкове.
Смт. Борова, с. Кантакузівка, с. Мечниково, с. Мала Данилівка, с. Хотімля, с. Зарожне,
с. Коропове, с. Співаківка, с. Ордівка, с. Нижня Озеряна, с. Веселе, с. Мелихівка,
с. Парасковія, с. Іванівка.
Смт Ярова, с. Олександро-Калинове, с. Крива Лука, с. Богородичне.
Смт Біловодськ, с. Зміївка.

* Складено автором на основі [1-4]
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Україна володіє значним туристичним потенціалом. Сільський туризм –
перспективний напрям розвитку туристичної галузі в усіх регіонах, що приваблюють
туристів своїми природними особливостями та багатою історико-культурною спадщиною.
Але водночас в кожному регіоні існує значний невикористаний людський та малоосвоєний
рекреаційний потенціали для розвитку сільського туризму, які можна ефективно
використовувати в майбутньому у відпочинково-туристичних цілях. Для цього держава
повинна стимулювати розвиток малого підприємництва у сфері організації відпочинку у селі
та створити умови для всебічного заохочення населення до участі у розвитку сільського
туризму.
Збережена століттями етнокультурна самобутність регіонів виступає ексклюзивною,
міжнародно-туристичною, конкурентною перевагою, що дозволить Україні бути
представленою серед основних осередків розвитку сільського туризму в Європі [6, с. 44].
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ГАЗОПРОВОДУ «ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2»
«Північний потік-2» – це розширення активного в Балтійському морі газогону
«Північний потік», який проходить через економічні зони та територіальні води Данії,
Німеччини, Росії, Фінляндії і Швеції. Початковий проєкт передбачає будівництво двох ниток
газогону загальною потужністю 55 млрд м3 газу на рік через Балтійське море. Маршрут
проходить уздовж першої нитки ГТС Північний потік-1. Друга гілка дає можливість довести
загальну потужність проєкту «Північний потік» до транспортування 55 млрд м3 на рік від
Росії через Балтійське море до Німеччини.
В серпні 2021 року російська газова монополія «Газпром» оголосила про завершення
будівництва, і що найближчим часом очікувався початок експлуатації. «Газпром» є
засновником оператора трубопроводу – компанії Nord Stream 2 AG, а фінансують проєкт
європейські компанії – німецькі Wintershall та Uniper, французька Engie, австрійська OMV,
британсько-нідерландська Shell.
Жодної економічної потреби будувати новий газопровід не було, до того ж ризики
екологічної загрози Північного потоку-2 були занадто високі. Крім того, за наявності
української ГТС, якою торік у Європу було транспортовано 93,5 млрд м3 газу [13]. Однак, у
2018 році будівництво все ж таки розпочалось. США і більшість країн ЄС вважають, що
запуск газопроводу посилить залежність ЄС від Росії і дозволить Москві чинити більший
тиск на Україну, економіка якої сильно залежить від російського транзиту газу. Зараз же,
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США змінили своє ставлення до проєкту, зокрема через небажання погіршити відносини із
таким стратегічним партнером як Німеччина. Новий президент США, Джо Байден, заявив,
що його адміністрація припиняє дію санкції проти Північного потоку-2, оскільки вони не
приносять великого результату, а навпаки шкодять відносинам з країнами Європи.
Одним з головних аргументів проти будівництва був і залишається екологічний
аспект. У грудні 2019 р. будівництво Північного потоку-2 було припинено через позов
екологічної організації. Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) подав
позов, що стосувався ще не завершеної ділянки трубопроводу. Однак, у регуляторній
інституції вважають, що будівництво безпечно для екології. Відтак, цю проблему швидко
вирішили, та продовжили подальше будівництво. Цей прецедент, на жаль не дав жодного
результату, оскільки проєкт таки був завершений. Наведений приклад зачіпає не лише
екологічну, але і правову проблеми. І це не єдиний приклад. У квітні позов проти
будівництва Північного потоку-2 подала інша екологічна організація Deutsche Umwelthilfe
(DUH) [10].
Екологи з самого початку будівництва Північного потоку-2 критично оцінювали
проєкт. На їхню думку, маршрут, збудований через пʼять морських заповідників, завдає
непоправної шкоди морському середовищу Балтійського моря. Північний потік-2
безпосередньо руйнує середовище проживання на морському дні. ГТС може завдати шкоди
чутливим екосистемам, особливо в Балтійському морі. Відповідно до планів, потік
проходить через пʼять територій під охороною, незважаючи на відсутність гострої потреби у
збільшенні газопостачання. У прибережних водах Німеччини морське дно в окремих
частинах буде розкопане на площі до 80 метрів завширшки. Заповідні місця будуть знищені,
а морські мешканці будуть переселені. Тільки в затоці Грайфсвальд буде вивільнено 254
тонни біодоступного фосфору, що призведе до сильнішого зростання водоростей. Коли
водорості відмирають, площі мертвих зон з дефіцитом кисню будуть розширюватись. Всі ці
обставини приводять Союз охорони природи та біорізноманіття до висновку, що втручання у
чутливі, а також часто сильно пошкоджені екосистеми не є виправданим.
Багато екологів вважають, що з точки зору кліматичної політики, Північний потік-2 –
це глухий кут. Через виділення метану при видобутку та транспортуванні природного газу
він нічим не кращий за вугілля чи нафту за впливом на клімат. Метан набагато шкідливіший
для клімату, ніж вуглекислий газ. Аналізуючи Паризьку кліматичну угоду, використання
горючих корисних копалин має бути припинено до 2050 року. Другий проєкт спрямований
на ще 50 років спалювання викопного палива, хоча вже існуюча ГТС не використовується на
повну потужність. Північний потік-2 не потрібен для забезпечення постачання газу
Німеччині, оскільки споживання неухильно знижується, так як обсяги імпорту та зберігання
газу в Німеччині сьогодні втричі перевищують споживання, і споживання буде постійно
скорочуватись [1].
Серед іншого, є чимало правових проблем, які могли ускладнити ситуації як для
Газпрому, так і для Європи. Європейська Комісія в Брюсселі займала критичну позицію
щодо Північного потоку-2. Перед початком будівництва вона виступила з пропозицією
розширити норми внутрішнього енергетичного права ЄС на газопроводи, що постачають газ
із інших країн. В нормативно-правовій базі Євросоюзу існує так звана «Газова директива
2009/73/EC». Ця директива обмежує можливість компаній бути монополістами у галузі
енергозабезпечення. Компанії в ЄС не можуть володіти і газопроводом, і газом у ній, а також
можливостями постачання. Якщо розширити ці правила на Північний потік-2, Газпром
ризикував опинитися у складній ситуації, адже постачає газ, володіючи водночас
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контрольним пакетом акцій у трубопроводі. У не менш складному положенні ризикувала
опинитись і Німеччина, оскільки, якщо проєкт таки буде повністю реалізований, то частка
російського газу на ринку ФРН буде сягати більше 50%, що суперечить тій таки «Газовій
директиві». Сама Європейська Комісія радить країнам володіти не більш як 30% газу від
одного постачальника [16].
В наш час виникла інша проблема – сертифікація проєкту, яка потрібна для введення
газопроводу в експлуатацію. Газопровід ризикує підірвати європейську безпеку, давши
змогу Росії посилити контроль над країнами, які покладаються на її газ, незважаючи на
пандемію [7].
Зараз Німеччина призупинила процес сертифікації через відсутність дочірньої
компанії у ФРН для німецької частини магістралі. Для відновлення процесу оператор
Північний потік-2 повинен виконати вимоги німецького законодавства та створити у ФРН
дочірньої компанії для експлуатації національної ділянки магістралі.
Це призупинення, безумовно має важливе значення для України, а також держав, які
проти проєкту. Крім того, німецький регулятор допустив «Нафтогаз України» до процедури
сертифікації. Це додатковий важіль впливу, який нарешті може використати Україна на свою
користь в країні, яка безпосередньо залучена до реалізації ГТС [9, 8, 6].
Проєкт Північний потік-2 від самого його початку негативно сприймався в Україні.
Все тому, що в разі його повної реалізації, Україна буде позбавлена можливості
транспортувати блакитне паливо з Росії до Європи та отримувати за це значний прибуток.
Більше того, українська ГТС через яку зараз відбувається транспортування, є більш
надійною в цьому аспекті. У разі, якщо станеться якась аварія, є інші ділянки, якими може
подаватись газ. Таку можливість не має ГТС Північний потік-2, оскільки велика частина
труб проходить під водою. Відповідно, у разі аварії там, європейцям потрібно буде набагато
довше чекати, аби знову відновилось постачання [5]. Про надійність українського ГТС
зазначив і сам Нафтогаз. За результатами порівняльного аналізу аварійності на
газотранспортних системах України і Росії, українська ГТС майже в 8 разів надійніша [3].
Зі свого боку в Україні мають бути продовжені міждисциплінарні дослідження у
трьох напрямах: а) оцінка екологічних загроз, які створюють будівництво, експлуатація, а в
перспективі – і демонтаж NS2; б) економічна оцінка екологічної шкоди, яку завдає Україні
вилучення під ГТС 113400 га родючих земель; в) шляхи вирішення гострих екологічних
проблем на Донбасі, в Азовському морі, Криму та інших зонах екологічного лиха [14].
Таким чином, навколо проєкту існує дуже багато протиріч не лише з екологічної
точки зору, але й економічної, політичної та правової. Уся ця ситуація демонструє як швидко
можуть змінюватися погляди та аргументи, коли йдеться про великі гроші, які стоять за
великою політикою, а також ті, кому це вигідно будь-якою ціною будуть добиватись свого,
незважаючи на всі заборони та можливі наслідки. Особливо, в цій ситуації нехтуються
екологічні наслідки, що в майбутньому призведе до непоправимої ситуації.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ
ЗМІНИ КЛІМАТУ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Проблема зміни клімату є одним з найкритичніших питань. Наслідки глобального
потепління відчули усі країни, в т.ч. і Україна – повені, цунамі, торнадо, посухи і зменшення
біорізноманіття. Негативні наслідки вливають не тільки на довкілля, але й на людей –
виникають соціальні проблеми, які впливають на життя, здоровʼя та добробут населення у
всьому світі. Для того щоб запобігти змінам клімату необхідно щоб держави здійснювали
ефективну кліматичну політику.
Дуже важливим є просування екологічної політики щодо боротьби зі зміною клімату,
співпраця з підприємствами, щоб зменшити викиди вуглецю, допомагати людям
адаптуватися до зміни клімату. Лише ефективна екологічна політика може забезпечити
досягнення поставлених кліматичних цілей.
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В наш час можна виокремити ряд проблем у сфері реалізації ефективної екологічної
політики в Україні, які гальмують її розвиток: неефективне нормативно-правове
регулювання державної політики в сфері зміни клімату; відсутність реальної реалізації
кліматичної політики на практиці; обмеженість фінансових ресурсів; неінтегрованість
кліматичної політики в інші стратегії розвитку; недостатня інформованість населення про
заходи і результати дій щодо запобігання змін клімату; недостатнє врахування чинників,
повʼязаних зі зміною клімату, а також складність в аналізі кліматичних показників [2].
Враховуючи наведене, необхідно розробити шляхи щодо вирішення проблем
реалізації екологічної політики в Україні у сфері запобігання змін клімату.
Перш за все, для того щоб показати ефективність розроблених стратегій реалізації
кліматичної політики в Україні, необхідно розпочати здійснення заходів на практиці. Для
скорочення викидів парникових газів, Україна повинна проводити послідовну не лише
кліматичну, а й енергетичну та економічну політику, дотримуватись стратегії та враховувати
пропозиції вчених і правників щодо запобігання змін клімату.
Доцільним є розширення субсидій, зокрема на екологічні цілі, дослідження та
розроблення енергоефективності в економічній та екологічній сферах. Необхідно встановити
податкові пільги для основних забруднювачів, щоб зберегти конкурентоспроможні позиції
підприємств, які здійснюють інноваційні екологічні заходи для виробництва.
Важливо залучити світову спільноту через інформування громадськості. Для того щоб
збільшити обізнаність стосовно змін клімату необхідно здійснювати роботи на локальному
та обласному рівнях, адже зараз бракує популяризації достовірної інформації в громадах про
реальні зміни клімату. Потрібно вносити проблеми зміни клімату до робочих планів
територіальних громад з включенням транскордонних аспектів, приділяти увагу
популяризації екологічних практик господарювання, широко залучати громадськість та
науковців до розгляду питань адаптації до змін клімату, що є підґрунтям для подальшої
успішної імплементації стратегії. Важливо приділяти увагу екологізації економіки та
екологізації освіти [1].
Необхідно сфокусуватись на плануванні попередження критичних наслідків та на
якісній оцінці вразливості та кліматичних ризиків, проводити еколого-економічну
експертизу проектів рішень у різних сферах економіки та розробити методи і технології
моніторингу та прогнозування небезпечних стихійних явищ [3].
Добре розроблена система регулювання може визначити права та створити стимули
для прискорення переходу до екологічної економіки, а також усунути перешкоди для
зелених інвестицій.
Актуальним є розвиток фінансового механізму підтримки впровадження стандартів
ЄС щодо викидів парникових газів. Позитивне функціонування механізму може бути
перенесено на інші сфери впровадження екологічних стандартів ЄС, які потребують значної
частини фінансових інвестицій.
Окрему увагу необхідно приділити торгівлі квотами на викиди парникових газів
(міжнародна програма економічного стимулювання) – додаткове скорочення викидів сприяє
не тільки підвищенню екологічної ефективності, але також призводить до збільшення
прибутку від продажу власних одиниць викидів іншим забруднювачам.
Для подальшого розвитку екологічної політики України необхідна підтримка і
розуміння з боку населення. Важливо формувати екологічну грамотність і культуру,
екологічне мислення, основою чого є екологізація освіти [4]. Вкрай важливою є підготовка,
перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців із знаннями про сталий розвиток.
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Розбудова інституційного потенціалу для розробки та реалізації екологічної політики щодо
зміни клімату є пріоритетом. Важливими міркуваннями в цій сфері є: підготовка кадрів,
наявність відповідних штатних посад / відділів / відділів у різних органах влади та співпраця
між органами влади та Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів – яке є
провідним органом у розробці та реалізації екологічної політики щодо зміни клімату – та
Міжвідомчою комісією з питань зміни клімату.
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ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ НЕГАТИВНОМУ
ВПЛИВОВІ АНТРОПОГЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ
Світ достатньо великий, щоб задовольнити потреби кожної людини, але занадто малий,
щоб задовольнити людську жадібність. Махатма Ганді [1]
За постулатами класичної економічної школи, усім субʼєктам господарської діяльності
слід здійснювати свою діяльність таким чином, щоб отримати максимальний прибуток з
обмежених ресурсів. Екологічна економіка має за мету не лише отримання прибутку, але і
збереження, відновлення та примноження природних ресурсів. Для встановлення правових
норм у екологічній сфері, контроль та відповідальність щодо використання, охорони та
відтворення природних ресурсів є екологічне право. Однією із основних процедур, яка
визначає, регламентує та контролює людські дії, оцінює загрози, які відбуваються на
конкретній території чи обʼєкті є екологічна експертиза.
Екологі́чна експерти́за – вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених
державних органів, еколого-експертних формувань та обʼєднань громадян, що ґрунтується
на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та
інших матеріалів чи обʼєктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на
стан навколишнього природного середовища та здоровʼя людей, і спрямована на підготовку
висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам
законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне
використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки [2].
Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливові антропогенної
діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоровʼя людей, а також оцінка
79

ступеня екологічної безпеки господарської діяльності й екологічної ситуації на окремих
територіях та обʼєктах.
Відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу" основними завданнями
екологічної експертизи є:
- визначення ступеня екологічного ризику та безпеки запланованої чи здійснюваної
діяльності;
- організація комплексної, науково мотивованої оцінки обʼєктів екологічної експертизи;
- встановлення відповідності обʼєктів експертизи вимогам екологічного законодавства,
санітарних норм, будівельних норм і правил;
- оцінка впливу діяльності обʼєктів екологічної експертизи на стан навколишнього
природного середовища, здоровʼя людей та якість природних ресурсів;
- оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості й достатності заходів щодо охорони
навколишнього природного середовища і здоровʼя людей;
- готування обʼєктивних, всебічно обґрунтованих висновків екологічної експертизи.
Основними принципами екологічної експертизи є:
- обовʼязковість проведення та виконання;
- гарантування безпечного для життя і здоровʼя людей навколишнього природного
середовища;
- збалансованість екологічних, економічних, медико-біологічних і соціальних інтересів
та врахування громадської думки;
- наукова обґрунтованість, незалежність, обʼєктивність, комплексність, варіантність,
превентивність, гласність;
- екологічна безпека, територіально-галузева та економічна доцільність реалізації
обʼєктів екологічної експертизи, запланованої чи здійснюваної діяльності;
- державне регулювання;
- законність [3].
Принципи екологічної експертизи:
1)
принцип обовʼязковості в державній екологічній експертизі має два значення.
По-перше, обовʼязковість проведення її в тих програмах, проектах, що здатні вплинути на
навколишнє природне середовище або здоровʼя людини. Фінансування і здійснення робіт за
даними проектами і програмами може бути дозволено вищими органами тільки після
позитивного висновку державної експертизи. По-друге, обовʼязковість виконання тих
рішень, що містяться у висновку експертизи;
2)
принцип наукової обґрунтованості означає, що висновки екологічної
експертизи повинні бути обґрунтованими і науково аргументованими, базуватися на
принципах охорони навколишнього природного середовища, насамперед, на науково
обґрунтованому поєднанні екологічних і економічних інтересів, що забезпечує пріоритети
охорони життя і здоровʼя людини, реальні гарантії прав людини на повноцінне і сприятливе
для життя навколишнє природне середовище;
3)
незалежність і позавідомчість екологічної експертизи покликані забезпечити
свободу виконання висновків екологічної експертної комісії за результами роботи.
Експертна комісія повинна керуватися фактами та науковими принципами їхнього
обґрунтування і діючими законами. Екологічна експертиза повинна відстоювати принципи
охорони навколишнього середовища, а не інтереси окремого відомства або групи людей [4].
Важливість проведення екологічної експертизи як оцінки впливу на навколишнє
природне середовище полягає, насамперед, у тому, що вони є основною умовою, яка має
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пройти будь-яка запланована чи така, що проводиться, діяльність, яка може завдавати шкоду
навколишньому природному середовищу. Зважаючи на те, що Україна є державою, яка
володіє великою кількістю обʼєктів промисловості, проблеми контролю за дотриманням
екологічного законодавства за допомогою екологічної експертизи потребують вивчення та
вжиття заходів до їх вирішення.
Ефективність являє собою краще досягнення поставленої перед екологічною
експертизою мети. Такою метою, як зазначалося, є запобігання негативному впливу
антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоровʼя людей,
а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації
на окремих територіях і обʼєктах. Отже, якщо меншим буде ризик негативного впливу
зазначеної діяльності на навколишнє середовище, то більш ефективною буде вважатися
проведена екологічна експертиза.
На ефективність екологічної експертизи має вплив ціла низка чинників. Доречно
окремо розглянути проблеми, повʼязані з ефективністю державної екологічної експертизи,
окремо – громадської. Відповідно до Закону України «Про екологічну експертизу»,
розмежовують обʼєкти, що підлягають державній екологічній експертизі і обʼєкти, що
можуть їй підлягати (ст. 27). Здебільшого обовʼязковою є експертиза щодо планової та
проектної документації, в той час як експертиза екологічної ситуації (що склалася в
результаті антропогенної діяльності) проводиться лише за рішеннями Кабінету Міністрів
України, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих Рад чи їх виконавчих комітетів (ч. 2
ст. 14). Тобто, немає тих встановлених критеріїв, за якими екологічна ситуація могла б бути
визнана як така, що потребує обовʼязкової екологічної експертизи. Натомість, проводиться
експертиза не за загальним правилом, а волею одного з вищезазначених органів, тим більше,
що не йдеться про проведення такої експертизи за ініціативою громадян.
Виходячи з вищезазначеного, оприлюднення актуалізації питань прогнозування змін
при будівництві та експлуатації обʼєкта, що проектується, є саме тим напрямом екологічної
експертизи, що отримав розвиток лише завдяки закріпленню його обовʼязковості (с. 416).
Необовʼязковий характер проведення екологічної експертизи для небезпечних діючих
обʼєктів стає перепоною для розвитку цього напряму.
У Законі України «Про екологічну експертизу» (ст. 30) передбачений перелік гарантій
незалежності експерта екологічної експертизи. Проте, ніхто не надає гарантії
безпомилковості його висновку. Своєрідною гарантією безпомилковості є можливість
оскарження та скасування неправомірного висновку. Така можливість зазначена у частині 1
статті 44 Закону України «Про екологічну експертизу». У цьому законі передбачається
оскарження висновків експертизи до органів, які приймали рішення про проведення такої
експертизи. Таким чином, спостерігається «замкнуте коло»: орган, що прийняв рішення про
проведення екологічної експертизи, уповноважений скасувати висновок, який фактично сам
прийняв. Щоправда, та сама норма надає право оскаржувати висновок експертизи до суду,
але через тривалі строки розгляду справ у судах таке оскарження є неефективним – особливо
з огляду на те, що оскарження висновків державної екологічної експертизи не припиняє їх дії
(ч. 2 ст. 44).
Висновки: будь-які дії та/або правочини у галузі екології регламентуються екологічним
правом. Екологічна експертиза передбачає запобігання негативному впливові антропогенної
діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоровʼя людей, а також оцінка
ступеня екологічної безпеки господарської діяльності й екологічної ситуації на окремих
територіях та обʼєктах, проте, законодавча база екологічного права не має змоги
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регламентувати так звані спірні запитання стосовно дій, повʼязаних із природними
ресурсами.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ДЕЛЬФІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ
ЩОДО РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ
НА ТЕРИТОРІЇ ЛІСОВОГО ФОНДУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
Екологічний туризм можна застосовувати як одну із стратегій підтримки,
збереження територій лісового фонду Українських Карпат та забезпечення доходу для
місцевих громад. Він сприяє соціально-економічному розвитку та збереженню цих територій
шляхом: отримання доходів, які можна використовувати для сталого управління лісовими
територіями; забезпечення місцевої зайнятості; приклад сталого збереження лісів.
Для моніторингу розвитку екологічного туризму на території лісового фонду
Українських Карпат було проведено наукове дослідження, яке дає можливість визначити
критерії та показники, які є більш ефективними щодо розвитку екологічного туризму,
використовуючи метод Дельфі (Delphi method). Критерії та показники є
мультидисциплінарними, охоплюючи всі аспекти соціальних, екологічних, культурних,
економічних та інституційних чинників, які впливають на розвиток екологічного туризму на
території лісового фонду відповідно до концепції сталого розвитку (Cochran, 1983).
Метод Дельфі (Delphi) – це ітераційний процес, який призначений для досягнення
консенсусу серед групи експертів з певної теми. Цей метод є найбільш ефективним засобом
для учасників визначити критерії та показники для вимірювання розвитку екологічного
туризму на засадах сталості. Це один із способів досягти консенсусу думок експертів, коли
наукові дані відсутні (Goushegir et al., 2009). Метод Дельфі характеризується чотирма
важливими ознаками (Murry and Hammors, 1995):
1) Анонімність учасників Дельфі.
2) Ітераційні процеси трапляються часто, що дозволяє людям змінити свою думку.
3) Контрольований зворотний звʼязок: інформує учасників про перспективи інших
учасників та надає можливість учасникам уточнити або змінити свої погляди.
4) Статистична відповідь групи: дозволяє проводити кількісний аналіз та
інтерпретацію даних.
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Метод Дельфі дозволяє систематично збирати експертні судження з певної теми за
допомогою набору послідовно застосованих анкет зворотного звʼязку з вкрапленням
короткої інформації про варіанти попередніх відповідей (Delbecq et al., 1975). Цей метод був
продемонстрований як надійний якісний підхід до дослідження з потенціалом вирішення
проблем, сприяння прийняттю рішень та досягнення консенсусу групи людей у
найрізноманітніших сферах (Cochran, 1983).
В нашому дослідженні, метод Дельфі включав два етапи. На першому етапі всім
експертам (відібрано 12 експертів) було надіслано офіційний лист із доданою анкетою.
Анкета першого туру була відкритою і призначена для відбору критеріїв. Анкета була
представлена в однаковій формі для експертів, щоб забезпечити послідовну відповідь на
запитання. Кожен експерт визначив критерії і повернув опитувальник досліднику або
електронною поштою, або поштою, або особисто. Отримавши відповідь першого етапу,
інформація була узагальнена, зібрана, класифікована та включена до другої анкети.
Наприкінці першого етапу, після узагальнення, модифікації, обʼєднання і видалення зайвих
критеріїв та показників було встановлено загалом 16 критеріїв та 102 показники.
Друга анкета, яка включала також зворотний звʼязок, була роздана респондентам
першого етапу. На другому етапі ми розподілили анкету серед експертів відповідно до
розробленої форми, але на цьому етапі ми надали всі критерії з відповідними показниками,
які охоплювали відповіді всіх експертів у першому етапі, і попросили вказати, наскільки
вони погоджуються з певним критерієм та його показниками за шкалою від 1 до 5:
«1» – критерії та показники не повинні враховуватися;
«2» – критерії та показники не мають враховуватися;
«3» – критерії та показники сумніваюсь, чи повинні враховуватися;
«4» – критерії та показники мають враховуватися;
«5» – критерії та показники повинні враховуватися.
Показники, які набрали 3,5 або вище, розглядались як середня точка. Критерії та
показники із середнім рейтингом 3,5 і вище доопрацьовані, використовуються та
приймаються дослідженнями Дельфі (Egan, 1993). Таким чином, середнє значення 3,5 та
вище було прийнято, тоді як середнє оцінювання нижче 3,5 було відхилено.
Спочатку експерти оцінювали всі 16 критеріїв, а потім оцінювали показники,
повʼязані з кожним критерієм. Таким чином, серед 16 критеріїв, які експерти оцінили від 1 до
5, було прийнято одинадцять критеріїв, тоді як пʼять критеріїв були відхилені. Після
визначення одинадцять критеріїв процедура продовжувалась, і всі 102 показники із
відповідними критеріями були розглянуті та оцінені експертами. В результаті було відхилено
31 показник, а 71 - прийнято. Наприкінці другого епапу всі критерії та показники були
згруповані на основі різних елементів:
1) Економічний, який включав критерій: сприяння економічним вигодам та зменшенню
бідності (з 13 показниками);
2) Екологічний: збереження лісових ресурсів та біорізноманіття в Українських Карпатах
(4 показники) та стале використання природних та культурних ресурсів (5 показників);
3) Соціальний: підвищення екологічної свідомості та відповідальності суспільства (7
показників), задоволення туристів та місцевого населення (5 показників) та участь
зацікавлених сторін (5 показників);
4) Культурний: збереження, охорона культурної та природної спадщини (6 показників)
та підтримання місцевих традицій, соціальних, культурних, природних та фізичних
особливостей на території лісового фонду Українських Карпат (7 показників);
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5) Інституційний: наявність правових, інституційних, законодавчих та політичних норм
(5 показників).
Отже, застосування методу Дельфі щодо розвитку екологічного туризму на території
лісового фонду Українських Карпат дало можливість визначити основні критерії та
показники. Ці критерії вдалося згрупувати в економічний, екологічний, соціальний,
культурний та інституціональний елементи, які відповідають концепції сталого розвитку, і
показує, що екологічний туризм розвивається на засадах сталості.
Таким чином, розвиток екологічного туризму на території лісового фонду
Українських Карпат є економічно вигідним, екологічно сприятливим та соціально
прийнятним.
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РОЗВИТОК ЛІСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ
Ліси та лісове господарство визнані важливою складовою кліматичної політики на
міжнародному рівні. Це знайшло відображення у різноманітних міжнародних угодах – у
Рамковій конвенції ООН про зміну клімату, Кіотському протоколі, Паризькій угоді та інших
угодах, які визначають фундаментальні принципи розвитку людства.
Лісистість України становить 15,9% при оптимальному рівні, за підрахунками
вчених, близько 20%. Загальна площа лісових ділянок, що належить до лісового фонду
України, становить 10,4 млн га [1]. За цим показником Украна займає 9 місце в Європі. Ліси
на території України розташовані нерівномірно та сконцентровані переважно в Поліссі та в
Українських Карпатах. У лісовому секторі значний розвиток отримала система добровільної
сертифікації лісів за міжнародною схемою Лісової опікунської ради (FSC) – міжнародної
некомерційної неурядової організації, метою якої сприяння екологічно безпечному,
соціально та економічно вигідному управлінню лісовими господарствами у всьому світі.
Україна посідає 5 місце в Європі за кількістю серитифікованих лісів з показником 40,3%.
Згідно даних Національного кадастру парникових газів в Україні території лісового
фонду є чистими поглиначами парникових газів. У середньому за період з 2010 - 2015 рр.
обсяги поглинання парникових газів лісами склали 65,5 млн. тонн СО2 екв. на рік [2].
Сектор землекористування та лісового гоподарства до 2018 р. був єдиним серед секторів
економіки в Україні, в якому парникові гази поглинались у обсягах, що значно
перевищували обсяги секторальних викидів.
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За оцінками Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), близько 20% від
загального обсягу надходження до атмосфери парникових газів повʼязано із сектором
землекористування та лісового господарства. Серед основних чинників визначають
конверсію лісових земель в інші категорії землекористування, втрати лісової біомаси, які
супроводжуються виносом накопиченого в лісових екосистемах вуглецю та зниження
поглинання двоокису вуглецю через зменшення фотосинтезуючої поверхні планети [3].
Однак, за умови раціонального земле- та лісоуправління діяльність у секторі може
забезпечити значні обсяги депонування вуглецю наземними екосистемами, передусім –
лісами [4].
Вплив зміни клімату в Україні може проявлятися різноманітно:
• географічні і ландшафтні зміни територій, придатних для вирощування тих чи інших
деревних порід (зсув меж природних зон, зникнення деяких деревних порід або ж поява
чужих для даної території рослин);
• зміни в рівні уразливості лісів – збільшення чи зменшення стійкості, життєвості і
продуктивності лісових екосистем;
• виникнення водного чи теплового стресів, особливо під час екстремальних проявів
зміни клімату;
• зміни екосистемних функцій (зокрема – вплив на кількість і якість продукування
деревини, біогеохімічні цикли, біорізноманіття та ін.);
• процеси збільшення чи зменшення в утриманні і кругообігу елементів харчування
рослин;
• зміни репродуктивного циклу порід, закономірностей сукцесійної динаміки, а також
змінах екологічних і соціальних послуг (наприклад, зміна рекреаційної цінності екосистем як
елемента туризму);
• зміни в гідрологічному режимі, особливо в аридних територіях тощо [5].
В Україні державна політика у сфері адаптації до зміни клімату у лісовому секторі
базується, зокрема, на таких документах:
• Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030
року, схваленої Кабінетом Міністрів України в грудні 2016 р. Це є перший національний
стратегічний документ у сфері боротьби зі зміною клімату. Для реалізації Концепції в грудні
2017 р. Урядом Укрїни було затверджено План із 49 заходів, з яких 33 спрямовані на
запобігання зміні клімату та 16 – на адаптацію до його зміни.
• Стратегія екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року
(cхвалено в жовтні 2021 р). Одночасно був схвалений операційний план реалізації у 20222024 роках Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на перод до 2030 року
[6, 7].
• Державна стратегія управління лісами України до 2035 року, яку направлено на
розгляд Уряду Укрїни.
Важливими політичними кроками з адаптації до змін клімату було забезпеченння
підготовки та надання до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату щорічних
національних кадастрів антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами
парникових газів в Україні, а також розробка багаторівневої системи національного пакету
законодавства з метою імплементації системи моніторингу, звітності та верифікації викидів
парникових газів в Україні на виконання міжнародних зобовʼязань [8].
Пріоритетними напрямами розвитку лісового сектору України в умовах зміни
клімату є:
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1. Оптимізація структури землекористування, збільшення площі лісів, лісосмуг та
зелених насаджень.
2. Відновлення та осучаснення програми інвентаризації та моніторингу лісів (наземні та
дистанційні спостереження).
3. Розробка і реалізація національної (державної) програми розвитку лісового
господарства.
4. Сприяння заміщенню енергоємної продукції на продукцію з деревини, вирощеної при
сталому веденні лісового господарства.
5. Покращення практик ведення господарської діяльності на основі кліматично
орієнтованих методів ведення сільського та лісового господарств (Climate Smart Agriculture,
Climate Smart Forestry).
6. Підтримка наукових досліджень з питань зміни клімату.
7. Покращення міжнародного співробітництва.
8. Забезпечення фінансової сталості підтримки лісового господарства держави, з
міжнародних джерел в тому числі.
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Скрипець С.І. – ст. гр. МЗЕД-41, ІЕЕМ
Наукові керівники– к.е.н., доцент Кульчицька Е.А.,
к.е.н., ст. викладач Шведюк Ю.В.
ІНСТРУМЕНТИ СТВОРЕННЯ MVP НА ПРИКЛАДІ
СТАРТАПУ З ВИГОТОВЛЕННЯ САМОКЛЕЮЧИХ ШПАЛЕР
Мінімальний життєздатний продукт (Minimum Viable Product, MVP) – це перша версія
продукту або послуги, яка має функціонал, мінімально необхідний для вирішення базової
проблеми клієнта. На цьому етапі не варто витрачати багато часу і ресурсів на дизайн і
зовнішній вигляд продукту.
Основні завдання MVP:
✓ запустити першу мінімальну версію;
✓ отримати сет перших користувачів (новаторів);
✓ отримати зворотній звʼязок/відгуки від перших користувачів;
✓ покращити продукт.
Процес покращення продукту може повторюватись багато разів і з кожним кроком
наближатися до створення повноцінного продукту. Вже на етапі тестування MVP стартап
має можливість отримувати гроші від перших користувачів, які варто реінвестувати в
покращення продукту.
Принципи створення MVP:
1) швидкість – якщо продукт не є високотехнологічним чи наукоємним, перша версія
продукту має бути створена за декілька тижнів;
2) мінімальний функціонал – мають бути тільки мінімальні функції, які дозволять
першому продукту базово вирішити проблему;
3) не ідеальний – не потрібно намагатися зробити перший продукт ідеальним, краще
робити швидше, а потім покращувати після отриманих відгуків.
Основними інструментами для створення прототипу є підручні матеріали (папір,
ножиці, скотч), які дозволять продемонструвати, як саме цей прототип вирішує проблему. До
них відносять: фото, відео; планування MVP та контроль за його виконанням; Figma, Sketch,
Tilda. Під час створення додатків зазвичай спочатку малюють варфрейми (схематичні
малюнки, як буде виглядати додаток), а вже потім розробляють дизайн і програмують.
Figma – векторний онлайн-сервіс розробки інтерфейсів та прототипування з
можливістю організації спільної роботи, що розробляється однойменною компанією. Є
безкоштовним для індивідуальних користувачів і платним для фахових команд.
Sketch – це платний векторний графічний редактор інтерфейсів для Appleʼs macOS.
Sketch критикують за відсутність підтримки інших операційних систем.
Tilda – компанія, що створила й підтримує візуальний конструктор сайтів. Вона
дозволяє створювати сайти, інтернет-магазини, посадкові сторінки, блоги та email-розсилки.
За допомогою редактора можна спроектувати свій власний блок, додаючи окремі модулі
(текст, форма, геометрична фігура, зображення).
Яскравими прикладами MVP є:
✓ сервіс доставки здорової їжі Sprig – на етапі запуску їжу замовляли в іншому
ресторані і розвозили її, щоб зрозуміти попит. Тільки коли попит підтвердився, почали своє
виробництво.
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✓ Dropbox – розробники спочатку випустили відеоролик про те, як буде працювати
сервіс і що він дасть користувачам. Кількість їх передплатників за одну ніч збільшилася з
пʼяти тисяч до сімдесяти пʼяти тисяч осіб, що показало гарні перспективи сервісу та
забезпечило його подальший розвиток.
✓ Airbnb – сервіс короткострокової оренди нерухомості. У 2007 році його творці
вирішили здати в оренду свою квартиру в Сан-Франциско, зробили максимально простий
сайт для прийому замовлень і швидко знайшли перших гостей. Засновники підтвердили свої
перші гіпотези, після чого почали розробку повноцінного продукту.
Вивчаючи навчальну дисципліну «Інноваційне підприємництво та управління стартап
проєктами» в рамках реалізації ініціативи «Підприємницький університет» в НЛТУ України,
ми вирішили також створювати власний стартап. Основна ідея полягає у виготовленні
самоклеючих шпалер шляхом поєднання шпалери і клеючої основи, що дозволить значно
полегшити процес клеєння шпалер. Ключовою особливістю нашої бізнес-ідеї є виготовлення
шпалер будь-якої тематики, стилю та дизайну, зручність під час клеєння, можливість
індивідуального замовлення і допомога з підбором шпалер.
Основні проблеми, які вирішує наш стартап, повʼязані з економією часу та простотою
процедури клеєння шпалер, економією коштів і часу на додаткову купівлю клею і подальше
його висихання.
Перед початком реалізації нашої бізнес-ідеї ми ознайомились із товарами-аналогами,
які вже є на ринку. Нашими потенційними конкурентами є виробники самоклеючих 3Дпанелей, рідких шпалер, вінілових шпалер тощо. Основні переваги нашого продукту,
порівняно зі схожими товарами, можна охарактеризувати таким чином:
• самоклеючі 3Д-панелі потребують ретельного догляду, оскільки дуже легко
забруднюються і вимагають постійного очищення;
• рідкі шпалери вимагають ретельної обробки після нанесення, зокрема вирівнювання;
• вінілові шпалери потребують додаткових навиків в процесі наклеювання, щоб вони не
розтягнулись і після висихання шви не були помітними. Такі види шпалер не рекомендовано
клеїти в приміщення з поганою вентиляцією та підвищеною вологістю повітря;
• для більшості видів шпалер додатково потрібно клей, вони часто можуть легко
пошкодитися.
Тому наша бізнес-ідея сьогодні є досить актуальною і характеризується високим
рівнем попиту на ринку. Потенційними інвесторами нашого стартапу можуть бути компанії з
виготовлення шпалер, будівельні та дизайнерські фірми тощо. MVP нашого продукту: на
початковому етапі виготовлення самоклеючих шпалер ми будемо використовувати готові
шпалери та клеючу основу власного виробництва, створимо мінімальну виробничу лінію та
будемо продавати наш товар через невеликі будівельні магазини. Наступним етапом буде
збільшення потужностей виробництва та просування нашого продукту через мережу
інтернет. Останній етап має на меті безпосередньо процес виготовлення самоклеючих
шпалер, лінія виробництва буде охоплювати виготовлення шпалер і клеючої основи, що
дозволить збільшити асортимент продукції та виготовляти шпалери на замовлення.
Для кращого вивчення ринку шпалер ми провели анкетування, в якому взяли участь
72 респонденти. Аналіз отриманих відповідей підтвердив, що потенційні споживачі серед
видів оздоблення перевагу віддають фарбам та шпалерам. Серед останніх найбільш
популярними є рідкі, флізелінові та вінілові шпалери. Важливими чинниками, що
спонукають споживачів до покупки, є ціна, дизайн та якість шпалер. Ми також дослідили,
яким торговим площадкам віддають перевагу споживачі, щоб в майбутньому знати, як
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найкраще можна реалізовувати наш товар. Щодо цінової політики, то варто зазначити, що
респонденти обрали середню ціну одного метра погонного шпалер в межах 150-250 грн., тоді
як максимальна сума становила 650 грн. Під час проведення анкетування ми отримали
пропозицію щодо розроблення спеціальної програми, яка допоможе з вибором шпалер. Через
екран свого смартфону Ви зможете «приміряти» шпалери до інтерʼєру вашої кімнати. Ідея,
на нашу думку, є дуже цікавою і ми вже задумуємось над її реалізацією.
Загакайло Тетяна – ст. гр. ЕП-31 ННІ ЕЕМ
Науковий керівник – доц., к.е.н. Луців Н. Г.
Національний лісотехнічний університет України, м.Львів
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ТА РЕЗЕРВИ ЙОГО
ПІДВИЩЕННЯ
Актуальність дослідження. Однією з головних економічних категорій, пов'язаних із
діяльністю комерційного підприємства є прибуток. Важлива роль прибутку визначається
тим, що він характеризує основну мету підприємницької діяльності підприємства,
підсумовує його головний економічний результат. За якісним визначенням прибуток є
суспільною формою прояву додаткової вартості. Через механізм оподаткування, в державний
бюджет надходять доходи від податку на прибуток. Окрім того, розширення господарської
діяльності підприємств є основою для зростання кількості робочих місць та збільшення
зайнятості населення. Отже, прибуток підприємств є основою економічного розвитку країни
та важливим джерелом задоволення соціальних потреб суспільства. У зв’язку з цим,
підвищення прибутковості підприємств є одним з актуальних завдань сьогодення.
Мета дослідження. Метою статті є вивчення чинників, які впливають на
прибутковість діяльності підприємств, а також пошук резервів та інструментів збільшення
обсягів їх прибутків.
Виклад основного матеріалу. На зміну величини прибутків впливають безліч як
позитивних, так і негативних чинників. Їх можна поділити на дві групи: зовнішні і внутрішні
[1]. До зовнішніх чинників відносяться: економічні, соціальні, технологічні, міжнародні,
соціальні, наукові, політичні чинники, вплив постачальників, споживачів, конкурентів,
ринків ресурсів, фінансових установ, державних органів тощо. Внутрішніми чинниками
зміни прибутку є: обсяг реалізації і собівартість продукції, структура продукції та витрат,
ціна продукції, якість продукції, продуктивність праці та інше.
Структурування чинників, які впливають на прибуток підприємства дає нам
можливість визначити джерела та інструменти щодо збільшення прибутків підприємства
(таблиця 1).
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Таблиця 1
Джерела та інструменти збільшення прибутків підприємств
Джерела
Збільшення прибутку через
зростання
доходів
від
виробництва
і
реалізації
продукції

Інструменти
- розширення номенклатури і асортименту
продукції
- підвищення ефективності маркетингової і
комерційної політики
- підвищення якості виробленої продукції та
надання послуг
Збільшення доходів від іншої
- надання в оренду рухомого і нерухомого
операційної та фінансової
майна підприємства;
діяльності підприємства
- продаж майна, яке не використовується
- збільшення доходів від фінансової діяльності
(купівля акцій прибуткових підприємств,
доходи від депозитів)
Зниження
собівартості
- підвищення технічного рівня виробництва
продукції
- зменшення витрат за рахунок більш раціонального
використання матеріальних та трудових ресурсів
- удосконалення організації виробництва і праці
- зростання продуктивності праці
-зниження умовно-постійних витрат
Підвищення обсягів прибутків можливе за рахунок зростання продуктивності праці. Зі
збільшенням продуктивності праці знижуються витрати праці в розрахунку на одиницю
продукції, а отже, зменшується і питома вага заробітної плати в структурі собівартості. Для
цього підприємство повинне активно використовувати різноманітні мотиваційні засоби:
удосконалення оплати праці, надання премій та матеріальної допомоги, забезпечення
належних умов праці і відпочинку працівників підприємства.
Резервом зростання прибутку підприємств є підвищення якості продукції, що
виготовляється і ліквідація втрат від браку. Забезпечення необхідного рівня якості продукції
на підприємстві здійснюється через застосування системи контролю за якістю сировини,
матеріалів, технологічного процесу, впровадження мотивації персоналу (моральне та
матеріальне стимулювання) та підвищення технічного рівня виробництва.
Одним із резервів збільшення прибутку вітчизняних підприємств є більш повне
використання відходів виробництва. Частка вторинної сировини в загальному обсязі
матеріальних ресурсів, використовуваних на підприємствах зростає, що дозволяє зменшити
собівартість виготовленої продукції.
Важливе значення для зниження собівартості продукції має впровадження системи
нормування усіх видів ресурсів на підприємстві. Технічно обґрунтовані норми й нормативи
впливають на зниження витрат на сировину та витрати праці, а отже і на формування
привабливої для споживача ціни.
Чинником, що впливає на збільшення доходів підприємства є ринковий попит на
продукцію, який обумовлюється характеристиками продукту, маркетинговою, комерційною і
ціновою політикою. Підвищенню комерційної політики підприємства сприяють такі
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інструменти: система знижок для покупців і постійних клієнтів; реклама та промоція
продукції; групування клієнтів за певними категоріями інше.
Ефективність маркетингової політики досягається шляхом використання інструментів
як традиційного, так і цифрового маркетингу. Серед інструментів цифрового маркетингу
виділяють такі:
-SEO – оптимізація пошукової видачі інтернет-сайтів;
- Social Media Marketing -використання соціальних мереж та спілкування з
аудиторією в соціальних каналах;
- Email Marketing – збір емейлів і проведення розсилок аудиторії;
- реклама на сайтах, реклама в мобільних додатках;
- Online Reputation Management – використання сайтів оголошень, форумів, сайтів
питань і відповідей та робота з репутацією;
- Digital PR -міджеві публікації на сторонніх ресурсах і блогах.
Висновки. Прибуток відіграє важливу роль у підприємницькій діяльності і є одним з
головних показників підприємства. Він визначає можливість розширення господарської
діяльності суб’єкта господарювання та його розвиток. Розробка заходів щодо підвищення
прибутковості вітчизняних підприємств повинна здійснюватися системно і включати
інноваційні інструменти, які дозволяють збільшувати доходи та знижувати витрати.
Насамперед, це новітнє технічне і технологічне вдосконалення виробництва продукції,
продуктивне використання сировини і праці, підвищення якості продукції, швидке
оновлення її асортименту, розробка ефективної системи реалізації продукції, розширення
ринків збуту через використання інструментів традиційного і цифрового маркетингу.
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ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ЛІСОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Andriana Kostetska
Olena Maksymets
PROBLEMS OF UKRAINIAN FOREST COMPANIES’ INTERNATIONAL
COMPETITIVENESS INCREASE IN MODERN CONDITIONS
Актуальність. Глобалізація та нові обмеження вносять свої корективи до самого
поняття конкуренції, а також до оцінювання конкурентоспроможності. Не все у сучасних
умовах можна оцінити кількісно. Якщо ще 5 років тому лібералізація відбувалась щодо
фізичних переміщень товарів та послуг на глобальному ринку, зараз ми спостерігаємо дещо
інші тенденції.
Постановка проблеми. Звісно, лібералізація та транснаціоналізація стали трендами,
хоча зараз вони часом суперечать один одному. Саме це робить конкурентне середовище
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відкритим для активних дій зовнішніх ринкових суб’єктів. За таких умов ми не можемо
говорити про політику підвищення конкурентоспроможності лише у розрізі заходів окремої
країни чи галузі. Ця політика зумовлюватиметься взаємодією з міжнародними ринками та
організаціями, а спосіб такої взаємодії визначатиме характер і напрями розвитку потенціалу
конкурентоспроможності досліджуваної галузі – лісового сектору.
Результати дослідження. Лісові ресурси є національним багатством, тому ефективне
управління з врахуванням особливостей кожної області повинно бути зацікавлене в
максимізації прибутку та мінімізації негативного впливу.
Торгівля на галузевому ринку зараз виходить на світовий рівень і тому держава
повинна підтримувати і бути зацікавлена у результатах щодо експортно-імпортних операцій
за оптимальними умовами. Для покращення економічної ситуації в лісовій галузі уряд та
відповідні
інституції
можуть
використовувати
заходів
для
підвищення
конкурентоспроможності.
Лісовий сектор України в останні роки відчуває посилений тиск зумовлений
внутрішніми та зовнішніми факторами. Через тиск громадськості, деревообробних і меблевих
підприємств, викликаний нелегальною лісозаготівлею і торгівлею необроблених
лісоматеріалів, уряд України у 2015 році прийняв закон, що забороняє експорт необроблених
лісоматеріалів на 10 років. Це з однієї сторони негативно позначається на результатах
діяльності лісових підприємств в Україні, а з іншої спричиняє до виникнення нових схем
зовнішньої торгівлі цими видами продукції.
На сучасному етапі робота у лісовій галузі України є дуже складною, що зумовлено
непередбачуваністю і ризиком внаслідок зміни законів та інших регулюючих актів, а також
керівництва обласних управлінь і лісгоспів. Крім відсутності стабільної правової бази для
ефективної діяльності виявляється, що дана галузь є однією з однією найбільш корумпованих.
Вихід нових компаній на ринок є ускладненим, а більшість старих деревообробних компаній
функціонує за радянськими ГОСТами, які переважно не відповідають стандартам іноземних
компаній та вимогам зовнішніх ринків.
Одним із найбільш обговорюваних законопроектів пов’язаних зі сферою лісового
господарства за останні два роки став законопроект «Про особливості державного
регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та
експортом лісоматеріалів” (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у
необробленому вигляді)».
Вітчизняним компаніям потрібно побороти корупцію, удосконалити законодавчу базу,
виростити нових високоякісних спеціалістів, інвестувати в нове обладнання, співпрацювати з
дизайнерами для створення товарів європейського рівня та орієнтуватись на першість не лише
на українському ринку, а й на світовому.
Попередня оцінка конкурентоспроможності підприємств ОУЛМГ «Львівліс» по казала,
що основні проблеми підприємств спостерігаються у сфері фінансової стійкості та
платоспроможності. При цьому загальні значення погіршуються. Також зменшується
значення щодо ефективності діяльності внаслідок зменшення рентабельності реалізованої
продукції. Такі результати можна пояснити зниженням рівня загальної прибутковості
внаслідок зменшення обсягів продажу на зовнішні ринки.
Таким чином, можемо констатувати, що лісовим підприємствам важливо нарощувати
обсяги реалізації на зовнішні ринки через збільшення експорту обробленої продукції. В свою
чергу це позитивно вплине на обсяги отриманих доходів та прибутковості діяльності. Також
лісові підприємства зможуть краще управляти поточними зобов’язаннями, а це вплине на їх
92

рівень платоспроможності та фінансової стійкості, які наразі є не відповідними нормативним
значенням.
Зважаючи на рекомендації доцільно використати стратегію послідовника, яка поєднує
стратегію зворотної вертикальної інтеграції, стратегію диверсифікації виробництва,
оптимізації витрат виробництва, і спрямована на утримання своєї частки ринку.
Розрахунки показують, що найбільш конкурентоспроможними є ДП "Бродiвський л-п",
ДП "Бiбрський л-п", ДП "Жовківський л-п", ДП "Самбiрський л-п" , ДП "Золочiвський л-п".
Слід зазначити, що саме ці лісгоспи мають найбільшу частку експорту, а також експортують
оброблену продукцію.
Висновки. Потрібно розробити та задіяти чіткі механізми забезпечення вигідної
співпраці у діяльності як державних, так і приватних компаній, а також удосконалити та
реформувати діючу систему проведення аукціонів. Отже, мораторій стане справді
ефективним та дієвим для державного та приватного лісового сектору України лише при
умові його доповнення та адаптації залежно від специфіки регіонів.
Методи управління вітчизняними організаціями лісового сектору є, зазвичай,
застарілими. Сектор страждає від боротьби, корупції, бюрократії. Неймовірна кількість
конференцій та зустрічей, обговорення можливих змін та постійна робота над скороченням
витрат, що не є продуктивними передумовами для формування стратегій розвитку.
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ОГЛЯД ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ У ВЕДЕННІ БІЗНЕСУ ПІСЛЯ СЕРІЙ
ЛОКДАУНУ ВНАСЛІДОК COVID-19

Актуальність. Бізнес є організацією, що бере участь у виробництві продукції, торгівлі
товарами чи послугах споживачам. Як пам’ятаємо локдауни в Європі почались 20 квітня 2020
року у Німеччині. На початку це вплинуло на малий бізнес, а потім і великі компанії
стикнулись з проблемами. Це спричинило до масового безробіття [3]. У дослідженні подані
приклади компаній, які змогли достосуватися до локдауну і знайти спосіб розвивати свій
бізнес у сучасних умовах. Актуальність дослідження полягає в тому, що розглянуті різні
джерела інформації, а також динаміка за 3 роки.
Постановка проблеми. Проблеми пов’язані із COVID-19 прийшли досить раптово у
різних країнах з певними особливостями та часовими лагами, також різною стала і реакція
бізнесу. У даному дослідженні ми поставили питання: 1. чи є коронавірус та його наслідки,
пов’язані із обмеженнями ведення бізнесу, проблемою і відповідно приводом до закриття
власного бізнесу; або ж 2. нові тенденції змусять переосмислити бізнес моделі і дати
хороший старт для отримання нових вигід та шляхів розвитку.
Результати дослідження. Було розглянуто різні джерела інформації, що відображали
динаміку розвитку бізнесу у різних країнах за останні 3 роки (2019-2021 рр.). У табл. 1 подані
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дані дослідження негативного впливу наслідків корона вірусу на різні сфери економічної
діяльності в світі наприкінці 2020 року
Таблиця 1
Дослідження негативного впливу наслідків корона вірусу на різні сфери економічної
діяльності в світі станом на кінець 2020 р.
Сфери діяльності
Бізнес та дозвілля
Вища освіта
Промислове виробництво та автомобілебудування
Державні та громадські служби
Фінансові послуги
Енергія, комунальні послуги та ресурси
Споживчі ринки
Галузі охорони здоров'я
Технології, ЗМІ та телекомунікації

Негативний вплив1
86%
83%
80%
77%
76%
76%
72%
65%
61%

Як пам’ятаємо, з 28 березня 2020 року з'явилися масові звільнення та закриття
підприємств малого бізнесу [1, 5], і це все за кілька тижнів після початку кризи.
Окрім падіння попиту на різні послуги і товари, підприємцям протягом карантину
довелося також вирішувати інші проблеми, такі як організація довезення працівників до
роботи у зв’язку з нестабільністю громадського транспорту.
Інша проблема – тривога і невизначеність. Говорячи про майбутнє свого бізнесу після
Covid-19, підприємці обережно кажуть: «Ми працюємо. Поки що» [4]. Коронавірус та
локдаун вплинули негативно на такі сфери, як готельний бізнес, дозвілля та вища освіта [4].
У дослідженні я показала приклади великих компаній, на прикладі Amazon, Zoom,
PayPal які змогли підняти свій бізнес під час локдауну способом онлайн продаж, як одним з
видів способів заробітку [2].
Щодо України, то більшість підприємців навіть не знала, що саме робити далі в перше
півріччя впливу коронавірусу. Більшість із малих підприємств вирішили не продовжувати
боротьбу, або ж намагались об’єднатись із іншими для отримання додаткових ресурсів та
можливості вижити. Згодом орієнтуючись на роботу компаній різного масштабу з інших
країн, керівники зрозуміли, що можна використати негативні моменти на користь і більше
продавати онлайн.
Відповідно це дало охоплення значно більшої та ширшої аудиторії та призвело до
зростання обсягів продажу не лише на локальних ринках. Розширення географії в межах
однієї країни – це лише одна з потенційних можливостей [4]. Наступний крок розглядається
як використання глобальних платформ для пропозиції товарів і послуг із відповідним цікавим
поданням особливостей товарів та послуг свого підприємства.
Варто також додати, що ще до Covid-19 підприємствам потрібно було фундаментально
відновитися, щоб досягти успіху в більш цифрову та руйнівну епоху. Пандемія прискорила
цей графік, і тепер є історична можливість перезавантажити і створити нову цінність,
особливо якщо зацікавлених більше, ніж раніше.

1

Відсоток респондентів, які зазначили про негативний вплив COVID-19 на розвиток бізнесу (за даними [1, 4, 5])
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Висновки. Вплив теперішньої ситуації з епідемією відчувають і держави, і підприємства,
і звичайні люди. Є надія, що зовсім скоро ми зможемо повернутися до звичайного життя,
проте коли це станеться поки що ніхто не може сказати. В такому випадку підприємцям
потрібно звикати до нових реалій, пристосовуватися до нововведень, шукати нові способи
існування.

1.
2.

3.
4.
5.
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ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В
УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ НА ПРИКЛАДІ ДП «РАДЕХІВСЬКЕ ЛМГ»
Фінансовий менеджмент — система принципів, методів, засобів і форм організації
грошових відносин. Основна суть полягає в управлінні фінансами з метою підвищення
ефективності виробництва та розподілу продукту.
На рисунку 1 зображена схема управління грошовими потоками на підтприємстві.

Рис. 1 Схема управління грошовими потоками

ДП «Радехівське ЛМГ» розташоване у північно-східній частині Львівської області на
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території трьох адміністративно-господарських районів, а саме: Сокальського,
Радехівського, Кам’янко-Бузького і займає площу 35020 га. Лісові масиви на заході межують
із Польщею, на півночі визначають кордон із Волинською областю, на сході омиваються
річкою Стир і проходять по межі з Бродівським районом, на півдні проходять по кордону
Буського і Кам’янко-Бузького районів. До складу підприємства входить сім лісництв:
Сокальське, Бендюзьке, Витківське, Радехівське, Лопатинське, Нивицьке, Бабичівське та три
виробничі підрозділи: лісовозна дорога, нижній склад, лісозавод.
У таблиці 1 розраховані узагальнюючі показники фінансово-господарської діяльності
ДП "Радехівське лісомисливське господарство" за 2018-2020 роки.
Таблиця 1
Показники фінансово-господарської діяльності ДП "Радехівське лісомисливське
господарство" за 2018-2020 роки
Показники
Одиниці
Величина показника
виміру
2018
2019
2020
1. Чистий дохід (виручка) від реалізації
тис.грн.
64129
54850
48472
продукції
2. Собівартість реалізації продукції (робіт,
тис.грн.
53934
46576
42053
товарів, послуг)
3. Валовий прибуток (збиток)
тис.грн.
10195
8274
6419
Інші операційні доходи

тис.грн.

2011

1987

381

4. Адміністративні витрати

тис.грн.

5329

5428

4185

5. Витрати на збут

тис.грн.

3986

2129

1163

6. Інші операційні витрати

тис.грн.

1908

1996

531

7. Фінансові результати від операційної
діяльності (прибуток, збиток)
8.
Середньооблікова
чисельність
всіх
працівників
9. Середньорічна вартість ОФ
10. Чистий прибуток

тис.грн.

983

708

921

осіб

271

282

220

тис.грн.
тис.грн

28637
806

29955,5
525

29890
602

%
%

2,8
1,5

1,7
1,1

2,0
1,4

коп.

84

85

87

11. Рентабельність основних фондів
12. Рентабельність продукції
13. Затрати на 1 грн. реалізованої продукції

У таблиці ми можемо спостерігати тенденцію зниження собівартості виготовлення
продукції, а також і зменшення дохідності від реалізації продукції. Досліджуване
підприємство є прибутковим, проте розмір прибутку щорічно зменшується. Показником
витратності є затрати на 1 грн реалізованої продукції. Протягом досліджуваного періоду цей
показник щороку зменшується, що означає збільшення витрат в процесі виробництва. Це
негативна тенденція, яка спричиняє погіршення позицій підприємства на ринку.
Види витрат наведені на рисунку 2.
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Рис. 2 Структура витрат ДП “Радехівське ЛМГ” за 2018-2020 роки
Найбільшу частку витрат підприємства займають адміністративні витрати (від 47% до
71%). Це надзвичайно велика частка, яка заставляє лісову галузь вцілому реформуватись та
вдосконалювати систему витрат. Держагентство лісових ресурсів ініціювало в Україні
оптимізацію мережі державних лісогосподарських підприємств. Оскільки в країні провели
адміністративну реформу (укрупнення районів), такий принцип вирішили застосувати і до
лісгоспів. Укрупнення районів схематично зображено на рисунку 3.
Зараз на Львівщині є 18 державних лісгоспів, а районів – 7. Тобто всі лісові
підприємства мали б укрупнити так, аби на кожен район залишилось по лісгоспу. Так мало б
виглядати в ідеалі, проте скільки господарств залишиться остаточно, наразі ще невідомо.
Таким укрупненням лісгоспів хочуть зменшити витрати на адміністративні потреби,
об’єднати ресурси, вирівняти фінансове становище лісгоспів та підняти працівникам
зарплату.
Сама процедура укрупнення передбачає приєднання одних держлісгоспів до інших,
фактично злиття кількох юридичних осіб в одну. І крім об’єднаних спільних ресурсів,
оптимізованого фінансування, тут також ідеться й про скорочення персоналу. Хоча
нещодавно керівник обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій
Дейнека запевняв, що масових звільнень не буде.
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Рис. 3 Укрупнення районів Львівської області в рамках проведення адміністративної
реформи.
Останнім часом в соціальних мережах поширюється неправдива інформація, яка
стосується оптимізації державних лісогосподарських підприємств. Держлісагентство
розвінчує ці міфи:
Міф 1 Укрупнення лісгоспів дорівнює ліквідації підприємств
У цьому році почався процес укрупнення державних лісогосподарських підприємств.
Мета - удосконалення організації й управління виробничо-господарської діяльності та
поліпшення фінансового стану підприємства.
Економічними перевагами стане збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної
продукції, підвищення ефективності виробництва підприємства, виникнення передумов для
масштабного впровадження досягнень науково-технічного прогресу, зростання
продуктивності праці, збільшення прибутку та рентабельності виробництва.
Рішення щодо тієї чи іншої моделі укрупнення не проводилися в кабінетах. До
обговорення були залучені зацікавлені сторони на місцях.
Міф 2 Всіх працівників буде звільнено
Укрупнення державних підприємств жодним чином не вплине на виконання
комплексу заходів, пов'язаних з веденням лісового господарства та діяльність основних
кваліфікованих працівників галузі (лісничих, майстрів лісу, лісників) та робітників
лісокультурних (лісогосподарських) робіт. Перегляду потребуватиме виключно склад
адміністративного персоналу.
Міф 3 Громади залишаться без податків
Місцеві податки та збори, які платять державні лісогосподарські підприємства,
сьогодні і після укрупнення будуть сплачуватися до бюджетів тих самих громад, оскільки
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головні структурні підрозділи (лісництва) не ліквідуються та не об’єднуються. Тобто рентна
плата за спеціальне використання лісових ресурсів та податок за лісові землі відповідно до
діючого законодавства так і буде перераховуватися до місцевого бюджету за
місцезнаходженням лісової ділянки. Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), нарахований
працівникам
структурних
підрозділів
(лісництв,
нижніх
складів,
тощо),
перераховуватиметься до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу.
Отже, реформування лісогосподарської галузі однозначно відобразиться на веденні
фінансового менеджменту лісгоспів. Основним завданням менеджерів буде адаптуватись до
поточних умов, так як вони це роблять щороку. Адже ведення лісового господарства на
різних рівнях постійно змінюється та вдосконалюється.
Попри всі ці зміни головною ціллю роботи лісгоспів мають бути збереження лісів та
їх відновлення.
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СЕРТИФІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПРОДУКЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО
УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО І МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Лісова сертифікація має важливе значення для збереження та відповідальне ставлення
до лісів усієї планети. Безпечне ведення на екологічному, економічному та соціальному
рівнях справ у лісовому секторі економіки є першочерговим завданням, яке стоїть зараз
перед лісовими менеджерами. Метою процесу сертифікації є забезпечення якісної роботи
усіх трьох складових ведення лісового господарства (екологічної, економічної та соціальної).
Попит на сертифіковану лісогосподарську продукцію виник на початку 1990-х р. внаслідок
впливу природоохоронних рухів та організацій спрямованих на збереження та відтворення
природи.
Для України сертифікація лісів є способом підвищення конкурентоспроможності
лісової продукції та послуг, які надаються лісовим господарством. Лісова сертифікація це
також є шансом для України ввійти у європейське товариство, оскільки лісова сертифікація
надає нового покращеного іміджу, сприяє залученню інвестиційних коштів у лісове
господарство. За таких умов і зростає площа сертифікованих лісів, зокрема станом на
16.10.2021 в Україні сертифіковано 3,72 млн. га. лісів [1,6].
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Загальна сума загальноєвропейського імпорту деревини незначно відстає від
експорту. Проте в Україні імпорт продукції деревного походження наразі переважає експорт.
Якщо ж порівнювати ціни на лісопродукцію із європейськими, то Україна тут дещо програє,
реалізуючи свою продукцію за цінами нижчими за середньоєвропейські. Це може означати
три варіанти розвитку подій, перший – невисока якість лісової продукції; другий –
недостатня обізнаність та досвід експортерів лісу; третій – свідома стратегія завоювання
ринку, приваблювання споживача ідентичною продукцією, що уже є на ринку, проте за
дешевшими цінами. У світі стрімко зростає попит на сертифіковану продукцію, для
прикладу такі країни як Швеція, Німеччина та Великобританія переходять лише на
сертифіковану продукцію.
Сертифікація лісів в Україні відіграє роль інструменту покращення ведення лісового
господарства та допомагає експортувати продукцію деревного походження. Є певна
залежність: якщо в країні добре розвинена глибока переробка деревини, розвинене
виробництво целюлози чи паперу, то відповідно і процес сертифікації є більш розвиненим.
В Україні за рідкісними випадками відсутні розвинені технології глибокої переробки
деревини, експорт лісо продукції ведеться в основному в європейські країни, де ці технології
знаходяться на вищому рівні, а відповідно там деревина підлягає процесу глибокої
переробки, і згодом поступає на продаж на наші ринки за ціною зі значною часткою доданої
вартості. Українська деревина в Європі перетворюється у престижну сертифіковану
продукцію.
Як було відмічено вище станом на 16.10.2021 р. в Україні сертифіковано 3,72 млн. га
лісів, проте 01.01.2020 р. цей показник був вищим та становив 4,36 млн. га. лісів. Причиною
такого скорочення площі сертифікованих лісів є кілька факторів, одним з важливих є
відсутність належного фінансового забезпечення лісового господарства. У східних та
південних областях України не проводяться жодні сертифікаційні процеси саме по цій
причині. Другою, та не менш важливою причиною є те, що підприємства порушують
загальноприйняті принципи та вимоги FSC. Третьою причиною може слугувати
безвідповідальність осіб, які безпосередньо відповідають за сертифікаційні процеси, оскільки
трапляються випадки невчасної подачі заявки на продовження дії сертифікату, який
видається на 5 років [6].
Свого часу для покращення уже існуючої системи управління лісовим господарством,
проведення змін у діяльності лісових господарств у відповідності до міжнародних вимог та
стандартів, для пошуку нових ринків збуту лісової продукції протягом 2004-2005 р. в
державних лісових
підприємствах Львівського ОУЛМГ було вперше проведено
сертифікацію лісів, незалежною акредитованою компанією SGS проведено оцінку
відповідності ведення лісового господарства в лісах ЛОУЛМГ критеріям та принципам FSC
(Forest Stewardship Council). Новий сертифікат Львівське обласне управління лісового та
мисливського господарства отримало у 2017 році, проте 22.06.2021 року дію сертифікату
SGS-FM/COC-002711 для державних лісогосподарських підприємств Львівського ОУЛМГ
було призупинено [2]. Це трапилось у зв’язку із порушенням вимог Закону України «Про
тваринний світ». ЛОУЛМГ були прийняті необхідні коригуючи дії для усунення
невідповідності та відновлення дії сертифікату.
Відповідно із призупиненням дії сертифікату Львівське ОУЛМГ, а також усі інші
підприємства, що йому підпорядковуються, не можуть використовувати торгівельну марку
FSC чи здійснювати продаж продукції, як сертифікованої, не зможуть робити жодних
сертифікаційних заяв, упродовж призупинення дії сертифікату [3].
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Для повноцінного розуміння рівня пізнаваності серед споживачів торгової марки FSC
або ж маркування різних схем сертифікації нами було проведено соціологічне дослідження, у
якому взяли участь 50 осіб. Завдяки дослідженню було виявлено, що українські споживачі
загалом не є інформованими щодо процесу лісової сертифікації продукції чи послуг. 47
респондентів (94%) на запитання «Чи знаєте Ви що таке сертифікація?» відповіли «Так»,
проте лише 20,4 % опитаних респондентів знають що таке FSC-сертифікація, тобто 10
опитаних, з яких 6 (тобто більша частина) навчались в Національному лісотехнічному
університеті України, де нахил процес навчання спрямований на підвищення екологічної
свідомості людей.
Недостатню обізнаність з процесом сертифікації частково можна пояснити
непрозорою політикою ведення лісового господарства. Відсутність реклами, інших
інформаційних матеріалів та популяризації процесів сертифікації лісового господарства не
сприяє підвищенню екологічної свідомості та обізнаності з існуючими схемами сертифікації
серед споживачів. Ця теза підтверджується відповідями респондентів на запитання «Чи
знаєте Ви що Україна займає 5 місце серед 82 країн за найбільшою площею FSC
сертифікованих лісів?». Згідно аналізу лише 6 респондентів із 50 відповіли «Так», а це всього
лиш 12% опитаних респондентів.
Як показало анкетування більшість людей просто не знає, що таке лісова
сертифікація, відповідно вони не замислювались над питанням пошуку «Топ країн за
найбільшою площею FSC – сертифікованих лісів» та не особливо цікавились здобутками
лісової галузі України. Більше того 17 респондентів (34%) на запитання « Чи потрібна лісова
сертифікація узагалі?» відповіли «Не цікавлюсь проблемами лісової галузі». Цей відсоток
людей буде залишатись високим, поки не буде усвідомлення, що лісова галузь посідає інших
важливе місце серед інших галузей народного господарства України. З появою реклами чи
інших інформаційних матеріалів представлених лісовими підприємствами зросте інтерес у
людей, а також їхня обізнаність у тих процесах, що відбуваються.
Здійснивши SWOT-аналіз діяльності підприємств Львівського обласного управління
лісового та мисливського господарства нами було виокремлено його сильні та слабкі
сторони, можливості та загрози. Серед сильних сторін виділено наступні:
висококваліфікований персонал; вигідне місце розташування; збільшення обсягів
лісовідновлення та лісорозведення; збільшення обсягів реалізованої продукції; ведення
електронного обліку деревини; транспортне сполучення; високий рівень та потенціал
рекреаційного забезпечення; різноманітна структура насаджень; використання сучасних
методів посадки лісових культур; сертифікація лісів. Слабкими сторонами управління є:
основні виробничі фонди; відсутність власного центру з глибокої переробки деревини;
кліматичні зміни, що призводять до погіршення якості та посадки лісових культур;
неудосконалена система моніторингу за лісовими насадженнями; лісові пожежі; високий
рівень фінансових витрат та зменшення чисельності працівників. Можливості управління
характеризуються наступними чинниками: подальший розвиток лісозбереження; залучення
інвестиційних коштів; розширення будівництва лісових доріг; реалізація деревини на
аукціонах;
озеленення
шкіл,
садочків,
замків
та
прилеглих
територій;
конкурентоспроможність продукції; навчальні заклади для підготовки кваліфікованих кадрів.
Загрозами для Львівського ОУЛМГ виступають: пошкодження та деградація лісових
насаджень (стихійні лиха, шкідники лісу); незаконна вирубка лісів; зростання інфляції;
всихання ялинових насаджень у Карпатах; недосконале покарання за «лісові злочини»;
високий рівень конкуренції на ринках збуту; довготривалий процес лісовирощення.
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Загалом, Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства має усі
сприятливі умови для подальшого функціонування.
Дослідивши макросередовище за допомогою PEST – аналізу можна зробити такі
висновки, що політичні та економічні фактори впливають негативно на діяльність
Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства та й усього
лісового сектора України.
Нестабільність політичної влади, наявність корупційних дій, непрозора політика у
веденні лісового господарства та вірогідність подальшого розвитку воєнних дій на Сході не
сприяє благополучному впливу на управління.
Економічні фактори тісно пов’язані із політичними, вони також несуть негативний
вплив. Це пояснюється достатньо високим рівнем інфляції і спонтанними коливаннями курсу
валют. У порівняння із 2020 роком рівень безробіття в Україні на перший квартал 2021 року
зріс, це свідчить про негативну тенденцію [4].
Проте є ще два фактори, які є не менш важливими. Соціо-культурний фактор
позитивно впливає на діяльність управління в цілому, окрім часткового фактора «образ
життя та шкідливі звички». Технологічний фактор також позитивно впливає на управління.
Проте є один із часткових факторів, про який не варто забувати, це - основні засоби. На жаль,
основні засоби Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства
потребують нагального оновлення, оскільки знаходяться в критичному стані.
Отже, на основі проведених SWOT та PEST – аналізів, незважаючи на негативні
сторони, управління таки може ефективно функціонувати використовуючи уже наявний
потенціал та з часом лише розвиватись. До прикладу однією із визначних сильних сторін
управління є його еколого-просвітницька діяльність, оскільки на території усіх лісових
господарств, які підпорядковані Львівському обласному управлінню лісового та
мисливського господарства налічується 4 еколого-просвітницькі центри та 36 шкіл, де
функціонують шкільні лісництва.
Оскільки підприємства Львівського ОУЛМГ були сертифікованими, ми можемо
зробити висновок, що все ж таки управління здійснює діяльність у відповідності зі
стандартами відповідального екологічно спрямованого ведення лісового господарства. На
даний момент Львівське ОУЛМГ втратило груповий сертифікат FM-COC, проте є
підприємства, які вже встигли пройти аудит та отримати індивідуальний FSC сертифікат
відповідального ведення лісового господарства. Окремо варто зазначити, що для Львівського
обласного управління лісового та мисливського господарства доцільно збільшувати обсяг
виробництва, займатись пошуком нових партнерів та збільшенням клієнтської бази, залучати
інвесторів та шукати нові ринки збуту, безпечно та якісно заготовлювати деревину,
поширювати набуті знання про інноваційні процеси вирощування посадкового матеріалу, які
застосовує Львівський селекційно-насіннєвий центр серед інших підприємств, розширювати
спектр надаваних послуг.
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ОЦІНКА НАСЛІДКІВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СФЕРУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В
УКРАЇНІ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Туризм є важливою складовою інфраструктури кожної країни, адже туристичні
підприємства і організації функціонують у тісній співпраці з іншими видами економічної
діяльності, забезпечуючи підвищення зайнятості населення.
За словами Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреш кожен 10-й чоловік на
Землі працює у туристичній індустрії й забезпечує засобами для існування ще сотні
мільйонів людей, тобто галузь є невідʼємною (і однією з найважливіших) частиною світової
економіки, а також – одним із ключових елементів збереження природної й культурної
спадщини [1].
Розгортання у глобальному масштабі пандемії коронавірусу спричинило негативний
вплив на всі сфери життя людства, в тому числі і функціонування сфери туризму. Світова
рада з подорожей та туризму (WTTC) стверджує, що через пандемію коронавірусу сфері
туризму за підсумками 2020 року під загрозою перебуває 75 мільйонів робочих місць у
всьому світі. Понад 10 мільйонів робочих місць може зникнути у Європі та Америці [2].
Сектор туризму та подорожей відповідає за близько 10,4% світового ВВП. Під час
коронавірусної пандемії саме туризм постраждав найбільше, зокрема через обмежувальні
заходи, які запроваджують держави на пересування громадян, карантин, заборону
авіаперевезень тощо. Якщо найближчим часом не буде вжито термінових заходів, сектор
подорожей та туризму зіштовхнеться з економічним крахом, з якого буде складно вийти [3].
А тому, наразі, існує потреба у розробці шляхів виходу з кризи, спричиненої пандемією
COVID-19.
Тому вважаємо, що розгляд саме цієї теми в контексті впливу пандемії на туристичну
сферу в Україні є актуальним та потребує застосування аналітичного мислення та
практичних пропозицій.
Частка туризму в загальній економіці України є темою активних дискусій. За різними
оцінками вона дорівнює близько 1,4-9% ВВП. Повʼязана з туризмом економіка в Україні
залежить здебільшого від внутрішнього туризму, а також внутрішньої складової виїзного
туризму. Вʼїзний потік із-за кордону займає незначну частину від загального обсягу
національного туризму.
Абсолютна більшість українців (67%) проводять відпустку в Україні, і лише третина
(33%) - за кордоном. За обсягами туристичних відвідувань в Україні у списку лідерів по
кількості туристів знаходяться Одеса, Львів, Київ. Точно порахувати скільки українців
подорожують Україною не можливо. Причина в тому, що свої подорожі українці найчастіше
організовують самостійно, не звертаючись до турфірм. Крім того, під час відпочинку
українці часто ігнорують офіційні готелі, віддаючи перевагу відпочинку або у наметах, або у
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приватних садибах. Українці, які проводять відпочинок за кордоном, зазвичай обирають
Єгипет, Польщу, Туреччину, Чорногорію і Грецію.
В минулому році Україну відвідало 13,6 млн туристів. Частка іноземних туристів торік
була лише 13%. Для порівняння: у середньому частка вʼїзного туризму в загальній сумі
туристичних витрат у країнах ЄС складає 90%7. У минулому році витрати іноземних
мандрівників в Україні досягли $1,4 млрд.
Туристична галузь України складається з майже 100 тисяч комерційних обʼєктів готелів, ресторанів, туристичних компаній. Всі ці обʼєкти були зупинені майже повністю в
період жорсткого карантину.
Варто акцентувати увагу на тому, що, нажаль, функціонування вітчизняних
туристичних підприємств суттєво гальмується через: невідповідність наявної матеріальної
бази (автодороги, міжнародні транспортні коридори) загальним міжнародним стандартам;
неефективний механізм управління туристичною сферою; податкове навантаження (що не
сприяє вкладенню інвестицій в інфраструктуру туризму); занедбаність обʼєктів туристичної
спадщини; низький рівень конкурентоздатності; недостатнє забезпечення туристичної галузі
висококваліфікованими фахівцями тощо [4].
В Україні важко порахувати збитки туристичної галузі, оскільки у нас відсутня
туристична статистика. У 2020 році в Україні спостерігалося падіння туристичних прибутків
на рівні 58-78 % порівняно з минулим роком. Показники падіння загальних потоків в
весняно-літній період продемонстрували значну відʼємну тенденцію: на 100% навесні і на
80% влітку.
В 2 кварталі 2020р. падіння сектору туризму в Україні становить 82%. Через карантинні
обмеження виїзний туризм в Україні скоротився на 90%. Вʼїзний скоротився до 1%. Відразу
після введення карантину 35-40% готелів в Україні закрилися, інші працювали у дуже
обмеженому режимі. Ті, хто працювали (7-8 тисяч обʼєктів), втратили від 60 до 90% доходу.
Під час карантину завантаження було 10−15%.
Бізнес-тревел теж зазнав збитків, тому що всю активність за кордоном багато
міжнародних компаній поставили на паузу до 2022 року. Сьогодні суспільство досить
швидко адаптувалося до нових реалій і сьогодні значна кількість конференцій, бізнесзустрічей проходить в режимі онлайн.
За прогнозами Асоціації індустрії туризму, внаслідок карантину може збанкрутувати
кожен пʼятий туроператор. В галузі працюють понад 250 тис. осіб, і під час карантину тисячі
втратили роботу. Ще на початку травня Міністерство культури й інформаційної політики
передбачало, що втрати туристичної галузі України від коронавірусу перевищать 1,5
мільярди доларів. Показники за результатами закриття літнього сезону відпочинку на даний
момент відсутні.
У 2019 році вартість реалізованих турів складала 62921,5 млн. грн., тоді як у 2020 році
через пандемію вартість реалізованих турів знизилася більш ніж у двічі і становила 27282,5
млн. грн. Більше 96% усіх реалізованих турів було продано виїзним туристам за кордон.
Частка внутрішнього туризму становила лише 3,5% у 2020 році. Слід відзначити, що у
порівнянні з 2019 роком частка внутрішнього туризму зросла на 1%.
Передбачалося, що наслідки пандемії COVID-19 для туристичної галузі України мають
бути не такими болючими як в інших європейських країнах, оскільки обсяг міжнародної
туристичної складової України в загальній економіці туризму є набагато меншим.
Переорієнтації туристів на внутрішній ринок мала сприяти відновленню туристичного
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сектору країни. Однак, незважаючи на прогнози, внутрішній туризм не отримав значного
поширення, що наглядно видно з рисунків.

Джерело: побудовано на основі http://www.ukrstat.gov.ua/
Спільнота гостинності та експерти Всеукраїнської федерації роботодавців в сфері
туризму України пропонують наступні заходи щодо помʼякшення наслідків виходу з кризи в
Україні:
– фінансування за рахунок спеціальних фондів Державного бюджету України видатків
на: фонд заробітної плати;
– звільнити підприємства від сплати ПДВ при ввезенні обладнання для боротьби з
коронавірусом та комплектуючих для нових і модернізації існуючих обʼєктів інфраструктури
з умовою заборони відчуження таких товарів протягом двох років після розмитнення;
– забезпечити податкову пільгу для усіх, хто подорожує Україною, та користувачів
санаторно-курортних послуг;
– ввести обовʼязкове державне медичне страхування на випадок зараження COVID-19
для громадян, які формують вʼїзний та виїзний туристичний потік;
– модернізувати туристичну інфраструктуру та покращити засоби звʼязку (забезпечити
покриттям 4G та 5G усю територію країни) та цифровізувати туристичні та відпочинкові
заклади тощо [5].
Такі заходи будуть слушними існуючій ситуації та сприятимуть розвитку туристичної
галузі України.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ
“ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА” ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЙОГО
ФОРМУВАННЯ
Підприємства націлені на досягнення високих результатів своєї діяльності та
зростання конкурентоспроможності на зовнішньому ринку повинні максимально
використовувати свій експортний потенціал, аналізуючи та оцінюючи його. Тому важливо
визначити зміст терміну “експортний потенціал”.
Термін “потенціал” походить від лат. слова “potential”, яке означає “сила,
потужність”. Досліджували поняття “експортний потенціал” багато вітчизняних та іноземних
вчених, які тлумачили дане поняття у різних аспектах та проявах (табл.).

Таблиця
Трактування поняття “експортний потенціал підприємства”
№
1

Визначення
2

Автор
3

1

Експортний потенціал – це можливість виробництва необхідного обсягу продукції,
яка за показниками якості й конкурентоспроможності відповідає вимогам світового
ринку, з метою експортної реалізації та максимальною користю для країни [2].

Бойко С. М.

2

3

4

5

Експортний потенціал – це сукупний обсяг накопичених ресурсів країни (галузі),
що можуть бути задіяні для досягнення максимально можливих обсягів задоволення
попиту на зовнішніх ринках у перспективі при їх оптимальному використанні. Під
Байрак В.М.
експортним потенціалом галузі (підприємства) слід розуміти її здатність до
контролю максимально можливої для нього частки цільового ринку при визначених
обмеженнях як внутрішнього, так і зовнішнього характеру [1].
Експортний потенціал – це максимальна здатність національної економіки при
Юхименко
певному розвитку виробничих сил випускати товари та надавати послуги,
В.В.
конкурентоспроможні на зовнішніх ринках [11].
Експортний потенціал – здатність економічного субʼєкта виробляти
Скорнякова
конкурентоспроможну на світовому ринку продукцію, яка може подолати існуючі
І.В.
експортні барʼєри та бути ефективно проданою за кордон [8].
Експортний потенціал – обсяги товарів і послуг, що можуть бути вироблені в
Дорогунцов
економічній та соціальній сферах і реалізовані на світовому ринку з максимальною
С.І.
користю для країни [3].
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Продовження табл.1
1

2
Експортний потенціал – це реальна здатність підприємства, організації,
корпоративної структури (системи) до контролю максимально можливої для нього
6 частки ринку. Ця здатність визначається ресурсами системи, особливостями їх
використання у спрямуванні на формування властивостей продукту та можливих
стратегій, які забезпечують йому необхідну конкурентноздатність [9].
Експортний потенціал – здатність національної економіки, її секторів, галузей,
підприємств та компаній виробляти конкурентоспроможні на світовому ринку
товари та послуги шляхом використання як порівняльних національних переваг
7
(масштабні природні ресурси, сприятливі географічні, інфраструктурні та інші
фактори, висока продуктивність праці тощо), так і нові конкурентні переваги,
засновані на досягненнях науки та науково-технічного прогресу [7].
Експортний потенціал – сукупність природних, виробничих, науково-технічних,
8 трудових та фінансових ресурсів країни, що використовуються або можуть бути
використані для розвитку її зовнішньоекономічних звʼязків [11].
Експортний потенціал – це здатність виробляти конкурентоспроможні товари та
реалізовувати їх на міжнародних ринках за умов постійного зростання ефективності
9
використання природних ресурсів, розвитку науково-технічного потенціалу при
забезпеченні економічної безпеки країни в цілому [6].
Експортний потенціал – соціально-економічна категорія ринкової економіки, яка
відбиває можливості галузі (підприємства) зберігати або збільшувати обсяг
10 експорту в довгостроковій перспективі, використовуючи сукупність національних і
зовнішніх чинників, що дають можливість ефективно конкурувати на світовому
ринку [5].

3
Стичішин
П.П.

Рогов В.В.

Фомішин
С.В.
Пирець
Н.М.

Кириченко
О.М.

З вище наведених трактуваннях бачимо, що думки авторів сходяться в тому, що
поняття експортний потенціал – це комплексне поняття. Виділяють декілька підходів до
визначення експортного потенціалу підприємства. Найчастіше його розглядають з позицій
ресурсного, результативного, системного, ринкового, цільового, функціонального та
адаптаційного підходів. Проте, розкриття сутності терміну “експортний потенціал” лише
через один підхід значно звужує межі поняття та не дає змогу розкрити всі його
характеристики.
Вчені Д. Фоменко, С. Дубкова, С. Дадаленко зазначають у своїх працях, що
експортний потенціал підприємства складається з фінансового, виробничого, кадрового та
ринкового потенціалу. В свою чергу під ринковим потенціалом розуміють сукупну здатність
підприємства відповідати тим вимогам, які в сучасних умовах висуває ринкова економіка:
світовим системам управління якістю, національним і міжнародним стандартам якості
продукції, рівня інноваційності підприємства і виробленої продукції, ринкової стратегії
підприємства, його репутації на світовому ринку, ефективності маркетингу і т. д.; кадровим
потенціалом – кількісний та якісний склад кадрових ресурсів і продуктивність; виробничим
потенціалом – основні засоби підприємства, їх розмір, склад, структура, вік, знос і т. д.;
фінансовим потенціалом – основні фінансові показники діяльності підприємства: загальні
обсяги реалізації продукції, прибуток від основної діяльності, рентабельність виробництва,
активи підприємства і т. д. [4].
Виділяють також низку факторів, що впливають на формування експортного
потенціалу. Фактори впливу на експортний потенціал підприємства поділяють на
контрольовані (фактори на які підприємство може впливати – споживачі, конкуренти,
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постачальники, посередники, контактні аудиторії) та неконтрольовані (макрофактори –
економічні, соціально-культурні, політикоправові, технологічні та природно-географічні
фактори).
Фактори, що впливають на формування експортного потенціалу підприємства (за
ознакою контролю над ними) також розділяють на: внутрішні – повʼязані з діяльністю
підприємства, споживачами, його зовнішньоекономічною маркетинговою стратегією,
системою менеджменту; зовнішні – характеристики економічного, соціально-культурного,
політикоправового, технологічного та природно-географічного середовища внутрішнього і
експортного ринків [14].
Аналізуючи вище описані підходи до формування поняття “експортний потенціал”
можна зробити висновок, що експортний потенціал – це справжня або можлива здатність
підприємства, яка визначається сукупністю його виробничого, фінансового, кадрового та
ринкового потенціалів, здійснювати під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників
торговельну діяльність на зовнішньому ринку.
Експортний потенціал оцінюють різними способами. Одним з найпоширеніших і
найпростіших способів оцінки є кількісні вимірювання експортного потенціалу за
допомогою розрахунку і аналізу сукупності показників, що характеризують експорт [4].
Підсумовуючи дослідження поняття “експортний потенціал”, можна зробити
висновок, що у науковій літературі простежуються деякі розбіжності та відсутність
одностайності щодо визначення цього поняття. Однак, думки авторів сходяться в тому, що
поняття експортний потенціал – це комплексне поняття. Експортний потенціал розглядають
з позицій ресурсного, результативного, системного, ринкового, цільового, функціонального
та адаптаційного підходів. Експортний потенціал підприємства складається з фінансового,
виробничого, кадрового та ринкового потенціалу. В даний час не існує єдиної,
загальноприйнятої формули, яка б дозволяла розрахувати експортний потенціал, в звʼязку з
чим різні автори отримують кількісні результати, що відрізняються один від одного при
дослідженні цієї величини. Кожен автор вкладає свій зміст у поняття і включає власні
кількісні і якісні показники.
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ОСОБИСТИЙ РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ ТА СЛОВАЧЧИНІ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
Особистий розподіл доходів домогосподарств, поруч із функціональним розподілом,
відіграє важливу роль у забезпеченні економічного розвитку країни. Він здійснюється для
задоволення потреб домогосподарств, що, своєю чергою, залежить від можливості їх членів
отримувати доходи відповідно до кваліфікації та вмотивованості. Згідно теорії потреб
А. Маслоу споживання детерміноване фізіологічними та соціальними потребами. До першої
групи відносять первинні потреби – повітря, вода, їжа, одяг, житло – від їх наявності
залежить біологічне виживання людини. Вторинні потреби забезпечують задоволення
первинних. Це потреби в доходах і повʼязаних з ними знаннях, навичках, отриманні освітніх,
медичних, культурних та інших послуг. Відтворення і реалізація цих потреб відбувається
передовсім у межах домогосподарств.
Досліджено особливості розподілу доходів приватних домогосподарств. За
визначенням Євростату, приватне домогосподарство – це економічний субʼєкт, що
складається з осіб, які проживають разом в одній квартирі (житлі) та беруть участь у
витратах, зокрема на житло та харчування. Членом домогосподарства вважається будь-яка
особа, яка відповідає наведеним умовам, незалежно від сімейних відносин. До членів
домогосподарства належать і особи, які тимчасово проживають у домогосподарстві (не
менше півроку) та відповідають умовам спільного ведення (харчування та житло).
Доходи домогосподарств, або особисті доходи, – це сума грошових коштів і продуктів,
отриманих або вироблених ними за певний період часу, як правило, за рік [3]. Серед
найважливіших джерел їх отримання – заробітна плата [1].
Особливості особистого розподілу доходів було досліджено для України та
Словаччини.
Словаччина представляє інтерес для вивчення з огляду на темпи її розвитку. У 1997 р.
тодішній держсекретар США М. Олбрайт назвала цю державу "чорною дірою в центрі
Європи". Проте вже за шість років у рейтингу Світового банку Doing Business Словаччина
очолила список країн, що реформуються, а відтак її почали називати "тигром із Татр",
"європейським Детройтом", дивом на Дунаї.
ВВП на душу населення в Словаччині в 2019 р. склав 19 266 дол. США, в Україні –
3 660 дол. США, у 2020 р. –19 156,89 дол. США і 3 726,93 дол. США. У 2004 р. ВВП на
душу населення в Словаччині складав 57 % від європейського – а через 10 років цей показник
сягав уже 76 % [4].
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У Звіті ООН про нерівність доходів 2020 р. Україну віднесено до країн з низьким
рівнем доходів, Словаччина ж як член ЄС має значно вищий рейтинг. Доходи населення
України в 2020 р становили 3 972,4 млрд грн, витрати – 3 989,4 млрд грн, зменшення
заощаджень склало 17,0 млрд грн.
Система показників рівня життя домогосподарств, яка дає змогу всебічно
охарактеризувати рівень їх добробуту, проаналізувати структуру доходів, згідно класифікації
Держстату України, охоплює: грошові доходи; негрошові доходи; загальні доходи; сукупні
ресурси [2].
Статистичний офіс Словацької Республіки має подібну структуру доходів, виділяючи
дохід від роботи, соціальний, приватний і інші складники доходу [4].
Проаналізовано особисті витрати приватних домогосподарств України та Словаччини
за період 2004-2020 рр. на основі даних їхніх статистичних служб. Основний вид витрат
домогосподарств в обох країнах - витрати на придбання товарів і послуг (споживчі) та
поточні трансферти (податки, добровільні платежі та заощадження). Відповідно до
інформації Статистичного офісу Словацької Республіки проаналізовано грошові витрати
домогосподарств за групами:
1.1. Домогосподарства без дітей
1.2. Домогосподарства з дітьми
1.2.1. Домогосподарства з однією дитиною
1.2.2. Домогосподарства з двома дітьми
1.2.3. Домогосподарства з трьома і більше дітьми
Для цих домогосподарств проаналізовано структуру витрат у розрізі таких показників:
1. Їжа та безалкогольні напої:
– продукти (хліб і крупи; масло; риба; молоко, сир і яйця; олії та жири; овочі, в т.
картопля; цукор, джем, мед, сиропи; шоколад та кондитерські вироби; харчові продукти, ніде
не вказані);
– безалкогольні напої (кава, чай та какао; мінеральні води, безалкогольні напої та соки);
2. Алкогольні напої та тютюн (у т.ч. алкогольні напої; тютюн);
3. Одяг та взуття (у т.ч. одяг; взуття);
4. Житло (вода; електроенергія, газ і паливо; оренда житла; обслуговування житла; інші
житлові послуги; електрика; газ та інші види палива; гаряча вода та центральне опалення);
5. Меблі, меблювання та поточний ремонт квартири (меблі та предмети домашнього
вжитку; домашній текстиль);
6. Здоровʼя (медичні та фармацевтичні товари та терапевтичні пристрої; медичні
послуги поза лікарнями; лікарняні послуги);
7. Транспорт (купівля автомобілів; пасажирські перевезення; транспортні послуги);
8. Пошта та телекомунікації (поштові послуги; телефонні та факсимільні апарати;
телефонні та факсимільні послуги);
9. Відпочинок та культура (обладнання й аксесуари, включаючи ремонт; рекреаційні і
культурні послуги; газети, книги, канцтовари; свята з програмою);
10. Освіта;
11. Готелі, кафе і ресторани (харчування; послуги з розміщення;
12. Різні товари та послуги (особиста гігієна; особисті речі; соціальні служби;
страхування; фінансові послуги; інші послуги);
13. Інші валові витрати;
14. Прибутковий податок;
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15. Оплата медичного та соціального страхування
16. Споживання продуктів власного виробництва та пожертвувань.
Встановлено, що витрати домогосподарств із дітьми в Словаччині загалом були
нижчими порівняно з домогосподарствами без дітей. У 2019 р. вони склали 15 295
словацьких крон на особу в місяць, що в 1,8 раза більше, ніж у 2004 р. (8 315 словацьких
крон на особу в місяць). У 2019 р. частка витрат на харчування склала 13 %, на житло і
комунальні послуги – 10,8 % від загальної суми доходів, а в 2004 р. –17,8 % і 15,2 %
відповідно. З часу вступу до ЄС у 2004 р. витрати домогосподарств із дітьми на харчування
зменшились на 4,8 %, натомість на 4,4 % подорожчало обслуговування житла і комунальні
послуги.
Витрати домогосподарств без дітей у 2019 р. склали 18142 словацьких крон на особу в
місяць, а у 2004 р. – 10 658 словацьких крон на особу в місяць, тобто в 1,7 раза менше.
Більшою порівняно з домогосподарствами з дітьми була частка їхніх витрат на харчування:
15,9 % у 2019 р. і 20,8 % – у 2004 р.
Проаналізовано витрати домогосподарств залежно від кількості дітей. У 2019 р. найбільше
витрачали на їжу домогосподарства з однією дитиною – 2 205 крон (73,2 євро) на особу в
місяць, а найменше – сімʼї з трьома дітьми – 1 723 крони (57,2 євро) на особу в місяць.
Витрати на їжу – одна з найбільших статей витрат домогосподарств, їх частка у 2019 р.
становила 13,5 % для сімей з однією дитиною, 14,3 % (1893 крони або 62,8 євро) для сімей з
двома дітьми і 14,2 % для сімей з трьома дітьми від загальної суми доходу.
Звертає на себе увагу те, що найбільше за період перебування в ЄС зросли витрати на
прибутковий податок: для сімей з однією дитиною його сума за період 2004-2019 рр
збільшилась у 2,6 раза, з двома дітьми – в 2,9 раза і втричі – для сімей з трьома дітьми.
Сукупні витрати у 2019 р. становили 16 341 крону або 542 євро для сімей з однією дитиною,
13 228 крон або 439 євро для сімей з двома дітьми та 12 146 крон або 403 євро на особу в
місяць для сімей з трьома дітьми.
Зіставлення особливостей особистого розподілу доходів в аналізованих країнах
підтвердджує гіпотезу про вищий рівень добробуту домогосподарств Словаччини порівняно з
вітчизняними. Словацькі домогосподарства витрачають на задоволення своїх потреб значно
більше коштів, а частка витрат на продукти харчування нижча за частку аналогічних витрат
українських домогосподарств.
Україні варто докладно вивчити досвід проведення економічних реформ Словацької
Республіки , зокрема в частині боротьби з корупцією, реформування податкової системи і
залучення інвесторів, адже саме ці заходи свого часу стали запорукою успіху Словаччини,
географічно і ментально близької до України. Це дасть змогу створити сприятливе
середовище для бізнесу, розширити ринок праці та забезпечити належні умови для
підвищення рівня добробуту громадян.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НА ДП «БУСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
В умовах ринкових відносин діяльність будь якого підприємства стає неможливою без
розробки та реалізації стратегії розвитку бізнесу.
Поняття «стратегія» в загальному визначають як план напрямків раціонального
використання ресурсів на перспективу. Також доцільно характеризувати як засіб досягнення
мети та орієнтири – цілі, які прагне досягти фірма [1].
Для підприємства ДП «Буське лісове господарство» важливим є формування не лише
загальної стратегії підприємства, а стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності
підприємства.
Стратегія розвитку ЗЕД підприємства – довгострокова зовнішньоекономічна стратегія
підприємства, що дозволяє визначити пріоритетний напрямок розвитку із залучення
ефективного використання ресурсів задля задоволення потреб споживачів та отримання
прибутку [3].
Формування та вибір конкретної стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності
фірми є складним та тривалим процесом.
Підприємство може мати безліч стратегій та для кожної з них є певний набір ситуацій
при яких конкретна стратегія буде найбільш доцільнішою та ефективною при впроваджені.
Виділяють такі види стратегій та типові ситуації для кожної з них
1) Пряма інтеграція- використовується при обмежених можливостях збуту;
2) Зворотна інтеграція при співпраці із дорогими постачальниками та потребі
швидких поставок сировини;
3) Горизонтальна інтеграція, коли підприємство має можливість збільшити
масштаби виробництва та стати монополістом на ринку;
4) Захоплення ринку буде цікавим для втілення, якщо існуючі ринки насичені
продукцією підприємства;
5) Розвиток ринку, коли існують нові неопрацьовані підприємством ринки;
6) Розвиток продукту, якщо у конкурентів кращий товар за тією з самою ціною;
7) Концентрична диверсифікація, коли традиційні продукти знаходяться на стадії
завершення свого життєвого циклу;
8) Конгломеративна диверсифікація, коли існуючі ринки для продукту
перенасичені, доцільно займатися випуском продуктів, що не співпадають із
традиційним профілем підприємства;
9) Горизонтальна диверсифікація, коли нові непрофільні товари допоможуть
покращити реалізацію традиційних;
10) Спільне підприємство, коли існує потреба виходу на ринок нової технології і є
можливість об`єднати зусилля декількох підприємств для досягнення цілі;
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11) Стратегія скорочення, використовується якщо підприємство є слабким
конкурентом та потребує скорочення витрат за допомогою модернізації;
12) Стратегія відторгнення представляє собою продаж або закриття частини бізнесу
( напрямку) який є неефективним;
13) Ліквідацію використовують, коли жодна з перелічених стратегій не призвела до
очікуваних результатів [1, 2].
Із всіх перелічених стратегій розвитку ЗЕД для ДП «Буське лісове господарство» було
обрано стратегію диверсифікації.
Стратегія диверсифікації являє собою поетапний процес урізноманітнення бізнесу
підприємства шляхом розширення номенклатури продукції та виходу на нові сектори ринку.
Основною із переваг застосування цієї стратегії є можливість максимізувати економічну
ефективність за рахунок використання широкого асортименту інструментів.
Головними недоліками можуть бути: відсутність повної інформації про ринки збуту,
відсутність фінансування, недостатній рівень кваліфікації персоналу та у виняткових
ситуаціях – банкрутство [4].
За допомогою стратегії диверсифікації ДП «Буське ЛГ» зможе розширити свою
діяльність, зміцнити конкурентну позицію та підвищити ефективність.
Впровадження диверсифікації на підприємстві вимушене через ряд факторів, які
негативно вплинули на діяльність підприємства, а саме: різке скорочення обсягів експорту,
зменшення кількості партнерів-імпортерів.
ДП «Буському лісовому господарству» рекомендовано працювати у напрямку
розширення експорту, а саме: виробництво і експорт нової продукції отриманої шляхом
деревообробки.
У процесі здійснення підприємством деревообробки залишається певна частина
відходів у вигляді (тирси, стружки, обрізків), яка може стати сировиною у ході виготовлення
екологічно чистого палива – деревних гранул.
Деревні гранули є широко популярним видом палива у Європі та Японії.
Найбільшими світовими експортерами є США, Канада, В’єтнам, Латвія, Австрія та Данія.
Кожного року обсяг світового експорту деревних гранул нарощується і у 2020 р. становив 4
439 060 тис. дол. США [6].
Для ринку України експорт та виробництво деревних гранул є дещо молодим
напрямком, проте щорічно розвивається і збільшує обсяг на 15-20 %.
Основною перевагою деревних пелет є екологічність, утилізація відходів.
Основним недоліком є купівля дорогого обладнання та необхідність наявності
сертифікації.
Експорт деревних гранул в Україні почався на 2 роки пізніше ніж у світі, у 2014 р., а у
2020 р. становив 54 174 тис. дол. США. Основними імпортерами українських гранул є
Німеччина, Польща, Греція, Словаччина, Данія та Румунія [6].
Для ДП «Буського лісового господарства» ще одним із варіантів напрямку
диверсифікації може бути організація виробництва дерев’яних іграшок.
Українські виробники дерев’яних переважно експортуютьь більшість продукції до
країн ЄС та Білорусії. Світовий ринок виробів з дерева для дітей становить близько кілька
мільярдів доларів США.
Перевагою даного напряму розвитку є те, що не потрібно закупівля коштовного
обладнання. Для початку знадобиться декілька верстатів та підручних засобів для
виготовлення продукції.
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Організація виготовлення дерев’яних іграшок буде більш складнішим процесом, ніж
деревних гранул, тому що вимагатиме більш творчого підходу для створення привабливої
продукції.
З наведених варіантів розвитку діяльності підприємство може обрати лише одних або
одразу два, що буде ризикованим для нього. Для ДП «Буське ЛГ» буде оптимальним
варіантом спочатку налагодження виробництва та збуту деревних гранул, а згодом з
отриманого прибутку почати створення напрямку виготовлення дерев’яних іграшок.
Для впровадження стратегії диверсифікації важливо бути готовим до ризику та
всебічно дослідити види ризиків, що можуть виникнути у процесі.
Ризики у процесі впровадження стратегії можуть спіткати підприємство на будь якій
із стадії.
Стадії впровадження стратегії диверсифікації:
1) Підготовча стадія: основною причиною виникнення ризику є недостатня
кількість інформації про стан ринку, конкурентів, вихід на економічно
неефективний ринок та ін. Підприємство через не якісно зібрану та проаналізовану
інформацію понесе лише фінансові витрати та втрати часу.
2) «Пілотне» впровадження стратегії. Ризик може виникнути через недоліки у
проекту формування продукту, затримання поставок матеріалів через низьку
платоспроможність, не кваліфікований персонал.
3) Повне впровадження. Ризики можуть виникнути через різні чинники: соціальніне конкурентний рівень плати працівникам; фінансово-економічні-коливання
попиту, ріст податків; технічні- швидкий знос обладнання.
4) Оцінка результатів. Помилкове визначення цілей, некоректне планування та
хибне прогнозування результатів. Все це може призвети до збільшення витрат на
впровадження стратегії та на переоснащення технічної бази.
Отже, розглянувши всі аспекти виникнення ризиків ДП «Буське ЛГ» при
впровадженні напрямків диверсифікації зможе досягти поставлених цілей, збільшити
прибутковість, вийти на нові ринки збуту, підвищити конкурентоздатність та запобігти
банкрутству.
Також було проаналізовано потенційні ринки та споживачі деревних гранул та
іграшок, можна зробити висновок, що підприємство впевнено може займатися виробництвом
та експортом цієї продукції. Було розраховано орієнтовні фінансові плани по товарам, що
вказують на високу окупність у короткий період. Розрахована ефективність деревних гранул
та дерев’яних іграшок дає можливість підприємству реалізовувати продукцію на іноземних
ринках набагато вигідніше ніж на внутрішньому ринку. Це дасть підприємству змогу знайти
нові ринки збуту, розширити коло співпраці з компаніями та отримати економічну вигоду.
Отже, можна зробити висновок, що запропоновані напрямки розвитку діяльності ДП
«Буське лісове господарство» мають допомогти йому вийти на нові світові ринки, заявити
про себе у інших нішах ринку та отримати прибуток.
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ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИЧНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛІПСА, ПАРАБОЛИ ТА ГІПЕРБОЛИ
Для того, щоб точка знаходилася на еліпсі з півосями a i b (Рис.1) необхідно і
достатньо, щоб сума її відстаней до фокусів F1 (c;0) і F2 (−c;0) дорівнювала
великому
діаметру, тобто r1 + r2 = 2a .Виходячи з цього означення в системі координат Oxy маємо
канонічне рівняння еліпса

x2 y2
+
= 1.
a2 b2
Визначимо рівняння дотичної L1 до еліпса , заданого канонічним рівнянням , в точці

M 0 ( x0 ; y 0 ) .

Рис.1
Диференціюючи канонічне рівняння еліпса по х, знаходимо
2 x 2 yy'
+ 2 = 0.
a2
b
Визначимо кутовий коефіцієнт дотичної L1 до еліпса в точці M 0 ( x0 ; y 0 )

y ' ( x0 ) = −

b 2 x0
a 2 y0

.

Тепер можемо записати рівняння дотичної L1 в точці M 0 ( x0 ; y 0 )

y − y0 = −

b 2 x0
2

a y0

( x − x0 ) , або
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x0
a

2

( x − x0 ) +

y0
b2

( y − y0 ) = 0 .

Так як точка M 0 ( x0 ; y 0 ) задовольняє рівняння еліпса (

x02
a2

+

y 02
b2

= 1 ) рівняння дотичної

xx0 yy0
x y
+ 2 = 1 , де 02 , 20 координати нормального
2
a
b
a b
вектора дотичної L1 і напрямного вектора нормалі L 2 , яка визначається рівнянням:

L1 можна представити у вигляді:

x − x0 y − y 0
=
.
x0
yo
a2
b2
Встановимо властивість нормалі L 2 проведеної до еліпса в точці M 0 ( x0 ; y 0 ) .

Поклавши в рівнянні нормалі L 2 y = 0 , знайдемо абсцису x1 точки К перетину нормалі з

b2
с
) = x0  2 ,  = -ексцентриситет еліпса, с 2 = a 2 − b 2 .
2
а
a
Для встановлення властивостей нормалі L 2 розглянемо F2 M 0 F1 сторонами якого є

віссю Ox (Рис.1), x1 = x0 (1 −

фокальні радіуси r1 = a + x0 , r2 = a − x0 і віддаль між фокусами F1 F2 = 2c , яку нормаль

m с + x0 2 a + x0 r1
ділить на відрізки m = c + x1 , n = c − x1 .Знаходимо , що
=
=
= .
n с − x0 2 a − x0 r2
В результаті маємо, що відношення фокальних радіусів r1 і r2
відношенню відрізків m

і n

а це означає, що

прямо пропорційне

нормаль проведена до еліпса в точці

M 0 ( x0 ; y 0 ) є бісектрисою кута між фокальними радіусами r1 і r2 . Звідси слідує, що кут

падіння світлового променя, що виходить із одного з фокусів дорівнює куту відбивання і
промінь, що виходить з фокуса F1 попадає у фокус F2 (Рис.1).
У разі обертання еліпса навколо осі Ох отримаємо поверхню еліпсоїда обертання , що
описується рівнянням

Тут

вісь

x2 y2 + z 2
+
= 1.
a2
b2
Oz напрямлена перпендикулярно до площини рисунка і

виходить

з

т.О(Рис.1). Якщо у фокус такого еліпсоїда помістити точкове джерело світла, то всі промені
поширюється таким чином, що вийшовши з фокуса F1 і відбившись від поверхні еліпсоїда
попадають у фокус F2 .
Аналогічно буде поширюватись

звукова хвиля. Тому оптичні властивості еліпса

знаходять застосування в такій області будівельної техніки, яка називається архітектурною
акустикою, що має місце при будівництві театрів і концертних залів.
Розглянемо параболу (рис.2а), яка є геометричним місцем точок площини,
p
рівновіддалених від фокуса F ( ;0) і прямої x = − p / 2 , яка називається директрисою.
2
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а)

б)
Рис.2

Канонічне рівняння параболи відносно вибраної системи координат Оху має вигляд
y = 2 px (р>0, параметр параболи). Доведемо, що дотична проведена до параболи в точці
2

M 0 ( x0 ; y 0 ) є бісектрисою кута між січною FM 0 і прямою, що проходить через точку

M 0 ( x0 ; y 0 ) паралельно осі Ох . Для цього визначимо координати вектора l ( Рис.2б) , який є

напрямним вектором дотичної наступним чином
  
l = s 0 + e1 ,



FM 0



де s 0 =  , FM 0 = ( x0 − p / 2)e1 + y 0 e2 , FM 0 = x0 +
FM 0

Визначаючи вектор s 0 і напрямний вектор дотичної
 
побудованого на одиничних векторах s 0 і e1 знаходимо, що




p
, s 0 = e1 = e2 = 1 .
2

l , який є діагоналлю ромба

( x − p / 2) 
y0


s0 = 0
e1 +
e2 ,
( x0 + p / 2)
( x0 + p / 2)
  
( x − p / 2)
y0




1
l = s0 + e1 = ( 0
+ 1)e1 +
e2 =
(2 x0 e1 + y 0 e2 ) .
( x0 + p / 2)
( x0 + p / 2)
( x0 + p / 2)
Тоді маємо tg =

y0
= k1 .
2 x0

Визначимо кутовий коефіцієнт дотичної до параболи в точці M 0 ( x0 ; y 0 ) , виходячи з її
канонічного рівняння
2 yy ' = 2 p , y ( x0 ) =
'

p
= k2 .
y0

y 02
k1
У результаті отримаємо
=
= 1 , що доводить зроблене припущення , що
k 2 2 px0

дотична проведена до параболи в точці М 0 є бісектрисою кута між січною, що проходить
через фокус параболи і точку М 0 і прямою , що проходить через точку М 0 паралельно до
осі Ох.
Таким чином промені, що виходять з фокуса параболи, при відбивані утворюють рівні
кути з дотичною до параболи в даній точці, тобто поширюються паралельно осі Ох (рис.2а) .
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При обертанні параболи навколо осі Ox отримаємо параболоїд обертання , рівняння
якого має вигляд

y 2 + z 2 = 2 px. Якщо у фокус такого параболоїда помістити точкове

джерело світла ,то всі промені, що відібʼються від поверхні

будуть поширюватись

паралельно до осі параболоїда.
Оптичні властивості параболи використовують в інженерній справі при конструюванні
різного роду прожекторів,телескопів і параболічних антен.
Гіпербола- це геометричне місце точок M (x; y) площини для кожної з яких модуль
різниці

відстаней до фокусів F1 і F2 дорівнює

A1 A2 = 2a , тобто r1 − r2 = 2a (Рис.3а),

B1 B2 = 2b , F1 F2 = 2c . В системі координат Oxy маємо канонічне рівняння гіперболи

x2 y2
−
= 1 . Встановимо властивість дотичної (Рис.3б), проведеної до гіперболи в точці
a2 b2
M 0 ( x0 ; y 0 ) . Виконавши ті самі перетворення , що й при встановленні рівняння дотичної до
xx0
2

−

yy0

= 1.
a
b2
Поклавши в рівнянні дотичної y = 0 , знайдемо абсцису x1 точки К перетину дотичної з

еліпса, дістанемо рівняння дотичної до гіперболи в точці M 0 ( x0 ; y 0 )

a2
віссю Ox (Рис.3б), x1 =
.
x0

а)

б)
Рис.3

F2 K
=
F1 K

Розглянувши F2 M 0 F1 знаходимо ,що

a2
с+
x0
с−

2

a
x0

=

x0 + a r2
= , а це означає, що
x0 − a r1

дотична проведена до гіперболи в точці M 0 ( x0 ; y 0 ) є бісектрисою кута між відрізками, що
зʼєднують цю точку з фокусами, тобто фокальними радіусами (Рис.3б).
Отже, виходячи з фокуса F1 відбитий промінь поширюється таким чином , що його
продовження пройде через фокус F2 (Рис.3б).
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При обертанні гіперболи навколо осі Ох отримаємо поверхню двопорожнинного
гіперболоїда обертання

x2 y2 z2
−
−
= 1 . Якщо в один з фокусів гіперболоїда помістити
a2 b2 b2

точкове джерело світла , то після відбивання від поверхні всі промені підуть розбіжним
пучком так, що їхні продовження пройдуть через другий фокус.
Оптичні властивості властивості гіперболи і параболи широко використовують в
медицині, зокрема для корекції органів зору , використовуючи розсіювальні лінзи у випадку
близорукості або збиральні при далекозорості.
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НЕПЕРОВЕ ЧИСЛО ЯК ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ МАТЕМАТИЧНИХ
КОНСТАНТ
«Релігійність вченого полягає в
перед гармонією законів природи.»

захопленому

схилянні

Альберт Ейнштейн
Навіть схематична і загальна характеристика ідеї виникнення всього (Всесвіту) з нічого
викликає у мислячої людини чимало подиву. За подивом почалися дослідження: у міру того
як вчені проникали в деталі, перед ними відкривалися все більш дивовижні речі. Опис
найбільш загальних і багатьох специфічних закономірностей розвитку навколишнього світу
майже не обходиться без присутності, так званих, світових констант - універсальних
величин, що входять до складу математичних формул, залежностей, виразів. Чимало
друкованих праць присвячено цим величинам, і, незважаючи на велику кількість досліджень
їх властивостей і характеристик, загальновизнаною є обставина, що досі справжня природа і
дійсний сенс фундаментальних світових констант залишаються невідомими. Найбільш
древніми і популярними є константи "пі", "е" і "Ф". Нами зроблена спроба побачити число
Непера "е" у ширшому від числового його значення.
За основу взято «концепцію розвитку» [1, 2]. В її основі лежить постулат: реальність
(навколишній світ, природа) є завжди, як мінімум, двостороння. Будь-який об'єкт, процес,
явище в абстрактному тлумаченні є відношенням двох компонентів «зміст / форма». Відтак,
дослідження зводиться до вивчення співвідношення цих компонент за умов їх зміни. Як
показує досвід людських спостережень предметом дослідження має бути якісний вплив
знаменника на поведінку чисельника. В рамках цієї парадигми Неперове число "е" не
ідентифікується як основа натуральних логарифмів, бо це не вносить розуміння у його суть.
Якщо число "пі" служить здебільшого для опису статичних відношень «зміст / форма», то
число "е" присутнє в процесах, що динамічно розвиваються: «рух / спокій», «час / простір»,
«енергія / маса», «температура / тиск», тощо. Узагальнено будемо називати перелічені пари
«приріст / основа». Хрестоматійне означення числа "е" пов’язане зі способом підрахунку
складного банківського відсотка, що нараховується на деяку суму початкового грошового
внеску протягом певного тимчасового інтервалу. Власне кажучи, історія походження числа
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"е", як зазначається в багатьох літературних джерелах, пов'язана саме з дослідженням
максимального граничного значення зростаючого грошового вкладу: яким буде приріст по
відношенню до первісної величини за умови, коли нескінченно скорочуються проміжки часу
між моментами нарахування відсотків. За «основу» тут слід брати початковий вклад, а за
чисельник - приріст тіла вкладу при складному нарахуванні відсотків. Розв’язок цієї задачі
отримав швейцарський математик Яків Бернуллі [3], який довів, що для того, щоб досягнути
максимального прибутку була б в ідеалі потрібна схема щомиттєвого нарахування відсотків.
І навіть при цьому дохід не буде перевищувати певного числа, яке тепер прийнято за
означення числа Непера, тобто
(1)
Тут n – кількість часових проміжків для виплати відсотків. Константу "е" також вперше
підрахував Бернуллі при обчисленні «другої особливої» границі (1). Вперше згадана
константа негласно присутня у праці Непера «Опис незвичайної таблиці логарифмів» (1618
р.). Початково число позначили як "b" (лист Лейбніца Гюгенсу, 1690 р.), а у 1727 році Ейлер
у праці «Механіка, або наука про рух, викладена аналітично» ввів літеру "е" для позначення
цього числа. Тому іноді помилково називають це число числом Ейлера.
Для обчислення числа "е" в подальшому використовують збіжні ряди


1
e= ,
n = 0 n!

або

1  (−1) n
=
,
e n=2 n!

(2)

і ланцюгові дроби

Число "е"- ірраціональне дійсне число. Це означає, що його не можна записати дробом.
Десяткова частина не має кінця і складається з чисел, що не повторюються. Число "е"трансцендентне, тобто його не можна отримати у вигляді кореня алгебраїчного рівняння з
цілими коефіцієнтами, воно не має геометричного трактування. Перші п'ятдесят десяткових
знаків задаються так:
e = 2,71828182845904523536028747135266249775724709369995
Тепер на базі алгоритму про нарахування прибутку за формулою складних відсотків
розглянемо як працює означена раніше «концепція розвитку». При обчисленні числа "е"
динамічно змінюються як «основа», так і «приріст», причому будь яка, найменша зміна
«основи» спричинює ріст «приросту», потім «приріст» додається до «основи». «Основа»
наче «нашаровується», що супроводжує більший «приріст». Відтак зміни відбуваються у
всьому процесі. Число "е" є символічною межею, яка в «концепції розвитку» розділяє зміни в
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«основі» й зміни в чисельнику. Оскільки передбачено, що зміни мають відбуватися
неперервно, то і Неперове число опиняється функцією часу (можливо і простору). Звідси
слідує парадокс: "е" будучи константою, є змінною. Як таке може бути? Може, бо ця
константа в різний момент обчислюється з різною кількістю десяткових знаків, що й
зумовлює її ірраціональність. Звідси слідують ще дві особливості пограничного числа "е": 1)
процес, в якому відбуваються зміни, не має точки насичення; 2) число "е" є «ідеальною»
межею, яка ніколи не буде досягнена.
У рамках «концепції розвитку» неможливо ні практично, ні теоретично точно
встановити співвідношення компонент у системах «рух/спокій», «час/простір»,
«енергія/маса», і т.п. Будучи ірраціональним числом, Неперова стала символізує не просто
переходи від одної компоненти реальності до іншої в їх відношеннях, а переходи
нескінченні, незавершені, незакінчені, незакриті.
Висновки.
a) Число "е" не може бути означеним як основа натурального логарифма.
b) Воно не має геометричного чи фізичного тлумачення з огляду на динамічність.
c) Воно є ірраціональним, бо виходить за межі раціонального пояснення процесів, що
моделюються.
d) Воно не має скінченого числа знаків після коми, бо йому суджено постійно
змінюватися.
e) Неперове число є ідеальною точкою насичення в процесі «приріст / основа».
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ ДО
ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ
Як відомо, зараз можемо спостерігати процес зміцнення гривні. Основними факторами
цього є збільшення обсягів валютної виручки експортерів, адже триває рекордне зростання
цін на сировинних ринках (зокрема чорних металів та агропродукції). У першому півріччі в
Україні експорт переважив над імпортом на 413 млн. доларів. Зросли й валютні надходження
від трудових мігрантів, які з початку року переказали в Україну понад 10 млрд. доларів, що
на 19.2% більше у порівнянні з цим періодом минулого року. Якщо ще декілька років тому
українці більше купували валюти, ніж продавали, то за десять місяців 2021 року українці
продали на1.7 млрд доларів більше, ніж придбали [ 1 ]. Спробуємо розглянути тенденції
такого економічного розвитку, аналізуючи курс іноземної валюти відносно української
гривні.
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Цього року курс американського долара до гривні змінювався так:
Місяць

березень

квітень

червень

серпень

вересень

Курс

28.6

28.1

27.2

26.9

26.4

Таблиця 1
листопад
26.3

Нанесемо ці точки на координатну площину xOy, позначаючи через x – місяць
спостереження, y – курс американського долара до гривні у цьому місяці. Отримаємо набір
n=6 окремих точок (Рис.1).

Рис. 1 Курс американського долара до гривні

Аналізуючи розташування цих шести точок, можна припустити, що між x та y існує
гіперболічна залежність y = a +

b
. Тоді невідомі коефіцієнти a і b можна визначити
x

методом найменших квадратів. У цьому випадку (гіперболічна залежність) нормальна
система методу найменших квадратів має вигляд [ 2 ]:
n 1
n

na + b  x =  yi ,

i =1 i
i =1
 n 1
n 1
n y
i
a  + b 
=
.

2
 i =1 xi
i =1 xi
i =1 xi
З неї можна визначити невідомі параметри a і b .

(1)

Занесемо дані у допоміжну таблицю, вважаючи, що i – порядковий номер точки, x –
місяць спостереження,
1 – 3):

y – курс американського долара до гривні у цьому місяці (стовпчики
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Таблиця 2

i

xi

yi

1
xi

1
xi2

yi
xi

yi*

1
1
2
3
4
5
6

2
3
4
6
8
9
11

3
28.6
28.1
27.2
26.9
26.4
26.3
163.5

4
0.333
0.25
0.167
0.125
0.111
0.091
1.077

5
0.111
0.0625
0.028
0.016
0.012
0.008
0.2375

6
9.524
7.025
4.542
3.363
2.93
2.39
29.77

7
28.7
27.9
27.1
26.7
26.6
26.4



1
Щоб обчислити суми  ,
i =1 xi
n

1
,

2
i =1 xi
n

n

yi

x
i =1

, побудуємо значення стовпчиків 4 – 6,

i

використовуючи стовпчики 2 – 3. Потім обчислимо останній рядок, просумувавши числа у
стовпчиках 2 – 6. В результаті систему методу найменших квадратів (1) у нашому випадку
можна переписати так:

6a + 1.077b = 163.5

1.077a + 0.2375b = 29.77

(2)

Для розвʼязання цієї системи лінійних алгебраїчних рівнянь другого порядку

b=

використаємо метод підстановки. З першого рівняння обчислимо

163.5 − 6a
і
1.077

підставимо у друге рівняння. З нього отримаємо a  25.55 , а отже b  9.47 . Тобто, шукане
рівняння гіперболи, яка найкраще описує задані точки, має вигляд y = 25.55 +

9.47
. Щоб
x

побудувати графік цієї лінії, підставимо замість x значення xi із стовпчика 2, отримаємо

(

стовпчик 7 із обчисленими значеннями yi . Сполучивши отримані точки хi ; yi
*

*

) , матимемо

зображення шуканої кривої (Рис. 1). З графіка видно, що отримана лінія y = 25.55 +

9.47
x

добре вписується між заданими точками спостережень. Із порівняння стовпчиків 3 та 7 у
*
таблиці 2 також видно, що задані yi та обчислені yi відрізняються незначно.
Якщо в отримане згідно з методом найменших квадратів рівняння гіперболи

9.47
підставити, наприклад, x = 14 , що відповідає місяцю лютому 2022 року,
x
9.47
 26.2 . Тобто можна спрогнозувати тоді курс 26.2 гривень
то отримаємо y = 25.55 +
14
за 1 американський долар. Ця точка (14; 26.2 ) добре вписується на продовженні
y = 25.55 +

побудованої гіперболи (Рис. 1).
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ УЩІЛЬНЕННЯ ДЕРЕВИНИ
Усім відомо, що деревина є важливим природним, само-відновлюваним ресурсом для
життєдіяльності людини. Багатопланове застосування деревини повʼязане з такою фізичною
характеристикою [1], як густина (щільність). Густина різних порід коливається у широких
межах: від 370 до 1040 кг/м3. Є унікальні породи з аномальними густинами: бакаут (1350
кг/м3), або бальза (100 кг/м3). Густина деревини залежить від співвідношення загального
обʼєму клітинних стінок і обʼєму пустот, а також від вологості. Тому всі показники фізикомеханічних характеристик деревини приводяться до стандартної величини вологості – 12%.
На долю клітинних оболонок у деревині різних порід припадає від 20 до 50% усього обʼєму.
Решта обʼєму становлять порожнини клітин та інші пустоти. Очевидно, що густина деревини
обернено пропорційна до обʼєму пустот. Густина деревної речовини, з якої складається
клітинна стінка для різних порід приблизно однакова і коливається в межах 1500 – 1560 кг/м3.
Головними компонентами, з яких побудована клітинна стінка є целюлоза, геміцелюлоза і
лігнін. Основу клітинної стінки складає целюлоза, а геміцелюлоза і лігнін поряд з присутнім
також пектином заповнюють проміжки між мікрофібрилами целюлози. Целюлоза є полісахаридом. В одній макромолекулі целюлози може бути біля 10000 залишків молекул глюкози.
Макромолекули целюлози зʼєднуються одна з одною міжмолекулярними водневими звʼязками
у пучки (рис.1). Водневі звʼязки (позначені червоним кольором на рисунку) якраз є причиною
високої механічної міцності целюлози. Кілька десятків обʼєднаних макромолекул утворюють
т.з. елементарні фібрили, які обʼднуються в більші пучки, що називаються мікрофібрилами.
Між мікрофібрилами знаходяться більші канали (капіляри) діаметром біля 10 нм (рис.2), які
містять лігнін та інші компоненти. Всередині мікрофібрил, поміж елементарними фібрилами
знаходяться менші канали діаметром біля 1 нм, по яких можуть проходити молекули води та
розчинені у ній речовини. Мікрофібрила – це найменша частина деревного волокна, яку вже
можна побачити під електронним мікроскопом (рис.3 і 4).
У багатьох прикладних застосуваннях деревини (будівництво, автомобільна- та авіапромисловість, тощо) деревина може з успіхом замінити метали, якщо
буде мати відповідну щільність, а отже і відповідну механічну міцність.
Як цього можна досягнути?

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис.4

Дослідження [2], які були проведені раніше, а в останні роки дуже активізувалися,
показують, що для збільшення щільності деревини, необхідно здійснити дві основні операції:
1) очистити канали між мікрофібрилами від геміцелюлози, лігніну,тощо; 2) механічно
стиснути очищену деревину під пресом. Як виявилося, найефективніше очищення деревини
від домішок здійснюється хімічним вимиванням в лужних (NaOH) та содових розчинах при
температурах близьких до кипіння води . Для ефективного ущільнення потрібен механічний
прес від 5 до 60 атмосфер, який стискає підготовлену деревину при температурі 100-120º С
не менше години. На рис. 3 показано фото мікроструктури хімічно обробленої деревини з
електронного мікроскопа університету штату Меріленд (США), на якому чітко видно
клітинні стінки та капілярну систему, а на рис.4 бачимо той самий зразок після механічного
стискання. Капілярні пустоти практично зникають, густина деревини від цього значно
зростає, а механічна міцність збільшується.
Варто зазначити, що в нашому університеті також проводять дослідження в даному
напрямку на кафедрі Павла Антоновича Бехти по покращенню механічних властивостей
фанери та інших композитних матеріалів [3,4] .
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КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ ВАКУУМНИХ ЙОННО-ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ
Дуже важливою властивістю інструментів і технологічного оснащення є їх здатність
працювати в умовах дії різних агресивних середовищ (системи технічного водозабезпечення,
обладнання хімічних виробництв, машини харчової переробки тощо). В зв’язку з тим, що
втрати від корозії є досить відчутними, багато уваги в промисловості приділяється
антикорозійному захисту поверхневого шару цих деталей. Зокрема, він забезпечується
застосуванням різноманітних методів поверхневого зміцнення. Чільне місце серед них
займає метод напилення вакуумних йонно-плазмових покриттів з конденсацією речовини в
умовах йонного бомбардування (метод КІБ). Він є досить високотехнологічним та
екологічно чистим, характеризується доброю адгезією та суцільністю, можливістю в
широких межах регулювати режимні параметри.
Дослідженню підлягали покриття на основі чистих металів, хімічних сполук, а також
композиційні, нанесені на сталь Ст.3.
Корозійну стійкість покриттів досліджували в різних розчинах кислот ваговим методом
за методикою [1]. При цьому робочу частину покриття на зразках виділяли шляхом ізоляції
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решти поверхні зразка за допомогою водостійкого клею «Фенікс». Перед випробуванням
робочу поверхню зразків обробляли ацетоном, потім спиртом, після чого зразки
витримували в ексикаторі одну добу і зважували на аналітичній вазі ВЛА – 200М з точністю
до 10-4 г. Після такої підготовки зразки вставляли у спеціальний тримач і занурювали у
робоче середовище.
Корозійну стійкість оцінювали за питомою швидкістю корозії (г/мм2·год) коефіцієнтом
К б . п.
захисту η =
, де Кб.п. і Кп – відповідно швидкості корозії непокритого і покритого
Кп
зразків.
В середовищі 5%-ної сірчаної кислоти високою стійкістю до корозії володіють
двошарові покриття з робочим шаром з TiN і підшарами з Ti і з Ti-Ni-N. (№ 7 + № 2; № 1 +
№ 2) (рис. 1). Це можна пояснити більш низькою пористістю за рахунок осадження «м’яких»
підшарів і менш інтенсивним розростанням суцільних мікропор під дією середовища при
менших залишкових напруженнях.

Рисунок 1 – Швидкість корозії зразків зі сталі Ст. 3 з композиційними і двошаровими
покриттями в 5%-му розчині H2SO4. Цифри над гістограмами – кількість годин випробувань
Дослідженнями корозійної стійкості у фосфорній кислоті підтверджено добрі захисні
властивості покриттів з Ті (№1), ТіN (№2) і FeCr (№30) (рис. 2). Інші покриття мають низьку
стійкість, а конденсати з Ni (№16), Мо (№19) і сталі 12Х18Н10Т (№28) є катодними з чітко
вираженою корозією по порах. З композиційних покриттів високою стійкістю володіють всі
покриття системи Ті-Ni-N (№6, №7, №8), а також покриття Мо-Ni-N (№24). Невідповідність
корозійної стійкості і електрохімічних характеристик покриттів №8 (Ті-Ni-N), Мо-Ni-N
(№24) і Мо-Ni-N (№23) пояснюється, очевидно, їх підвищеною пористістю.
Корозійні дослідження зразків в 5%-му розчині НСl показали, що всі покриття з чистих
металів і хімічних сполук, крім Ti-N (№ 2), є катодними. Аналіз результатів експериментів
показує високу стійкість покриттів з Ті (№ 1), TiN (№ 2) і Nb (№ 27) (рис. 3). Інші захисні
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покриття дуже нестійкі, про що свідчать як характер поляризаційних кривих, так і результати
корозійних випробувань гравіметричним методом.

Рисунок 2 – Корозійна стійкість композиційних і двошарових покриттів
в 5%-му розчині Н3РО4
Характер електрохімічної поведінки покриттів з ТіN (№ 2), Ті (№ 1) і Nb (№ 27) в 5%му розчині НNО3 такий же, як і в попередніх електролітах (рис. 4). Найкращими захисними
властивостями в 3%-му розчині NaCl володіють покриття з титану (№ 1), нітриду титану (№
2), молібдену (№ 19) і ніобію (№ 7). Дещо вужчою є ділянка пасивності у покриттів
12Х18Н10Т (№ 28), FeCr (№ 30) (рис. 4.13, а), а також композиційних покриттів Ті-Ni-N (№
6), Ті-Ni-N

Рисунок 3 – Корозійна стійкість композиційних і двошарових покриттів
в 5%-му розчині НCl
У всіх досліджуваних середовищах двошарові покриття Ті+(Ті-N) (№1+№2) та (Ті-NіN) + (Ті-N) (№7+№2) є достатньо еластичними, тому збільшення товщини шару не
призводить до суттєвого збільшення напруженого стану в покритті, а внаслідок збільшення
товщини покриття закономірно зростає корозійна стійкість за рахунок зменшення
пористості.
На підставі представлених результатів досліджень можна зробити висновок, що в
досліджених середовищах добрими захисними властивостями володіють такі вакуумні
йонно-плазмові покриття:
• в 5%-му розчині Н2ЅО4 – Ті-N (№2), Ті (№1), Мо (№19), Nb (№27),
Мо-Ni-N (№23), Ті-Ni-N (№7), Ті-Ni-N (№8);
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• в 5%-му розчині НСl – Ті-N (№2), Ті (№1), Nb (№27), Мо-Ni-N (№24);
• в 5%-му розчині Н3РО4 – Ті-N (№2), Ті (№1), Nb (№27), Ті-Ni-N (№6),
Ті-Ni-N (№7), Ті-Ni-N (№8), Мо-Ni-N (№24);
• в 5%-му розчині НNО3 – Ті-N (№2), Ті (№1), Nb (№27), FeCr (№30);
• в 3%-му розчині NaCl – Ті-N (№2), Ті (№1), Nі (№16), Мо (№19),
Nb (№27), сталь 12Х18Н10Т (№28), FeCr (№30), Мо-Ni-N (№23), Мо-Ni-N
(№24), Ті-Ni-N (№7), Ті-Ni-N (№8).
Захисні властивості покриттів в значній мірі залежать від параметрів процесу
напилення. При зменшенні кута падіння плазмового потоку на підкладку знижується
корозійна стійкість, причому ця залежність посилюється при збільшенні шорсткості
поверхонь. Для отримання суцільних корозійно-стійких захисних покриттів необхідно
збільшувати кут падіння плазмового потоку до 60...90°. Осадження покриття на підкладку в
умовах, коли кут падіння потоку постійно змінюється (тіла обертання), необхідно проводити
з сепарацією плазми, або іншими методами, що зменшують вміст крапельної фази у
покритті.

Рисунок 4 – Швидкості корозії зразків зі сталі Ст. 3 з покриттями з чистих металів і
хімсполук в 5%-му розчині НNO3
Корозійна стійкість покриттів суттєво зростає із збільшенням їх товщини за рахунок
зменшення кількості наскрізних пор. Одначе таке збільшення для деяких композицій (типу
ТіС і ТіN) обмежують великі залишкові напруження, що викликають інтенсивне розширення
осередків корозії або відшарування ділянок покриттів під дією активного середовища.
Добрими захисними властивостями володіють двошарові покриття Ti + Ti-N і Ti-Ni-N +
Ti-N, що забезпечують високий захисний ефект практично у всіх досліджених середовищах.
Ці покриття мають широку область пасивності, високу механічну міцність і поряд з цим не
обмежуються товщиною, оскільки мають значно менші залишкові напруження на границі
розділу покриття–основа.
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ГВИНТОВІ ПОВЕРХНІ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
Одним із різновидів кривих поверхонь є гвинтові поверхні, які можуть бути
розгортними і нерозгортними, лінійними і криволінійними.
Поверхня називається гвинтовою, якщо вона утворюється гвинтовим переміщенням
твірної - g (вона може бути крива або пряма) і здійснює гвинтове переміщення, яке можна
розглядати, як композицію з двох переміщень: паралельного переміщення уздовж осі і, та
обертання навколо цієї осі. (рис.1). В залежності
від форми твірної окремі види гвинтових
поверхонь можуть бути віднесені як до лінійчатих,
так і до криволінійних.
Гвинтова
лінія
постійного
кроку,
побудована на поверхні прямого кругового
циліндра, називається гелісою. Тому лінійчаті
гвинтові поверхні, напрямна яких - геліса,
називаються гелікоїдами. В залежності від
величини кута нахилу твірної до осі гелікоїди
бувають прямими, якщо цей кут дорівнює 90°
(рис.1, а), і косими (похилими), якщо кут довільний, відмінний від 0 і 90 (рис.1. б).
Найчастіше в техніці використовуються
а
б
лінійчаті гвинтові поверхні – гелікоїди. При цьому
Рис. 1
їх робочі поверхні частіше бувають відкриті,
оскільки кріпляться на валах, які мають певний
діаметр і набагато простіші в технології свого виготовлення.
В залежності від того, як
Напрям руху
лопасті
розміщена
прямолінійна
твірна
Поверхня
розрідження
гвинтової поверхні відносно осі гвинта,
розрізняють: архімедову, евольвентну і
конволюнтну гвинтові лінії. Архімедова
гвинтова
поверхня
утворюється
гвинтовим рухом прямої, що перетинає
вісь
гвинта.
Ця
поверхня Геометричний
Поверхня тиску
використовується в різних механізмах крок гвинта
для переміщення сипучих тіл, для
Напрям поступального руху
перемішування вʼяжучих рідин, в
гвинтових конвеєрах, водопідйомних
Рис. 2. Схема гвинта Архімеда
машинах …тощо.
Гвинтові поверхні завдяки своїй простій будові широко використовуються в машинобудуванні та будівництві. Це можуть бути і кріпильні деталі (болти, шурупи, гайки), і цілі
конструкції такі, як водяні та масляні насоси, жатки, сіялки, бури та ін. Гвинтові поверхні
мають дуже важливу властивість: як і поверхні обертання, вони можуть зсовуватись,
створюючи гвинтові переміщення, поверхня ковзає вздовж самої себе. Завдяки цьому
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широко застосовують гвинти різних видів, свердла, пружини, шнеки, гвинтові механізми
грейдер-елеваторів, бурильно-кранових машин, гвинтові транспортери.
З теорії машин та механізмів відомо, що спряженими називаються поверхні, які
знаходяться у відносному русі, безперервно взаємно дотикаються і в кожній точці контакту
мають спільну дотичну площину. При гвинтовому переміщенні твірної траєкторіями всіх її
точок є звичайні гвинтові лінії даної гвинтової поверхні, які лежать на різних, але співвісних
циліндрах обертання. Така властивість гвинтової поверхні несе в собі властивість
зношування, завдяки якій вона знайшла широке використання в техніці, особливо у
гвинтових шнекових механізмах сільськогосподарських машин та знарядь.
Передачі типу «гвинт-гайка» застосовують в підйомних механізмах, у верстатах
(механізми подачі робочих інструментів), у вимірювальних приладах (механізми для точних
переміщень, мікрометричні і диференціальні гвинти), в прокатних станах (регулювальнонастановні механізми підшипників, натискні гвинти), в гвинтових пресах.
Властивості гвинтових поверхонь використовуються
в повітряних і гребних гвинтах для створення тяги, що
приводить в рух літаки, кораблі та ін. Поверхні лопаток
турбіни і вентиляторів, конструкції гвинтових сходів це
далеко не повний перелік технічного використання
гвинтових поверхонь.
Гвинтові сходи (рис. 3) – яскрава частина
внутрішньої архітектури житла, що має самостійне
художнє значення. У тісних приміщеннях, де кожен
квадратний метр на рахунку, часто встановлюють
гвинтові сходи. Так вдається створити оригінальний
інтерʼєр. Гвинтові сходи носять універсальний характер і
придатні до установки в будь-яких типах приміщень,
відрізняються високою міцністю, легкістю і ажурністю.
Головна незручність гвинтових сходів – рух по спіралі, з
необхідністю уважно дивитись під ноги і триматися за
Рис. 3
перила.
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ДОСЛІДНА ПЕРЕВІРКА ПРАВИЛ КІРХГОФА
Розгалужені кола розраховуються за допомогою правил Кірхгофа .
Перше правило Кірхгофа: стосується вузлів розгалуженого кола і говорить про те,
що алгебраїчна сума сил струмів, які сходяться у вузлі, рівна нулю :

де n – кількість сил струмів, які сходяться у вузлі.
Очевидне й інше формулювання першого правила Кірхгофа: сума сил струмів, які
входять у вузол, рівна сумі сил струмів, які з нього виходять. Перше правило випливає із
закону збереження електричного заряду.
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Друге правило Кірхгофа: алгебраїчна сума спадів напруг на ділянках контуру рівна
алгебраїчній сумі електрорушійних сил, що діють в цьому контурі:

Алгебраїчна сума, знову ж таки, означає, що потрібно враховувати знак. Друге правило
Кірхгофа випливає із закону Ома.
Для складання рівнянь згідно правил Кірхгофа довільно вибираємо напрями струмів.
На малюнку 1 показані стрілками довільно вибрані напрями струмів І1, І2, І3, І4 на
ділянках кола.

Складаючи рівняння за першим правилом Кірхгофа, вважають струми, що входять у
вузол додатніми, а струми, що виходять з вузла – від’ємними. Число рівнянь, складених за
першим правилом Кірхгофа, повинно бути на одиницю меншим від числа вузлів, що
містяться в колі.
При складанні рівнянь за другим правилом Кірхгофа, необхідно керуватись такими
правилами: 1) довільно вибирається напрям обходу контура; 2) якщо вибраний раніше
напрям струму на ділянці співпадає з напрямком обходу контура, то спад напруги IR
береться зі знаком “+” (і навпаки); 3) е.р.с. джерела записується зі знаком “+”, якщо вона
підвищує потенціал в напрямку обходу контура, тобто якщо при обході контура йдемо від
мінуса до плюса всередині джерела струму. В іншому випадку е.р.с. береться із знаком “-“.
Число незалежних рівнянь, які можуть бути складені за другим правилом Кірхгофа,
повинно бути меншим за число замкнутих контурів, що є в колі і визначається наступними
умовами. Якщо число контурів у колі m, а вузлів у ньому n, то число незалежних рівнянь,
достатніх для обчислення, буде рівне m n+1. Для складання рівнянь перший контур можна
вибирати довільно. Всі наступні контури слід вибирати таким чином, щоби в кожний новий
контур входила хоча б одна гілка кола, що не була включена ні в одному з раніше
використаних контурів. Якщо при розв’язуванні рівнянь, складених вказаним вище
способом, одержані від’ємні значення сили струму чи опору, то це означає, що струм через
цей опір в дійсності протікає в напрямку, що протилежний довільно вибраному.
Розглянемо наступну задачу.
Три джерела струму з електрорушійними силами 1=1 В, 2=2 В, 3=3 В сполучені, як
показано на малюнку 2. Опори кола: R1=10 Ом, R2=20 Ом, R3=30 Ом, R4=40 Ом.
Визначити струми І1, І2, І3 і напругу на опорі R3. Опором джерел струмів і проводів
сполучення знехтувати.
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Для розв’язання нашої задачі необхідно
мати 3 рівняння. Перше рівняння складаємо за
першим правилом Кірхгофа для вузла А (Мал. 2 ):
І2 І1 І3 = 0
(1)
Два інших рівняння складаємо за другим
правилом Кірхгофа (напрями обходу контура
вибираємо за стрілкою годинника):
для контура 1 A3B1A
I3R3 +I3R4 I1R1 = 3 1,
2)
для контура
2 A3B2A
I3R3 + I3R4 I2R2 = 3 2.

Мал. 2

(3)

Ми одержали три рівняння з трьома невідомими. Підставляючи в рівняння (1), (2) і (3)
числові значення е.р.с. і опорів, одержимо
І2 I3 I1 = 0;
70I3 10I1 = 2;
70I3 + 20I2 = 1.
Розв’яжемо цю систему рівнянь:

.

Підставимо ці значення І3 і І2 в рівняння (1):

звідси І1 = 0,048 А;
тоді
.
Оскільки знак при

І1 і І2 “ “, то це означає, що струми ці протікають в напрямах, які
є зворотніми до довільно нами вибраних.

Величина напруги на опорі R3 згідно закону Ома буде рівна:
U3 = I3R3 = 0,02230 = 0,66 B.
Перейдемо до експериментальної частини роботи.
За допомогою електронного симулятора Multisim складаємо схему (мал.3).
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Мал. 3
На амперметрах U1 і U2 ми бачимо покази зі знаком “ “, це означає, що струми ці
протікають в напрямах, які є зворотніми до довільно нами вибраних. Числові значення
розрахованих величин струмів та покази амперметрів у досліді співпадають. Розрахована
напруга на резисторі R3 і покази вольтметра U4 підключеного паралельно до резистора R3
також співпадають.
Таким чином ми дослідним шляхом за допомогою програми Multisim переконалися в
правильності наших розрахунків електричних кіл за допомогою законів Кірхгофа.
Проектування електричних кіл
дуже складна дисципліна. У цій сфері не вистачає
програмного забезпечення для проектування схем належним чином та для перевірки
помилок проектування.
Одна з найдосконаліших програм у цій галузі – це Multisim , програма, яка була
спеціально розроблена для викладачів, студентів та фахівців у проектуванні схем . Цей
чудовий додаток включає деякі з найбільш передових інструментів галузі.
Крім того, Multisim дозволяє перетворити будь-яку електричну схему на простий
процес, з можливістю додати будь-який елемент у схему, так як є бібліотека з більш ніж 4000
об'єктами , а також тестова система , яка включається і вимикається за допомогою
невеликого перемикача.
Електронна система моделювання Multisim імітує реальне робоче місце дослідника –
лабораторію, оснащену вимірювальними приладами, що працюють в режимі реального часу.
З її допомогою можна створювати, моделювати як прості, так і складні аналогові, і цифрові
радіофізичні пристрої.
Список використаних джерел:
1.

В.І.Вайданич, Г.М.Пенцак Фізика (з лісівничими, біофізичними, екологічними аспектами).
Підручник – Львів: НЛТУ України, 2009., 648с.

2. Програма Multisim – Доступно з:
https://drive.google.com/drive/folders/199ulR_Gn0R432V7c_SPVvJqqfba-4XDa
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Кравченко В. Є. – студ. гр. ДТ-11 ННІ ДКТД
Науковий керівник – к.ф-м.н., доцент Кобринович М.С.
Національний лісотехнічний університет України, м.Львів
ВІТРОВА ЕНЕРГЕТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ
Вітроенергетика перетворилася з нішевого сектора в успішну глобальну галузь.
Вітроенергетична промисловість забезпечує 260 тисяч висококваліфікованих робочих місць
в Європі. У глобальному масштабі цей показник становить 1,15 млн. осіб. Вітроенергетична
промисловість приносить користь в усі регіони світу, в тому числі, в менш економічно
розвинені. Місцеве населення отримує вигоду від спільного володіння вітровими
електростанціями. Вітроенергетичні станції сприяють розвитку місцевої економічної
діяльності за рахунок податків, які надходять до місцевих бюджетів.
Енергія вітру забезпечує світ екологічно чистою енергією. Після рекордного для галузі
2017 року у Європі встановлена вітроенергетична потужність досягла 169 ГВт. В даний час
вітер забезпечує 12% електроенергії в країнах Європи, в тому числі, 44% – в Данії і 22% –
Німеччини.
Встановлена потужність світової вітроенергетичної галузі становить 539 ГВт. Чотири
штати США, Уругвай і штат Південна Австралія забезпечують сьогодні понад 30%
електропостачання за рахунок енергії вітру.
Вітром називається рух повітряних мас. Виникнення вітру повʼязане з нерівномірним
нагріванням сонцем поверхні землі та океану. Над сушею шар повітря прогрівається більше,
ніж над водною поверхнею. Густина нагрітого повітря менша за густину холодного, тому
воно піднімається вгору. Тобто основним джерелом виникнення вітру є сонце.
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Вітер – відновлюване джерело енергії, що з давніх часів використовується людиною
для роботи млинарського механізму або для перекачування води та нафти. Тому в сучасному
світі енергію вітру можна і потрібно використовувати для виробництва електричної енергії.
Що більша швидкість вітру, то більше енергії виробить вітроустановка. За малих
швидкостей вітру (менше 1,5 м/с) промислові вітрові установки не функціонують. А при
ураганах (швидкість вітру більше 25...28 м/с) автоматика вітроагрегату спеціально «виводить
його з-під вітру» з міркувань безпеки. Отже, для того, щоб встановлення вітроагрегатів було
економічно доцільним, середньорічна швидкість вітру в конкретному регіоні повинна
тановити не менше 5 м/с. Іншою необхідною умовою надійного функціонування
вітроустановок є рівномірність і повторюваність вітрових навантажень.
З огляду на вказані обставини, в Україні найбільш привабливими регіонами для
використання енергії вітру є узбережжя Чорного та Азовського морів, АР Крим, Прикарпаття
Закарпаття, а також Одеська, Херсонська та Миколаївська області.
Горизонтально-осьові ВЕУ – більш поширені, тому що потребують менше матеріалу
при будівництві на одиницю виробленої енергії. Близько 95% вітрових турбін споруджується
з горизонтальною віссю.
Вітрова енергетика має дві основні особливості. По-перше, не завжди існує можливість
встановити ВЕУ поряд зі споживачами електричної енергії. Наприклад, відсутня вільна
земельна ділянка або швидкість вітру є недостатньою. Тому часто будівництво вітроелектричних станцій супроводжується розбудовою додаткової інфраструктури для передачі,
транспортування та розподілу електричної енергії. По-друге, потужність ВЕУ в кожен
момент часу залежить від погодних умов, що спричиняє нерівномірне вироблення
електричної енергії.
Порівняно з іншими електричними станціями, вітрові мають найменший рівень
прогнозованості вихідних параметрів. Переваги та недоліки вітрової енергії наведені нижче.

Активно освоюється енергія вітру в країнах, що розвиваються, – Індії, Китаї, Бразилії,
Єгипті та ін. Широкий розвиток отримало будівництво ВЕС на шельфі у прибережних в
основному мілководних акваторіях в Данії, Нідерландах, Швеції, Великобританії та інших
країнах.
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Завдяки впровадженню науково-технічних досягнень, збільшенню потужності
вітроелектростанцій, що обʼєднують ряд ВЕУ, вже на початку ХХІ ст. собівартість
електроенергії, яка виробляється ВЕС, знизилась до 6–7 центів за кВт·год і практично
зрівнялася із собівартістю електроенергії ТЕС, а з урахуванням додаткових витрат,
повʼязаних з екологічними факторами, буде нижча. Питомі капіталовкладення, які
приходяться на 1 кВт встановленої потужності, на потужних ВЕУ (порядку 1000 дол./кВт)
менше, ніж на вугільних ТЕС.
Подальше зниження вартості й підвищення ефективності ВЕС досягаються
збільшенням потужності ВЕУ і ВЕС, зростанням техніко-економічних показників ВЕУ при
впровадженні нових науково-технічних рішень.
Тому розвиток ВЕС прямує шляхом як збільшенням одиничної потужності ВЕУ, так і
їх кількості в складі ВЕС і відповідно в цілому потужності ВЕС. Модульна компановка ВЕС
при збільшенні одиничної потужності за останні роки до 5 МВт і більше створює сприятливі
умови для їх роботи в обʼєднаних енергосистемах, дозволяє підвищити їх надійність і
ефективність.
Найважливіший
показник – коефіцієнт використання
встановленої потужності (КВВП) –
зріс до 25%, а за прогнозами до
2030 р. може досягнути 30%.
Як
видно
попит
на
електроенергію вітру збільшився на
16%, а лідерами з виробництва
вітрової енергії стали – Данія,
Ірландія,
Німеччина,
Велика
Британія,Португалія,
Іспанія та
Швеція. Потужність вес на суші –
195 Гв, водних – 25 Гв, Попит на та
вітрову енергію становив 13 та 3
відсотки, а середній коефіцієнт вітрової потужності становить 25 та 42 відсотки відповідно
За рік було введено в експлуатацію 14.7 Гвт ВЕС, на 6% менше ніж у 2019, але це
пояснюється впливом пандемії
Встановлена потужність сягнула 220 Гвт – 195 ГВТ серед наземних і 25 ГВТ
офшорних. (WindEurope включає в статистику ЕС – 27, Великобританію, Росію, Україну,
Туреччину, Норвегію, Швейцарію та Балканські країни)
Випрацювання обʼєктів вітрової генерації покрило 16,4 відсотки використання
електроенергії в Європі (ЕС + ВБ)
Вперше на ринок передовиком вийшли Нідерланди, в яких було побудовано близько
2ГВт ВЕС, 75% - офшорні
По розвитку наземної вітроенергетики на перше місце вийшла Норвегія (1,5 Гвт нових
ЕС в 20 році) А встановлена потужність ВЕС в країні сягнула майже 4 ГВТ
7.3 – доля зеленої енергії в Україні . 1.7 – припадає на вітрову
Отже, підсумовуючи, можна сказати що вітрова енергетика активно розвивається, і
досить успішно. Статистика та прогнози показують, що з часом ВЕС можуть вийти на
передній план, і забезпечувати левову частку потрібної електроенергії на рівні з сонячними
та водними ЕС, замінивши АЕС та ТЕС. Недоліки ВЕС хоча і досить суттєві, проте мають
шляхи до вирішення або компенсування за рахунок переваг ВЕС. Фактично ж, як усе буде,
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покаже лише час, і при хорошому розкладі ми зможемо своїми очима побачити розвиток та
становлення ВЕС як одного з головних джерел електроенергії на Землі.
Список використаних джерел:
https://merp.org.ua/images/Docs/USAID_MERP_Wind_Energy.pdf
https://ua-energy.org/uk/posts/vitrova-enerhiia-zabezpechuie-12-elektroenerhii-v-yevropi
https://shotam.info/vitrova-enerhetyka-v-ukraini-7-naypotuzhnishykh-stantsiy/
http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-1/section-2/2-2/2-2-2

Осадчук О.Л. - студ. гр. КН-12 ННІ ДКТД
Науковий керівник - к.ф.-м.н., доцент Салапак В.М.
Національний лісотехнічний університет України, м.Львів
КОТУШКА В КОЛІ ЗМІННОГО СТРУМУ
(демонстрація в програмі Electronics Workbench)
Актуальність. У навчальному процесі постійно зростає роль мультимедійних
технологій. Лабораторні роботи на електронних симуляторах можна виконувати як під час
лабораторних занять, так і використовувати в якості лекційних демонстрацій. Запропонована
демонстрація покликана допомогти викладачу при читанні лекцій з фізики якнайповніше
розкрити процеси, що відбуваються в колі змінного струму, яке містить котушку. Ця
програма також буде корисною і при самостійному засвоєнні навчального матеріалу
студентами.
Теоретичні відомості.
Розглянемо коло, що складається з джерела змінної напруги і котушки.

Рис.1.

.

Нехай напруга на клемах джерела змінюється за законом:

.

(1)

де Uo – амплітудне значення напруги.
Згідно другого правила Кірхгофа.

.

(2)

Підставивши отримаємо

.

(3)

Звідки сила струму

(4)
Амплітуда сили струму

(5)
Індуктивний опір котушки

.

(6)

З порівняння виразів (1) і (4) слідує, що коливання напруги в колі випереджають
коливання сили струму по фазі на =/2 (див.рис.2)
137

Рис.2. Залежність напруги та сили струму від часу в колі, що містить котушку
Процеси в колі змінного струму можна вивчати за допомогою електронного
симулятора Electronics Workbench. На рис.3 ліворуч зображене коло, яке складається з
джерела змінної напруги, котушки і резистора. Праворуч осцилограма відображає залежність
напруги (синя крива) і струму (червона крива) від часу. За допомогою маркерів (показ
Т2-Т1) можна визначити період коливань Т, а також величину зсуву коливань по часу t.
Тоді за формулою
 = t/T  2
можна знайти величину зсуву фаз  у радіанах.
Змінюючи ємність конденсатора і величину опору резистора можна спостерігати, як
змінюється зсув фаз між коливаннями сили струму і напруги в колі змінного струму.

Рис.3. Приклад синтезованої в полі пакета EWB схеми для вивчення залежностей
напруги і сили струму від часу

Сеньків Б.І. – студ. гр. ДТ-21 ННІ ДКТД
Науковий керівник – к.х.н., доцент Демчина Р.О.
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ І ВІХОДІВ Д/О ЯК ФІЛЬТРІВ
ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ПАР ІЗ СТІЧНИХ ВОД
Поверхнево активні речовини (ПАР) використовуються в народному господарстві
часто, тому забруднення ними довкілля не уникнути. Вони використовуються в побуті
(миючі засоби, косметика, текстильна, паперова, шкіряна, харчова, лакофарбова
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промисловості, сільське господарство, нафтодобування, медицина та ін.). Поверхневоактивні речовини зустрічаються у природних, господарсько-побутових і промислових
стічних водах. Присутність ПАР у воді чинить значний негативний вплив на фізикобіологічний стан, уповільнює відстоювання, псує органолептичні властивості. Здатність до
утворення піни погіршує кисневий режим, погіршується біологічне очищення води.
ПАР поділяють на три типи: аніонактивні ПАР - це сполуки, які у водному розчині
дисоціюють з утворенням великих за розміром, складних аніонів, що зумовлюють їх
поверхневу активність, і малих неорганічних катіонів; катіонактивні ПАР - це сполуки, які у
водному розчині дисоціюють з утворенням великих за розміром, складних органічних
катіонів, що зумовлюють їх поверхневу активність, і малих неорганічних аніонів;
неіоногенні ПАР - це сполуки, які при розчиненні у воді не іонізуються. Розчинність таких
речовин у воді обумовлена наявністю в них функціональних груп. Нейоногенні ПАР похідні поліоксіетиленів: RO(C2H4O)nH - полігіліколевий етер жирних спиртів;
RCOO(C2H4O)nH - полігліколевий етер жирних кислот; RCONH(C2H4O)nH -полігіліколевий
етер амідів жирних кислот та ін. Так як, аніонактивні ПАР є найбільш поширені як миючі
засоби, а також їх використання є на першому місці серед усіх ПАР ми використали розчин
натрій лаурилсульфату як модальний для дослідження.
Очистка стічних побутових вод відбувається за відомими технологіями очистки води,
які включають: відстоювання, грубу очистку (фільтрування), тонку очистку (коагуляцію,
флотацію, сорбцію і інші). Так досягається видалення 98% ПАР (поверхнево активні
речовини). Але не завжди можливо використати каналізацію для зливу побутових стічних
вод. Тоді постає завдання хоч якось очисти зливні води доступними засобами.
Ми запропонували вивчити сорбційні властивості лігніну, кори дерев та кавових фусів і
використати їх як доступні засоби для очистки побутових стічних вод. Оскільки лігнін і кора
дерев доступна сировина як відходи деревопереробки то вирішили використати їх як
можливі кандидати для очистки стічних вод. Також доступна сировина кавові фуси. Так
зараз їх збирають з закладів харчування, та активно використовують для тих чи інших цілей,
як добрива для рослин і навіть для одержання біопалива. Ми вирішили випробувати кавові
фуси в якості сорбента для аніонних ПАР.
Для цього лігнін використали гідролізний світлокоричневого кольору. Лігнін та кору
модрини подрібнювали до шматочків менше 0.5 мм, розмір частинок не контролювали
просіюванням. Кавові фуси промивали 3 рази горячою водою (50-60 С) і сушили в
сушильній шафі при 80С. Фільтрування проводили на фільтрувальному папері і лійках
Бюхнера, з різною товщиною шару сорбента і діаметрах фільтрів, фільтрували розчин натрій
лаурилсульфату концентрації – 0.2 г/л. До фільтратів додавали лейкооснову діамантового
зеленого і фотометрували. Суть цього визначення полягає у тому що діамантовий зеленийбарвник переходить у безбарвну форму – лейкоснову під дією натрій сульфіту. Тоді як, при
дії аніонних ПАР повертається у забарвлену форму синьо-зеленого кольору [1]. Оптична
густина прямопропорційна концентрації ПАР, її вимірювали фотоколориметром і визначали
концентрацію ПАР за градуйованим графіком. За різницею вмісту ПАР у фільтраті і
вихідному розчині встановлювали кількість поглинутого ПАР у відсотках.
Для відбору кращого сорбенту із трьох пропускали через тонший шар речовини (0.5
см). І як бачимо, лігнін для цього не годиться через його мабуть надмірну гідрофобність.
Тоді як кора модрини та кавові фуси виявились перспективними (Рис.1).
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Рис 1. Ступінь вилучення аніоних ПАР лігніном, корою модрини та
кавовими фусами (зліва направо)
Вивчивши, як впливає товщина фільтра із кори та кавових фусів визначили, що є
відчутне покращення сорбції у випадку 2-сантиметрового фільтра порівняно з 1сантиметровим, тоді як використання 3-сантиметрового фільтра особливого приросту
вилучення ПАР не дає (Рис.2), при швидкості пропускання 100 мл розчину ПАР за 3-4 хв.

Рис 2. Залежність ступеня вилучення ПАР від товщини фільтра
Отже, кора і кавові фуси є перспективними матеріалами для видалення ПАР із стічних
вод. Технологія використання їх для цього потребує наступних досліджень.
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ХІМІЧНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ У РОСЛИН І ТВАРИН
Захист від ворогів у живій природі– життєва необхідність. Одним із способів такого
захисту в рослин, комах і тварин є хімічні методи з використанням цілого арсеналу хімічних
окремих сполук та їхніх сумішей. Більшість методів універсальні: зустрічаються як у
тварин, так і у рослин.
Кропивʼяна отрута складається з мурашиної кислоти, гістаміну і холіну. Саме він
міститься в волосках-«трихомах» листків, які настільки маленькі, що їх майже не видно
неозброєним оком. При дотику до шкіри цибулинні кінчики трихом відламуються,
залишаючи гострі голчасті трубочки. Вони можуть пробити шкіру та ввести рідину, що
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містить речовини, включаючи форміатну (мурашину) кислоту, ту ж хімічну речовину, яка
виділяється при укусах мурах і бджіл.. Опіки, отримані від дотику до деяких видів цієї
рослини, можуть триматися тижнями, обʼєднуючись в одну величезну червону пухлинну
ділянку. Не всі види кропиви здатні давати хімічні опіки, хоча більшість з них розвинули в
собі цю властивість в ході еволюції, щоб захиститися від поїдань травоїдними тваринами.
Деякі тропічні різновиди здатні завдавати моторошні опіки, а в Новій Зеландії зустрічається
смертельно небезпечне кропивʼяне дерево - «онгаонга». Це деревоподібна кропива висотою
до пʼяти метрів, найменший дотик до якої призводить до сильних опіків. Зафіксовані
випадки, коли від контакту з нею гинули люди і великі тварини.
Мурашина кислота НСООН — безбарвна рідина з різким запахом, розчиняється у воді
в будь-яких пропорціях. Викликає опіки на шкірі. Міститься у виділеннях залоз мурашок, а
також у деяких рослинах. Раніше мурашину кислоту добували вимочуванням мурашок у воді
з наступною перегонкою розчину.
Листя і плоди борщівника Сосновського багаті ефірними маслами, що містять
фуранокумарини - фотосенсібілізіруючі речовини, які при попаданні на шкіру можуть
підвищити чутливість її клітин до ультрафіолету і нейтралізувати при цьому дію меланіну.
Прозорий водянистий сік рослини з великим вмістом фуранокумаринів при контакті зі
шкірою викликає малопомітне подразнення, як від кропиви, але під дією ультрафіолетового
(зокрема сонячного) випромінювання, в ньому активуються токсичні властивості,
підвищуючи чутливість шкіри до ультрафіолету в сотні разів. Навіть одноразове торкання до
борщівника призводить до опіків першого-третього ступенів, які у перші кілька діб, схожі на
термічні. Для них характерне почервоніння з подальшим утворенням водянистих пухирів.
Опіки зʼявляються на вражених ділянках тіла не одразу після контакту, що б могло
попередити подальший контакт з рослиною, а через декілька діб, розвиваючись поступово
під впливом сонячного ультрафіолету. Місця уражень важко гояться, загострюються прояви
інших шкірних захворювань
Капелюшки мухомора Fly Agaric також містять небезпечні хімічні речовини. Їх
обсипають і кладуть у блюдця з молоком, щоб привабити домашніх мух. Іботенова кислота
розчиняється у воді і в молоці. Мухи пʼють молоко, яке містить іботенову кислоту, яка не
тільки приваблює мух, але й отруює їх: вони стають сонними і гинуть. Мухомор може
містити психоактивні хімічні сполуки мусцимол та споріднену іботенову кислоту, а також
мусказон та мускарин. Психоактивні сполуки, що містяться в Fly Agarics, також є токсинами.
Вживання сухих мухоморів може викликати цілий ряд симптомів: від сонливості, нудоти та
пітливості до спотвореного зору та звуків, ейфорії та запаморочення. Ці ефекти дуже
різняться не тільки від людини до людини, але також залежно від кількості спожитої та
мінливої сили токсинів в окремих зразках мухомора.
Гриб кордицепс виділяє кілька сотень хімічних сполук, з яких фахівцям вдалося
визначити лише два: гуанідин-бутанову кислоту і сфінгозин. Перша є нейроактивною
речовиною, що викликає конвульсії та епілептичні напади у тварин. Другий відіграє роль у
міжклітинному інформаційному обміні.
Бджолина отрута містить понад 50 різних речовин, в т.ч. девʼять білкових. Основним
компонентом отрути є поліпептид мелітин (близько 50% сухої речовини) — дуже отруйний
білок з високою молекулярною масою, що складається з 26 амінокислотних залишків.
Хімічний склад бджолиної отрути дуже складний та остаточно не вивчений. Більшість
дослідників представляють бджолину отруту як складний комплекс жироподібних,
мінеральних речовин, гістамінів, амінокислот і білків. Бджолина отрута — сильна
141

знезаражуююча речовина: навіть у розведенні в 50000 раз вона зберігає стерильність, зовсім
не містить мікроорганізмів.
При небезпеці кальмар, каракатиця чи восьминіг викидають струмінь чорної рідини,
яку виробляє спеціальний орган – «чорнильний мішок». Рідина розливається у воді густою
хмарою, під прикриттям якої вони ховаються. Так же чином поступають головоногі, коли
попереджують непроханого гостя про свою атаку.
На відміну від мух, метеликів, та інших комах, що швидко літають, жук-бомбардир
позбавлений можливості миттєво злетіти та втекти від нападника-хижака. Для зльоту йому
потрібно витратити певний час на вивільнення крил, а це значно збільшує шанси бути
зʼїденим. Цей жук має у своєму арсеналі унікальну зброю, подібну до найсучасніших
людських розробок. Його засіб захисту навіть охрестили гібридом сльозогінного газу та
автомата Томпсона [1].
Багато комах, обороняючись, випускають небезпечну отруйну рідину з кінчика
черевця. Але ж у жука-бомбардира для цього всередині складна хімічна лабораторія.
Стріляють жуки сумішшю гідрохінонів та гідроген пероксиду. Ця суміш виробляється двома
симетричними залозами внутрішньої секреції та надходить у спеціальний резервуар з
укріпленими стінками. У двох менших резервуарах містяться каталаза і пероксидаза. Їхні
стінки також укріплені і вони повʼязані з центральним резервуаром. Коли жук спокійний,
рідини не поєднуються, всі резервуари щільно закриті. Як тільки жуку потрібно вистрілити,
стінки великого резервуара стискаються, і речовини з менших камер видавлюються в
головний «реактор». Тут ферменти входять у реакцію з дигідроген пероксидом, у результаті
утворюється атомарний Оксиген. Це дуже сильний окисник, який вступає в реакцію з
гідрохінонами, окиснюючи їх до хінонів. Температура суміші в момент пострілу досягає
100°C, а її викид супроводжується гучним звуком. Викид відбувається імпульсивно з
частотою до 500 пострілів за секунду.
Особливим засобом захисту у скунсів є викид рідини, яка має сильний неприємний
їдкий запах, який виробляє особлива залоза. Основні складові секрету є етилмеркаптан
C2H5SH і бутилмеркаптан C4H9SH – безбарвні отруйні рідини з дуже сильним різким
характерним запахом. Людина відчуває запах етантіолу при концентрації 1: 50000000 в
повітрі.
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ПАЛИВО МАЙБУТНЬОГО – “ЗЕЛЕНИЙ” ВОДЕНЬ
Зробити економіку кліматично нейтральною буде величезним досягненням. Однак, на
думку експертів, без великих обсягів екологічно чистого водню цього не досягти. Де ж тоді
взяти достатню кількість цього водню?
Економічно розвинені країни вирішили поступово переходити до кліматично
нейтральної моделі економічного розвитку. Приміром, Німеччина хоче стати кліматично
нейтральною до 2045 року. Попри такі амбітні плани викопне паливо й досі широко
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використовується в економіці, тому що отримані з відновлювальних джерел струм і тепло не
можуть
безпосередньо
застосовуватися
в
багатьох
галузях.
Особливо
це
стосується транспортної галузі, тобто автівок, вантажівок, суден і літаків, а також
енергомісткого промислового виробництва, як-от хімічна і сталеливарна промисловість.
Опалення й обігрів осель поки що теж переважно забезпечують викопні види палива.То ж
експерти переконані, що без водню плани щодо відмови від викопних видів палива просто не
реалізувати. Тому в майбутньому водень має відігравати дедалі важливішу роль поряд з
подальшим розвитком відновлюваних джерел енергії. За допомогою найлегшого елемента у
світі – Гідрогену можна виробляти синтетичне паливо або використовувати в елементах
живлення, скажімо, для обігріву будівель чи пересування транспортних засобів. А ще він
може стати накопичувачем енергії, одержаної від вітру і сонця. Крім того, водень служить
одночасно сировиною і джерелом енергії для промисловості. Основна характеристика, що
робить водень привабливою альтернативою традиційному паливу, – це його здатність горіти
(точніше – окиснюватися з виділенням енергії) без утворення СО2. Наявні технології
дозволяють виробляти водень без викидів СО2, використовуючи лише воду й електрику.
Друга важлива характеристика – у формі водню енергію можна зберігати довше, ніж в
акумуляторах. За потреби, ця енергія може бути знову перетворена в електрику, або ж
спалена у формі газу, замість викопного палива.
Проблема в тому, що в природіводень у вільнійформі практично не зустрічається,
натомістьмайжевиключно в сполуках, приміром, у вигляді H2O. Але для того, щоб водень
можна було використовувати як енергоносій, його необхідно перетворити на чисту форму.
Для цього потрібно витратити енергію, щоб розщепити шляхом електролізу воду на
складники - кисень і водень.
Нині фахівці розрізняють так званий "зелений", "сірий", "синій" або "фіолетовий"
водень. Кольорова позначка змінюється залежно від способу отримання водневої сировини
та джерела енергії для цього. "Блакитний" водень, наприклад, синтезується з природного
газу, "сірий" - за допомогою електоенергії, виробленої з викопного палива, зокрема
природного газу або вугілля, "фіолетовий" - із застосуванням ядерної енергії. Тож тільки
процес отримання "зеленого" водню, що базується на застосуванні відновлювальних джерел
енергії, не призводить до викидів чи якогось іншого шкідливого впливу на довкілля.
Виробництво водню – велика галузь, що швидко зростає. У 2014 році в усьому світі
було вироблено близько 60 мільйонівтонн водню. Темп росту галузі становить близько 10%
на рік. У порівнянні з акумуляторами, зберігати енергію у формі водню дешевше після 13
години зберігання. Ймовірно, ці технології розвиватимуться паралельно і
використовуватимуться для різних потреб: акумулятори балансуватимуть енергосистему у
короткому проміжку часу, а водень – у довшому. Щоб водень зміг повністю замінити
природний газ у економічному циклі, потрібно у 3-4 рази більше сховищ, для чого
знадобиться 637 млрд $ інвестицій до 2050. Зберігання великих обʼємів водню є одним із
найбільших викликів водневої економіки.. У багатьох випадках, наявної газової
інфраструктури недостатньо, щобпросто закачати в неї водень.
Україна зможе виробляти і постачати суміш водню і природного газу ЄС. Крім того,
підземні газосховища в Україні зможуть брати участь у технологічному процесі для
виробництва газових сумішей. Співпраця ЄС та України в поширенні водневих технологій –
одна з домовленостей української урядової делегації в Брюсселі.
Єврокомісія виділяє Україну як пріоритетного партнера у розвитку водневої
енергетики, – про це заявив наш міністр закордонних справ після презентації Європейської
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водневої стратегії у липні 2020. У повідомленні на сайті МЗС також йдеться про будівництво
10 ГВт установок для генерації водню (електролайзерів). У травні 2020 ЄС започаткував
ініціативу Альянс чистого водню, до якої вже приєдналися українські ДТЕК, ТОВ «Грін
Енерджі Токмак» та Українська Воднева Рада.
В Україні вже є кілька пілотних водневих проєктів із виготовлення, використання та
транспортування водню. Так, у Південній Бессарабії (Одеська область) створюється
енергетичний кластер, де вироблятиметься електроенергія з відновлюваних джерел,
"зелений" водень, опрацьовується можливість експорту енергоносіїв до країн Європейського
Союзу. У південних регіонах можна використовувати потенціал Дунаю. Річка буде не лише
джерелом прісної води, а й логістичним маршрутом для транспортування "зеленого" водню
щонайменше до пʼяти країн Європи. Наша держава має чудову локацію для того, щоб стати
одним з основних постачальників "зеленого" водню для ЄС. Воднева енергетика відкриває
нові можливості для України, в якої є мережа трубопроводів, підключених до європейської
системи, та інфраструктуру зберігання.
Декарбонізація світової економіки задля утримання глобального потепління на рівні
1,5°C передбачає повну відмову від використання викопних палив. Тож лише зелений водень
на основі відновлюваних джерел енергії може розглядатися як потенційне рішення для
певних секторів.
Енергоефективність, відновлювана енергетика та пряма електрифікація можуть
допомогти знизити значну частину викидів парникових газів у таких критичних секторах як
енергетика, будівлі і транспорт. Разом з тим, повна декарбонізація економіки буде важко
досяжною без застосування нових технологій у таких галузях як авіація,
вантажоперевезення, металургія та цементна промисловість. Саме тут зелений водень і може
знайти своє зіркове місце.
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ТЕМПЕРАТУРА СКЛУВАННЯ І ТЕКУЧОСТІ СОЄВОГО ПРОТЕЇНУ
Продукти переробки сої, зокрема знежирена соєва мука, соєвий протеїновий
концентрат (СПК), соєвий протеїновий ізолят, протеїновий гідролізат, привертають увагу
дослідників, що працюють над створенням адгезивів для деревних композиційних матеріалів
[1, 2]. Використання таких протеїновмісних матеріалів дає можливість створювати
екологічно чисті карбононейтральні клейові композиції з хорошою адгезією до деревини та
фізико-механічними характеристиками, які відповідають вимогам стандартів щодо
випробувань деревини у сухому стані. Клейові композиції на основі протеїнів
виготовляються без застосування нафтопродуктів, не виділяють формальдегіду в оточуюче
середовище та можуть бути перероблені компостуванням. Однак, основним недоліком таких
композиційних матеріалів є низька вологостійкість. Таким чином актуальним є аналіз
наявної інформації для виявлення причин недостатньої вологостійкості та пошуку шляхів
покращення властивостей цих матеріалів.
З огляду на широкий спектр доступної в літературі інформації, щодо досліджень
адгезивів на основі протеїнвмісних матеріалів, ми обмежилися вивченням інформації про
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такі фізико-механічні властивості протеїнів, як температури склування (Тс) та температури
текучості (Тт) соєвих протеїнів, оскільки ці температурні характеристики є важливими для
розуміння технологічних властивостей проеїновмісних продуктів, та відображають їх
здатність до пружної, високоеластичної та вязкотекучої деформації в різних температурних
інтервалах.
Для вивчення властивостей взяли соєвий протеїновий концентрат, що містять близько
65,2% протеїнів, 23,7% вуглеводів, 2,8% жирів і зольністю 6,7% [3]. Вологість СПК має
значний вплив на температуру текучості і практично не пливає на температуру силування.
Зокрема, при збільшенні вологості від 20 до 32% Тт спадає від 168 до 127°С. Кислотність в
діапазоні рН=4,5-8,5 на Тт, як і на Тс впливає також незначно, найбільша Тт спостерігається в
діапазоні рН 6-7, складає близько 140°С, а найменшою є при рН=4,5, де Тт= 127°С.
Така дані є цікавими для подальшого вивчення та аналізу. Отримана інформація вказує,
що такі важливі характеристики полімерних матеріалів як Тс і Тт у випадку СПК залежать від
багатьох факторів. При цьому виникають запитання, як залежать ці параметри від вмісту
вуглеводів у композиціях, від вмісту жирів, від способу попередньої переробки СПК. Звісно
виникає запитання, як зміняться ці параметри при введенні протеїнвмісних матеріалів до
складу клейових композицій та вплив цих параметрів на показники міцності та
вологостійкості.
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ВИКОРИСТАННЯ ФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПАР ДІАМАНТОВИМ
ЗЕЛЕНИМ У СТІЧНИХ ВОДАХ
Поверхнево активні речовини (ПАР) використовуються в промисловості народному
господарстві, а тому забруднення довкілля ними не уникнути. Відтак, постає завдання
усіляко контролювати їх вміст як у побутових, так і промислових стічних водах.
ПАР розділяють на три типи: аніонактивні ПАР - це сполуки, які у водному розчині
дисоціюють з утворенням великих за розміром, складних аніонів, що зумовлюють їх
поверхневу активність, і малих неорганічних катіонів; катіонактивні ПАР - це сполуки, які у
водному розчині дисоціюють з утворенням великих за розміром, складних органічних
катіонів, що зумовлюють їх поверхневу активність, і малих неорганічних аніонів;
неіоногенні ПАР - це сполуки, які при розчиненні у воді не іонізуються. Розчинність таких
речовин у воді обумовлена наявністю в них функціональних груп. Нейоногенні ПАР похідні поліоксіетиленів: RO(C2H4O)nH - полігіліколевий етер жирних спиртів;
RCOO(C2H4O)nH - полігліколевий етер жирних кислот; RCONH(C2H4O)nH -полігіліколевий
етер амідів жирних кислот та ін. Так як, аніонактивні ПАР є найбільш поширені як миючі
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засоби, а також їх використання є на першому місці серед усіх ПАР ми використали розчин
натрій лаурилсульфату для дослідження (Рис. 1).

Рисунок 1. Будова молекули натрій лаурилсульфату, одного з найбільш поширених
аніонактивних ПАР
Для визаначення вмісту ПАР у стічних водах часто використовують фотометричні та
екстрактивно-фотометричні методи. Так наприклад відомий фотометричний метод для
визначення нейоногенних ПАР. Використовують два розчини реагентів: І - суміш йодиду
калію та йоду, розчинені у воді; ІІ - суміш розчинів НС1 (1:4) і 10%-ного ВаС12. В якості
стандартного розчину НПАР використовують тритон Х-100 - полі етиленгліколь-п- (1,1,3,3тетраметилбутил)-феніловий етер). Готують робочий розчин реагентів І і ІІ, змішуючи їх у
певному співвідношенні. Робочі розчини НПАР готують розведенням стандартного розчину
НПАР. Для побудови градуйованого графіка перед проведенням експерименту готують
серію стандартних розчинів, які представляють суміш робочого розчину реагентів І і ІІ та
робочих розчинів НПАР відповідної концентрації. Оптичну густину отриманих стандартних
розчинів вимірюють користуючись фотоколориметром із світлофільтром = 540 нм та
кварцевими кюветами з l = 1 см, відносно контрольної проби (розчину з усіма реагентами,
окрім НПАР). Метод дає змогу виявляти вміст 0.05 − 5 мг/л.
Відомий також екстракційно-фотометричний метод визначення аніонактивних ПАР.
Його проводять за міжнародним стандартом
ІСО 7875 в інтервалі визначуваних
концентрацій 0.1 − 5 мг/л, та мінімальною визначуваною концентрацією 0.05 мг/л. Суть
цього методу − утворення асоціатів ПАР і метиленового синього, екстракція їх хлороформом
з наступною обробкою хлороформного розчину кислотою. Усунення заважаючих впливів
досягається екстракцією асоціату ПАР з метиленовим синім з лужного розчину і промивкою
екстракту кислим розчином метилового синього. Потім проводять вимірювання
світлопоглинання відокремленої органічної фази при  = 650 н. Оскільки ця методика є дещо
трудоємною, ми вирішили випробувати відому [1] взаємодію діамантового зеленого із
аніонактивними ПАР для визначення їх вмісту у стічних водах. Опубліковані дані показують
утворення безбарвної лейкооснови утвореної взаємодією натрій сульфіту та діамантового
зеленого, яка при взаємодії з аніоногенними ПАР перетворюється забарвлену форму і може
бути фотометрована при 630 нм.
Фотометричний метод грунтується на законі Бугера-Ламберта-Бера і дає змогу
визначати концентрації визначуваних речовин за оптичною густиною розчину (A):
A = εlC, де ε – молярний коефіцієнт поглинання речовини, а також характеризує
чутливістть методу, l – товщина шару розчину (кювети), С – визначувана концентрація.
Як видно з закону Бугера-Ламберта-Бера між оптичною густиною розчину і
концентрацією є прямолінійна залежність, що дозволяє визначати концентрації за
градуйованим графіком залежності А від С. Для побудови градуйованого графіка готували
розчин натрій лаурилсульфату концентрацією 2 г/л, з якого відбирали аліквоти 2-15 мл на
мл води для приготування розчинів відповідних концентрацій на графіку; розчин
лейкооснови готували розчиненням 1мл спиртового діамантового зеленого у 100мл води з
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додаванням 1.2 г натрій сульфіту і доводили РН до 9 використавши буру для буферного
розчину.
Одержаний розчин лейкооснови додавали до розчинів лаурилсульфату у
співідношенні 1:10 і фотметрували. Одержаний графік був лінійним в межах концентрацій
ПАР від 20 до 100 мг/л і описувався рівнянням А = 0.0033 + 0.73С:

При концентраціях вище 0.1 г/л спостерігалось позитивне відхилення від основного закону
світлопоглинання, що повʼязано з утворенням міцелярного розчину ПАР, що в свою чергу,
приводить до різкого збільшення оптичної густини розчинів. Проте в концентрація до 100
мг/л метод може бути використаний для аналізу стічних вод із високим вмістом ПАР. Так
аніонні ПАР були виявлені у воді поблизу автомийки в м.Львів з концентацією 55 мг/л.
Список використаних джерел:
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ВЛАСТИВОСТІ ТЕРМІЧНО УЩІЛЬНЕНОГО БЕРЕЗОВОГО ШПОНУ
Постановка проблеми. Відомо, що властивості модифікованої деревини можна змінювати
залежно від температури і тривалості обробки, тиску і виду середовища. Впливаючи на деревину
тиском, тобто ущільнюючи її, можна підвищити її щільність. Але при цьому необхідно
враховувати те, що при покращенні одних властивостей можуть погіршуватися інші. Так, зокрема,
значне підвищення температури покращує біостійкість матеріалу, що супроводжується
руйнуванням передусім геміцелюлози, і призводить до зростанні крихкості і зменшення міцності в
цілому. При одночасному підвищенні температури і тривалості обробки збільшується твердість і
стабільність розмірів, але одночасно знижуються механічні показники міцності деревини, що
обмежує впровадження матеріалу даного способу обробки як конструкційного матеріалу [1 - 3].
Метою дослідження є дослідити вплив тривалості пропарювання і температури ущільнення
березового шпону на його властивості.
Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
- пропарити лущений березовий шпон за різної тривалості;
- ущільнити лущений березовий шпон за різної температури;
- визначити щільність пропареного і термічно-ущільненого березового шпону;
- визначити міцність на розтяг вздовж волокон пропареного і термічно-ущільненого
березового шпону;
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порівняти властивості пропареного і термічно-ущільненого, термічно-ущільненого та
неущільненого березового шпону.
Матеріали та методики: Експериментальні дослідження проводилися у лабораторії
кафедри технологій деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу НЛТУ України на
лабораторному обладнанні кафедри. Для виконання досліджень використовували березовий
лущений шпон товщиною 1,5 мм, який пропарювали 10, 20, 30 хв. і ущільнювали при
150, 180, 210 . Підготовка та випробування зразків здійснювалася відповідно до стандартних
методик визначення фізико-механічних властивостей шпону.
Результати досліджень. Експериментальні дані властивостей пропареного і термічноущільненого, термічно-ущільненого та неущільненого березового шпону наведена у таблицях 1 і
2.
Таблиця 1. Властивості пропареного і термічно-ущільненого березового шпону
-

Найменування
властивостей
Щільність, кг/м3
Міцність
на
розтяг
вздовж волокон, МПа
Щільність, кг/м3
Міцність
на
розтяг
вздовж волокон, МПа
Щільність, кг/м3
Міцність
на
розтяг
вздовж волокон, МПа

пропарений, хв.
10

20

30

Характеристика шпону
ущільнений за температури,
150
180
210
668
659
594
122

105

103

612

648

617

112

99

96

650

662

678

98

85

80

Таблиця. Властивості термічно-ущільненого та неущільненого березового шпону

Найменування
властивостей
Щільність, кг/м3
Міцність
на
розтяг
вздовж волокон, МПа

Характеристика шпону
ущільнений за температури,
150
180
210
674
643
720

неущільнений
628
107

86

98

95

Висновки. Досліджено вплив тривалості пропарювання і температури ущільнення
березового шпону на його властивості. При визначенні міцності шпону на розтяг вздовж волокон
експериментальні дані показали, що ущільнення березового шпону погіршує показники міцності
на розтяг вздовж волокон, що свідчить про необхідність вивчення та дослідження режиму
ущільнення.
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ВПЛИВ ВИТРАТИ ВТОРИННОЇ ПОЛІЕТИЛЕНОВОЇ ПЛІВКИ І ПОРОДИ
ДЕРЕВИНИ НА ВЛАСТИВОСТІ ФАНЕРИ
Постановка проблеми. Фанера – один з перспективних видів деревинних композитів.
Світове виробництво та споживання фанери демонструє стабільне зростання. За даними
ФАО, обсяг світового виробництва фанери у 2018 році склав 163 млн. м3 [1]. Але, на жаль,
попри значний попит на фанерну продукцію, її головним недоліком є токсичність
використовуваних клеїв і висока емісія формальдегіду. Через те, використання
термопластичних полімерів у виробництві фанери, є актуальним і перспективним [2, 3]. Ба
більше, щороку у всьому світі утворюється велика кількість полімерних відходів (~ 6,3 млрд.
тонн), з яких лише ~ 9 % утилізуються, інші накопичуються на полігонах та місцевих
сміттєзвалищах. У 2020 році в Україні за даними Державної служби статистики утворено
462,4 млн. тонн відходів. Майже 50,0 тис. тонн припадає на полімерні відходи, з яких
поліетилен низької густини (ПЕНГ) та поліетилен високої густини (ПЕВГ) складають більше
30 % в загальному обсязі полімерних відходів в Україні [4]. Сьогодні в Україні проблема
перероблення полімерних відходів набуває актуального значення. Тому, використання саме
вторинних полімерів замість первинних у виробництві фанери є надзвичайно актуальним.
Проте, питання склеювання листів шпону різної породи деревини вторинними
термопластичними плівками є недостатньо вивченим.
Метою дослідження є зʼясувати фізико-механічні властивості фанери, склеєної із
шпону різних порід деревини вторинною термопластичною поліетиленовою плівкою різної
витрати.
Матеріали та методика досліджень. Для проведення експериментальних досліджень
застосовувалися: лущений шпон породи тополя (300×300×0,75 мм), береза (300×300×1,55
мм), бук (300×300×0,45 мм), граб (300×300×1,5 мм), вологістю 6±2 % і вторинна
термопластична плівка поліетилену низької густини (ВПЕНГ) трьох товщин 50 мкм, 100 мкм
та 150 мкм. Дані товщини рівносильні витраті плівки 46 г/м2, 92 г/м2 і 138 г/м2. Для
порівняння результатів використовували карбамідоформальдегідний клей (КФ-МТ).
Виготовляли тришарову фанеру за наступними режимними параметрами: тиск – 1,4 МПа,
температура – 160 оС, час – 4,5 хв.
Після завершення гарячого пресування фанеру піддавали стадії холодного пресування
за Т=20±2 оС впродовж 5 хв. Було виготовлено 40 взірців фанери, які після склеювання
кондиціонували 7 діб (Т=20±2 оС, W=65±5 %). З кожної фанери вирізали зразки для
визначення вологості, щільності, водопоглинання та набрякання після витримки у воді
впродовж 24 год, міцності на зріз, міцності на статичний згин та модуля пружності,
відповідно до стандартів EN 323 (1993), EN 317 (1993), EN 314-2 (1993) і EN 310 (1993).
Результати досліджень. У результаті експериментальних досліджень було
встановлено, що значний вплив на фізико-механічні показники зразків фанери склеєних
ВПЕНГ має як порода деревини, так і товщина плівки. Із збільшенням витрати плівки від 46
до 138 г/м2, вологість зразків фанери склеєних з різної породи деревини – зменшується. Це
зумовлено здатністю термопластичного полімеру під час склеювання листів шпону
проникати в структуру шпону, утворюючи механічне блокування [3]. Відповідно, чим більша
товщина ВПЕНГ, тим більша його кількість проникатиме у шпон, а отже виштовхуватиме
вологу із поверхні шпону. Найбільший вплив на показники щільності фанери має порода
деревини, тоді як товщина плівки ВПЕНГ впливає в меншій мірі. На такий характер
залежності щільності фанери від породи деревини впливає клітинна структура деревини.
Середні значення щільності взірців фанери збільшуються відповідно до породи деревини в
наступній послідовності: тополя, береза, бук і граб.
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Найбільший приріст водопоглинання спостерігався у зразках фанери склеєних із
шпону породи тополя – 84,7 % до 107,7 %, відповідно до виду клею. Цей факт можна
пояснити залежністю водопоглинання від щільності матеріалу: чим менша щільність фанери,
тим більший показник водопоглинання. Варто зазначити, що із збільшенням товщини плівки
ВПЕНГ водопоглинання взірців фанери зменшується відповідно до породи деревини. Річ у
тім, що чим більша товщина термопластичної плівки, тим більше заповнення клітин та
порожнин шпону вʼязкотекучим полімером, який перешкоджає вільному переміщенню води
у деревині.
Із збільшенням витрати термопластичної плівки від 46 г/м2 до 138 г/м2 – показники
набрякання фанери за товщиною зменшуються. Найбільше середнє значення набрякання за
товщиною спостерігалося для зразків фанери склеєної КФ-МТ клеєм із шпону породи тополя
– 10,9 %, тоді як для зразків фанери склеєної з ВПЕНГ із шпону породи тополя – найменше –
5,1 %, за витрати полімеру – 138 г/м2. Вірогідно причиною такого результату могло бути
недостатнє проникнення вʼязкотекучого полімеру в структуру шпону. Це могло вплинути на
здатність деревини більше поглинути води із-за недостатньо заповнених клітин і порожнин
полімером.
Здатність вторинної термопластичної плівки склеювати шпон оцінювали визначенням
міцності фанери на зріз (рис. 1). Показники міцності фанери на зріз збільшуються із
збільшенням витрати термопластичної плівки. Причиною є збільшення кількості рідкого
полімеру, що проникає в шпон і заповнює більшу кількість його клітин та судин, що зі свого
боку сприяє збільшенню міцності [3]. Слід зауважити, що витрата ВПЕНГ 46 г/м2 є
недостатньою для склеювання листів шпону усіх порід деревини, крім бука. Найвище
значення міцності було зафіксоване для фанери склеєної з листів букового шпону за витрати
138 г/м2.

Рис. 1. Залежність міцності фанери на зріз від породи деревини, витрати полімеру та
виду клею
Максимальні показники міцності на статичний згин 140,6 МПа спостерігаються за
витрати термопластичного полімеру 138 г/м2 та породи деревини – граб, а мінімальні – для
породи деревини тополя – 63,6 МПа. Підмічено, що встановлені експериментальні
залежності модуля пружності практично подібні до залежностей межі міцності на статичний
згин, тому що вплив досліджуваних чинників на обидва вказаних показники в основному
однаковий. Максимальні показники модуля пружності як і межі міцності на статичний згин
спостерігаються за витрати термопластичного полімеру 138 г/м2 та породи деревини – граб і
бук, а мінімальні – для породи деревини тополя.
Висновки. Експериментально доведено доцільність застосування термопластичних
плівок ВПЕНГ у виробництві фанери. Фізико-механічні властивості фанери склеєної ВПЕНГ
не поступаються результатам контрольних взірців фанери склеєних КФ-МТ клеєм. Витрата
плівки 46 г/м2 – недостатня для склеювання листів шпону ВПЕНГ. Показники міцності
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фанери на зріз склеєної ВПЕНГ за витрат 92 г/м2 і 138 г/м2 відповідають вимогам стандарту
EN314-2: сухі умови. Запропонований спосіб склеювання листів шпону ВПЕНГ дає змогу
одержати нетоксичну фанеру, уникнути трудомістких операцій приготування і нанесення
клею, і що не менш важливе, зменшити утворення пластичних відходів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТРУЖКОВИХ ПЛИТ З ВИКОРИСТАННЯМ
ВІДХОДІВ ТЕКСТИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Постановка проблеми. Стружкові плити широко використовуються для меблевої
промисловості, будівництва та вагонобудування. Вони мають високу механічну міцність,
легко обробляються, добре утримують фурнітуру та металеві кріплення. В Європі
виробництво стружкових плит становить 30,6 млн. м3. Сировиною для виготовлення
стружкових плит є деревина. З 2017 по 2021рр. площа вирубаних лісів становила 1,2 млрд.га.
Підвищений попит на деревину спричиняє збільшення її вартості та погіршення екологічної
ситуації. З іншої сторони на швейних підприємствах щорічно утворюється 12000- 16000 кг.
текстильних відходів. Велика частина цих відходів (приблизно 66%) нині відправляються на
звалища. Що спричиняє забруднення ґрунтів, водойм та повітря. Все це негативно впливає на
навколишнє середовище. Тому запропоновано часткове розвʼязання даної проблеми, а саме
заміна частини деревинної сировини на текстильні відходи під час виробництва стружкових
плит.
Мета роботи – дослідження можливості заміни частини деревини на текстильні
відходи у виробництві стружкових плит. Для реалізації поставленої мети необхідно
вирішити такі завдання: - проаналізувати види та застосування стужкових плит; проаналізувати види текстильних відходів; - виготовити плити із частковою заміною
деревинних частинок на текстильні відходи; - дослідити фізико-механічні показники плит із
заміною деревинних частинок на текстильні відходи.
Матеріали та методики: Експериментальні дослідження проводилися у лабораторії
кафедри технологій деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу НЛТУ
України на лабораторному обладнанні кафедри.
Для виконання досліджень використовували стружку надану підприємством
вологістю 2%. Текстильні відходи застосовували двох видів – бавовна (Б) та поліестр (П).
Крім того кожен тип волокна готувався у вигляді шматків (Ш) та у вигляді волокон (В).
Методом різання текстильних відходів готували шматки текстилю розміром 10х10 мм (ШБ,
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ШП), а наступним їх подрібненням у дробарці – волокна (ВБ, ВП). Заміна деревинної
стружки здійснювалася у середньому шарі. Вміст текстильних відходів становив 5, 7,5, 10%.
Клей готувався перед використанням із складових: КФС, парафінова емульсія, розчин
карбаміду, сульфат амонію. Плиту пресували за режимом – тиск 2,5 МПа, температура 190
о
С, час пресування 5 хв. (додатково 1 хв. на спускання тиску).
Підготовка та випробування зразків здійснювалася відповідно до ДСТУ EN 326:1993 і
ДСТУ EN 310:2003 визначення фізико-механічних властивостей СП.
Результати досліджень. Результати фізико-механічних показників одержаних
стружкових плит подано в таблиці 1.
Таблиця 1
Фізико- механічні показники стружкових плит
Водопоглинанн
я, %

Контрольний

60,11

Набрякан Межа міцності під
Модуль
Щіль
ня,мм
час статичного пружності під час
ність
згинання,
статичного
24
кг/м³
24 год. 2 год.
Мпа
згинання Мпа
год.
105,43 25,24 51,80
10,85
2547,03
767

Шматки поліестреру 5%

94,07

113,68 43,29 57,66

9,37

2359,57

744

0,17

Шматки бавовни 5%
Волокно поліестреру 5%

82,96
76,65

107,14 37,40 66,80
112,33 38,43 58,31

10,73
9,57

2544,06
2449,02

725
741

0,21
0,18

Волокно бавовни 5%

102,34

123,01 49,94 63,19

8,82

2048,54

744

0,16

Шматки поліестреру 7,5%

83,65

116,43 44,46 64,10

9,77

2495,85

749

0,16

Шматки бавовни 7,5%

79,77

115,77 37,67 60,34

9,22

2105,14

715

0,14

Волокно поліестреру 7,5%

91,26

124,42 52,04 69,90

6,48

1708,80

685

0,03

Волокно бавовни 7,5%

103,30

131,40 54,53 69,55

7,70

1910,13

698

0,06

Шматки поліестреру 10%

87,80

123,86 53,05 72,69

7,79

2032,12

691

0,13

Шматки бавовни 10%
Волокно поліестреру 10%

84,42
98,98

115,16 43,66 63,47
129,63 47,22 65,57

8,64
7,78

2082,08
2027,70

735
681

0,17
0,04

Волокно бавовни 10%

123,08

142,85 54,17 72,00

4,79

1232,94

655

0,02

Назва

2 год.

Розтяг,
МПа
0,26

Водопоглинання та набрякання плит із вмістом текстильних відходів 5%, 7,5%, 10%
більше у порівнянні з контрольним зразком. Так водопоглинання при 2 годинах дослідних
зразків із шматками бавовни відрізняється від контрольних на 38%, 32,7%, 40,4%, а при 24
год. 1,9%, 10,4%, 9,22% відповідно; із шматками поліестеру – при 2 год. 56%, 39%, 46%, а
при 24 год. – 7,6%, 10,4%, 17,9%. Таке зростання водопоглинання і набрякання плит з
текстильними відходами спричинене негативним впливом наявності текстилю на утворення
клейових звязків. Крім того бавовна більше адсорбує воду, що і спричиняє підвищене
водопоглинання. Міцність під час статичного згинання та модуль пружності стружкових
плит з вмістом 5%, 7,5%, 10% текстильних відходів є меншими, ніж у плитах без
текстильних відходів. Із збільшенням вмісту текстильних відходів в плитах межа міцності
під час розтягу перпендикулярно пласті зменшується прямолінійно. Зменшення межі
міцності можна пояснити недостатньою кількістю утворених клейових завʼязків у структурі
плити.
Висновок: Із заміною деревинних частинок на текстильні відходи у кількості 5%,
7,5%, 10% у середньому шарі фізико-механічні показники стружкових плит зменшуються.
Найближчі до контрольних були результати із вмістом 5% бавовняних шматків. Покращення
фізико-механічних властивостей потребує корегування режимних параметрів пресування
стружкової плити та ґрунтовнішого дослідження способу подрібнення текстильних відходів.
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АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ У ВИРОБНИЦТВІ
СТРУЖКОВИХ ПЛИТ
Проналізовано можливість використання рослинної сировини та, зокрема очерету у
виробництві стружкових плит
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Постановка проблеми. Пошук альтернативних джерел сировини у виробництві
деревинно-композиційних матеріалів зумовлений високою швидкістю глобального
вирубування лісів та його шкідливим впливом на довкілля. У роботах [1,2] проаналізовано
актуальність та перспективність використання рослинної сировини у виробництві
стружкових плит та інших деревиннокомпозиційних матеріалів.
Плитні матеріали з додаванням рослинної сировини, можуть використовуватись як
конструкційний матеріал у будівництві. У таблиці 1. наведено фізико-механічні показники
плит
виготовлених
з
використанням
рослинної
сировини
на
основі
карбамідоформальдегідної смоли. Частка клеїв в плитах становить 10% від маси абсолютно
сухих частинок. Такі матеріали виготовлялись за температури пресування T=150-180С° і
тиску 1,6-2,5 МПа.
Таблиця 1.
Фізико механічні показники плит на основі рослинної сировини
Показники

Щільність кг/
Межа міцності при
статичному згині
При
розтягу
перпендикулярно до
площини
Вологопоглинання за
24 год
Набрякання
за
товщиною за 24 год

Виноградна
лоза

Вид сировини
Кострець
Соняшникова
льону
лузга

Стебла
бавовнику

700-740

550-700

650

500-900

14,5-18
0,28

13-17

15,2-17
0,3

17
0,37

19,4

20-25

22

6,4-26,3

67,4

-

-

22,5-81

Серед багатьох видів рослинної сировини в Україні найбільш значні запаси злакової
соломи, і саме вона може вважатися найбільш перспективною рослинною сировиною для
виробництва деревинних плит[2]. Щорічно отримується 25-30 млн. т соломи. За останні роки
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в багатьох країнах пшенична солома стала основною недеревинною сировиною, що
використовується для виготовлення деревинних плит. На кафедрі хімічної технології
перероблення деревини НЛТУ України проведені дослідження фізико-механічних
властивостей деревинно-соломʼяних стружкових плит, виготовлених аналогічно
виробництву стружкових плит та проаналізовано закономірності впливу наповнювача на
властивості виготовлених плит [3,4].
Також, одним із перспективних видів рослинної сировини для виготовлення
деревинних композиційних матеріалів є стебла ріпаку[2]. Ріпак - друга в Україні олійна
культура за площею посіву та валовим виробництвом. У робрті [5] досліджено фізичні
властивості деревинно-композицційних матеріалів, виготовлених із використанням ріпакової
сировини. Було встановлено вплив основних параметрів процесу виготовлення деревинних
композиційних матеріалів із використанням відходів ріпаку на їх фізичні властивості.
Доведено можливість використання ріпакової сировини, як альтернативної, у виробництві
деревинних композиційних матеріалів, що є надзвичайно важливим для малолісистих
регіонів України.
На ряду з соломою, виноградною лозою, чи ріпаком, які добре себе зарекомендували у
плитному виробництві, окремої уваги заслуговує і очерет. Хімічний склад очерету мало в
чому відрізняється від складу деревини, що робить його придатною рослинною сировиною
до використання у технології деревинних композиційних матеріалів. Застосування очерету у
плитному виробництві з метою часткової заміни деревини передбачає використання його
сухої стеблової частини подрібненої до відповідних розмірів деревинної стружки.
Висновки. Оскільки попит на масивну деревину і вироби з неї постійно зростає, що, в
свою чергу, призводить до збільшення швидкості вирубування лісів та негативного впливу
на навколишнє середовище, виробники плитних та деревино-композиційних матеріалів все
частіше звертають увагу на рослину сировинну як альтернативу у своєму виробництві.
Серед великого вибору рослинної сировини в Україні є значні запаси тростини
очеретяної, і саме цю рослину можна застосовувати в якості альтернативної сировинної бази.
Використання рослинної сировини дасть змогу призупинити глобальне вирубування
лісів а також дасть змогу виготовляти СП і тим країнам в яких площа лісів не велика. Заміна
деревних частинок очеретяними в виробництві СП дозволить зменшити їх собівартість і
використання деревини.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МОДИФІКУВАЛЬНИХ РЕЧОВИН НА ВЛАСТИВОСТІ
КЛЕЙОВИХ КОМПОЗИЦІЙ НА ОСНОВІ СОЄВОГО ПРОТЕЇНУ
У даний час основними клейовими композиціями, які використовуються для
виготовлення фанери є клеї на основі синтетичних термореактивних смол:
фенолоформальдегідної, карбамідоформальдегідної. Дані речовини отримують з продуктів
нафти та природного газу. Проте останнім часом люди починають усвідомлювати, що клеї
на нафтовій основі можуть створювати численні проблеми для навколишнього середовища,
здоровʼя та безпеки. Нафтохімічні речовини не піддаються біологічному розкладанню, вони
можуть забруднювати ґрунтові води та ґрунт, що призведе до довгострокового захоронення
їх на полігонах. Більшість термореактивних смол, які використовуються для виготовлення
фанери, містять токсичні речовини (формальдегід, аміак та ін.). Формальдегід вважається
одним з найбільш поширених забруднювачів повітря в приміщеннях. Отже, питання охорони
навколишнього середовища та виготовлення екологічно чистої продукції є досить
актуальними, а це призводить до зростання інтересу у використанні біоклеїв для
виробництва деревинно-композиційних матеріалів, зокрема фанери.
На сьогоднішній день все більше увага приділяється клеям на основі протеїнів, які є
екологічно чистими та отримуються із відновлювальних ресурсів. Ідеальним варіантом може
стати соєве борошно (вміст протеїну 40-54%), як сировина для виготовлення клеїв, завдяки
його низької вартості, високому вмісту протеїну. Є також більш концентровані форми соєвих
протеїнів, тобто концентрати (60-65%) та ізоляти (90-92%), які також є придатною
сировиною для виробництва клею, крім що їх властивості та ціни вищі [1, 2, 3, 4]. Оскільки,
найбільшу кількість протеїну містить соєвий ізолят, то це буде забезпечувати утворення
клейових композицій із високими адгезійними властивостями.
Однак клеї на основі соєвих протеїнів є неводостійкими, мають високу вʼязкість і
короткий термін зберігання, все це обмежує їх широке застосування, тому рекомендують їх
модифікувати за допомогою фізичного, хімічного та ензимного методів [5]. Проте, дані
методи рекомендовані для склеювання масивної деревини та для виробництва стружкових
плит, тому питання щодо модифікування соєвих протеїнів у виробництві фанери
залишається актуальним.
Метою роботи було дослідити можливість впливу модифікувальних речовин на
властивості клейових композицій на основі соєвого протеїну.
Рекомендуємо виготовляти клеї на основі соєвого протеїну для виробництва фанери.
Клеї приготовляють наступним чином: до соєвого протеїну додавали дистильовану воду у
співвідношенні 1:10; 1:15. Отримані суспензії модифікували за допомогою цитратної
кислоти, натрій цитрату та натрій гідроксиду. Дані речовини мають різні значення рН
середовища, що буде впливати на денатурацію соєвого протеїну. Модифікувальні речовини
додавали в межах від 1 до 5 мас.ч.
Для виконання дослідів використовували лущений березовий шпон (розміром
300×300×1,5 мм, вологістю 8±2%) та виготовляли пʼятишарову фанеру за таких режимних
параметрів склеювання: тиск – 1,8 МПа, температура – 150°С, тривалість – 10, витрата клею –
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150 г/м2. Для оцінювання якості склеювання фанери визначали міцність її на зріз згідно
ДСТУ EN 314-2.
Отримано однорідні клейові композиції, які добре наносяться на поверхню лущеного
шпону. Суттєво дані речовини впливають на рН середовища клейової композиції, відповідно
це буде впливати на створення міцних адгезійних звʼязків.
Виготовлена фанера із використанням соєвої суспензії є екологічно чистим матеріалом,
проте низької водостійкості. Збільшення вмісту модифікувальних речовин у клейовій
композиції, зокрема фенолоформальдегідної смоли, призводить до зростання міцності
фанери на зріз і коливається в межах від 0,65-1,4 МПа.
Отже, застосування клеїв, на основі соєвої суспензії, яку модифікували гідроксидом
натрію дає можливість виготовляти фанеру міцністю фанери на зріз, що відповідає вимогам
стандарту.
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ВЛАСТИВОСТІ ВОЛОКНИСТИХ ПЛИТ СЕРЕДНЬОЇ ТВЕРДОСТІ
ВИГОТОВЛЕНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ОПАЛОГО ЛИСТЯ
Постановка проблеми. Опале листя переважно розглядається як один із різновидів
сміття, утилізація якого повʼязана із значними проблемами. Здебільшого його утилізація
здійснюється шляхом спалювання. Це завдає великої шкоди для людей та навколишнього
середовища. Одним із шляхів ефективного використання листя може бути часткова заміна
ним деревинної сировини при виробництві деяких деревинних композиційних матеріалів, та
в інших виробництвах. Перевагою даної сировини є великій її запас із щорічним
відновленням і мінімальні фінансові витрати. Однак, можливість використання опалого
листя у цьому напрямку мало досліджена. Враховуючи вищесказане нами здійснено
пошукові дослідження використання опалого листя як сировини у виробництві волокнистих
плитах середньої твердості.
Метою роботи було дослідження властивостей волокнистих плит середньої твердості
виготовлених з використанням опалого листя, дослідження та обгрунтування способів
використання рослинних відходів на прикладі опалого листя і зʼясування можливості
використання опалого листя як сировини у виробництві мʼяких волокнистих плитах. Для
досягнення потрібної мети необхідно здійснити наступні завдання:
- виготовити мʼякі волокнисті плити з додаванням у вихідну суміш наповнювача різну
кількість опалого листя (5,10,15,20 %);
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визначення фізичних властивостей волокнистих плит (водопоглинання і набрякання);
визначення механічних властивості плит (межа міцність при згині).
Матеріали та методика досліджень. Експериментальні дослідження проводилися у
лабораторії кафедри технологій деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу
НЛТУ України на лабораторному обладнанні кафедри.
Для виконання даної роботи було використовувалися такі матеріали:
- деревинне волокно вологістю 92,6 % ;
- листя листяних порід (осика, береза, граб) вологістю 17,1%;
- фенолформальдегідна смола (ФФС) в кількості 1% до плит з вмістом листя
10,20,30,40,50% та 2,4,6 % смоли до плит з 10% вмісту листя;
- сірчанокислий алюміній Al2(SO4)3 в кількості 1% до маси абсолютно сухої
смоли.
Плити виготовлялися при таких режимах: температура сушіння - 120°С , час витримки
- 3 години. Підготовка та випробування зразків здійснювалася відповідно до стандартних
методик визначення фізико-механічних властивостей ВП.
Випрбування зразків плити здійснювалися згідно ГОСТ 54333-2011. Зразки
виготовлялися у формі прямокутного паралелепіпеда товщиною рівною товщині плити.
Ширина зразка становила 40 мм, а довжина – 120 мм.
З кожної випробовуваної плити одну половину зразків вирізували вздовж, а іншу
половину – поперек плити.
Товщину зразка вимірювали у центрі поперечної осі. Довжину зразка вимірювали за
його повздовжньою, а ширину за поперечною віссю.
В межах групи зразків з однаковим орієнтуванням одну половину випробовували,
кладучи на опори випробувального пристрою лицевою площиною вверх, а іншу половину –
лицевою площиною вниз.
При визначенні межі міцності при згині здійснювали навантаження зразка з постійною
швидкістю до руйнування і реєстрували максимальне навантаження з точністю до 1%. Час
від початку навантаження до руйнування зразка складав (60 ±20) с.
Межу міцності при згині зразка ( σ зг ) в МПа обчислювали за формулою (1):
-

σ зг =

3 F l
,
2b  h2

(1)

де F – сила навантаження, що діє на зразок у момент руйнування, Н;
l – відстань між опорами випробувального пристрою, мм;
b, h – відповідно ширина і товщина зразка, мм
Проведені експериментальні дослідження дозволили отримати результати, які
забезпечують встановлення закономірностей впливу технологічних параметрів на фізичні
властивості волокнистих плит виготовлених з використанням опалого листя.
Висновок. Аналіз результатів досліджень дає змогу зробити такі висновки:
- збільшення вмісту листя у плитах спричиняє зменшення межі міцності плит при
статичному згині;
- збільшення вмісту клею обумовлює зростання міцності волокнистих плит.
- підвищення вмісту частинок виготовлених з опалого листя збільшує набрякання за
товщиною;.
- залежність водопоглинання плит від вмісту клею має обернено пропорційний
характер;
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водопоглинання плит лежить у прямо пропорційній залежності від кількості листяних
частинок.
- використання листя у виробництві волокнистих плит середньої твердості дасть змогу
значно покращити стан довкілля.
Таким чином, часткова заміна деревинних волокон волокнами, виготовленими із опалого
листя, дає змогу розширити сировинну базу для виготовлення волокнистих плит, зменшити
їх собівартість і, відповідно, зекономити цінну деревинну сировину, що є надзвичайно
актуальним в умовах зростаючого її дефіциту.
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ВПЛИВ ВИТРАТИ ПЕРВИННОЇ ПОЛІЕТИЛЕНОВОЇ ПЛІВКИ І ПОРОДИ
ДЕРЕВИНИ НА ВЛАСТИВОСТІ ФАНЕРИ
Вступ. На сьогоднішній день деревинно-композиційні матеріали (ДКМ) вважаються
одними з найперспективніших класів гібридних композитів [1]. Спектр використання ДКМ
доволі широкий, починаючи від будівництва, транспорту до виробництва меблів. Фанера,
виготовлена з використанням шпону та клеїв, є одним із головних ДКМ. Для виробництва
фанери зазвичай використовуються клеї на основі формальдегіду, а саме:
фенолоформальдегідні,
карбамідоформальдегідні,
меламіноформальдегідні
та
меламінокарбамідо-формальдегідні. Серед їх переваг є те, що вони володіють доброю
адгезією та біостійкістю і є недорогими. Збільшення виробництва фанери на основі цих смол
провокує збільшення попиту смол на основі формальдегіду. Не дивлячись на переваги
термореактивних смол, важливим недоліком їх експлуатування є виділення вільного
формальдегіду, котрий являється канцерогеном [2, 3]. Тому заміна термореактивних,
зазвичай токсичних клеїв на безформальдегідні термопластичні полімери у виробництві
фанери є своєчасним і актуальним завданням. Однак, можливість склеювання листів шпону
різної породи деревини термопластичними плівками недостатньо вивченою.
Метою роботи є зʼясувати властивості фанери, виготовленої склеюванням шпону
різних порід деревини термопластичною поліетиленовою плівкою різної товщини.
Матеріали та методика досліджень. Для проведення експериментальних досліджень
використовували лущений шпон: тополі (300×300×0,75 мм), берези (300×300×1,55 мм), бука
(300×300×0,45 мм) і граба (300×300×1,5 мм) вологістю 6±2 %. Для склеювання шпону як
клей використано термопластичну плівку первинного поліетилену низької густини (ППЕНГ)
від компанії “Планета Пластикˮ товщиною 50, 80, 100 та 150 мкм. Дані товщини рівносильні
витраті полімеру 46 г/м2, 73,6 г/м2, 92 г/м2 і 138 г/м2. Запропоновані товщини плівок ППЕНГ
підбиралися відповідно до наявних на українського ринку товщин великотоннажних
полімерів. Для порівняння результатів використовували карбамідоформальдегідний клей
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(КФ-МТ), який готували за рецептом виробника. Виготовляли тришарову фанеру за
наступними режимними параметрами пресування: тиск – 1,4 МПа, температура – 160 оС, час
– 4,5 хв.
Експериментальні дослідження виконувалися на лабораторному обладнанні у
лабораторії кафедри технологій деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу
НЛТУ України. Плівка розкроювалася на формат, аналогічний формату листів лущеного
шпону. Пакет шпону формувався з врахуванням правил формування, прийнятих у
виробництві фанери. Між двома взаємно перпендикулярними листами шпону вкладалася
одна плівка. Гаряче пресування здійснювалося на лабораторному пресі. Після завершення
гарячого пресування виконували холодне пресування фанери за Т=20±2 оС впродовж 5 хв.
Після кондиціювання, з кожної фанери вирізали зразки для визначення вологості, щільності,
водопоглинання та набрякання після витримки у воді впродовж 24 год, міцності на зріз,
міцності на статичний згин та модуля пружності.
Результати досліджень. Встановлено, що щільність зразків фанери склеєної КФ-МТ
клеєм дещо вища, ніж зразків фанери склеєної ППЕНГ. Було зафіксовано, що середні
значення щільності є найнижчими для фанерних зразків з тополі та найвищими для зразків з
граба. Порівняно з фанерою, виготовленою на основі термореактивного КФ-МТ клею,
фанера склеєна ППЕНГ має більш високу адсорбцію води. Середнє значення водопоглинння
фанери за 24 год з тополі було 89,98 %. Фанера склеєна термопластичними плівками також
має більший показник набрякання, ніж на основі КФ-МТ клею, крім фанери з тополі.
Показники міцності на зріз найвищі для фанерних зразків склеєних з букового шпону
за товщини плівки 150 мкм, тоді як для граба – найменші за товщини плівки 50 мкм і 80 мкм
(рис. 1). Це можна пояснити високою щільністю і меншою пористістю деревини граба. Крім
того, за малої товщини плівки (50 мкм і 80 мкм) менше полімеру проникатиме в пори
деревини, відповідно, зменшуючи міцність фанерних зразків.

Рис. 1. Залежність міцності фанери на зріз від породи деревини, виду клею та товщини
термопластичної плівки ППЕНГ
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Залежності модуля пружності практично подібні до залежностей межі міцності на
статичний згин, тому що вплив досліджуваних чинників на обидва вказаних показники в
основному однаковий. Максимальні показники міцності на згин і модуля пружності
фанерних зразків спостерігаються за товщини плівки 150 мкм та породи деревини – граб і
бук, а мінімальні – для породи деревини тополя. Показники модуля пружності фанери
склеєної первинною плівкою ПЕНГ дещо нижчі, ніж для фанери склеєної КФ-МТ клеєм, що
є дуже важливим у виробництві фанери для створення різних гнутих конструкцій у
виготовленні меблів.
Одержані результати експериментальних досліджень були співставленні з результатами
досліджень інших науковців, що вказує на достовірність результатів. Порода деревини та
витрата полімеру є важливими факторами, які визначають властивості фанери склеєної
термопластичними плівками, оскільки процес склеювання листів шпону відбувається на
механічному рівні. З отриманих результатів випливає, що використання фанери склеєної
первинною термопластичною плівкою ПЕНГ обмежується сухими умовами чи зовнішніми
під накриттям.
Висновки:
1. Термопластичні полімерні плівки володіють великим потенціалом як
безформальдегідні екологічно чисті клеї для склеювання шпону у виробництві фанери.
2. Процес склеювання фанери за допомогою первинних поліетиленових плівок не є
складним і навіть простіший за процес склеювання фанери за допомогою традиційних клеїв,
оскільки виключає операції приготування і нанесення клею.
3. Фанера з використанням як клею термопластичної поліетиленової плівки демонструє
задовільні фізико-механічні показники та цілком придатна для застосування в сухих умовах
експлуатації.
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ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ ПРЕСУВАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ
ФАНЕРИ З ТЕРМІЧНО УЩІЛЬНЕНОГО ШПОНУ
Ключові слова: фанера, лущений шпон, пропарювання шпону, термічне ущільнення
шпону, карбамідоформальдегідна смола, режими пресування.
Актуальність теми. Фанера є одним із перспективних деревинних композиційних
матеріалів, якість якої характеризується фізико-механічними властивостями, що
регламентуються стандартами і технічними умовами та залежать від породи і властивостей
деревини лущеного шпону. Окрім цього на якість фанери також впливають вид та
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властивості застосованого клею, витрата клею, режим склеювання тощо. Термічне
модифікування деревини шляхом ущільнення дозволяє покращити якість готової продукції, а
пропарювання дозволяє покращити пластичні властивості та колірні характеристики
деревини. В результаті модифікування деревини отримують деревинні композити,
властивості яких перевищують властивості натуральної деревини.
Метою дослідження є проаналізувати властивості фанери, виготовленої за різної
витрати клею з модифікованого березового лущеного шпону.
Для реалізації поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
- Визначити властивості фанери, виготовленої за різної витрати клею з ущільненого за
різної температури березового шпону.
- Визначити властивості фанери, виготовленої за різної витрати клею з попередньо
пропареного за різної тривалості та термічно ущільненого за різних температур
березового шпону.
- Порівняти властивості експериментальних зразків фанери із контрольними.
Матеріали та методики: експериментальні дослідження проводили в навчальнонауковій лабораторії технологій деревинних композиційних матеріалів кафедри ТДКМ
НЛТУ України.
Підчас проведення експериментальних досліджень лущений шпон з деревини берези
пропарювали в автоклаві марки АГ-2 при температурі 105 оС і тиску 0,1 - 0,12 МПа.
Тривалість пропарювання становила: 10, 20, 30 хв.
Шпон ущільнювали на гідравлічному пресі марки ПГ-160-400 за таких технологічних
параметрів:
- тривалість ущільнення шпону – 5 хв;
- тиск ущільнення шпону – 2 МПа;
- температура ущільнення – 150, 180, 210 оС.
Пакети шпону склеювали на лабораторному гідравлічному пресі марки ПГ-160-400 за
таких технологічних параметрів режиму пресування:
- тривалість пресування – 3хв;
- температура пресування - 130 оС;
- тиск пресування – 1,8 МПа;
- витрата клею – 110, 100, 90 г/м2;
Фанеру виготовляли з неущільненого березового шпону; з термічно ущільненого
березового шпону; та попередньо пропареного і термічно ущільненого березового шпону.
Для
склеювання
дослідних
зразків
трьохшарової
фанери
готували
карбамідоформальдегідний клей за наступною рецептурою:
Смола карбамідоформальдегідна марки КФ-МТ-Ф…………100 мас. ч.
Амоній хлористий……………………………………………...1 мас. ч.
Каолін…………….……………………………………………..3 мас. ч.
Підготовка і випробування здійснювалися відповідно до стандартних методик
визначення фізико-механічних властивостей фанери.
Результати досліджень Результати експериментальних даних відображено у таблиці 1.
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Таблиця 1.
Результати експериментальних даних

водопоглинання
,%

об’ ємне
набрякання,%

межа міцності
на зріз

межа міцності
статичний
на
згин

клею,

щільність, кг/м3

10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30

150
150
150
180
180
180
210
210
210
150
150
150
180
180
180
210
210
210
150
150
150
180
180
180
210
210
210
150
150
150
180
180
180
210
210
210

Вихідні параметри

витрата
г/м2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

температура
ущільнення,◦ С

№ з/п

тривалість
пропарювання,
хв

Змінні фактори

110
100
90
110
100
90
110
100
90
110
100
90
110
100
90
110
100
90
110
100
90
110
100
90
110
100
90
110
100
90
110
100
90
110
100
90
110
100
90

720,0
712,4
703,4
740,0
747,2
745,5
756,3
762,2
759,6
778,8
803,9
794,9
817,6
809,9
797,2
778,8
753,8
737,8
742,4
734,3
727,1
730,2
725,0
711,0
742,4
740,6
716,1
760
754,7
725,5
720,0
715,0
710,8
724,5
723,5
720,0
748,1
754,8
732,3

40,0
40,3
42,3
40,9
42,9
44,6
40,2
45,2
47,2
43,5
44,3
45,6
51,2
53,5
55,8
39,0
40,0
42,8
48,1
48,8
50,7
50,5
52,0
55,2
40,1
40,8
43,2
48
50,0
52,0
54,6
56,1
60,9
39,9
39,8
42,5
42,8
44,9
50,0

10,4
12,0
12,7
21,6
22,0
22,3
18,1
19,8
22,0
22,6
26,9
27,6
32,1
33,6
36,0
18,8
19,1
20,4
22,1
23,3
26,3
21,3
23,6
24,0
15,6
16,4
18,5
19,4
21,0
22,2
32,1
31,7
32,0
15,0
15,5
15,6
17,4
18,3
17,5

2,30
2,22
1,88
2,22
2,15
1,90
2,61
2,50
2,12
2,27
2,22
2,00
1,80
1,76
1,41
2,60
2,53
2,09
1,56
1,42
1,26
2,09
1,94
1,44
2,36
2,31
2,00
1,60
1,37
1,21
1,39
1,25
1,17
2,54
2,30
2,02
1,89
1,54
1,38

151,6
146,2
141,0
152,5
149,8
145,9
152,3
151,9
143,6
138,0
133,2
123,4
160,0
159,0
154,1
159,0
157,5
148,8
139,2
135,3
131,5
141,9
140,1
134,6
148,2
146,6
141,9
141
140,0
138,0
143,4
141,0
130,4
137,2
134,7
133,0
138,4
136,6
135,0
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Висновки. При визначенні показників фізико-механічних властивостей фанери отримані
результати засвідчують, що при збільшені витрати клею від 90 до 110 г/м2: щільність фанери
зростає (найвищою спостерігалася щільність у зразках фанери, виготовлених із лущеного
березового шпону, ущільненого при температурі 210 оС), а водопоглинання та об’ємне
набрякання фанери – зменшується. Внаслідок ущільнення лущеного шпону водопоглинання
та об’ємне набрякання фанери збільшується, порівняно із зразками фанери, виготовленої з
неущільненого шпону. Проте, якщо шпон пропарити, то результати показників
водопоглинання та об’ємного набрякання фанери близькі до результатів аналогічних
досліджень зразків фанери, виготовлених з немодифікованого шпону. Міцність на зріз
фанери зростає (найвищою спостерігалась міцність на зріз у зразках фанери, виготовлених з
лущеного шпону ущільненого при температурі 180 оС). Міцність фанери на статичний згин
також зростає. При дослідженні зразків фанери, виготовлених з лущеного шпону
непропареного ущільненого за температури 150 оС, 180 оС та пропареного 10 хвилин
спостерігалась вища міцність фанери на статичний згин порівняно із зразками фанери,
виготовлених із немодифікованого шпону. Пропарювання шпону 20 хвилин і більше
погіршує показники міцності фанери на статичний згин. У всіх випадках виготовлені під час
проведення експериментальних досліджень зразки фанери відповідають стандартам і
технічним умовам на продукцію.
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ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ МЕБЛЕВОГО
ВИРОБНИЦТВА
Сьогодні все більше споживачів у всьому світі усвідомлюють вигоди і віддають
перевагу товарам та послугам з поліпшеними характеристиками щодо їх впливів на стан
довкілля та здоровʼя людини.
Екологічність продукції все більше набуває актуальності в нашому світі. Важливо, щоб
меблі не тільки були якісними і служили довго, але і те, щоб вони були зроблені з
екологічних матеріалів.
Екопродукцією може вважатися будь-який продукт, товар, матеріал чи виріб з
поліпшеними екологічними характеристиками. Такі характеристики визначаються
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екологічними критеріями (стандартом), яким повинна відповідати продукція, з тим щоб бути
позначеною екологічним маркуванням на законних підставах.
Конкурентну перевагу продукції на національному та зарубіжних ринках
підтверджують екологічний сертифікат та маркування. За даними регулярних опитувань
громадської думки проектом Євробарометру у 2016 році було визначено, що 26%
європейських виробників пропонують екологічно сертифіковані товари й послуги. 77%
споживачів готові платити більше за екопродукцію та послуги, якщо будуть упевнені в тому,
що вони дійсно є такими, тобто мають відповідний сертифікат і маркування.
Надійним орієнтиром для вибору такої продукції є екологічне маркування, що
відповідає принципам та методам міжнародних стандартів серії ISO 14020 і вказує на певні
екологічні характеристики чи переваги продукції. Поняття «екологічне маркування»
визначено згідно ДСТУ ISO 14020:2003 Екологічні марковання та декларації – Загальні
принципи (ISO 14020:2000, IDT): екологічне марковання (en – environmental label),
екологічна декларація (en –environmental declaration) – твердження, в якому зазначено
екологічні аспекти певної продукції чи послуги.
Застосування екологічного маркування було рекомендовано ще на Всесвітній
конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку у Ріо-де-Жанейро у 1992 році.
Запровадження загальних принципів та методів застосування екологічного маркування на
рівні міжнародних стандартів забезпечило поширення єдиного підходу до практик
застосування екологічного маркування на світовому рівні. В Україні стандарти цієї серії були
впроваджені до національної системи стандартизації шляхом гармонізації (тотожний
переклад) у 2002-2003 рр. Починаючи з 2000-х років, в європейських країнах та в економічно
розвинутих країнах Азії, екологічне маркування застосовується бюджетними установами та
бізнесом у якості критерію відбору товарів чи послуг для здійснення більш ефективних
(сталих) закупівель. Затверджені Законом України від 21 грудня 2010 року № 2818-VI
Основні засади (стратегія) державної екологічної політики на період до 2020 року
визначають екологічне маркування одним з інструментів для реалізації національної
екологічної політики.
Екологічне маркування передбачає отримання права на застосування екологічного
маркування у разі, якщо продукція пройшла екологічну сертифікацію. Сертифікація
здійснюється органом з екологічного маркування на відповідність екологічним критеріям,
що встановлюються для кожної продуктової групи – окремо. Критерії встановлюють більш
жорсткі або додаткові вимоги до державних норм для визначення переваги товарів чи послуг
відносно їх впливів на стан довкілля та здоровʼя людини на усіх етапах життєвого циклу.
Сертифікація – це отримання декларації та сертифіката відповідності. Можна сказати,
що саме два цих документа є найпоширенішими видами дозвільних документів.
В Україні сертифікація меблів не є вимогою, обовʼязково лише декларування меблів, а
сертифікат може бути отриманий на добровільних засадах. Згідно українського чинного
законодавства не вимагає наявності сертифіката для ведення торгівлі або виробництва
меблів, проте ж, для виходу на міжнародну арену він необхідний. Та й сертифікацікована
продукція – це підтвердження її якості. Ті, хто справді дбає про своє здоровʼя, перед тим як
придбати меблі вимагають у продавця сертифікат. Наявність сертифіката відповідності на
продукцію підвищує довіру клієнтів, тож не варто нехтувати нею. Набагато охочіше люди
прагнуть купувати продукцію, у якості якої вони впевнені, а сертифікація дає їм таку
впевненість.
Отримати сертифікат відповідності меблевих виробів можна, як на серійний випуск,
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так і на певну партію товарів, якщо вони відпоідають класам екологічн безпеки. Зокрема, у
Європі є поділ матеріалів за класом екологічної безпеки меблевих виробів – Е0
(гіпоалергенний), E1 (безпечний за рівнем емісії формальдегіду) і E2 (в деяких країнах його
знято з виробництва, не рекомендовано для виготовлення дитячих меблів). Клас емісії – це
допустимий вміст вільного формальдегіду в 100 г сухої плити: Е0 – до 5 мг на 100 г, Е1 – до
10 мг на 100 г, Е2 – від 10 до 30 мг на 100 г.
Конкретні кількісні вимоги до показників поліпшених характеристик сировини, готової
продукції чи послуг різняться для кожної категорії. Для продукції харчової промисловості
встановлюються (додатково до державних норм) обмеження щодо показників залишкового
вмісту токсичних елементів, мікотоксинів, нітратів, радіонуклідів, пестицидів. Вводиться
заборона на застосування ГМО, інгредієнтів не натурального походження, небезпечних і
потенційно небезпечних харчових добавок. Для текстилю заборонено використовувати
оловоорганічні зʼєднання та ароматичні аміни, пігменти на основі свинцю. Обмежується
залишковий вміст токсичних елементів та агрохімікатів в тканинах із сировини рослинного
походження. Для виробництва будівельних матеріалів забороняється застосування
канцерогенних речовин, обмежується вміст летких сполук, важких металів та радіонуклідів.
Користувач екологічного сертифікату продукції для меблевого виробництва отримує
право на застосування екологічного маркування, яке визначатиме загальні переваги
сертифікованої продукції. В Україні це безпосередньо повʼязано з розвитком добровільної
лісової сертифікації та розробкою проєкту FSC національного стандарту. Сертифікація FSC
ланцюга постачання підтверджує, що FSC-сертифікований матеріал був ідентифікований та
відокремлений від несертифікованого та неконтрольованого матеріалу, протягом його шляху
по ланцюгу постачання, від лісу до ринку. FSC-сертифікована продукція може мати різний
склад, включаючи FSC-сертифікований лісовий матеріал (FSC 100%), контрольовану
деревину та/або перероблений матеріал, причому останній вводиться на знак визнання
важливої ролі, яку перероблений матеріал відіграє у захисті світових лісів
Контрольована деревина – це матеріал із прийнятних джерел, який можна змішувати з
FSC-сертифікованим матеріалом у продукції, які мають етикетку FSC Mix. Вимогами до
контрольованої деревини визначено пʼять категорій неприйнятних джерел походження
деревини, яку не можна змішувати з FSC-сертифікованим матеріалом:
1) незаконно заготовлена деревина,
2) деревина, заготовлена з порушенням традиційних прав і прав людини,
3) деревина, заготовлена у лісах, де особливі для збереження цінності (ОЦЗ) зазнають
загрози від господарської діяльності,
4) деревина, заготовлена у лісах, які зазнають перетворення на плантації або нелісові
види землекористування,
5) деревина з лісів, у яких висаджені генетично модифіковані дерева.
Контрольована деревина відповідає вимогам двох основних FSC стандартів
контрольованої деревини.
В Україні низка компаній застосовують стандарт FSC-STD-40-005 V3-1, який визначає
вимоги, яких вони мають дотримуватись, маючи FSC сертифіковані ланцюги постачання, для
виробництва і продажу FSC контрольованої деревини та/або продукції FSC Mix. Для того,
щоб утримувачі FSC сертифікатів ланцюга постачання могли використовувати
контрольовану деревину, вони мають довести, що вона не належить до неприйнятних
категорій. Для цього застосовують систему заходів щодо оцінки та зменшення ризику
утворення таких категорій деревини.
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Розроблення національної оцінки ризику контрольованої деревини для України є
важливим як для FSC сертифікованих компаній, які мають намір впровадити вимоги FSC
стандарту контрольованої деревини, так і для тих компаній, які бажають підтвердити
законність походження лісопродукції відповідно до вимог регламенту ЄС з питань деревини
№ 995/2010.
Розроблення національної оцінки ризику контрольованої деревини для України
здійснювала робоча група та експерти з питань національної оцінки ризику в рамках кожної з
категорій контрольованої деревини. Робоча група у складі 3-х рівноправних секцій
(екологічної, економічної та соціальної) є добровільним обʼєднанням представників
лісопромислових компаній, неурядових організацій, які представляють соціальні, економічні
та екологічні інтереси щодо забезпечення відповідального ведення лісового господарства та
лісокористування.
Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства
встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах
сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і
соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних
загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру, стандартів.
Екологічно збалансоване і відповідальне ведення лісового господарства передбачає
заготівлю лісоматеріалів та іншої лісової продукції при одночасному збереженні
біорізноманіття та продуктивності лісів, природних екологічних процесів. Економічно
життєздатне використання лісових ресурсів означає, що лісове господарство і
лісокористування організовані й управляються таким чином, щоб бути прибутковими, проте
не шляхом виснаження лісових ресурсів і природних екосистем.
Проведення сертифікації здійснюється акредитованими на міжнародному (чи
національному на підставі схвалених міжнародних процедур) рівні організаціями. Такі
процедури сертифікації гарантують незалежність, неупередженість та обʼєктивність оцінки
ведення лісового господарства у будь-якій країні.
Лісова сертифікація включає дві складові. Перша – це сертифікація системи ведення
лісового господарства, а друга – сертифікація ланцюга постачання продукції. Під час першої
відбувається оцінка відповідності лісового господарства сукупності екологічних, соціальних
і економічних вимог. Друга торкається налагодження системи відстеження руху деревини та
іншої продукції з сертифікованих лісових господарств до споживача через усі етапи
трансформації сировини в готову продукцію, призначену для використання кінцевим
споживачем. Якщо перша складова безпосередньо стосується лісових господарств, то друга –
деревообробних і лісоторговельних підприємств, які використовують деревину з
сертифікованих лісів.
Список використаних джерел:
https://ua.fsc.org/ua-uk/chain-of-custody-certification
https://forest.gov.ua/napryamki-diyalnosti/sertifikaciya-lisiv
http://test-group.com.ua/uk/stati/97-sertifikatsiya-mebliv-v-ukrajini.html
https://mepr.gov.ua/files/docs/Ekolohichne_markuvannya/ecolabel_book.pdf
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ФУТУРИСТИЧНИЙ ДИЗАЙН, УЛЬТРАСУЧАСНА БУДІВЛЯ ШТАБ КВАРТИРИ
«ALDAR HQ»
Вступ. В творчості архітекторів і дизайнерів особливе місце займають концептуальні,
експериментальні, прогностичні проєкти.
Надмірний прагматизм комерційного дизайну, з одного боку, і стрімкий розвиток
техніки – з другого – стимулювали розвиток і такого різновиду дизайну, як дизайн
утопічний, чи як він називається в наші дні, футуродизайн, який намагається уявити
середовище існування найближчого майбутнього – транспорт, архітектуру, предметне
наповнення – на основі тодішніх уявлень про аеродинаміку, матеріали і технології [1, с.73].
Здійснюючи огляд унікальних архітектурних обʼєктів початку ХХІ ст. нашу увагу
привернув проєкт будівлі «Aldar HQ» визнаний у 2008 році, на конференції BEX у Валенсії,
найкращим у номінації «Футуристичний дизайн».
Виклад основного матеріалу. Після будівельного буму в м. Абу-Дабі (ОАЕ) та
активної забудови міста інвестори вирішили створити знаковий для міста проєкт, який би
змінив його архітектуру Абу-Дабі. Проєкт «Aldar HQ» розроблений катарською
архітектурною майстернею «MZ&Partners». Ця інноваційна архітектура була розроблена як
акцент в центрі пляжного комплексу Аль-Раха. Мета архітектурного обʼєкта, привернути
увагу інвесторів та активізувати життя на узбережжі м. Абу-Дабі. Замовник прєкту – Штабквартира девелоперської компанії «Aldar HQ» якої офіси розміщені біля моря, стала і в
буквальному, і переносному значенні бізнес орієнтиром для району міста.
Для архітектора Марвана Згейба сила будівлі полягає в її простоті. Тому проєктною
метою було створення простого обʼєкта, який сміливо демонстрував вагому присутність,
експресивну, міць та додавав самобутності району міста, вражав масштабом і поєднувала в
собі досвід класичної архітектури і міг би конкурувати з культовою архітектурою
Обʼєднаних Арабських Еміратів.
Архітектором розглянуті різні варіанти природних форм і вибір упав на образ круглої
мушлі. Натхненний образом мушлі, яка має глибоке значення для Абу-Дабі з його морською
спадщиною та символікою геометричної круглої форми, архітектор уявив дві гігантські
круглі вигнуті скляні стіни, які нагадують відкриту мушлю. Образ мав бути чистим,
геометричним, але надзвичайно амбітним: хмарочос круглої форми з вигнутою скляною
обшивкою. Коло символізує єдність, стабільність, раціональність, його також трактують як
символ нескінченності та досконалості. Ідеальний геометричний символ свідчить про
завершеність, характерну для простору та часу.
Будівництво цієї незвичайної будівлі було розпочате у 2007 р., а завершене у 2010 р.
Масштаби та незвичайний підхід до дизайну вражають уяву: фундамент і 3 рівні підвальних
поверхів; кількість поверхів над землею 23, кожен із яких відкриває чудовий огляд на 360°;
площа забудови 123 тис. м2; загальна площа становить 61,9 тис. м2, з зовнішньою обшивкою
69,3 тис. м2; висота 121 м., ширина варіюється від 10 м в нижній і верхній точках до 36,4 м на
середньому рівні; вартість будівлі $ 270 млн. Кругла форма будівлі покликана символізувати
нескінченність та гармонію. Одночасно у будівлі може знаходитись 120 тис. осіб [2].
Хмарочос, є унікальним за декількома параметрами. Це перша у світі висотна будівля
сферичної форми, яка завдяки своєму інноваційному дизайну у 2008 р. була визнана
найоригінальнішою спорудою у світі.
Фасад є безумовним шедевром інноваційної інженерної думки. Незважаючи на
опуклу форму фасадів, для її створення не використано жодного зігнутого скла.
Будівельникам вдалось сформувати бажаний вигнутий фасад за допомогою скляних
трикутних елементів. В оригіналі кругла будівля, скоріше нагадує величезну скляну монету,
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яка стоїть на ребрі [3]. Ця художньо-образна асоціація повністю відповідає функціональному
змісту будівлі.

Технічний проєкт будівлі «Aldar HQ» [2, 3].
Унікальна система фасадної підконструкції дозволила обмежитися створенням лише
10 типорозмірів облицювальних панелей для всієї будівлі замість тисяч, які були спочатку
необхідні для облицювання фасаду хмарочоса.
На відміну від існуючих звичайних будівель з чотирма фасадами, проєкт став
викликом будівельним підходам, заперечив типову структуру даху. У будівлі – це
тристоронній «елемент-блискавка» – безперервна структурна скляна смуга обрамлена
суцільними алюмінієвими панелями, що зʼєднують два головні фасади, утворюючи
поверхню, яка є як горизонтальною (покрівля), так і вертикальною (передніми та бічними
вікнами). Цей бічний елемент, «основна» структура проєкту створює вдале злиття між
фасадом і покрівлею, дозволяючи досягнути монолітності архітектурної форми.
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Еко технології в архітектурі «Aldar HQ». Будівля стала однією з перших екологічно
нешкідливих офісних будов в м. Абу-Дабі, яка претендує на рейтинг «Silver» за стандартами
енергоефективності «LEED», що є високим досягненням у сфері екології для такої
масштабної споруди. Під час будівництва використовувалися матеріали з вторинної
сировини. Проєктом передбачено максимально ефективне природне освітлення, що
забезпечує економію електроенергії. Також продумана системи штучного освітлення та
водопостачання. Екологічною «родзинкою» будівлі є підземна автоматична вакуумна
система збирання сміття [4].
Конструктивні особливості полягають у використанні технології діагональної сітки.
У центрі будівлі є дві бетонні опори, у зовнішньому каркасі використані лише сталеві
конструкції, що, у свою чергу, дозволило суттєво збільшити гнучкість та різноманітність
внутрішнього планування.
Головні фасади були визначені за допомогою тороїдальної геометрії, вирізаної
циліндром, щоб створити ідеальне коло у висоті. Використовуючи цей спосіб, кожна
горизонтальна ділянка фасаду описується колом різного радіусу на різній висоті, центри
яких розташовані вздовж однієї вертикальної осі. Тоді всі панелі на одній підлозі мають
однаковий розмір, однакову зміну кута кожного стику завдяки однаковій довжині уздовж
лінії хорди, кругової в плані. Оглядаючи будівлю в русі розміри панелей міняються, коли
погляд віддаляється від конструкції вони візуально збільшуються, при цьому верхня і нижня
частини будівлі точні віддзеркалення одне одного. Для подальшого збільшення
повторюваності в розмірах панелей вимірювались стики, щоб одна і та ж панель могла
використовуватися на різних поверхах без видимої зміни ширини. Ця дія дозволила, як уже
зазначалось, на відміну від початкового бачення конструкції будівлі, застосувати лише
близько десяти розмірів панелей, замість десятку тисяч, які теоретично були б потрібні до
проведеного геометричного розрахунку.

Загальний вигляд реалізованого проєкту будівлі Штаб-квартира компанії «Aldar HQ» [5].
Висновок. На початку ХХІ ст. вже створено багато архітектурних обʼєктів які є
шедеврами архітектурного зодчества, серед яких будівля Штаб-квартири компанії «Aldar
HQ» займає одне з чільних місць. Тільки вивчаючи та аналізуючи такі обʼєкти, що є
вершиною технічного та мистецького розуму людини, може розвиватись креативне мислення
молодих архітекторів та дизайнерів, яке дасть змогу створювати нові унікальні твори
майбутнього.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПРОМИСЛОВОГО ДИЗАЙНУ
НІМЕЧЧИНИ

Промисловий дизайн – це конструювання предметів масового споживання.
Промислові дизайнери, які часто навчаються як архітектори або інші професіонали
візуального мистецтва, зазвичай є частиною великої творчої команди. Їх основний
обовʼязок у проектуванні виробів, які будуть не тільки виконувати свою функцію, але й
будуть естетичними, для споживача, а отже, матимуть конкурентну перевагу на ринку.
Робота промислового дизайнера часто стосується графічного дизайну, наприклад, реклами
та упаковки, корпоративних образів та брендингу, а також дизайну інтерʼєрів або
декораторів та інших видів дизайну.
Промислові дизайнери ставлять людину в центр процесу. Потреби користувачів
досліджуються через глибокий аналіз всіх аспектів життя
та застосовується
прагматичний, орієнтований на користувача процес вирішення проблем, через розробку
певних продуктів, систем, послуг та досвіду.
Дизайнери повинні розвиватись та вчитись майже у всіх сторонах інноваційного
процесу, оскільки це дає змогу поєднати всі знання у розробку “ідеального” продукту.
Вони враховують економічний, соціальний та екологічний вплив своєї роботи та свій
внесок у спільне створення кращої якості життя. [1]
Дітер Рамс — німецький промисловий дизайнер, який протягом багатьох років
відповідав за дизайн споживчих товарів Braun. Близько 50 років тому, намагаючись
відповісти на питання «Чи є мій дизайн - гарним дизайном?», розробив 10 принципів
хорошого дизайну, іноді також відомих як 10 заповідей.
За правилами, які вивів Дітер Рамс, дизайн:
— Є інноваційним;
— Робить продукт корисним;
— Є естетичним;
— Робить продукт зрозумілим;
— Є ненавʼязливим;
— Є чесним;
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— Є довготривалим;
— Продуманий до дрібниць;
— Є екологічно чистим;
— Включає якомога менше дизайну; [2]
Німецькі вироби мають видатну репутацію у всьому світі – але чому? Продукція,
вироблена в Німеччині, являє собою все, що символізує країна-виробник: висока якість та
інновації, досконалість, довіра, надійність та безпека. «Зроблено в Німеччині» в усьому
світі вважається знаком якості: товари з Німеччини займають перше місце в списку
споживачів, а люди з усього світу приїжджають до Німеччини, щоб купити певні
продукти.
У Німеччині є у високі стандарти якості, дослідження та освіта спеціалістів. У
харчовій промисловості діють суворі гігієнічні стандарти, а також акцент при
проектуванні стоїть на місцевих ресурсах. «Зроблено в Німеччині» тим часом стало
символом якості та протягом десятиліть означало надійність, довговічність та енергійні
інновації. Тож не дивно, що Німеччина є одним із найуспішніших експортерів у світі. [3]
Німецький промисловий дизайн варто проаналізувати за такими галузями та їх
представниками, як: автомобілебудування, виробництво меблів, сантехніка, побутова
техніка, мода та світлодизайн.
Німецькі дизайнери та інженери завжди мали особливий підхід до дизайну
автомобілів. Такі компанії, як BMW, Audi та Mercedes Benz, регулярно вражали
автомобільний світ своїми новими технологіями, коли була представлена кожна нова
модель. Ці автовиробники робили свій автомобіль більш кращим і внесли багато
інновацій, щоб відмежуватись від японських автомобілів. Автомобілі також створені з
певним рівнем пристрасті до динаміки водіння, що зробило досвід володіння іншим.
Німці пішли іншим шляхом до економії палива, зменшивши розмір двигунів і додавши
турбіни для підвищення ефективності.
Німеччина традиційно вважається місцем, де випускають якісну побутову техніку.
У нашій країні також дуже популярна думка, що тим, хто хоче купити хороші побутові
прилади, потрібно насамперед звернути увагу на німецькі бренди. Gaggenau, Bosch та
Siemens (BSH), AEG, Miele, Kärcher, Braun GmbH та інші, є провідними німецькими
виробниками побутової техніки на світовому ринку.
Німеччина продовжує вважатися однією з найбільших меблевих держав світу.
Основними причинами доброї репутації є високі стандарти якості, використання
високоякісних матеріалів, привабливий дизайн, а також надійність і виробнича
компетентність німецьких виробників. Одними із найяскравіших представників меблевого
дизайну у Німеччині є Маркус Єхс і Юрген Лауб, Штефан Діц, Константин Гржич. Також
найвідоміші німецькі фірми виготовлення меблів на світовому ринку - це Vitra, E15,
Häcker, Koinor, Werther, Walter Knoll та інші.
Сантехніка у ванну кімнату із Німеччини виготовляється за допомогою
інноваційних матеріалів, тому є зносостійкою та довговічною. Чого тільки варте
спеціальне брудовідштовхувальне покриття, завдяки якому сантехніка завжди виглядає
презентабельно та акуратно. Велика увага приділяється дизайну, оскільки перше
враження завжди дуже важливе для німців, тому що зовнішній вигляд – це те, на що ми
звертаємо увагу спочатку. Не відстають також функціональність та практичність сучасної
сантехніки з Німеччини.
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У той час як бренди з Нью-Йорка, Мілана та Парижа завжди будуть прагнути бути
попереду всіх, німецькі модні бренди, як правило, трохи менш відверті щодо свого
коріння — шкода, оскільки нація може похвалитися процвітаючою модною історією.
Подібно до своїх скандинавських родичів, німецька мода, як правило, тримається у
світових тенденціях, спеціалізуючись на мінімальній, дисциплінованій естетиці, яка
ставить дизайн на перше місце. Серед відомих модних брендів MCM, Hugo Boss, Adidas,
PUMA, Escada, JOOP!, Bruno Banani, Jil Sander, Triumph, Schiesser, Closed, Ройш, Valisere,
Улла Попков, Буффало, Роде, Marc OʼPolo, Tom Tailor, s.Oliver, Esprit, Wunderkind,
Віндзор, Жак Брітт, Накетано. [4]
На основі аналізу продуктів вироблених німецькими фірмами та створених
німецькими дизайнерами, можемо зробити висновок, що промисловий ринок Німеччини
тримається на трьох стовпах: 10 правил хорошого дизайну, використання найкращих
матеріалів та за допомогою лаконічного, стильного і функціонального дизайну. Важливо,
що представленні фірми та дизайнери, пропонують для ринку насправді актуальні речі,
які ми сміливо можемо віднести до тенденцій у своїх галузях.
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РОЛЬ КОНКУРСІВ З ПРОМИСЛОВОГО ДИЗАЙНУ В ФОРМУВАННІ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Участь у сучасних конкурсах – це чудова можливість отримати новий досвід та
знання, знайти однодумців та зарекомендувати себе. Зазвичай організатори конкурсів не
лише дають учасникам завдання, а й допомагають його виконати, організовуючи вебінари
та коворкінг. Конкурси вносять різноманітність у звичайне робоче навантаження.
Дизайнери виходять із зони комфорту, розвиваючи уяву та набуваючи досвіду у різних
сферах, які впливають на дизайн. Також конкурси - це завжди унікальна можливість
попрацювати над тим обʼєктом, який у дизайнерській практиці рідко зустрічається.
Наприклад, для архітекторів це такі типи будівель, як бібліотеки, меморіали, музеї,
172

концертні зали та стадіони. Також варто згадати, що участь у конкурсах - це можливість
обміну досвідом із людьми з різних куточків світу, це розвиває у дизайнерах
комунікаційні навички, які є важливими у майбутній роботі.
Також важливо розуміти, що конкурси для дизайнерів можуть мати різну мету,
наприклад, одні орієнтовані на створення певного обʼєкта, який згодом реалізують, інші
організовані працедавцями, які шукають працівників, другі загострюють свою увагу на
вироби, що допомагатимуть людям, будуть актуальними або взагалі спроектовані з
поглядом на майбутнє.
Конкурси, які ставлять на меті вирішити певні проблеми суспільства та створити
насправді актуальний предмет, дають можливість учасникам проектувати свої вироби за
допомогою футуродизайну. Для молодих фахівців це вважається хорошим досвідом,
оскільки такий підхід розвиває навички прогнозування, що є важливим у практиці
дизайнера. Прогнозування тенденцій розвиває у дизайнерах: соціальну та творчу інтуїцію,
вміння фантазувати, аналізувати проблематику, моделювати ситуації, знаходити
неочевидні та оригінальні рішення, розробляти інновації. Чим більше віддалене від нас
майбутнє, в якому знаходиться проектований предмет, тим менше впливу на роботу
дизайнера мають логічні методи і більше він орієнтується на інтуїцію. Знімаються будьякі обмеження технічного і економічного характеру, а питання «як зробити це на
практиці» відкладається на потім. [4]
У 1952 році в Ганновері було створено Центральний офіс сприяння німецькій
майстерності, який відтоді виступив спонсором щорічних спеціальних виставок на
Ганноверському ярмарку. Одна з яких, IF Design Awards.
IF International Forum Design GmbH відзначає дизайнерів нагородою IF Design
Award з 1954 року. До 2014 року конкурс був розділений на окремі бренди: IF Award за
дизайн продукту, IF за дизайн упаковки та нагороду iF за дизайн комунікацій. Спочатку
етапу реєстрації на змагання 2015 року, окремі бренди обʼєднали в одну нагороду. Проте
подання стали призначені для однієї з пʼяти дисциплін: Продукт, Комунікація, Упаковка,
Інтерʼєр та Професійна концепція. У 2014 році із загальної кількості близько 4600 подань
найкращі 75 дизайнів та дизайнерських концепцій були відзначені золотою нагородою
IF. Нагорода IF за концепт-дизайн, для студентів та випускників дизайну, була розпочата
у 2008 році. Цією нагородою відзначають 100 інноваційних дизайнерських концепцій
щороку. Нагорода IF Public Value Award була вперше вручена у 2016 році, яка нагороджує
проекти, які "сприяють вирішенню нагальних питань сучасності"" і, таким чином,
просувають суспільство". [1]
Також, Electrolux презентував новий формат міжнародного конкурсу інновацій
Ideas Lab, надихаючий створювати креативні ідеї для дому. В конкурсі може брати участь
будь-який бажаючий, якщо йому виповнилося 18 років. Electrolux створив світовий
конкурс креативних ідей серед тих, кого хвилює смачна, здорова та інноваційна дім
майбутнього. На конкурс приймаються будь-які ідеї: додатоки для смартфонів, програми
для різноманітних потреб, кухонні пристосування, корисні поради або повноцінні бізнес
проекти.
«Ми живемо у світі, що швидко змінюється. Ймовірно, кращі ідеї для будинків
майбутнього покоління народжуються не в рамках Ideas Lab, але можливо вони вже
існують в умах перехожих, блогерів або домашніх кулінарів. Ми створили Electrolux Ideas
Lab з метою задіяти креатив наших споживачів, ми будемо відзначати творчі ідеї і давати
їм можливість реалізуватися. Конкурс допоможе також компанії Electrolux поліпшити
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якість споживчих послуг» – повідомила Мері Кей Корф, директор з маркетингу Electrolux.
[2-3]
Проаналізувавши, різноманітні конкурси та учасників виставок поданих у тезах,
можемо зробити висновок, що беручи участь у конкурсах майбутні та практикуючі
дизайнери розкривають свій потенціал, заявляють про себе, обмінюються досвідом. Що
найважливіше дизайнери пропонують на світовий ринок ідеї, які в перспективі можуть
змінити певні сфери життя або діяльності людини.
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Кінетизм – це напрям у мистецтві, що відображає рух та динаміку в арт-обʼєктах.
Кінетичне мистецтво зароджувалося на теренах Німеччини в 1920-30х роках, та базувалося
на таких течіях як дадаїзм, авангардизм та конструктивізм. Основоположниками кінетичного
мистецтва вважаються Володимир Талін, Олександр Колдер, Ласло Могой-Надь, Наум Габо
та Жан Теглі.
У 1919 році у німецькому містечку Вермер була заснована школа будівництва та
конструювання – Баухауз. В епоху технологічного прогресу та індустріалізації, представники
Баухаузу намагались інтегрувати сучасні механізми в створення предметів дизайну,
скульптури та архітектури.
Ласло Могой-Надь – угорський художник, скульптор та режисер, який створив одну з
перших найважливіших робіт кінетичного мистецтва- модулятор світла і тіні. Машина
спроектована таким чином, що всі деталі: металічні пластини, диски, скляна спіраль та
лампочки були рухомими та функціонували за допомогою вбудованого електричного
мотору1. Модулятор – це перша кінетична скульптура, яка складалася з великої кількості
елементів з дзеркальними поверхнями, що відбивали світло.
Наум Габо – скульптор та художник, який вважав, що мистецтво має бути
функціональним і становити певну цінність у суспільстві. У своїх роботах митець
використовував рухомі елементи, завдяки яким вони здавались динамічними. Кінетична
конструкція 1920 року, яка
створена з металу, дерева та електродвигуна, слугувала
прикладом для послідовників кінетичного мистецтва.2
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Паралельно з діяльністю Баухаус кінетичне мистецтво розвивалося в Росії, Франції,
Австрії, Угорщині та Нідерландах. В Росії, під впливом конструктивізму, Володимир Талін
презентував власну розробку- «Памʼятник III інтернаціоналу» , більш поширена назва«Вежа Таліна».. Вежа мала бути побудована з промислових матеріалів: заліза та скла . За
матеріалами, формою та функціоналом споруда була задумана як штаб-квартира, а також
покликана символізувати «комуністичну свободу»- стальна та непохитна.3
У 1920му році, французький скульптор Марсель Дюшан створив свою першу
моторизовану кінетичну скульптуру «Rotive plaques verre, optique de precision» (Обертові
ротаційні пластини, точна оптика).4 Для скульптури був використаний двигун, який обертав
шматочки скла, в результаті чого створювалось враження оптичної ілюзії.
З часом кінетичне мистецтво трансформувалося: його принципи почали
використовувати у створенні предметів різного гатунку. Найперше динаміку можна
розгледіти в предметах побутового вжитку: меблях, посуді, світильниках та елементах
декору. На даний момент кінетичний дизайн набуває популярності у мультимедійному та
графічному просторі.
Кінетична інсталяція Юссі Енгеслева – це надсучасна система ,яка функціонує за
допомогою компʼютерного програмування. 714 металевих сфер, що звисають з тонких
сталевих проводів, прикріплені до двигунів індивідуального управління. Спочатку кулі
рухаються хаотично, пізніше знаходять своє місце і утворюють чітко визначений обʼєкт.
Кінетична скульптура створює художню візуалізацію процесу пошуку форм у різних
варіаціях.5
Починаючи з перших наскальних малюнків і закінчуючи сучасною робототехніко,
технології завжди встановлювали межі , а згодом розширювали їх. У Берліні молоді
інженери МКТ AG у співпраці з Фолхабером створили проект «Анхозора». 120 лінійних
серводвигунів постійного струму , з такою ж кількістю регуляторів руху Фолхабера,
використовуються у цьому творі мистецтва, щоб ефектно продемонструвати ідеальну
хореографію.6 Скульптура ззовні нагадує медузу, і відтворює її характерні плавні форми.
Кожен елемент рухається тільки по заданій пристроєм траєкторії.
Проект «Мультивсесвіт» — це нова цифрова скульптура та анімаційна серія творів
Джана Бююкбербера. Митець в своїх проектах використовує "XR-спектр" розширеної
реальності, що включає в себе віртуальну реальність (VR) і доповнену реальність (AR))тривимірний віртуальний світ. Робота Бюкбербера зосереджується виключно на людському
сприйнятті.7
Багато сучасних німецьких дизайнерів та архітекторів черпають натхнення у творчості
своїх попередників. Дерік Побер створює кінетичні скульптури ,риси яких проглядаються в
роботах американського художника Олександра Колдера. Абстрактна кінетична скульптура
Деріка створена з пофарбованого дерева та металевого дроту. Роботи Побера вдало
гармоніюють з різноманітним декором, тому їх часто використовують в інтерʼєрі.
Останніми роками кінетичний дизайн широко використовують у створенні самого
інтерʼєру. Плавні, «обтікаючі» форми - те, що характеризує кінетичний дизайн в житловому
середовищі. Німецький дизайнер Алекс Бізі створив проект «Violet Crystal»- кінетичний
дизайн інтерʼєру двохкімнатної квартири в Німеччині.8 Вигнуті конструкції, повторювальні
елементи, які формують перегородку, візерунки на стелі та підлозі, в симбіозі з
різноманітними світловими ефектами забезпечують ілюзію руху.
Для проектування двох 25-поверхових офісних будівель у посушливому кліматі АбуДабі була залучена студія Aedas. Команда дизайнерів вирішила ввести активний фасад, який
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реагував би на траєкторію сонця і таким чином забезпечував належну тінь будівлі в будьякий час. Фасад «Машрабія», що походить від стародавніх східних систем Джалі,
складається з 1000 індивідуальних сонячних захисників, якими можна керувати за
допомогою систем управління будівлі.9
Динаміка та швидкість завжди створюються незабутній ефект на глядача. Компанії,
магазини, різноманітні бюро, які хочуть привернути прихильність покупців, вражають не
тільки своїм екстерʼєром, а рекламними буклетами та вивісками. Турецька компанія під
назвою «AZM DIZAYN», створює динамічні вивіски з використанням різних матеріалів, в
основному – це скло, та світлодіодних лент. Світло пронизує скло, та під різним кутом
огляду, дивовижним чином поєднуються динаміка, глибина та обʼєм.
Отож, протягом століття кінетичне мистецтво трансформувалося та набуло нових форм
використання. Оскільки епоха науково-технічного прогресу, яку воно було покликане
відображати, вже пройшла, та наступила в епоха інформаційних технологій, соціальних
мереж та Інтернету, зʼявився новий напрямок, який виражає принципи мислення сучасного
покоління.
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СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ «ВИСЯЧИХ САДІВ ВАВИЛОНУ» – ВЕЖА «CLELIA»,
РЕСПУБЛІКА КІПР, ВИРАЗНИЙ ПРИКЛАД ОЗЕЛЕНЕННЯ АРХІТЕКТУРИ
Вступ. Досліджуючи питання появи та сучасного розвитку «зеленої архітектури»
варто згадати історію про «Висячі сади Вавилону», які у списку чудес стародавнього світу
займають другу позицію. Це спорудження воістину грандіозного масштабу сприймалося,
сучасниками як справжнє чудо. За легендою, висячими садами їх називали тому, що над
пустелею на терасах височіла квітуча зелень. Складалося враження, що сади і справді висіли
в повітрі, тому ті хто вперше їх побачив при наближенні до міста, сприймав це видовище як
міраж. Згідно з переказом, споруду звели за наказом царя Навуходоносора II, у якості
подарунку для дружини Амітіс. Цариця була родом з гірської квітучої країни за якою тужила
в запиленому й пустельному Вавилоні. Для могутнього царя, не було нездійсненного. Його
бажання – створення в пустелі величавого зеленого оазису природи, який ніби перенісся з
іншого куточка Землі, стало реальністю, фактично «чудом». Для реалізації ідеї було створено
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монументальний архітектурний комплекс, яким захоплювалися не лише сучасники, а й
подальші покоління людей. Нас зацікавив цей історичний факт і те чи має він розвиток
сьогодні [1].
Виклад основного матеріалу. Виникає питання – які ж технології дозволили
виростити екзотичні рослини в пустелі. Тому, низка дослідників взагалі ставлять під сумнів
саме існування «другого чуда світу». Згідно переказів, описів та малюнків вважається, що
легендарна будівля мала форму чотириярусної піраміди, кожна сторона основи якої мала
довжину близько 1300 метрів. Кожен ярус підтримували 25-ти метрові порожні колони.
Тераси були укріплені обпаленою цеглою й встелені свинцевими пластинами. Зверху
засипався, привезений родючий ґрунт. На нижньому ярусі висаджувались рослини з рівнин,
а на найвищому – гірські види рослин. На всій території були чисельні ставки і водойми.
Заслуговує уваги система зрошення садів. Воду, з річки Євфрат, черпали відрами за
допомогою підйомника. Два великих колеса з натягнутими ланцюгами, обертала значна
кількість рабів. Підвішені на ланцюгах відра черпали воду й доставляли її в споруджений
вгорі спеціальний резервуар. Звідти вода потрапляла до терас через систему каналів. Раби
обертали колеса безупинно, тому вода безперервно підживлювала і тим самим забезпечувала
ріст рослин, які були нетиповими для даної місцевості.

Висячі сади Вавилону [2].
Сьогодні питанню озеленення мегаполісів приділяється значна увага, один з дієвих
шляхів – «Зелена архітектура». Мета якої – збільшення площ природного озеленення, тим
самим оздоровлення довкілля та покращення психологічного комфорту мешканців. Це також
своєрідний підхід до відновлення балансу у природі та покращення екології міст.
Архітектори та озеленювачі працюють над пошуком відповідних форм архітектури, де б
було передбачено місце для рослин. Складність полягає в досягненні органічної єдності,
форм живої природи з штучно створеними формами архітектури.
На сучасному етапі «Зелена архітектура» є одним із найбільш прогресивних напрямів
екологізації середовища. Вона включає практично всі принципи екологічного дизайну. Ідея
хоч би часткового самозабезпечення житлової будівлі зеленими рослинами одержує все
більше і більше число прихильників на всіх континентах [3, с. 89].
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Залучення природних компонентів в архітектурне формоутворення може бути дуже
різноманітним. Усе залежить від просторової композиції, функціонального призначення та
тектонічної пропозиції (дахи, фасади будинків, балкони, тераси, галереї, лоджії, внутрішні
двори, окремі споруди, малі архітектурні форми, ландшафтні театри та внутрішнє
середовище споруд – місця для озеленення). Всі ці способи використання природних
елементів
покращують
естетичні,
психологічні,
планувальні,
функціональні,
енергоефективні та конструктивні якості будівель та їхніх територій. Дають можливість
знизити рівень шуму, впливають на температурний режим, освіжають простір, позитивно
впливають на людину, покращують настрій, служать природною ізоляцією. «Зелені
покривала» будівель покращують теплоізоляцію, захищають від опадів, очищають повітря і є
заміною зеленим насадженням, які довелось знищити заради будівництва даних споруд.
Сучасне просторово-предметне середовище «зеленої архітектури» характеризується
гармонійним взаємозвʼязком внутрішнього середовища з зовнішнім, яке досягається за
допомогою використання нестандартних планувальних рішень, органічних, природних
плавно-перехідних форм і матеріалів. «Зеленою архітектурою» можна називати такі обʼєкти
які наповнені рослинністю та підтримуються природними джерелами енергії і можуть
сприйматись як живий організм, як частина екосистеми Землі. Таке будівництво мінімізує
негативний вплив на природу і має лише позитивно впливати на життя людей. Безсумнівно,
ця тенденція розвитку сучасної архітектури, завдяки поєднанню конструкцій і оснащення
будинків з природними обʼєктами, породжує новий вид емоційного та естетичного впливу
«зеленої архітектури» на людину.
Дослідження досвіду проєктування та будівництва сучасних «зелених» обʼєктів дає
змогу зробити висновки, що проєктування «зеленої архітектури» – це новий етап розвитку
сучасної архітектури, який міняє її звичні образи. Яскравим свідченням цього є будівля
«Clelia Tower». Цей будинок-вежа знаходиться у м. Лімасол, Республіка Кіпр. Проєкт
розроблений архітектурним бюро «NL Architects», командою архітекторів (Пітер Банненберг,
Вальтер ван Дійк, Каміель Клаассе) та дизайнерів (Ген Ямамото, Назар Греско, Матьє
Ландель, Хосе Рамон Вівес, Конор Деніссон, Джейн Лі, Сяо Йі Цінь) [4].
У шістнадцяти поверховій вежі вертикальне повторення поверхів запроєктоване зі
зміщенням виступаючих модулів. У своїй основі вежа прямокутник, розміри якого
становлять – 17,5м × 14,5м. На вершині вежі двоповерховий пентхаус із великим відкритим
простором та унікальним басейном на даху, з якого можна споглядати на чарівний морський
пейзаж, від сходу до заходу сонця. Вбудовані в поверхи модулі, що асоціюються з
бульбашками, є житловими апартаментами площею близько 50 м2. На цій площі
функціонально розміщені зона спальні із велнес-центром, зона робочого офісу, санвузол та
їдальня. В комплексі будівлі також передбачені поля та майданчики для гри в гольф.
Цінність проєкту полягає в тому, що у ньому досягнуто максимальної відкритості
простору. Це забезпечують «літаючі сади», які включають басейни, джакузі, майданчики або
зони для відпочинку.
Рослини та басейни інтегруються та є невідʼємними елементами архітектури вежі.
Фасади відступають назад на 1,5 метра, для відчуття безперервного відкритого простору,
який створює легкий та повітряний силует будівлі. «Нескінченна веранда» є чи не
найважливішою цінністю, що дозволяє здійснювати безперервну прогулянку по периметру
будинку. Сад, який посаджений теж по периметру, разом з колонами, забезпечує природну
тінь для розташованих у глибині житлових кімнат. Обʼєм рослин знижує рівень температури
приміщень.
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На кожному поверсі передбачені «Plug-ins», так звані перехресні вентиляції, що
значно знижують потребу у кондиціонуванні повітря. Таким чином, забезпечуються два
додаткові внутрішні простори і два відкриті плато. Передбачене в будинку колекторування
дощової води за допомогою системи «Polderdak», розробленої компанією «De Dak Doters».
Дана система допоможе зберігати воду і служить для поливу рослин. Дощова вода
зберігатиметься у прихованих контейнерах, зʼєднаних з усіма квітковими горщиками, і
забезпечує розподілення води відповідно до потреб рослин. Тому ця технологія дозволяє
садити не лише ті рослини, які природно адаптовані до специфічного середовища Кіпру, а й
будь-які інші.
На першому поверсі розташовані просторий вестибюль з виставковим залом та баром
й рестораном. На другому поверсі розташований оздоровчий центр для активних фізичних
тренувань та відпочинку, що дозволяє вести здоровий спосіб життя. Скляні перегородки
фасадів можуть повністю відкриватись для повного відчуття перебування на відкритому
повітрі навіть в інтерʼєрі.
Прагнення архітекторів до звеличення краси вежі, за рахунок пишного озеленення та
максимальної відкритості простору, досягнуто. «Clelia Tower» є окрасу приморського
району.

Будинок «Clelia Tower» [4].
Висновок: «Зелена архітектура» сьогодні – це не міф, не красива легенда, не просто
поєктна ідея, а реально існуюча дійсність. У світі, таких будинків, як «Clelia Tower» де
чудово поєднані форми сучасної архітектури, технологічні досягнення та натуральна
природа є чимало. Сподіваємося, що цей екологічний винахід матиме розвиток не лише в
економічно розвинутих країнах, а й в містах України та зокрема у м. Львів який потребує
«зелених легень».
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ОБЛАДНАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ ЗОНИ РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ

Дослідження розвитку дизайну обладнання зони розумової праці проектно-художньої
діяльності дизайнера та творчого потенціалу особистості доби постіндустріального
суспільства потребує ретельного аналізу проблеми, пошуку нових підходів та напрямів їх
вирішення. Повʼязано це насамперед із відходом від традиційних форм організації
монопростору до створення інноваційних меблів та обладнання для організованого робочого,
особисто-орієнтованого простору з підвищеною мобільністю та розширеними
експлуатаційними можливостями.
Робоче місце зони розумової праці – це особистий соціальний простір людини, який
забезпечує комфортні умови трудовому процесу, безпосередньо впливає на її функціональні
взаємозвʼязки, характер, зміст та продуктивність праці. Для працівника його робоче місце є
дуже важливим оскільки це не лише місце для роботи, а й місце соціальної взаємодії,
значення якої зростає у звʼязку з формалізацією організаційних структур.
В системі дослідження засобів і принципів організації робочого простору (особливо
можливості їх впливу на продуктивність праці, психологічний стан працівників та ін.)
виділяємо наступні тенденції: оптимальна технологічна організація та зонування
монопростору; збалансована функціональність і раціональність обладнання робочих місць та
ефективне їх використання; ергодизайнерські аспекти в проектуванні обладнання і
організації монопросторів. Проектування ми розглядаємо як гармонійне структурування
предметних і процесуальних аспектів системи людина-предмет-середовище, а також програм
організації цих систем.
Всі ці тенденції є базовими, які досліджувались і прослідковувались багатьма
професійними дизайнерами та архітекторами. Але не так давно, зʼявилася ще декілька, вже
нових тенденцій, які все більше починають втілюватися, та стають трендом в дизайні
обладнання офісних просторів. Гнучкість офісного простору і адаптивні робочі місця - дві
важливі властивості, що визначають напрямки дизайну обладнання зон розумової праці в
контексті нової парадигми розвитку дизайну відкривають нові можливості в організації
робочих місць та середовища в цілому.
При надходженні безлічі нових завдань, психологічних і емоційних навантажень в
процесах діяльності людини, мобільне робоче середовище має трансформуватися і
піддаватися змінам, які б максимально перекривали й задовольняли нові потреби та
оптимізували виробничі процеси. Процес адаптації і гнучкості монопростору включає в себе
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пошук рівноваги між видами діяльності та взаємозвʼязку всіх елементів даної структури,
врахування їх змінності та здатності до розвитку. Результатом пошуків є нові рішення, які в
своїй концептуальній основі орієнтуються на підлаштування до змін, зростаючу
організаційну складність, задоволення потреб проектантів, працівників, організацій та
потенціал колективу, їх продуктивну діяльність.
Офісна робота в цілому може бути розділена на дві категорії: концентрація і
спілкування. Основною складністю в проектуванні офісів є пошук рівноваги між двома цими
видами діяльності, яке найбільшим чином відповідало б тій чи іншій компанії. Юридичні
фірми предʼявляють інші вимоги, ніж торговельні компанії, банки відрізняються в цьому
сенсі від проектних бюро і так далі.
Середовище, в якому люди проводять більше половини свого свідомого життя є
робочий простір. Тому переоцінити значення людиновимірності цього простору неможливо.
Хоча деякі організації все ще економлять на офісному просторі, все більше людей
розуміють, що дизайн середовища та його предметного наповнення впливає на
продуктивність праці. Задоволення від роботи і ергономічність обладнання стають, таким
чином, основними умовами охорони здоровʼя на робочих місцях. В широкому розумінні
ергономічність обладнання будується з різних елементів - від зручних меблів до заходів
контролю системи освітлення та мікроклімату.
В сучасних умовах життєдіяльності людей під час пандемії гостро стає питання
формування інноваційного навчального середовища, організацію робочого місця в
житловому середовищі.
Існують вимоги до організації робочого місця зони розумової праці в житловому та
громадському середовищах: процесійне, функціонально-технологічне планування робочого
простору; обʼємно-просторове рішення; дотримання гігієнічних вимог при оздобленні
приміщень та використанні полімерних матеріалів; належні умови освітлення робочого
місця; оптимальні параметри мікроклімату (температура, вологість повітря тощо); належні
ергономічні характеристики основних елементів робочого місця; врахування наявності
шуму, електромагнітного, ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання,
електростатичного поля між працівником та екраном компʼютера, наявності пилу;
особливості врахування психофізіології сприйняття світло- кольорового середовища.
В умовах карантину, під час пандемії, звичайно не завжди є можливість дотримуватися
цих вимог, але необхідно знати про них, та наслідки в разі їх відсутності, адже це
безпосередньо впливає на якість роботи та самопочуття. В цих умовах більше часу ми
витрачаємо на роботу вдома, зʼявляється бажання поєднати дім і офіс разом — і свідома
спроба створити більш збалансоване і гармонійне середовище. Незалежно від того, чи є у нас
окремий монопростір чи офісний куточок у житловому просторі, дизайн допомагає вам
зберегти концентрацію та продуктивність роботи в житловому середовищі.
Вже сьогодні спостерігається адаптування умов організації робочого місця для зон
розумової праці під робочі стилі і бізнес-завдання, а також обладнання зон для відпочинку,
комунікацій і співпраці. Очевидно, що активність співробітника, його мотивація та віддача,
субʼєктивні реакції та ідеї в кожному конкретному випадку зумовлюються умовами та
специфікою організації робочого середовища.
Яким би не був підхід до організації простору офісу, важливо, щоб було створене
оптимальне середовище, «яке можна певною мірою змінювати відповідно до потреб
субʼєкта». Іншими словами, робочий простір має не тільки впливати на людину, а й сам
піддаватися впливу. Мобільність, зміна і стабільність – головні характеристики обладнання
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та фізичної організації зони розумової праці. Підкреслення мобільності, варіативності та
гнучкості робочого простору виходячи з бізнес-напрямку компанії в цілому і потреб кожного
відділу зокрема. Ретельно продуманий дизайн офісного монопростору чи обладнання
робочого місця зони розумової праці розглядається нами як один великий організм, який
сприяє підвищенню продуктивності праці і результативності компанії.
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Вступ. Колір – надзвичайно дієвий засіб впливу на сприйняття людей у штучно
створеному дизайнером середовищі. Він притягує погляд, породжує і передає емоції.
Використання кольору в архітектурі і дизайні одне з найскладніших питань у створенні
предметного світу.
Люди сприймають кольори по-різному і залежить це від різних чинників:
фізіологічного і психічного розвитку, віку, художньо-естетичного смаку, культури, досвіду
та ін. Кольори впливають на психологію людини, що з успіхом використовують маркетологи
і лікарі у професійній діяльності. Реклама стає успішнішою і завдяки правильному
використанню кольорів, які з часом стають фірмовою колірною гамою. Практичне
застосування лікувальних властивостей кольору здійснюється в офтальмології. Так в цій
сфері медицини використовується особливий апарат, який здатний впливати на очі різними
поєднаннями колірних гам. Такий вплив призводить до повного виліковування деяких
захворювань очей.
Знаючи про універсальне та індивідуальне значення впливу кольорів на людей, можна
програмувати проєктування того чи іншого предметного середовища. Зокрема, зелений
універсально представляє природу, так як це колір рослин. Червоний колір по-різному
інтерпретується в різних культурах. Навіть незалежні результати досліджень впливу кольору
часом несуть відбиток приналежності до певної культурної групи людей, чия думка
формувалася протягом століть. Знання про вплив кольору на людей і як його можемо
застосувати у професійній діяльності отримуємо під час навчання з різних дисциплін, а саме:
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«Кольрознавства», «Історії мистецтва та архітектури», «Живопису», «Ергономіки»,
«Проєктування», «Психології» тощо.
Виклад основного матеріалу. Колір предметного середовища має знаковий характер,
він може нести різні значення: колір – символ, колір – алегорія і, колір – образ, колір – знак.
Однак стосовно професійної діяльності архітекторів та дизайнерів ми у першу чергу можемо
говорити про «колір – образ» і «колір – знак». Ці семантичні значення і спираються в деяких
випадках на вищі значення – символи. Психологія кольору та його символіка практично не
роздільні. Символічне значення кольорів складалося у певних народів протягом століть. На
Заході чорний колір сприймається як серйозний, драматичний, часом сумний. Традиційно
чорний – це колір жалоби. Білий же колір, навпаки, асоціюється з чистотою, миролюбністю,
оптимізмом. Проте, в деяких країнах Сходу саме білий, а не чорний, є кольором жалоби.
Ефективне використання кольорів відіграє велику роль в дизайні. Але вироблення різних
комбінацій – не просте завдання, адже кожен відтінок кольору має свій сенс, і є нескінченна
кількість поєднань.
За допомогою використання різноманітних асоціацій, колір може сприяти створенню
психофізіологічного
комфорту,
особливого
емоційного
настрою,
нейтралізації
несприятливих впливів, повʼязаних з експлуатацією обʼєкта дизайну. Також, досягти
яскравого образу, що запамʼятовується і додає емоційного змісту обʼєкту дизайну.
Якщо говорити про використання кольору в дизайні інтерʼєру, необхідно відзначити
важливість впливу на колір штучного і природного освітлення. За допомогою вмілого
підбору поєднань кольорів можна компенсувати невеликі розміри, недолік освітлення,
підкреслити виграшне або приховати невдале архітектурне рішення, створити затишну та
комфортну обстановку.
Виявлено, що одні кольори впливаючи на психофізіологічний стан людини, можуть
викликати відчуття легкості, а інші – важкості.
Отже, знаючи усі перелічені аспекти треба правильно підбирати кольори для того чи
іншого інтерʼєру з врахуванням психологічного фактору.
На кухні зазвичай використовують теплі сприяючі апетиту та роботі системи
травлення людини кольори. Також, допускаються контрастні поєднання кольорів,
активізуючі та піднімаючі настрій.
У вітальні потрібно обирати більш пастельні кольори і застосовувати нюансну гамму.
Головну роль в таких кімнатах грає колір стін. На другому місці кольори оббивки меблів,
портьєр, підлоги. Має створювати затишок, вишуканість та легка урочистість головної
кімнати.
У спальній кімнаті колір повинен сприяти, створенню настрою урівноваженості,
спокою та свіжості. Коли кімната розташована на схід і південь варто застосовувати холодну
гаму кольорів. Коли на захід чи північ не варто використовувати холодні відтінки.
Приміщення буде здаватися темним та холодним і діятиме пригнічуюче. У цьому разі краще
застосування теплих кольорів.
Для дитячої кімнати характерні яскраві оптимістичні кольори. Не варто
використовувати ахроматичні кольори та монотонні відтінки. Психологами доведено, що
вони негативно впливають на розвиток дітей: такі діти швидко втомлюються, починають
гірше вчитися. Особливо хорошими для дитячої є жовті і оранжеві кольори. А також
зелений, червоний, коричневий. Ці кольори активізують розвиток та роботу мозку.
У ванні і туалетній кімнаті, надзвичайно важливий правильний вибір кольору. Адже,
звідси починається і завершується день, задається відповідний настрій. Для стерильності та
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універсальності, загальноприйнята біла сантехніка яка домінує. Тому, прийнято було
облицьовувати й стіни білою керамічною плиткою. Люди прагнули змін і зʼявилась
дефіцитна блакитні та салатова сантехніка, яка призвела до змін й кольору стін. Як вихід за
рамки прийнятого, зʼявились чорні туалетні кімнати. Сьогодні нерідко можна побачити
санвузли з червоними стінами, а загалом керамічна галузь надзвичайно збагатила діапазон
для фантазій дизайнерів.
Колір – це не тільки важлива емоційна складова інтерʼєру, але і інструмент для
створення просторових ілюзій. Тому різним по величині кімнатам підходять різні кольори.
Кольором можна візуально змінювати розміри приміщень, наближати чи віддаляти стіни,
стелі, міняти температурні відчуття тощо.
Висновок. Використання різноманіття кольорів стандартизованого спектру, їх підбір
для гармонійної взаємодії, суттєво впливає на естетику приміщення, його архітектурнохудожні якості, а головне на психологічний стан людини, яка має жити в даному середовищі.
Отже, дизайнер який формує середовище та його наповнення меблевими виробами і
обладнанням, має постійно враховувати цей важливий компонент, поглиблювати свої знання
з дизайну та психології. Експериментувати з інтеграцією кольорів в предметному світі та
аналізувати результати власної творчості, з метою уникнення негативних психологічних
впливів на людину.
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ЕСТЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМОУТВОРЕННЯ В АРХІТЕКТУРІ ТА ДИЗАЙНІ
ПОСТМОДЕРНІЗМУ
Ключові слова: постмодернізм, формоутворення, контекстуалізм, синкретизм,
формальні пошуки, архітектурна метафора, орнаменталізм.
Вступ. Постмодернізм як явище культури другої половини ХХ століття претендує на
роль нового світогляду, формує особливе ставлення до минулого та сьогодення.
Постмодернізм виріс із постіндустріального світу, де досить складно відокремити грані
технологій, інформації, мистецтва та науки. Інтеграція всього потоку життя (включаючи
свідомість) особливим чином моделює життєвий простір, руйнуючи логічні звʼязки
соціально-культурних та художніх систем та створюючи на їх основі нові випадкові єдності.
Процесуальність та незавершеність стають важливими характеристиками буття. Акценти в
сучасній постмодерній художній практиці переносяться з духовності на тілесність, з
вербальних образів на візуально відчутні і тактильні, з раціональних на ірраціональні. Звідси
поява нових синтетичних видів мистецтва й арт-практик. Провокуючи неприйняття
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досягнень минулого, постмодернізм дозволяє активне цитування відомих зразків у навмисно
спотвореній манері, еклектику несумісних у часі явищ і понять.
Виклад основного матеріалу. Постмодернізм умовно поділяється на два періоди:
перший охоплює межі 1960–1970-х років, другий період датується з 1980-х років дотепер. В
контексті постмодерністської естетики у європейській архітектурі та дизайні відбуваються
пошуки культурної ідентичності та самобутності.
Митці постмодернізму з повагою ставилися до традиційного мистецтва, передбачали
цілком толерантне ставлення до будь-яких «ізмів», розуміли їх цінність і прагнули
створювати нове через призму інших цінностей.
Архітектор Леон Кріє у своїх роботах виразно показує свою прихильність до
традиціоналізму в культурно-архітектурному середовищі міста. Він акцентує на стереотипах
про зовнішній вигляд архітектури, які появились в суспільства впродовж історичного
розвитку.
Постмодернізм розвинув у собі такий напрям мистецтва, як історизм (відтворення
форм архітектури минулого) – вільну та нестандартну інтерпретацію історичних стилів,
стильову еклектику. Використовуючи історичні форми, архітектори не просто копіювали їх з
оригіналів, вони застосовували такі нові принципи постмодернізму як символіку, складну
асоціацію, та гру в натяки.
Постмодернізм повернув в архітектуру образність, максимально спростивши форми,
додавши образні асоціації, вигадку та декор. Свобода рішень та дій не означала цілковитий
хаос, а лише можливість відходження від строгих правил та законів чи то в мистецтві чи у
світосприйнятті.
Роберт Вентурі пропонує до вже відомої функціонально-конструктивної основи
додати декорацію, яку можна взяти з будь-якого архітектурного стилю. Попри декоративно
збагачений зовнішній вигляд нова архітектура не виділялась з-поміж історичного оточення, а
гармонійно доповнювала. Вентурі використовує такі прийоми, як навмисне порушення
пропорцій або обʼєднання історичних архітектурних форм незвичним чином.
Іронія та гра, які стали одними з найважливіших типологічних у формоутворенні
творів постмодернізму, розмивали межі між елітарною та масовою культурою.
У 1977 р. Роберт Стерн, архітектор, представник «сучасного класицизму» виокремив
«три принципи» постмодернізму – контекстуалізм, алюзіонізм та орнаменталізм, які є
основою при формоутворенні архітектури.
Синкретизм – важлива та унікальна риса постмодернізму, адже означає гармонійне
поєднання будь-яких стилів в одне ціле, за допомогою конкретних прийомів. Маргінальність
– ознака, яка характеризує позицію постмодерністів в цінуванні минулих культурних епох,
задля гармонійного використання в сучасній інтерпретації.
В архітектурному проектуванні середовища також використовувалась концепція
партисипації. Архітектори вважали, що вона допоможе побороти знеособленість сучасної
архітектури.
Н. Сільвер у 1960 р. впровадив власне поняття в архітектурну теорію- «адгокізм».
Концепція передбачала максимальне урахування реалій навколишнього середовища, усіх
факторів містобудівної ситуації шляхом детального вивчення та дослідження конкретної
ділянки, її природного та штучного змісту для вдалого пристосування до реальності.
Адгокізм, як і партисипація також враховував побажання замовника, його уявлення щодо
будівлі.
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Висновки. Іронія та гра в постмодернізмі розмивали межі між елітарною та масовою
культурою, іронія допомагає ставити межі між постмодернізмом та кітчем або вульгарністю;
постмодернізм не приймає серйозності у своїх принципах, гра та іронія дозволяють робити
все немов випадково та нехотячи, митці можуть вкладати свій власний глибокий сенс у, на
перший погляд, безглузді речі.
Постмодернізм спрощував такі правила та використовував образні метафори в
архітектурі, але робив їх надто чіткими та зрозумілими. Споруди, які конкретно нагадували
той чи інший обʼєкт отримали статус концептуальних обʼєктів. Зміст та призначення споруд
можна було чітко зрозуміти за їх зовнішнім виглядом, наприклад залізничний вокзал
проектували у вигляді паровоза, музей писанки точно копіював даний символ. Споживач міг
впізнати споруду з першого погляду, та зрозуміти її функціональне призначення.
Список використаних джерел:
1.
Буруковська Н.В. Філософія доби постмодерна: еволюція проблематики, 2011. с. 5–9.
2.
Гончар Т.І. Постмодернізм як парадигма сучасної культури // Культура і мистецтво у
сучасному світі: наукові записки КНУКіМ., 2012. Випуск 13, с. 42.
3.
Студопедія – лекційний матеріал для студентів/ Архітектура/ Постмодернізм,
традиціоналізм і неокласицизм. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://studopedia.su/13_56837_postmodernizm-traditsionalizm-i-neoklasitsizm.html
4.
Архітектурна майстерня «Метрополіс» Постмодернізм. [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://www.am-metropolis.org.ua/uk/arhstyles/66-postmodern.html
Король Н. – ст. гр. ДС-21 ННІ ДКТД
Науковий керівник – ст. викл. Навротний С.Й.
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
ЗНАЧЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ В РИСУНКУ
ФІГУРИ ЛЮДИНИ
Актуальність теми дослідження. Із різноманітних форм природи людська фігура –
найдосконаліша і найскладніша. Вивчення людської фігури озброює дизайнера, художника
професійними знаннями, потрібними для роботи в усіх видах і жанрах образотворчого
мистецтва. Зображення натури повинно опиратися на глибокі знання пластичної анатомії та
перспективи, на здатність швидко та вірно вловлювати пропорції, на вміння бачити та
зображувати форми конструктивно.
Якісно виконаний рисунок з натури дає змогу визначити ступінь професійної
підготовки студента. Вміння розмістити зображуваний обʼєкт, постановка моделі, вивчення
пропорцій на площині обʼємної форми і передача простору – це все є обовʼязковим для
майстрів будь-яких художніх спеціальностей. Рисунок як особливий вид зображувального
мистецтва підпорядкований спільним для всіх видів мистецтва закономірностям, потребує
знання цих закономірностей і вміння застосувати їх на практиці. Актуальність цієї проблеми
є надзвичайною. Рисунки створюють настрій, вселяють емоції, допомагають сприйняттю
образу зображення. В зовнішніх рисах, в пластиці форм виявляються риси характеру,
темперамент, внутрішній світ особистості. По жестах, рухах, вгадується настрій людини, її
емоційний і психологічний стани. Спокій, радість, сум – всі безкінечно різноманітні
переживання людської душі і риси характеру можуть бути відображені в роботі тільки
завдяки вмінню автора рисунку виразити їх в правильних пластичних формах.
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Звʼязок роботи з програмами, планами, темами. На наш погляд, дана тема
висвітлює проблеми рисунку і проектування як найважливішого підґрунтя мистецької освіти
художників, дизайнерів, архітекторів, тощо
Мета дослідження – обґрунтувати конструктивну виразність і цільність
композиційної організації роботи виконання завдань з вище згаданих дисциплін та
активізувати увагу майбутнім дизайнерам до даної проблематики.
Обʼєктом дослідження є академічні рисунки, виконані студентами кафедри роботи,
ілюстративний матеріал спецлітератури, та інші інформаційні ресурси.
Щоби правильно і переконливо передати особливе, незалежно від виду графічної
роботи (академічний рисунок чи проект, в якому фігурує стилізоване зображення, тощо)
важливо звернути увагу на підготовчі етапи:
•
компонування та визначення масштабу розташування фігури (намічаються верхня і
нижня лінії, в межах яких буде розміщуватися зображення);
•
постановка фігури, передача головне і найбільш характерне;
•
знаходження пропорцій людини;
•
визначення центра ваги фігури в двох виглядах: cпереду, збоку (лінія центра ваги
проходить від яремної ямки до слідка опорної ноги;
•
знаходження балансу фігури та відчуття рівноваги (1, с.32);
•
пошук правильної подачі ритму фігури (1, с.33);
•
визначення середньої лінії. Важливим є звʼязок форм, кожна з яких будується
відповідно до середньої лінії.
На цьому етапі робота виконується у вигляді начерку (швидкий ескіз), ескізу,
зарисовки (стисла фіксація баченого, емоції,) або клаузури (ряд ескізів). «Першочергово такі
вправи мають на меті бути попередником, праобразом довготривалого рисунку. Вище
сказане, однак, не заперечує того, що швидкі рисунки часто можуть завдяки віртуозному
володінню технікою, ставати цілком самостійними творами мистецтва аж до виставкового
рівня» (3, с.6).
Методи подачі зображення базується на використанні таких геометричних елементів
геометричної фігури як крапка, лінія, площина і обʼєм. Переконані, що перевага має
надаватися таким роботам ( незалежно чи це буде лінійне чи тональне зображення) які
органічно поєднують ідею, образ, її емоційну направленість. При даній спрямованості
потрібно використовувати багатогранні композиційні схеми і вільне сприйняття натури.
Висновки. Практичне значення дослідження вбачаємо в тому, щоби загострити увагу
з метою удосконалення професійного рівня майбутнього дизайнера, художника, архітектора.
Список використаних джерел:
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Бриджмен Дж. Б. Человек как художественный образ. Полный курс анатомического
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2.
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Яблонський І.І. – ст. гр. Д 31-1 ННІ ДКТД
Науковий керівник – ст. викладач В.Л.Прокопенко
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
КОРПУСНІ ВРОБИ ДЛЯ ПЕРЕДПОКОЮ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Вступ
Історія виготовлення меблевих виробів з елементами трансформації нараховує
десятки століть. На протязі цього періоду змінювались цільові установки і пріоритети в
цих розробках.
Найдавніші з відомих зразків меблів були знайдені в Єгипті в ІІІ столітті до нашої
ери. Це були меблеві вироби з простими схемами трансформації (складі табурети для
подорожей, скриньки для особистих речей, парасолі тощо), які в подальшому були
прийняті за основу для виготовлення більш складних виробів.
Починаючи від епохи Відродження і до наших днів проектанти та майстри-меблярі
для забезпечення побутового комфорту, стали використовувати різні схеми
трансформації. Так наприклад замість традиційного набору меблевих виробів для
облаштування гостьових спалень (ліжка, при ліжкові тумбочки тощо), зʼявились дивани з
механізмами трансформації які перетворювались у двоспальні ліжка, крім того вони мали
надбудови у вигляді полиць та ємкостей.
Від початку двадцятого сторіччя стрімко зросла зацікавленість до створення
динамічних трансформованих обʼєктів. У 1972 році на виставці італійського дизайну в
Нью-Йорку, була представлена концепція меблів–контейнерів, мобільних пристроїв, що
можуть бути розгорнуті у будь-якому місці житлового простору, а потім бути прибраними
в спеціальні ніші що передбачені в стінах чи шафах. Сучасні трансформативні обʼєкти
являють собою справжні досягнення інженерної та дизайнерської думки і мають ряд
позитивних особливостей:
- зручність;
- практичність;
- компактний розмір;
- багатофункціональність;
- оптимізація житлового простору.
Виклад основного матеріалу.
В сучасному світі, що так стрімко розвивається необхідно створювати економічні
та універсальні середовища житлового простору, що мають достатньо вільної площі і
можуть одночасно виконувати декілька функцій (1) . Це надзвичайно актуально з огляду
на постійно зростаючу вартість житла. Спостерігається тенденція зростання попиту на
малогабаритне житло, яке є більш привабливим не лишень через його меншу собівартість
але і тому що утримання його також менше у порівнянні з житлом великої площі. Тому
дизайнер повинен заздалегідь врахувати всі побажання замовника і створити інтерʼєр, що
буде найбільш оптимальним для конкретної ситуації.
Функціональний простір – це живий простір, що «живе» життям людини і
адаптується під його потреби і спосіб життя (2). Незалежно від площі квартири вона
повинна мати правильне функціональне зонування. Існує стандартний набір таких зон:
передпокій, зона відпочинку, зона сну, кухня, санвузол. Зазвичай за своєю площею дві
зони з цього переліку є найменші за розмірами, це санвузол та передпокій.
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Організація простору передпокою який буде повністю задовольняти всі
функціональні потреби споживача і в той же час буде мати достатньо вільного простору,
можлива при умові застосування наступних способів та схем.
Обʼєднання декількох номенклатурних одиниць, Поділ простору по горизонталі та
вертикалі, використання багатофункціональних меблевих структур, поєднання
індивідуального з колективним.
Спосіб трансформації є одним з основних у цьому переліку. За типом
трансформування меблеві вироби можна поділити наступним чином.
Модудульні меблеві вироби – набір елементів які складаються у багатьох
конфігураціях.
Розкладні – в складеному вигляді займають невеликий простір. За потреби можуть
розкладатись і збільшувати свій обʼєм та площу і як наслідок створювати нові
функціональні пропозиції.
Мобільні – мають здатність з легкістю пересуватися по квартирі і як наслідок
змінювати візуальне сприйняття простору та його організацію.
Висновки.
До позитивних ознак меблевих виробів з елементами трансформації можна
віднести функціональність , зручність, практичність, малогабаритність.
Функціональність житлового простору забезпечується врахуванням життєвих і
соціальних установок, програмою діяльності всіх членів родини, антропометричними
особливостями та ергономічними закономірностями що створює комфортне перебування
в середовищі. Враховуючи індивідуальні запити кожного члена родини на обмеженій
площі можна здійснювати це шляхом використання цих способів.
Негативна складова використання цих способів це ускладнення конструкції,
технології виготовлення і як наслідок зростання вартості виробу.
Отже сучасні меблі з елементами трансформації дозволяють не перевантажувати
простір передпокою зайвими предметами, залишаючи місце світлу та повітрю.
Список використаних джерел:
1.
Райлі Н. Елементи дизайну. Пер. з англ. – М. ООО «Магма». 2004 – 544 с. іл.
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Науковий керівник – ст. викл. Кантаровський Ю.П.
Національний лісотехнічний університет України, м.Львів
ХУДОЖНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КАХЛЯНИХ КОСІВСЬКИХ
ПЕЧЕЙ
Гуцульська кахляна піч — рідкісне в народному мистецтві поєднання в одному виробі
архітектурного, живописного та декоративного начала. Вписана в гуцульський інтерʼєр кінця
ХІХ — початку ХХ століття. В другій чверті ХІХ століття сформувався тип кахлевої печі,
розрахованої на інтерʼєр сільського житла, коли кахлями викладались припічок та запічок
глинобитної печі. Здається, все життя гуцула розписане в цих кахлях, тут сплелися дійсність
та вигадка, проза повсякдення та запальність народних забав, релігійна тематика і військове
буття. Колись кахляні печі були ледь не в кожному гуцульському селі, щоправда, у заможних
горян, бо дозволити собі таку розкіш міг не кожний.
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1) Фунукціональні особливості кахляних печей:
Різні верстви населення по різному використовували печі: для заможних людей вони
слугували здебільшого окрасою оселі, тимчасом як бідні селяни використовували їх для
приготування і зберігання їжі, обігріву оселі та у якості лежанки.
2) Будова та декоративні елементи кахляних печей:
Основним елементом був «комин» з 16–30 кахлів розміром 20 на 30 сантиметрів з
карнизами та фронтонами («скрижалями»). Його підтримували дві деревʼяні або залізні
підпори («кросни»). Дим, який виходив з варистої печі, входив у комин і трубою («каглою»)
виходив крізь отвір у стіні в сіни або у димохід. Кахлі підпорядковувались певному ритму,
що підкреслюється завершенням з фронтонів і кутовими прикрасами над комином.
3) Кахля як художня особливість косівських печей:
Ка́хлі — різновид кераміки, художньо-декоративна плитка, що використовується для
личкування печей, стін осель тощо. Основними кольорами є коричневий, який символізує
землю, жовтий – сонце, та зелений – ліс. Гуцульські кахлі оздоблювались малюнками різного
виду: стилізованими зображеннями квітів, дерев, тварин, святих. Нерідко на них
змальовували цілі побутові сценки. Кахлі стали літописом подій із життя маленького
містечка, яким був тоді Косів, а також побуту місцевих селян та верховенських пастухів,
ремісників, купців, де поява карети загону австрійських вояків або вершників порушувала
монотонність буднів. І хоча малюнки розповідають про справи побутові, їх мова піднесена,
стримана і виразна водночас. Цьому сприяли насиченість фігур, обмеженість атрибутів ,
стислість сюжетної характеристики та чіткість малюнків на білому тлі. Окрім того, вони
мають не лише декоративну цінністть, але й побутово важливу — таку як накопичування
тепла. Кахлі накопичують тепло, поступово віддаючи його, разом з тим, не перегріваючи
повітря в приміщенні.
4) Особливості розміщення кахель на печі:
Перший ряд згори – найважливіший. У центрі майже завжди був святий (в гуцулів –
Миколай Чудотворець). Обабіч розташовувалися кахлі з релігійним сюжетом, наприклад, із
зображенням церкви, дзвонів, австрійського двоголового орла. Праворуч і ліворуч —
побутові сцени: орач з люлькою, мисливці, що вирушили на полювання .Також
зображувалися святі: Катерина і Варвара, Кирило і Мефодій, згодом Богородиця
зображувались так само, як на іконах того часу. У другому ряді на печі розташовувалися
кахлі із зображенням того, що давало гуцулам можливість жити у складних гірських умовах.
Коло тем ,охоплених розписом, дуже велике .У них відображено працю орача, пастуха,
ремісника, разом з тим, показані народні святкування, ярмаркові вистави і розваги. Мабуть,
гуцул не був би гуцулом, якби, розписуючи кахлю, не згадав про наслідки відвідин шинку.
Також, значну групу малюнків становлять сцени солдатського життя – муштри, вправи
штикової боротьби, групи солдатів, де 4–5 постатей карбують крок.
Висновок: Отже, гуцульська кахляна піч – рідкісне в народному мистецтві поєднання
в одному виробі архітектурного, живописного та декоративного начал. Судячи з того, яку
увагу люди приділяли косівській печі, її оздобленню, можна стверджувати, що вона була не
лише предметом побуту чи інтерʼєру, а й чимось більшим. Піч була символом рідного дому,
неперервності життя українського народу, поетичний символ народної обрядовості .На мою
думку, ця піч є прикладом того, що українська культура надзвичайно багата та унікальна
.Беручи до уваги поширення тенденції використання етно мотивів у сучасному дизайні,
ознайомлення з гуцульськими косівськими кахлями може принести цікаві ідеї для їх
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подальшої інтерпретації в сучасному інтерʼєрі, що сприятиме поширенню української
культури не лише на теренах України, а й за її межами.
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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ У ДИЗАЙНІ
Дизайн у маркетингу ч – творча діяльність, метою якої є визначення формальних
якостей промислових виробів, або проектів, зокрема: зовнішніх характеристик чи особливих
структурних і функціональних взаємозвʼязків, які перетворюють виріб на єдине ціле з
погляду споживача і з погляду виробника.
Оригінальний дизайн – це невідʼємна складова маркетингу в будь-якій компанії.
Розробка та узгодження дизайну будь-якого логотипу, оформлення проектів – це одна з
найважливіших складових маркетингу. Тому дизайнер відіграє важливу роль у
маркетинговому агентстві. Погляньмо на лідерів ринку, ключовим елементом їх успішності є
відмінний дизайн. Також дизайн лежить в основі будь-якого бренду.
Сьогодні дизайн – одна з модних та перспективних галузей. Завдяки розвитку
технологій зʼявився зовсім новий напрямок – digital-дизайн, який обʼєднав у собі різних
спеціалістів у сфері дизайну та суміжних наук.
Цифровий дизайн – це тип візуальної комунікації, який представляє інформацію або
продукт чи послугу через цифровий інтерфейс. Простіше кажучи, це графічний дизайн, який
створюється у програмах. Це більше, ніж просто перегляд графічного дизайну на екрані.
Будь-який документ сьогодні можна відсканувати та завантажити на компʼютер, але цифрові
проекти створюються спеціально для пристроїв, враховуючи такі фактори, як досвід
користувача, інтерактивність, відмінності в розмірі екрана тощо.
Графічний дизайн призначений для друкованої продукції, а цифровий дизайн — для
цифрового контенту. У наші дні сфери друку та цифрових технологій вони все частіше
перетинаються. Багато видів цифрового дизайну спираються на навички графічного
дизайнера, такі як: реалізація бренду, типографічний макет тощо. Тим часом у графічних
дизайнерських проектах, крім друку, зазвичай доводиться враховувати його можливе
цифрове розповсюдження.
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Рис. 1. Процес виконання роботи у цифровому дизайні
Щоб зробити ситуацію ще більш комунікативною поняття «графічний дизайн» у
сучасному мистецвознавстві щораз частіше використовується як універсальний термін для
кожного типу візуальної комунікації. Вважаємо дослідження теми розвитку цифрового
маркетингу у дизайні як перспективну для діяльності українських науковців у майбутньому.
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“СКЕТЧ” - ПОВЕРНЕННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ЕСКІЗНОГО
ПРОЄКТУВАННЯ
Вступ. Вже звичною є сучасна подача проєктів у формі рендерів та 3D-моделей у
різних графічних програмах. Тенденція до створення – “фотографічно гарних”, ідеально
“вилизаних”, у чомусь однакових “бездушних” моделей. Творчий пошук проєктування
перетворюється на “конструктор”. Дизайнери просто розкладають готові 3D-модельки
меблів в тому чи іншому середовищі, і проєкт готовий. Але серед цих ідеальних і
реалістичних рендерів стали зʼявлятися роботи, схожі на начерки та зарисовки. Зараз їх в
середовищі візуалізаторів називають “скетчі”. На нашу думку – це забутий метод
передпроєктного пошуку – ручна графіка. Ця тенденція повертається у всі сфери дизайну:
дизайн одягу, дизайн ландшафту, графічний дизайн та ін. Ці роботи мають особливий шарм,
ідентифікують манеру дизайнера-автора і саме цьому питанню присвячується наше
дослідження.
Виклад основного матеріалу. Термін “скетч” з англійської перекладається як ескіз,
начерк, замальовок, зарисовок. У сучасному розумінні – це, не класична академічна
зарисовка майбутньої роботи, а цілком закінчений твір, ефектний рисунок, основним
призначенням якого є візуалізація. Головне завдання скетчу – максимальна виразність,
досягнута мінімальними графічними засобами. Це спосіб зображення авторської ідеї, на
папері, яка максимально має бути зрозумілою глядачам. Навик вільного, швидкого
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малювання скетчів збагачує творчі можливості, дає новий досвід роботи різноманітними
художніми матеріалами (такими як пастель, маркери, вугілля, акварель, туш, гуаш тощо),
вдосконалює вміння аналізувати форому і конструкцію обʼєктів скетчингу, передавати
матеріальність, моделювати пластику предметів чи простору з уяви і з натури [1].
Ця методика візуалізації думок прийшла зі Сполучених Штатів Америки у формі так
званих “скетчбуків” і швидко набула популярності у Європі. Іншими словами це просто
звичайний альбом зручного формату (менші, ніж А4), призначений для невеликих швидких
замальовків, які добре скомпоновані між собою.
Багато художників, дизайнерів, архітекторів ставлять собі за мету заповнювати
сторінку чи цілий розворот за день, таким чином мотивуючи себе малювати та розвиватися
щодня. Хтось веде цілий скетчбук в одній тематиці, наприклад присвячуючи його
анатомічним начеркам, малюнкам з персонажами, зарисовкам інтерʼєру і т. д. Такий блокнот
є свідченням професійної майстерності його автора, а також є своєрідним портфоліо, який
зручно мати завжди при собі.
Основна перевага скетчингу – це швидка розробка концепції. Створення скетчів –
чудовий спосіб швидко зобразити кілька варіантів рішення проєктного завдання. Їх можна
виконати за доволі короткий термін. Зараз до скетчингу відносять малюнки інтерʼєрів,
виконані як в легкій сучасній, так і в більш академічній манері. Це можуть бути детально
опрацьовані скетчі, скоріше навіть, інтерʼєрні ілюстрації і ручні візуалізації, часом,
фотографічно точні, а також кольорові концепт-ідеї вирішення дизайну інтерʼєру [1].
Матеріали та техніка грають велику роль в творчому процесі скетчингу, пробуджують
творчу фантазію, виявляють нові рішення, допомагають урізноманітнити графічні прийоми,
що сприяють оптимальному вияву дизайнерської ідеї. Цим пояснюється застосування нових
матеріалів та технік скетчингу, прагнення відійти від традиційних методів зображення
начерку (відмивка тушшю та аквареллю). Дизайнерське проєктування необхідно чітко
розділяти на стадії: креслення -- пошук композиції, та креслення -- демонстраційна форма
обʼєкту, коли вирішуються конкретні завдання передачі матеріалу, кольору, фактури. Перше
обумовлює частіше лінійну техніку, друге – застосування інших матеріалів для передачі
умовної матеріальності зображуваного обʼєкта [1].
Інтерʼєрний скетчинг – чудове вміння, що допомагає максимально швидко і
ефективно передати ідею формування середовища. Це унікальний засіб дизайнера для
реалізації його задуму. Хвиля скетчингу, що охопила Європу та Америку, загалом увесь світ
дизайну – це беззаперечний показник того, що дизайнери “перенаситилися” компʼютерними
візуалізаціями і тепер поступово повертаються до основи основ, коли ідею транслювали за
допомогою малюнка ручної подачі. Це свого роду свідчення, що зображення авторське, а не
добуте з Інтернету.
Скетч дозволяє не лише швидко та якісно передати своє вирішення для того чи іншого
інтерʼєру, а й показує почерк та індивідуальність дизайнера. Ручна подача проєкту найкраще
дозволяє показати професіоналізм та навички дизайнера. Коли зʼявляється ідея для дизайну
інтерʼєру, її потрібно “зафіксувати” і перенести на площину паперу. Тоді у малюнку
залишиться свіжість та оригінальність ідеї. “Живий” малюнок виглядає на презентації
ефектніше, ніж компʼютерна графіка.
Принципи роботи в техніці скетчингу – це швидкість, емоційність і експресивність.
У дизайні інтерʼєру і меблів створення начерків грає визначальну роль не тільки при
розробці дизайну і підготовці креслень, а й як спосіб комунікації в команді і особливо з
замовником. Колективна праця та порозуміння з замовником дають змогу швидко і
ефективно реалізувати дизайн-ідею.
Скетч виконується досить швидко (не більше 2–3 год.), виглядає яскраво і сміливо,
при цьому проводиться підготовча робота з композиційного рішення та підбору кольорової
гами.
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Приклади інтерʼєрних скетчів [2; 3]

Висновок. Виходячи з викладеного, зазначимо, що скетч стане у пригоді у різних
спеціалізаціях дизайну. Скетч доречно використовуватися не тільки на першому –
пошуковому етапі, але і в подальшій роботі над дизайн-проєктом.
Скетч ідентифікує та олюднює дизайн-проєкт. Цей засіб дозволяє дизайнеру
розвивати творчі здібності та уміння.
Важливо у підготовці майбутніх дизайнерів, зокрема на кафедрі дизайну нашого
університету, більше уваги приділяти цьому виду графічної подачі як ескізів так і проєктів.
Адже професійно зроблені скетчі дизайн-розробок – це промовисте свідчення майстерності
дизайнера.
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АСПЕКТИ ПРИЙОМІВ ДЕРЕВООБРОБКИ В СТАРОВИННИХ КІННИХ
ПЛУГАХ
Багато тисячоліть до нашої ери людина обробляла землю за допомогою мотики. Це
була вельми виснажлива і малопродуктивна праця. До того ж, мотикою можна було легко
обробляти поля з мʼяким грунтом, наприклад, в Месопотамії і в Єгипті. Тут землеробство
почало посилено розвиватися ще в глибоку давнину. З часом, давня людина почала
освоювати цілинні землі, порослі багаторічними травами, де було дуже багато різноманітних
коренів. Тут умови для землеробства були несприятливими, людям доводилося затрачати
багато праці і часу для обробітку ґрунту. Зʼявилася гостра необхідність у винаході такого
знаряддя праці, яке дозволило б не тільки копали землю, а й підрізати знизу шари дерну.
Таким знаряддям став плуг.
Винахід плугу тісно повʼязаний з таким інструментом стародавніх землеробів, як
«борозна палиця», за допомогою якої прокладалися в полі борозни. Вона складалася з
рукояті і прикріпленої до неї під гострим кутом робочої частини. Неможливо сказати, хто
перший, дивлячись на цей невигадливий інструмент, прийшов до висновку, що землю можна
обробляти не тільки копанням, але і волочінням. Так зʼявилася роздвоєна палиця з
загостренням на кінці – прообраз плуга. Землероб тягнув його за собою, роблячи борозну.
Однак таке знаряддя полегшувало працю на землях, які оброблялися вже багато років, ґрунт
на них був мʼяким і не було каменів і дерну. Щоб обробляти більш твердий ґрунт,
знадобилося посилити тиск на леміш, так був винайдений плуг з рукояткою.
Історичні згадки вказують на те, що першими плуг почали використовувати єгиптяни.
Це знаряддя допомагало їм готувати ґрунт після повеней для посадки зернових культур. В
подальшому почали використовувати для оранки не лише людську фізичну силу, а й волів,
що сприяло розвитку сільськогосподарських споряджень для роботи на землі.
Подальше вдосконалення плуга увічнено в древньоассірійському памʼятнику, де плуг
вже мав три основні частини: рукоятку, дишло і леміш. Для обробки землі таким плугом
потрібно дві людини, один тягнув плуг, а інший – направляв його. Щоб полегшити свою
працю, люди стали впрягати в плуг биків, що у багато разів збільшило швидкість обробки
землі. Спочатку плуг привʼязували до рогів тварин, пізніше – винайшли ярмо і упряж.
Згодом плуг піддався подальшим удосконаленням. Так, в творах давньоримського
письменника Плінія, що жив в першому столітті, описаний плуг, який мав колесо, ніж та
відвальні дошки. Тепер, завдяки колесу, плуг не входив глибоко в землю, а ніж зрізав дерен.
Це дозволило регулювати глибину ходу плуга й легше контролювати його рух. Величезне
значення мав винахід відвалу. Якщо раніше плуг лише спушував землю, то тепер відвал
перевертав та підрізав дерен і бурʼяни залишалася під землею. Хлібороби користувалися
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плугом в такому вигляді до кінця середніх століть. Кардинальним переворотом в
землеробстві був винахід плуга із залізним лемешем, це змінило життя багатьох людей,
зʼявилися народи, основним родом господарської діяльності яких було землеробство. Тож не
дивно, що стародавні люди вважали винахід плуга даром Богів.
У словʼян плуги, подібні до римських, за твердженням археологів, зʼявилися не пізніше
ІХ ст. А ще в середині ХІХ ст. на цілинних землях Півдня України застосовували особливу
конструкцію з дерева, яка мала чималі розміри й вагу, була громіздка, вимагала для оранки
до восьми биків. Росiйські агрономи немало глузували з такого плуга, але виявилося, що
плуги, запропоновані ними, в степах України годилися набагато менше - не так ефективно
прорiзали пласт дернини та перевертали його. Адже земля українського Півдня була не лише
переплетена корінням багаторічних трав, а й така тверда, що жодне iнше знаряддя її не
брало.
Усі деталі, окрім залізного лемеша, інколи ще чересла, були деревʼяними. Для цього
використовували акацію, граб, вяз, дуб, притому використовували природні розгалуження де
міцність загострених сегментів в зоні сучків було значно більша, як і стійкість до
зношування. Все, що не вдавалося зробити з цільного куска деревини приєднувалось до
основи простими шиповими наскрізними зєднаннями. Могли зміцнювати шнурованими
вузлами, а пізніше металевими. В пізнішу пору найбільш зношувані елементи плуга
покривалися металевими вставками, а чи й повністю були замінені гартованою сталлю.
Сам плуг складається з основних, робочих деталей:
• корпусу — він представляє собою стойку, до якої кріпляться польова дошка та леміш
з відвалом;
• предплужника — частина, яка зрізає зверху ґрунтовий шар (дерен);
• ножа.
А також додаткових, допоміжних:
• колеса, регульованого до потрібної висоти;
• рами, що складається з розпірки, балок жорсткості, дана деталь — основа, до неї
кріпляться інші частини пристрою;
• навішування, необхідної для кріплення інструменту до рухомого засобу.
Першим кроком до змін у землекористуванні Київської Русі ІХ - ХІІІ ст. було
скорочення перебування ділянок під перелогом і, відповідно, поступове формування парової
системи, спочатку з двопіллям, чергуванням у сівозміні озимих та ярих культур. Давня
система землекористування - підсічна, використовувалася у лісостепових регіонах для
освоєння нових ділянок, а у південних районах, наприклад у Пороссі, могла існувати і
перекладна система, для якої потрібна велика площа вільних земель.
В еволюції техніки обробітку ґрунту спостерігалися революційні зміни: перехід від
розпушування ґрунту до підрізання, переміщення й обертання шару, для чого були необхідні
принципово нові знаряддя, які б дозволяли це зробити.
Теоретично за сезон плугом можливо було обробити ділянку до 8 га. Відповідно
врожайність коливалася в залежності від якості ґрунтів і кліматичних чинників, але в цілому
становила на чорноземах 10 центнерів з гектара. Таким чином, загальний обсяг виробництва
хліба на родину міг збільшуватися до 8 т, що вдвічі перевищувало потребу у споживанні й
насіннєвому фонді.
Першим комерційно успішним плугом з використанням залізних частин слід вважати
Роттердамський плуг, розроблений Джозефом Фольямбе в 1730 році в Роттердамі, Англія.
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Він був міцним, легким і створеним за математичними розрахунками шотландського
конструктора Джеймса Смола. Плуг дозволяв зрізати, піднімати та перевертати шар землі.
Сталеві плуги зʼявилися за часів промислової революції. Вони були легші і міцніші за
ті, що виготовлялися із заліза чи дерева. Перший повністю сталевий плуг винайшов
американський коваль Джон Дір у 1830-х роках. На той час дишло, що кріпилося до упряжі
тварин, було пристосовано так, що колесо передньої частини плуга котилося землею. Перші
сталеві плуги керувалися пішою людиною. Керуючий йшов за плугом, тримаючись за дві
рукоятки, і регулював напрямок і глибину борозни. Він також часто керував рухом тварин,
що тягли плуг. Пізніше зʼявилися плуги, де керуючий уже сидів на спеціальному сидінні на
колесах, а плуг мав кілька лемешів.
Більш проста система, створена пізніше, використовує увігнутий диск (або два),
встановлений під великим кутом до напрямку руху. Увігнута поверхня утримує диск у землі,
якщо під нього не потрапляє щось тверде. Коли плуг натикається на корінь дерева чи камінь,
леміш плуга підстрибує, що дозволяло уникнути поломки плуга і продовжити оранку.
Традиційні плуги можуть перевертати землю тільки в одному напрямку, що вказується
відвалом лемеша. Внаслідок дії плуга утворюються гребені ораної землі між борознами,
схожі на грядки. Цей ефект спостерігається і на деяких полях, що оброблялися в давні часи.
Підсумовуючи сказане ми бачимо, що давні знаряддя обробітку землі, давали змогу
розпушити грунт на невелику глибину (5-15см). Деревʼяні плуги, які були замінені на
металеві могли робити розпушування на глибину (10-25см), а застосування моторизованої
техніки доводить ці величини до (30-50см). Проте зважаючи на нові дослідження
агротехнічної науки можна прийти до висновку що глибоке розпушування з обертанням
пласта поступово буде замінено на безвідвальне розпушування глибиною (5-10см). Таким
чином можна стверджувати, що сучасна цивілізація може повернутися до тих старовинних
агротехнічних заходів, які використовували наші предки, проте із застосуванням новітньої
техніки.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИФРОВОЇ ТА
КЛАСИЧНОЇ ГРАФІКИ
Вступ. Ілюстрації оточують нас усюди: у соцмережах, у журналах, книжках, в
рекламах, на упаковках продуктів, ми стикаємося з ними щодня. Частина ілюстрацій
сьогодні створюється класичним способом (за допомогою різноманітних художніх технік та
матеріалів), інша частина – цифровим (за допомогою компʼютера та графічних редакторів).
Це дослідження присвячене порівняльній характеристиці цих способів та розкриває їх
переваги і недоліки.
Ілюстрація народилася тоді, коли зʼявилася перша книга.
Слово “ілюстрація” походить від латинського illustratio – живий опис, освітлення,
наочне зображення. Цей термін сьогодні означає зображення, що супроводжує текст (до
прикладу у книгах, газетах, в оголошеннях) з метою полегшити для читача візуалізацію
змісту. До ілюстрацій також відносять схеми, діаграми, графіки та технічні малюнки [1].
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Існує три основних функції ілюстрації; емоційно-психологічне навантаження,
естетичність, інформативність. Емоційно-психологічне навантаження є основою в
художньому творі. Читач отримує емоції не тільки з тексту, а й від зображення, яке
супроводжує його. Щодо естетичної функції, ілюстрація повинна вписуватися в композицію
всього видання. Картинка повинна існувати в злагоді з текстом і не конфліктувати з ним
візуально. Остання функція це інформативність. Ілюстрація мусить бути доступною і
зрозумілою для читача. Зображення не тільки здатне пояснити текстове наповнення книги, а
доповнити його і навіть розширити.
А тепер згадаємо, кого називають ілюстраторами. Ілюстратор – це художник, який
надаючи зображення розкриває, доповнює текст, та наочно пояснює його зміст. Він створює
опорні зображення, які дозволяють читачу краще заглибитися у текст, та дають змогу
візуалізувати оживити персонажів та сцени, що відбуваються у творах.
Найстаріші ілюстрації супроводжують тексти папірусних сувоїв Стародавнього
Єгипту. У середньовічних рукописних книгах ілюстрація виконувалися в техніці
мініатюрного живопису. А в процесі розвитку рукописної книги мініатюра стала вишуканим
по техніці самостійним видом мистецтва. Як приклад, Пересопницьке Євангеліє. Складні
ілюстровані книги часто виконувались декількома майстрами роками або навіть
десятиліттями (наприклад Розкішний часослов герцога Беррійського братів Лімбургів). У
звʼязку з винаходом друкарства в арсенал ілюстратора входить гравіювання. Ілюстрації
відрізнялися лаконізмом узагальнених контурів і нерідко фарбувались від руки.
В епоху Відродження ілюстрація все частіше стає рівнозначною по відношенню до
тексту, займаючи у книзі однакове з ним місце. В цей період зʼявляється перша жінка
ілюстратор, флорентійка Павціла Неллі. З кінця XVI століття ілюстратори працюють
переважно з технікою гравірування на міді, адже дошки з заліза швидко псуються.
Складність цієї техніки, великі формати зображень, на яких окремо від набору друкувалися
ілюстрації та потім вклеювалися у книгу, обумовили повний відрив ілюстрації від тексту в
багатьох виданнях XVII століття. Саме в цей період публікувались ілюстрації повністю без
тексту.
В середині XVII століття вперше зʼявляються дитячі ілюстрації (в Англії, потім у
Франції і Німеччині).Згодом зʼявляється політична карикатура. Першим ілюстратором цієї
царини став англійський художник Вільям Гоґарт зі своєю «бульбашкою Південних морів»
про крах фондового ринку у 1720 році. Він же ж створював гостросатиричні розповідні серії,
текст до яких писався іншими авторами після створення зображень.
Для XIX століття характерні як закінчені ілюстрації — композиції на окремих
аркушах, так і швидкі нариси у тексті. Прикладом може слугувати «Ліс за межами світу»
ілюстрований Едвардом Джонсоном. Зʼявляється перша масова вітальна листівка за ескізом
ілюстрації Джона Колкотта Горслі. Поштівка одразу набула слави скандальної, оскільки
зображувала малу дитину, яка пила вино. Однак попри все ідея припала до душі споживачам.
Було надруковано партію карток, що складалась з 2050 примірників.
Індивідуальна інтерпретація художником літературного тексту набуває у XX столітті
все більшого значення; ілюстрація часто стає його вільним асоціативним акомпанементом. З
розвитком кіномистецва потреба у ілюстраторах зростає у новій галузі — мультиплікації.
Трохи пізніше зʼявляються комікси. У XXI столітті компʼютери кардинально змінили галузь,
і сьогодні багато ілюстраторів та мультиплікаторів створюють цифрові ілюстрації за
допомогою різних програм, таких як Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw, Affinity
Designer та інших [1].
Класична ілюстрація
У сучасних умовах існує безліч традиційних способів створення ілюстрацій,
використовуються як і старовинні техніки (мініатюрний живопис, гравюра, рисунок), так і
нові, і навіть авторські. Усе залежить від стилю художника, від його уподобань, та від
ефекту, якого він прагне досягти.
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Значною перевагою класичної ілюстрації є живописність робіт, вони мають свій шарм
і, можна сказати, “душу”. Видно текстуру матеріалів, які використовуються, а незначні
недосконалості, які виникають в процесі роботи з традиційними матеріалами, лише додають
атмосферності цим роботам.
Ще одним плюсом такого способу створення рисунку є різноманіття технік, які можна
застосовувати у роботі. Починаючи з кулькових ручок, лайнерів та фарб, і закінчуючи
ліногравюрою. Кожна техніка допомагає добитися того чи іншого результату, та теж має
вплив на сприйняття читача. Акварельні і пастельні ілюстрації дають відчуття легкості та
невимушеності, а от за допомогою лайнерів чи різних видів гравюри можна погратися з
дрібними деталями та різними видами штриховок.
Проте є і зворотна сторона медалі. Ілюстрації, створені на папері доводиться
сканувати, для того щоб можна було створити більше, ніж один екземпляр. Це часто впливає
на якість зображення, не до кінця передає колір, деякі кольори погано розпізнаються на
сканері, а дрібні деталі часом зливаються у суцільні чорні плями.
Також на таких сканах часто видно недоліки паперу, звідкилясь беруться незначні
тріщинки, заломи, зернинки, які були непомітними на оригіналі. Ілюстрації доводиться
допрацьовувати в графічних редакторах, щоб повернути їм первозданний вигляд, а це
додаткова робота. Крім того, під час друку продукції зображення знову видозмінюється,
оскільки неможливо передбачити усі нюанси роздруку. Ці, здавалося б, дрібниці насправді
дуже сильно можуть повпливати на якість роботи і кінцевий результат.
Приклади класичної ілюстрації [2; 3]

Цифрова ілюстрація
Цей вид ілюстрації зʼявився зовсім нещодавно. Компʼютерна графіка все набирає
обертів, створюються нові графічні редактори, інструментарії, які дозволяють
експериментувати зі стилем та напрямками ілюстрацій.
Існує хибна думка, що компʼютерна ілюстрація не є повноцінною. Багато хто вважає,
ніби компʼютер усе робить замість художника, і що це набагато легше, ніж малювати на
папері. Насправді все зовсім не так. Компʼютер чи планшет — це лише інструмент, і якщо
людина не має навіть базових знань з кольорознавства, композиції, рисунку та живопису, та
не може зробити ілюстрацію на папері — їй це не вдасться і за допомогою графічних
редакторів. Стверджувати, що такий спосіб створення зображення не є мистецтвом, і що
програма робить усе сама — це те саме, що казати живописцю, що фарби і пензлики роблять
усе замість нього.
Робота з графічними редакторами спрощує життя. Є дуже багато функцій, які сильно
допомагають при роботі над ілюстраціями. Наприклад функція “відмінити”: якщо малювати
у програмі — запросто можна скасувати кілька останніх кроків, коли зробив помилку. А от
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при роботі з класичними матеріалами цього вже не зробиш. Звісно, є гумка чи лезо, які
допоможуть покращити ситуацію, але зазвичай це буде помітно на закінченій роботі. В
процесі роботу можна масштабувати, обертати, віддзеркалювати, переводити у ч/б режим.
Це дозволяє пропрацьовувати найдрібніші деталі, глянути на роботу в цілому не встаючи з
робочого місця, побачити усі композиційні недоліки, оцінити контрастність тональних плям
та гармонійність їх вирішення. Існує безліч інших корисних функцій, які дозволяють порізному трансформувати зображення, змінювати кольори на готовій роботі з лічені секунди,
редагувати контраст, експозицію, та безліч інших характеристик.
Раніше графічні редактори давали доволі плоске та “штучне” зображення, яке
здавалося “пластиковим”, неживим. Але сьогодні програми мають стільки різних пензлів, які
імітують ледь не кожен відомий матеріал, відтворюючи текстуру, змішування кольорів, і
навіть розмивання, як при роботі зі звичайною аквареллю. Дивлячись на деякі роботи,
складно зрозуміти були вони створені на компʼютері чи від руки.
І наостанок, одна з найкращих функцій — це шари. З ними робота стає врази легшою і
приємнішою. Для кожного кольору, деталі, чи елементу можна створити окремий шар, і
якщо щось іде не так — його можна просто видалити або видозмінити, при цьому не
впливаючи на решту роботи. Великим мінусом при цьому є плутанина, оскільки іноді під час
роботи кількість шарів може перевалити за сотню, і знайти потрібний (особливо якщо не
звик їх підписувати) буває ой як непросто. А ще часто трапляється ситуація знайома усім,
хто хоч раз малював за компʼютером: коли на зображенні є якась незрозуміла цятка чи
штрих, які були залишені випадково, і невідомо, коли їх було залишено. І необхідно
перевірити кожен шар із сотні, щоб зрозуміти, на якому з них ця крапочка, і нарешті її
стерти. На щастя, деякі редактори додали інструмент, що дозволяє розпізнавати на якому з
шарів знаходиться той чи інший елемент. Ще одним недоліком є те, що можна пропрацювати
годину і більше, а потім помітити, що ти малюєш не на тому шарі. З такої ситуації вихід
знайти складніше.
Останнім плюсом компʼютерної графіки є те, що готове зображення не потрібно
фотографувати чи сканувати, адже воно і так в цифровому варіанті. Крім того, більшість
графічних редакторів дозволяють зберегти картинку у безлічі форматів, тому не думаю, що
буде складно знайти той, який потрібен. Але от непередбачуваність друку однаково
залишається.
Приклади цифрової ілюстрації [2; 4]
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Висновки у вигляді таблиці:
Класична ілюстрація Цифрова ілюстрація
Позитивні риси
Фактурність матеріалів

+

–

Різноманіття технік

+

+

Функції відміни, трансформації, і т.д.

–

+

Робота з шарами

–

+

Необхідність сканування

+

–

Непередбачуваність друку

+

+

Негативні риси

Кожен зі способів має свої переваги і недоліки, і стверджувати, що один із них
правильний — це не вихід. Обидва види ілюстрації мають право на існування, і навіть
більше: їх спокійно можна поєднувати та добиватися якихось нових ефектів від роботи.
Кожен обирає той спосіб, який йому більше подобається, а хтось і не обирає, і працює у
різних техніках, варто спробувати перед тим, як когось засуджувати за його вибір. І стилус, і
пензлик це лише інструмент, який дозволяє митцям залишатися собою, і виражати себе тією
“мовою”, якою йому зручно. Тому потрібно експериментувати, шукати себе, та не
зупинятися на одному місці.
Список використаних джерел:
1. Онлайн-енциклопедія Wikipedia;
2. Social media service Pinterest;
3. Ілюстрація п. Оксани Мазур;
4. Social media service Artstation.
Цундер О.М. – студентка гр. Д-41 ННІ ДКТД
Науковий керівник – докторант Ямаш Ю.В.
Львівська національна академія мистецтв, м. Львів

SMM ДЛЯ ДИЗАЙНЕРА: МЕТОДИКА І АУДИТОРІЯ
Вступ. В сучасному світі роль дизайну набуває важливого значення, відбувається
підвищення статусу професії і , між тим, більш жорсткою стає конкуренція в цій галузі. В
такій ситуації постає тенденція коли користувачі дизайн-послуг надають перевагу
спеціалістам, які активно ведуть свої соціальні мережі. Не виходячи з офісу будь-який
замовник легко може відшукати потрібну інформацію на сторінках інстаграм чи фейсбуку,
без тривалих витрат і багатогодинних пошуків потрібного профілю в інтернеті.
Соцмережі давно вийшли за рамки просто розваг. На сьогоднішній день соцмережі
стали найпоширенішим засобом отримання прибутку; неймовірно актуальними і
затребуваними є такі професії, як SMM спеціаліст чи контент-мейкер. Наше дослідження
спрямоване на те, щоб допомогти фахівцям у сфері дизайну розібратись з можливостями
інтернет ресурсів та з подальшою швидкою реалізацією власних дизайнерських ідей та
дизайнерської продукції.
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Виклад основного матеріалу. Термінологія. Абревіатура SMM розшифровується як
Social media marketing (маркетинг у соцмережах). СММщики — це маркетологи, які вчать як
правильно продавати свої послуги користуючись Instagram. Ці люди допомагають зробити
гарний візуал (загальний вигляд сторінки), написати пости (текстову частину), розробити
графік історій (формат публікації, яка відображається аудиторії лише протягом 24 годин),
гарно оформити “обрані” (перелік збережених історій, які відображаються поверх постів), а
також налаштовують рекламу під вашу аудиторію, допомагають зробити так, щоб кількість
підписників росла органічно, та щоб це були люди, які дійсно зацікавлені у ваших послугах.
Обовʼязки контент-мейкера дуже схожі на те, що робить СММщик. Дана професія є
більш вузько спеціалізованою. Ці люди займаються наповненням профілю: проводять
фотосесії для оформлення візуальної частини, історій та вибраного, пишуть тексти постів та
розплановують що і в якому порядку варто публікувати. Щодо налаштувань реклами та
таргету (цільової аудиторії) — самостійно розібратися складно. Наповнення змісту
покладається на дизайнера. Для здійснення цього слід відповісти на питання.
Навіщо це дизайнеру? В першу чергу для того, щоб йти в ногу з часом. Ще однією
причиною є те, що у соцмережах можна знайти клієнтів навіть без покупки реклами, а
співпрацюючи з іншими дизайнерами, чи беручи участь у різноманітних творчих
“челенджах”, тобто викликах. Одним із таких масових челенджів є Inktober (від слів ink —
чорнило та october — жовтень). Суть виклику у тому, що 1 жовтня на офіційній сторінці
даного конкурсу викладають 31 слово (по одному на кожен день жовтня). Художники
повинні щодня малювати щось, в ідеалі тушшю або лайнерами, що відповідає слову
навпроти дати, та викладати це в Instagram із хештегом #inktober. Відповідно інші художники
та користувачі, які цікавляться цим конкурсом переходять за цим хештегом, ставлять
вподобання на роботи, які їм найбільше сподобалися та підписуються на тих, чиї роботи їм
запали в душу. Переможця ніхто не визначає, проте усі учасники отримують масу
позитивних емоцій, а також розвивають свої художні навички і знаходять аудиторію, яка
зацікавлена у їхній роботі.
Наступною причиною для того, щоб завести сторінку в інстаграмі, є портфоліо.
Достатньо створити робочу сторінку і постійно поповнювати її новими роботами без
особливих зусиль. Соцмережі дозволяють не просто викладати картинку чи відео, а й додати
до них допис, у якому можна розкрити що це за робота, як вона створювалася, та її
передісторію. Концепція сторітелінгу дуже подобається користувачам. Людям поступово
набридає просто гарна картинка, їм хочеться зазирнути за завісу, глянути хто її створював, з
якими негараздами він чи вона зіштовхується в процесі роботи, як художник їх вирішує.
Соцмережі — це ідеальний спосіб, щоб цим поділитися. З усього вище перерахованого
випливає наступне питання.
Як зробити це гарно? Як сподобатися користувачам? Тут знадобляться знання
композиції та кольорознавства, які студенти-дизайнери отримують під час навчання на
дизайнерських та художніх відділеннях навчальних закладів. Гармонійно скомпонований
профіль в обмеженій кольоровій гамі завжди виглядатиме більш виграшно. Викладати
просто роботи у вигляді галереї — це, зазвичай, занадто нудно. Профіль виглядатиме
набагато краще, якщо чергувати свої твори з особистими фото та світлинами процесу роботи.
Також варто доповнювати дописи змістовним, але не надто довгим текстом. Краще наперед
складати план публікацій. Не обовʼязково писати великі дописи під кожним постом, але хоча
б раз на тиждень варто розповідати своїм підписникам щось цікаве.
Формат історій та вибраного теж не варто ігнорувати. У вибраних, зазвичай, буде
доречним вказати прайс, викладати якісь живі фрагменти з процесу роботи, також в такому
форматі переважно публікують відгуки, а ще актуально буде закріпити найчастіше задавані
питання і відповіді на них. Виходити на звʼязок з підписниками в історіях теж важливо, в
ідеалі це потрібно робити щодня: розповідати про себе, про свої уподобання поза роботою,
про речі, які надихають, залучати підписників в процес створення робіт. Користувачам
подобається відчувати себе частиною цієї магії.
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Не варто також забувати про нік (себто псевдонім). Можна використати своє імʼя та
прізвище, можна вигадати щось нове. Бажано придумати короткий і нескладний псевдонім,
без зайвих символів типу “_” чи “.”. Їх складно запамʼятовувати та згодом відтворювати,
коли намагаєшся знайти автора.
Звісно, складно поєднувати усе це в одному профілі. Іноді художник працює у
абсолютно різних стилях, і дуже тяжко вести профіль в одній кольоровій гамі, або митець
хоче зберігати анонімність, і не планує викладати особисті фото. Варто спробувати кілька
прийомів, щоб зрозуміти, що саме подобається вашим підписникам та отримує найбільше
відгуків від аудиторії, а потім комбінувати їх.

Приклади вдалого візуального оформлення інстаграм-сторінок
Висновок. Соцмережі як нова реальність мають бути, і є ,корисні в роботі дизайнера
любого профілю (предметного дизайнера, дизайнера середовища, графічного дизайнера,
ландшафтного дизайнера і т і.). Робота з використанням інтернет-ресурсів, правильне і
фахове формування профілю сприяє як позитивному сприйняттю іміджу дизайнера, так і
просуванню його продукції на сучасному ринку.
Молодим спеціалістам інформація про social media marketing буде дуже корисною для
подальшого розвитку свого особистого бренду.
Саранчук М.– ст. гр. Д-61м ННІ ДКТД
Науковий керівник – канд. мистецтвознавства, ст. викл. Прокопчук І.Ю.
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
ХУДОЖНЬО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІТАЛІЙСЬКОГО ФУТУРИЗМУ В
ПРОЕКТУВАННІ МЕБЛІВ
Вступ. Футуризм, одним з найбільш масових авангардних рухів який проявився не
лише в образотворчому мистецтві, але й в архітектурі, дизайні, поезії, музиці, театрі.
Футуристична естетика утверджує образ художника-борця, художника-воїна, художникаагітатора, а пафос боротьби і пропаганди стає одним з головних компонентів у всій програмі
футуристичного руху. На початку саме ідеологія, а не власне естетична проблематика
визначала характер руху. В першому маніфесті футуризму Ф.Т. Марінетті по суті справи
заявляв про створення особливого світовідчуття, що диктував свої закони мистецтву. Він
одним з перших відчув важливі зміни в культурі ХХ століття і зумів «естетизувати» сфери
ідеології, політики, масової свідомості та інформаційних засобів, зробивши їх новими
інструментами для створення авангардного мистецтва.
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Виклад основного матеріалу. В 1910 році живописці Джакомо Балла і Джино Северіні
зустрілися з Марінетті – це була перша фаза футуризму. Боччоні в 1910 році опублікував
маніфест, у якому виражався протест проти мистецтва минулого, відкидалася сухість
академічних робіт на міфологічну тему й засуджувалася сентиментальність салонного
мистецтва
«Динамічний синтез», розроблений Умберто Боччоні, – один з найважливіших відкриттів
футуризму. Рух означає швидкість, а швидкість, як сила, впливає на предмет, що рухається, і
простір, у якому відбувається рух. Відчуття, отримані від тіла, що рухається, залежить від
сприйняття самого тіла й нерухомих речей, що перебувають у навколишньому просторі, які, як
здається спостерігачеві, рухаються з тією же швидкістю в протилежному напрямку. Єдина форма
означає сукупність тіла, що рухається, і простору, у якому відбувається рух.
В маніфесті «Футуристична реконструкція Всесвіту» (1915 р.) Дж. Балла і Ф. Деперо
запропонували свій варіант «пластичного динамізму» – «пластичні комплекси». Саме так
позначили художники тривимірні конструкції, що базувалися на принципах, розроблених у
їхніх живописних творах (рухливі конструкції з дротів та глянсового паперу).
Такий метод побудови форми в просторі Дж. Балла розвиває в проектуванні меблів,
наприклад, для інтерʼєра їдальні будинку Ловенштейн у Дюссельдорфі (1912 р.), які
будувалися на сполученні трикутних і діагональних форм.
З нагоди весілля в 1914 році Дж. Балла створює інтерʼєр для свого будинку в Римі, що
став реалізацією його колористичного принципу в реальному просторі. Він являв собою
яскраві абстрактні форми, які покривали стіни, стелю, килим на підлозі, вази, меблі і все це
перетворювалося в приміщенні у тривимірну футуристичну «картину», зливаючись в одне
ціле з полотнами, що були рясно розвішані по стінах. Калейдоскопічний ефект від барвистих
форм, що розбігаються, динамізували простір, дезорієнтуючи у ньому глядача, і створювали
напружену атмосферу, що цілком відповідало футуристичній грі.
Абстрактні форми Дж. Балла більше прикрашали, ніж конструювали простір. Вони
виходили від стилістики ар-нуво і пластичної техніки постімпресіоністів, а ніж з кубізму.
Форми комодів, узголівʼя ліжка і шафи, покриті орнаментом з геометричних ліній були
обʼєднані єдиним ритмом. Вони нагадують інтерʼєри Анрі Ван де Вельде, який зробив
плавні, вигнуті лінії модерну доцільними, а орнамент – філософією і відсилають нас своєю
витонченою стилізацією прямокутних і діагональних форм до меблевих взірців Чарльза
Ренні Макінтоша.
Між 1914 і 1921 роками Дж. Балла експериментував з предметами інтерʼєру,
покриваючи їх вібруючим сполученням фарби, особливо жовтого та зеленого кольору,
наприклад, меблі для будинку Брагалья у Римі, 1921 року [1, С. 38 ].
В 1920-х роках футуристи прагнули надати руху масового характеру, впровадити
його в повсякденне життя. Вони почали розробляти нову машинну естетику («Маніфест
футуристичного механічного мистецтва» 1922 року) [2]. Світ техніки, як сила, яка
організовує і структурує реальність прийшла на зміну колишнім «діонісійським»
концепціям. Звідси відчуття художніх можливостей прямої лінії, чітких обʼємів твердих
поверхонь, що свідчить про звʼязок з раціоналістичними тенденціями того часу (від групи
«Де Cтиль» до конструктивізму і пуризму) [3, С. 218].
У проектуванні футуристичних меблів виникло два напрямки: фантазійний і
функціональний. Першу тенденцію представляли роботи Дж. Балла та Ф. Деперо, Тато і
Марки. Вони вважали, що предмети інтерʼєру повинні бути яскравими, розкішними та
різнобарвними. Це зближувало їх із стилістикою карнавалу і комедії дель арте. «Меблі не
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можуть більше залишатися смутними і похмурими, вкриті позолоттю й шляхетним деревом,
як у саркофазі» [4, С. 93].
Футуристи проголосили нову епоху виразних і цікавих меблів. Наприклад, крісло з
конусоподібних і хвилеподібних обʼємів Ф. Деперо 1926 року, софа П. Шаро 1925 р. з
величезними завитками по боках і вигнутою спинкою, ширми та абажури для ламп Дж.
Балла 1918-1926 рр., торшери розписані звучними фарбами й вібруючими знаками, все це, на
думку М. Фажоло Дель Арко, було предтечею експериментів поп-арту [1, С. 37].
Художники другої хвилі футуризму Енрікі Прамполіні, Іво Паннаджі, Філья,
відштовхуючись від принципів Баугаузу, розвивали функціональний підхід у проектуванні
меблів. Але це не означало створення чітко раціональних обʼєктів, підпорядкування форми
конструктивним законам (як у конструктивізмі і Баугаузі). Італійський функціоналізм являв
собою сплав різних художніх напрямів; його чітко організована форма завжди буде
поставлена у який-небудь стилістичний контекст.
Дизайнер Філлья проектував меблі, пофарбовані в чорний колір з вкрапленнями
червоного, що підкреслювало форму, і називав їх «просторовими модулями». Такий підхід у
використанні кольору трансформував поверхню матеріалу, підкоряючи його собі. Меблі
Філлья можна порівняти з розфарбованою скульптурою М. Рссо «Співак джазу» 1933 р., у
яких колір акцентував деталі і підкреслював геометричні обʼєми, наприклад, стільці, стіл,
етажерка і комод 1933 року.
У роботах Е. Прамполіні, навпаки, співвідношення обʼємів підкреслювало
конструкцію меблів. В 1925-1926 роках він створив меблі для власного будинку, які своїм
виглядом нагадують художні пошуки голландських неопластицистів, і особливо Г. Рітфелда.
Висновки. Рух футуризму в унісон з його фундаментальною метою здійснити
культурне відновлення всіх галузей життя й мистецтва – охопило і дизайн меблів.
Проектування меблів мало велике практичне значення для художньої реалізації футуристів.
Меблі раннього футуризму зберігали всі ознаки унікальних творів мистецтва, оскільки
художники не піклувалися про їх промислове, серійне виробництво. Ці меблі найбільш
близькі по формотворенню до художньої концепції футуристів, тут використовуються ті ж
принципи, що й в образотворчому мистецтві футуризму: пластичний динамізм, накладання
різних планів, площин, зміщення форм і кольорів.

1.
2.

3.
4.
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ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ
Мобільні додатки – це програмне забезпечення для мобільних пристроїв. Їхні
можливості частково залежать від можливостей, закладених розробником додатків, частково
від можливостей мобільних пристроїв. Через мобільні додатки користувачі замовляють
товари та послуги, дізнаються новини, знаходять найшвидший та найзручніший шлях до
місця, вирішують проблеми та отримують задоволення. Мобільні програми допомогли
змінити роботу, особисте життя, якість тих чи інших послуг, а також спілкування мільярдів
людей у світі. Багато вчених стверджують, що кількість людей, які користуються
мобільними додатками, все більше зростатиме. По-перше, смартфони забезпечують
мобільність, що важливо для користувача. По-друге, зручність у використанні. По-третє,
постійно зʼявляються нові моделі, основу яких лежать мобільні технології.
Мета. Загальний аналіз принципів проектування дизайну інтерфейсів мобільних
додатків.
На етапі дизайн-проектування графічного інтерфейсу мобільного додатка, було
визначено головну мету — зуміти в зрозумілій формі розповісти користувачеві спосіб
кращого контакту з ним. За наявності мобільних продуктів це відбувається за допомогою
візуальних комунікацій – дані обʼєкти були зафіксовані на мобільному екрані пристрою, з
якого відбувається оцінка отриманої інформації. [1]
Необхідно зауважити, що проектування дизайну інтерфейсів – це особливе
відгалуження дизайну загалом [1]. Головна мета User interface design (у перекладі з
англійської мови – дизайн інтерфейсу користувача, UI-дизайн) - ілюструвати дії та отриману
інформацію в доступному і ясному вигляді, що показує предмет і завдання, які поставили для
себе розробники. Головною рисою та труднощами проектування інтерфейсу виявляється те,
що потрібно пояснити інформацію витончено та красиво, але візуальні ефекти не можуть
спростовувати зручному каркасу програми та відволікати користувача під час роботи з цим
продуктом. UI-дизайн — нова галузь дизайну, що активно формується. Вона йде пліч-о-пліч
з графічним, і промисловим дизайном, визначаючи для себе напрямки і тренди звідти, а
також регулюючи завдання взаємодії користувача з обʼєктом.
Дизайн інтерфейсу особливо залежить від того, як використовують носії програми.
Відповідно, слід розуміти, як найбільш ергономічно керувати простором екрану, враховувати
площу зіткнення пальця з екраном і багато іншого. Крім технічних аспектів є популярні
напрями, яких слід дотримуватися для того, щоб додаток виглядав сучасним та актуальним.
В даний період найбільш головним трендом є формування уніфікованого
користувальницького простору на всіх платформах, пристроях, незалежно від їх обсягу та
діагоналі екрану [2].
Також важливим є усвідомленість цільової аудиторії даного додатку. Наприклад, коли
потрібно зробити продукт для конкретної групи користувачів. Добре, коли ви чітко уявляєте
свою цільову аудиторію. Дуже добре, якщо це справді гомогенна група. А якщо вам потрібно
зробити продукт, яким користуватимуться різні групи користувачів? І у кожної з них свої
потреби, проблеми та очікування від продукту.
Без використання якісної методології цього не досягти. Ефективна структура додатку
для кількох груп користувачів може бути створена лише на підставі глибокого аналізу їхніх
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потреб та життєвих ситуацій. Практичне застосування якісної методології тут майже не
відрізняється від ситуацій, розглянутих вище: дослідники так само використовують інтервʼю
для вивчення потреб користувачів. На стадії розробки дизайну дослідження необхідно
враховувати усі групи користувачів ІТ-продукту.
Якісна методологія допомагає вирішити основні проблеми IT-продуктів (в даному
випадку мобільних додатків), що розробляються для кількох груп користувачів: надто
громіздку структуру, надлишок інформації та складну навігацію. Послідовний аналіз потреб,
проблем та очікувань кожної групи користувачів дозволяє створити зручну структуру з
урахуванням реальних життєвих ситуацій [3].
У деяких випадках можна визначити групи користувачів на стадії розробки дизайну.
Завдання дослідників – послідовно вивчити потреби та проблеми кожної групи користувачів.
Існують ситуації, коли чітко визначити групи користувачів на стадії розробки дизайну
дослідження неможливо. І тут склад і показники груп уточнюються вже на стадії обробки
даних. [3]
Основними методами у цій ситуації стають інтервʼю та спостереження. Причина в
тому, що культурні особливості досить важко ідентифікувати: тут необхідно слухати і
спостерігати. До професіоналізму дослідників предʼявляються підвищені вимоги. Це дуже
складні проекти – команда має побачити та зрозуміти культурні особливості, зафіксувати їх
та донести до розробників, яким потрібно враховувати відповідні фактори під час створення
продуктів. Цікавий приклад якісного дослідження в цій ситуації дає кейс компанії Head:
проектна команда провела досить складне дослідження у стислі терміни. [2] Хоча метод
«дослідницької студії» вимагає дуже напруженої роботи від команди, а його ефективність
залежить від кваліфікації дослідників: зрозуміти навіть малу частину чужої культури – дуже
важке завдання. якісну методологію виявлення культурних особливостей, які можуть
спричинити практику використання продукту. Такі проекти дуже важкі у реалізації:
організація дослідження потребує значних фінансових вкладень, а професійним
компетенціям команди предʼявляються підвищені вимоги. Основними дослідницькими
методами тут є інтервʼю та спостереження, які традиційно використовуються соціальними
дослідниками для розуміння іншої культури.
Висновок. Ми проаналізували основний досвід щодо використання якісних методів
для вирішення UX-завдань. Аналіз кейсів показав, що є шість життєвих ситуацій, коли
застосовується якісна методологія.
1. Розробка спільної платформи для кількох груп користувачів
2. Розробка ІТ-продукту для конкретної групи користувачів
3. Розробка професійного интерфейса
4. Перехід на мобільну платформу
5. Вихід із IT-продуктів на новий локальний рынок
6. Розробка нового сервісу.
Застосування якісних методів у кожній ситуації має свою специфіку: різні комбінації
методів, різна складність організації дослідження, різні цілі та результати. Основна причина
використання якісних методів проектними командами – це їхній потенціал у отриманні
даних про: потреби, поведінку, страхи і проблеми однієї або декількох груп користувачів;
життєві ситуації та середовище використання; повсякденність та рутинні дії; культурні
особливості.
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СОЦІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЄКТНИХ СИТУАЦІЙ В
ДИЗАЙНІ
Жоден дизайн-проект не повинен розпочинатися без попереднього, всебічного аналізу
максимально повного та достовірного обсягу інформації. Аналіз інформації дозволяє
отримати нові специфічні знання, необхідні прийняття правильного рішення про доцільність
реалізації цього проекту. Інакше кажучи, результати аналізу визначають долю проекту.
Інформація про проблеми, про ресурси та можливості їх використання, про технології,
їх вартість та ефективність визначає концепцію проекту, мету, методи, засоби та технології
проектування. Більше того, саме інформація генерує привабливість проектів.
Мета роботи – представити в узагальненому та систематизованому вигляді теоретичні
та практичні відомості, необхідні для організації та проведення передпроектного
дослідження, показати можливості застосування соціологічних досліджень в освітньому
процесі, у діяльності закладів культури. Одним з центральних завдань є максимально
наблизити теоретичний матеріал до запитів практики, конкретного передпроектного
дослідження.
Представлено технологію передпроектних досліджень, що включає цілі, завдання,
етапи, перелік базових процедур. Технологія дозволяє виявити проблеми, які можна
вирішити у вигляді реалізації соціально-культурних проектів, оцінити різноякісні ресурси,
зокрема, ті, які, зазвичай, не враховуються у процесі розробки проектів, але є значущими.
Пропонований підхід дозволяє висувати деяку кількість проектних ідей, які, за певних
умов, можуть бути реалізовані в проектах різного ступеня складності та масштабу, у
короткостроковій та середньостроковій перспективі на конкретній території.
Методи дослідження проектних ситуацій включають такі методи:
1.Формулювання завдань. Мета: охарактеризувати зовнішні умови, яким має
відповідати проектований виріб. Кінцевою метою є забезпечення відповідності виробу всім
цим умовам.
2. Пошук інформації (літератури). Мета: знайти опубліковану інформацію, корисну
для майбутніх проектних рішень, яку можна отримати своєчасно і без зайвих витрат. Даний
метод застосовується до будь-якого пошуку інформації.
3. Виявлення візуальних невідповідностей. Мета: визначити напрями пошуку шляхів
удосконалення художньо-конструкторського рішення. Візуальні невідповідності є
відправною точкою для вивчення конструкції. Сприйнятливість до візуальних
невідповідностей швидко підвищується з набуттям практичних навичок і найбільше
виявляється у практикуючих дизайнерів. Метод може застосовуватися під час модернізації
будь-якого виробу, конструкція якого не змінюється протягом тривалого часу.
208

4. Інтервʼювання (опитування) споживачів. Мета: зібрати інформацію, відому лише
споживачам цього виробу. Даний метод особливо корисний при розподілі та перерозподілі
функцій окремих компонентів у системах "людина-машина".
5. Анкетне опитування. Мета: зібрати корисну інформацію серед великої групи
населення. Анкетне опитування часто буває єдино прийнятним методом збору практичної
інформації, розкиданої серед великої групи населення. Проте, більшого значення анкетне
опитування має для перевірки правильності висновків, ніж пошуку нових напрямів у
проектуванні.
6. Вивчення поведінки споживачів. Мета: дослідити моделі поведінки потенційних
споживачів нового виробу та передбачити його граничні характеристики. Даний метод
дозволяє більш точно врахувати можливості людини в управлінні виробом.
7. Системні випробування. Мета: визначити дії, які можуть призвести до бажаних змін
складного виробу. Системні випробування найбільш корисні у тому випадку, коли наявні
моделі виробів, що неспроможні врахувати всі важливі взаємозвʼязки причин і наслідків.
Результати цих випробувань застосовні, проте, лише до досліджуваної ситуації.
Методи застосовується у тих випадках, коли проектувальник не може "охопити",
спираючись на свою памʼять або безпосереднє чутливе сприйняття, місцезнаходження,
фізичний обсяг та тимчасовий масштаб проектної ситуації.
Висновок. Результативність передпроектних досліджень в дизайні та загальний
результат дизайн-проектування багато в чому залежить від методів, які будуть використані
під час його проведення. Вибір та поєднання методів здійснюється керівником проектнодослідницької групи, ініціатором/розробником проекту на основі наявного власного досвіду,
рекомендацій фахівців.
Збір даних та їх аналіз мають на меті заповнити прогалину, що виникає в результаті
нездатності проектувальника визначити на основі власного досвіду або шляхом
безпосереднього вивчення критичні параметри, що характеризують проектований виріб.
Список використаних джерел:
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СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ДИЗАЙНУ
Мета роботи: актуалізувати і окреслити соціально-культурну проблематику дизайндіяльності в умовах розвитку глобальної економіки в контексті реалій України.
Завдання соціального плану, що найчастіше розглядаються в рамках соціокультурного
дизайн-проектування, можна поділити на кілька напрямків: освіта, культура, політика,
охорона здоровʼя. Напрямки, що взялися поєднати працю професійних дизайнерів та
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звичайних городян, а також переосмислити саме явище дизайну та його цінність для
суспільства.
Соціально орієнтований дизайн (social centered design) – це дизайн, який враховує
роль та відповідальність дизайнера у суспільстві та використовує процес проектування для
досягнення соціальних змін, підтримки демократичних ідеалів та підвищення соціальної
стабільності для загального блага. [1]
В сучасному суспільстві на даному етапі розвитку дизайну є підстави говорити про
два різні види дизайну, що, скоріш за все, слідують один за одним: дизайн – як важливий
засіб покращення якостей промислових виробів, підвищення економічної ефективності
виробництва і оптимізації взаємовідносин між виробництвом та використанням його
продуктів (такий дизайн часто називають класичним); дизайн – як загальне (чи тотальне)
проектування предметного середовища, що оточує людину. Загальне проектування включає
в себе комплексне перспективне проектування, яке має забезпечити створення предметних
умов вирішення соціальних, естетичних, побутових та деякою мірою психологічних
проблем, що існують у сучасному суспільстві. [2]
На прикладі організацій, таких як : «Фарбований лис», «Агенти змін», «Пилорама» проводиться аналіз дизайну у культурі, та його вплив на неї. [3],[4],[5]
Також розглядається питання розвитку культури шляхом диджиталізації та
оцифровування надбань культурної спадщини та безпосередній звʼязок цих процесів із
дизайном. [6],[7]
Проведено дослідження впливу дизайну інтерʼєру освітнього закладу на
психоемоційний стан учнів та студентів. Встановлено основні існуючі проблеми організації
внутрішнього простору: фізичний та емоційний дискомфорт, відсутність місць усамітнення,
конфіденційності, зон активних ігор, озеленення та регульованих меблів. Розроблено
рекомендації щодо розробки дизайну приміщень з урахуванням ергономічних показників,
впливу кольорів, особливостей організації особистого простору. Вдало розроблений дизайн
забезпечує якісний процес навчання, позитивний настрій учнів, бажання відвідувати
навчальний заклад та формує здорові особистості. [8]
Для пацієнтів і медичного персоналу новітні розробки будуть найбільш помітні в
нових інструментах для лікування, таких як роботизовані хірургічні столи та роботи
внутрішньолікарняної доставки, які покращують медичні послуги та результати роботи. Інші
зміни не будуть настільки помітними, але можуть зробити ще більший вплив на розвиток
закладів охорони здоровʼя, оскільки керівники медичних закладів та дизайнери все частіше
використовують великі масиви даних та широкі напрацювання для створення більш
розумних та ефективних медичних установ.[9]
Формування еліти професіоналів дизайнерів здатних вирішувати проектні завдання,
які враховують як економічні інтереси підприємств, а й соціальні запити суспільства,
відбувається на початковому освітньому етапі отримання ними проектних компетенцій. На
всіх етапах навчання студенти-дизайнери в рамках курсового та дипломного проектування
вирішують завдання соціокульнурного плану, орієнтовані на конкретні регіональні проблеми
культури, освіти та охорони здоровʼя. Вирішення соціокультурних завдань нашого сучасного
суспільства можна розглянути на прикладах впровадження дизайн-проектів, виконаних
студентами в рамках науково-дослідної та проектної діяльності на кафедрі дизайну.
Політики та партії відомі своєю любовʼю до різних символів, образів, прапорів. Все це
елементи політичного дизайну, який нарівні з іншими інструментами покликаний згуртувати
людей навколо ідеї чи людини. [10],[11],[12]
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Висновок: Ідея соціального дизайну наголошує на відповідальності дизайнера та
підкреслює його винятковий внесок у суспільство. Адже дизайн – далеко не лише естетика
середовища та речей, якими ми користуємось, але й рушій соціальних змін.
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ПЕРЕРОБКА СТАРИХ МЕБЛІВ
Нерідко люди навіть не задумуються, скільки поряд знаходиться дивовижних по красі і
виконанню старих меблів. Залишені в спадок, а чи куплені за копійки старі столи, крісла,
комоди і шафи, стілець чи диван навряд чи впишуться в інтерʼєр сучасної квартири. Вони
стають тягарем і «переїжджають» на смітник, а в кращому випадку – на дачу. А затим,
відносно нескладна переробка здатна повернути раритетам колишній блиск і красу. Всього
кілька вихідних – і такі меблі легко перейдуть з категорії мотлоху в категорію ретро меблів,
додаючи вінтажності квартирі та викликаючи захват у гостей.
Ще зовсім недавно старі меблі цікавили лише знавців, колекціонерів та реставраторів.
Сьогодні ж переробка меблів перетворилась в колосальний за розмахом бізнес, про існування
якого багато хто навіть не здогадується.
Тим не менше, навіть для непрофесійного реставратора переробка меблів своїми
руками є цілком доступним заняттям, якщо стара конструкція зберегла міцність і основні
деталі облицювання та несучих елементів. Можна відновити лакофарбове покриття,
виконати перетяжку і переробку мʼякої оббивки і змінити деревʼяні деталі.
Власне, в більшості випадків все, що знадобиться, це – плівка, що сама клеїться.
шпаклівка, ацетон, фарба та лак, і звісно ж, фантазія і терпіння.
І так, найактуальніше питання – це переробка і відновлення старих деревʼяних меблів –
стільців, шаф, столів та комодів.
Фактично, головна і часто єдина проблема тут – це зняти старе лакове покриття.
Найпростіше видалити старий лак трьома способами:
➢ Хімічним змиванням, найчастіше це – суміш ацетону, спирту та з розчинником 647;
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➢
➢

Зчистити наждачною шкіркою;
Розігріти феном і акуратно зіскоблити гострим ножем, після чого вручну
відшліфувати наждачним папером.

Варто уточнити – кардинальній переробці підлягають лише саме деревʼяні меблі. Меблі
з ДСП як такій реставрації не підлягають, єдиний варіант для них – це обклеєння плівкою.
Окрему увагу варто приділити буфету. Раніше майже у всіх був буфет. Багато зберегли
його, не бажаючи викидати антикварну річ, що додає інтерʼєру певний шарм. Перш ніж
почати роботи по переробці, необхідно оцінити стан, ліквідувати вади. Потім зачищаємо –
видаляємо старе покриття наждачкою чи призначеним для цього інструментом, шліфуємо і
фарбуємо. Важливо не забувати, що перед будь-фарбуванням поверхню обовʼязково
потрібно заґрунтувати.
Зараз в моді світлі тони, але можна надати меблям яскравий відтінок або пофарбувати в
нейтральний колір, нанести малюнок, обклеїти шпалерами, подарунковим папером, плівкою.
Використовуйте нову фурнітуру. Якщо любите і вмієте малювати, нанесіть на дверцята будьяке зображення. Якщо не вистачає терпіння, приклейте наклейки, а поверхню покрийте
прозорим лаком. Якщо буфет деревʼяний, для фарбування краще використовувати лак і
отримаєте унікальну річ, що прослужить ще довщий час.
Думаю, варто детальніше зупинитись на такому популярному і простому варіанті, як
обклеювання меблів плівкою. Найчастіше це робиться якщо меблі мають непідходящий
колір, царапини чи просто зроблені з ДСП. В більшості випадків плівкою обклеюють
тумбочки або шафи.
Отже, спочатку меблевий виріб необхідно оглянути, що допоможе виявити тріщини,
вади, інші видимі чи маловидимі дефекти. Їх необхідно усунути за допомогою піни і
грунтовки. Потім потрібно витерти пил і забруднення. Далі меблі розбираються на частини,
кожну необхідно зачистити наждачним папером. Наступним кроком стане шпаклівка
пошкоджених місць, після чого вони повинні повністю висохнути. І знову необхідно всі
поверхні зашліфувати, обробити ацетоном, дати всім деталям висохнути, а потім обклеїти
плівкою. Її розмір повинен бути на 3-5 сантиметрів більше, ніж площа стільниці.
Приклеювати необхідно ретельно, усуваючи зморшкуватість на плівці і бульбашки повітря
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під нею, як це робиться при поклейці шпалерів. На останньому етапі, уже за бажанням,
проводиться ремонт і реставрація прикрас та декоративних елементів чи заміна фурнітури.

Отже, підсумовуючи, можна сказати, що переробка меблів – це простіше, ніж здається
на перший погляд, при цьому кінцевий результат точно буде вартий затрачених зусиль. Та і
меблі, отримавши фактично друге життя послужать ще довго, прикрашаючи квартиру та
радуючи погляд своєю оригінальністю і неповторністю.
Список використаних джерел:
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ВЕЛИКЕ ЛІЖКО ВЕЄРА, 17 СТ., БАРОККО, ЛОНДОН
Історія про те, як людина намагалась зробити свій відпочинковий простір більш
затишним та комфортним проникає своїми коренями глибоко в дрвність. Звісно, вся
варіативність дизайнерських рішень в ті часи була доступна лиш багатим шарам суспільства.
Найбільш очевиднее - мʼяка та тепла перина, великий масштаб для вільного вибору пози –
дуже скоро стали базовими вимогами, тож з часом увага ринку зосередилась і на другорядних
речах, таких як декоративність.
Одним з найбільш ефектних і успішних прийомів свого часу є балдахін.
Балдахін(італійською перекладається як «шовкова тканина з Багдада») це ошатний навіс над
троном, парадним ложем. Перші балдахіни виготовляли з тканини, пізніше також з каменю,
дерева і металу. Геніальність даного виробу полягає в тому, що він поєднує в собі
декоративність — розкішний багатошаровий вигляд і функіональність: в палацах було досить
прохолодно, самі покої були дуже просторі і з високими стелями, а щільніа завіса балдахіна
створювала обмежений простір, всередині якого утримувалось тепло. В свій час балдахін
завоював любов самих європейських монархів, завдяки чому став традиційним елементом
королівських покоїв на довгі століття. Французькі королі 16-17 ст. особливо любили
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похизуватись розкішшю своїх ложе і приймали своїх відвідувачів безпосередньо в спальні,
лежачи. Ось так ліжко стало місцем для важливих переговорів. Зображення балдахіна в
живописі і скульптурі «освітлює», захищає. У традиційному мистецтві Китаю символізує
«щасливу долю», заступництво, владу. З XII століття в західно-європейському романському, а
потім і в готичному мистецтві під впливом арабського Сходу зʼявляються камʼяні балдахіни. І
раз ми вже згадали Арабський Схід, варто згадати розкішні переносні трони, окутані
білосніжними балахінами, що рятували від пекучого сонця вельможу всередині. Традиційно
вони неспішно розтинали простори пустелі у супроводі своїх незмінних супутників –
верблюжих караванів слуг.
Одне з найвідоміших ліжок з балдахіном є Велике ліжко Веєра. Його часто згадували в
англійській літературі: Вільям Шекспір «Дванадцята ніч»: «Навороти стільки нісенітниць,
скільки вміститься на аркуші паперу шириною Веєрського ліжка в Англії»; Чарльз Діккенс
«Гостролист»: «І ось коридорний йде нагору і бачить, що містер Гаррі сидить на величезному
дивані (а диван і так великий був, але в порівнянні з цим крихтою здавалося Велике Веєрське
ліжко)». У 1839 році в Королівському театрі Лондона було поставлено пантоміму «Велике
ліжко Веєра».
Ліжко виготовлене з дуба з двома інкрустованими панелями біля узголівʼя. На них
зображені архітектурні сцени та лебеді, поширені на річці Лі біля м. Уер донині. Голова
розділена вертикально трьома фігурами – двома чоловічими та однією жіночою. Фігури
тримають кошики з фруктами над головами, що є символом родючості. З обох боків від
узголівʼя знаходяться фігури сатирів, які натякають на розпусту та хіть. На даний момент
вважається, що ліжко було створено у 1590-1600 роках столяром Й. Фосбруком з дизайну
Ганса Вредеман де Вріса. Спочатку вона знаходилася в заїжджому дворі "Білий олень" у м.
Веєр. Гості, відпочиваючи на легендарному ліжку, залишали свої ініціали, прізвища, гарні
воскові печатки, які ми можемо бачити на узголівʼї досі.
Відомо, що в ліжках на той час часто використовували тканини, що закривають ліжко з
трьох сторін для теплоти та приватності відпочиваючих. Подібні розшиті тканини могли
коштувати більше, ніж сама конструкція ліжка. У часи створення ліжка могли
використовуватися лляні простирадла та наволочки, вовняні ковдри, а зверху ліжко могло
покриватися декоративним пледом. Історикам наразі невідомо, які тканини спочатку
використовували власники Веєрського ліжка. Тому представлене в Музеї Вікторії та Альберта
ліжко у червоно-жовтих тонах скоріше є реконструкцією у популярних кольорах
єлизаветинської епохи.
Багатьох інтригувала назва «Велике ліжко Уера», змушувало замислитись, як багато
людей могло поміститися на ній. Фантазії доходили до 30 осіб! Розміри ліжка з Музею
Вікторії та Альберта: 3,26 м завширшки; 3,38 м завдовжки; 2,67 м заввишки. Щоб легше
уявити ці числа, наведу середні розміри сучасних ліжок: полуторне ліжко має зазвичай у
ширину – до 1,6 м, двоспальне – до 2м, а американська California King – до 214 см при
середній довжині до 2м.
Висновок:
Можливо першоідейна функція балдахіну не така актуальна на
сьогоднішній день, враховуючи те, що утеплення житла вирішується зараз ефективнішими
способами. Проте, за бурхливий ритм життя в місті і переважно дистанційну роботу ми часто
розплачуємося маленькою площею житла, інколи настільки, що не можемо дозволити собі
розділити робочу зону і зону відпочинку. Рано чи пізно люди починають відчувати
дискомфорт від цього і рівень стресу контролювати стає важче. Балдахін допоможе створити
невеличкий острівеь спокою та затишку, так потрібний багатьом нам.
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Інколи варто проаналізуватти культурне надбання минулих років і зауважити те, що має
претензію на друге, актуальне життя.
Список використаних джерел:
1.http://www.travelengland.info/?p=337
2.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1
%96%D0%BD
3.https://perevireno.com/tsikavi-fakty-pro-lizhko/
4.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0
%BD
Сенчишин В., Гадзовська О.А. – студ. гр. Д-21 ННІ ДКТД
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Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
СТАРІ МЕБЛІ: ПРОБЛЕМИ ЇХ УТИЛІЗАЦІЇ, РЕНОВАЦІЇ ТА ПЕРЕРОБКИ
Меблі використовуються повсюдно, але з часом вироби ламаються, втрачають
зовнішню привабливість або функціональні особливості. Процедура утилізації меблів
дозволяє позбутися від них без нанесення шкоди навколишньому середовищу.
Різновидів сучасних меблів багато, як для житлових приміщень (для зберігання,
сидіння, лежання, виконання певних робіт), так і для офісних, торгівельних, медичних
приміщень, харчувальних, освітніх чи розважальних закладів. Їх утилізація – не така вже й
проста справа. У сміттєвий контейнер вони не влізуть, а якщо просто залишити меблі біля
підʼїзду або сміттєвих баків, можна отримати штраф. Зрозуміло, існують спеціальні компанії,
які професійно займаються питаннями утилізації. Однак, по-перше, такі фірми функціонують
тільки в мегаполісах, а, по-друге, зробити це безкоштовно не вийде.

У сучасному меблевому виробництві найчастіше використовується деревина і
стружкові плити. При виготовленні останніх застосовуються спеціальні клейові суміші,
більшість з яких є токсичними. Тому вивезення на утилізацію старих меблів з квартири або
офісу – обовʼязковий захід. Крім деревʼяної основи, сучасні меблі включають в себе
металеву фурнітуру, пластикові та скляні елементи. Оскільки вони не розкладаються
природним шляхом, то таке сміття не можна викидати на смітники побутових відходів.
Професійно утилізацією меблів займаються фахівці спеціалізованих компаній, які
здійснюють переробку побутових і технічних відходів відповідно до правових та
екологічних норм. Процес утилізації меблів з квартири або офісу передбачає кілька етапів:
•
вивезення старих меблів на утилізацію;
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сортування для відділення дерева від пластику, металу і скла;
•
вторинна переробка відходів;
•
знищення сміття, яке не підлягає повторному використанню.
Процедура знищення меблів здійснюється на спеціально відведених полігонах. Існує
спеціальне пристосування для подрібнення відходів – шредер, гострі ножі якого здатні
подрібнити меблі у тирсу, яка пізніше може бути використана як корисна сировина для
виготовлення: ДВП, ДСП, плит OSB.
•

Плитні матеріали з відходів

Шредер для подрібнення відходів

Вторинна сировина, що отримується при переробці утилізованих меблів,
застосовується для найрізноманітніших потреб. Одним з головних напрямків переробки
старих меблів є створення біопалива. Крім того, з розпиляних відходів від утилізації старих
меблів виготовляють брикети палива для камінів і печей. Такі брикети набагато дешевші та
екологічніші від дров.
Ще одним способом переробити утилізовані меблі є виготовлення пелетів. При цьому
деревні відходи переробляють на борошно, після чого з них роблять гранули. Ці гранули
використовують при опаленні господарських будівель і навіть житла. Всі ці види палива
екологічно чисті і недорогі.

Брикети і пелети для опалення
Шведська компанія IKEA запустила серію пілотних програм в Бельгії і Франції з
переробки та утилізації старих меблів за допомогою 3D-технологій. При цьому старі меблі
приносять самі клієнти, які за це отримують бонуси від магазину – ваучери на купівлю нових
предметів інтерʼєру. Старі меблі реставрують та виставляють на повторний продаж. За
допомогою своєї нової програми IKEA може реалізувати концепцію «переробки меблевих
відходів». Ця концепція спрямована на зниження відходів за допомогою реставрації,
повторного використання, реновації та утилізації.
І, звичайно ж, утилізація меблів дає масу сировини для виготовлення серветок,
туалетного паперу та іншої паперової продукції, яка не вимагає високої якості паперу.
Цивілізований підхід до утилізації старих речей істотно спрощує і здешевлює процес
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створення різних корисних матеріалів. Здача старих меблів на утилізацію сприяє збереженню
лісів.
На німецькій фабриці в м. Гермерсхайм фірма Nolte запустила лінію з виробництва
стружкової плити з деревини, яку не можна використати деінде. Це – відходи деревини після
прорідження лісу, опала деревина, різні відходи з деревообробних підприємств у вигляді
тирси і стружки, а нині ще й стружка, яку отримують із старих меблів. В складі плити, яку
розроблено на цій фабриці, допускається використання до 30% стружки з подрібненої
вживаної деревини. За допомогою сучасної техніки і технології з цієї суміші отримують
високоякісні стружкові плити для виробництва меблів.
При сортуванні серед відходів великих розмірів, надісланих з меблевих фабрик,
вибираються стружкові плити із використаних меблів. Цей матеріал, що в основному містить
клейку речовину, спочатку піддається подрібненню до певного розміру, потім замочуванню
у воді температурою 80ºС, тоді дії підігрітої до 120ºС водяної пари, яка спричиняє
гідролітичний розпад клейких речовин. Під час відповідного сортування деревʼяна стружка,
яка потім піддається сушінню, відділяється від личківки та опоряджувальних матеріалів, які
спалюються. Повторно отримана стружка додається в сталій пропорції до суміші і суттєво
поліпшує якість виготовлених плит.
Основним критерієм придатності вживаної деревини, який визначає напрямок її
подальшого використання, є вміст у ній шкідливих речовин, внесених із сумішами захисту
деревини, а також з опоряджувальними сумішами. Так, відходи виробництва меблів і
деревних композиційних матеріалів містять клей, лак, плівки тощо в кількості 5-20%. Таким
чином, використання вживаної деревини вимагає насамперед її сортування, що повʼязано з
додатковими матеріальними витратами. Саме тому в умовах української економіки дана
група потенційних деревних ресурсів залишається невикористаною. І лише запровадження
відповідного законодавства у сфері використання відходів дало б змогу більш широко
залучити їх у технологічні процеси, що в умовах малолісної та лісодефіцитної України
має вагоме еколого-економічне значення.
Існують варіанти переробки старих меблів для людей з творчим підходом. Не всі
мають можливість придбати нові предмети інтерʼєру. Не позбавляючись від старих меблів,
можна дати їм друге життя своїми руками. Старі меблі можна зробити більш сучасними та
функціональними. З предметів, що прийшли в непридатність, можна створити справжні
дизайн-обʼєкти, використовуючи різноманітні техніки: декупаж, кракелюр, личкування,
розписи тощо.
Використання старих меблів – особиста справа кожного. Але слід чинити так, щоб
при цьому не засмічувався простір, не постраждала екологія, не загрожувала пожежна
небезпека.
Як ми бачимо шляхи утилізації меблів або їх повторного використання:
- знищення, при цьому треба мати де, чим, або кошти для оплати спец. фірмі;
- подрібнення деревинних частин меблів для подальшого виробництва плит;
- реставрація до попереднього вигляду, якщо виріб надається до цього, і якщо це має
сенс;
- реновація – оновлення, покращення виробів без руйнування цілісності структури;
- перетворення виробу на обʼєкт дизайну різними техніками: декупаж, кракелюр,
личкування різними матеріалами, розписи, змінивши функцію виробу;
- продаж в існуючому вигляді як «секонд-хенд».
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ГНУЧКА ПЛИТА В МЕБЛЯРСТВІ – НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ
Першокласна сучасна архітектура характеризується прагненням створити такий
життєвий і робочий простір, в якому людина відчуває себе вільно і комфортно. А цього
можна досягти за допомогою приємної і гармонійно облаштованої з точки зору естетики
обстановки, яка, в той же час, забезпечує спокій і затишок. При цьому важливу роль в
облаштуванні комфортних приміщень грають форма, структура, колір, а також
функціональні можливості, що залежать від сфери застосування, такі як, наприклад,
вогнестійкість або акустика.
В сучасному дизайні інтерʼєрів серед усіх різновидів фанери окреме місце займає
гнучка фанера. І хоча щільність такої фанери фактично в два рази менше, ніж звичайної
фанери, гнучка фанера відрізняється високою міцністю та неперевершено вигинається, а
готові вироби мають відносно невелику вагу. Крім того, поверхня гнучкої фанери вигідно
відрізняється однорідністю і високою якістю обробки.
Одним з найкращих матеріалів для виробництва гнучкої фанери є шпон з деревини
сейба. Дерево сейба – екзотичне швидкоростуче дерево (за рік виростає на 5 м). Деревина
сейби володіє винятковою гнучкістю завдяки низькій щільності. В залежності від товщини
фанери може варіюватися радіус її вигину, чим тонше, тим краще гнеться.

Дерево сейба і шпон з нього
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Конструкція фанери для гнуття дещо відрізняється від конструкції фанери інших
видів. Внутрішні шари товстіші і поклеєні всі в одному напрямку (у звичайної фанери
використовують шаховий порядок уздовж/поперек). При виробництві гнутої фанери для
склеювання використовують фенол. Він допомагає зберігати структурну цілісність і є
термостійким і вологостійким, що робить фанеру ще більш міцною і зручною в застосуванні.
Гнучка фанера особливо підходить для використання в облицюванні колон, арок або
вигнутих профілів, при оформленні виставкових стендів, декорацій і декоративних
елементів. Матеріал також ідеально підходить для створення меблів: легко фарбується,
покривається воском, лаком або шпоном. Фанера добре згинається в круглі предмети.

Меблеві вироби з гнутоклеєної плити
Плита з прорізами створена для виготовлення гнутих меблів і різних криволінійних,
дугоподібних конструкцій. Основу таких плит становлять високоякісні волокнисті плити, де
на одній із сторін є глибокі насічки, нанесені через певний інтервал.
Переваги плит з прорізами:
•
висока щільність і однорідність основи;
•
можливість надання будь-якої гнутої форми, а також висока стійкість до
навантажень;
•
клас емісії формальдегіду - Е1 (відсутність шкідливих випарів, ідеально
підходить для виробництва екологічно чистих меблів);
•
можливість покриття з гладкої сторони будь-якими видами декоративних
матеріалів: пластик, шпон, папір, фарба (до або після вигину).
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Плита з прорізами та її використання в інтерʼєрі
Гнучка плита з прорізами застосовується при оформленні стильних інтерʼєрів,
склепінь, напівсклепінь, сфер, аркових прорізів і перекриттів, профілів для рамкових фасадів
меблів.
Плита з прорізами має високу податливість до вигинів. Завдяки цьому часто
використовується в різноманітних архітектурних проектах. Наприклад, при створенні
хвилеподібних елементів конструкції всередині приміщень. Також широко використовується
при виготовленні гнутих меблевих фасадів.
Гнуті (радіусні) фасади можна розділити на 3 типи:
•
Вигнуті фасади
•
Вгнуті фасади
•
S- подібні (або «хвилеподібні»)
Радіус вигину таких фасадів може бути від R 200 мм до R 1000 мм.
Для виготовлення гнутих фасадів можна застосовувати:
•
гнучку МДФ
•
гнучку фанеру
•
ДВП

Гнуті фасади
Порівняльні характеристики криволінійних елементів з різних матеріалів – деревини,
деревного композиційного матеріалу Recoflex, MDF та ДВП – вивчав і проаналізував у
своєму науковому дослідженні викладач кафедри дизайну Пилипів Ігор Зеновійович.
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Криволінійні елементи, виготовлені на основі волокнистих плит, мають всі необхідні фізикомеханічні показники, окрім того, собівартість їхнього виготовлення є істотно меншою.
Криволінійні деталі все частіше використовують дизайнери для проектування різноманітних
меблів. Криві лінії повніше відображають сприйняття людиною навколишнього середовища,
та й з технологічного погляду застосування гнутоклеєних деталей значно спрощує
конструкцію меблевих виробів. Традиційно наявність криволінійних елементів у меблевих
виробах та виробах з деревини надавала їм кращого художнього вигляду, робила їх
ергономічними.
Сьогодні дизайнери також пропонують оригінальні ідеї з використанням
криволінійних елементів, які характеризуються сучасними технологіями та матеріалами.
Швидкість глобального вирубування лісів і його вплив на навколишнє середовище, нестача
деревинних ресурсів змушує використовувати матеріали які виготовляють з відходів
лісопиляння та деревооброблення (тирсу, тріски, кускових відходів тощо). Серед них – нові
еластичні композиційні матеріали, пазована MDF та волокнисті плити (ДВП). Розвиток у
галузі синтетичних і полімерних матеріалів, поза сумнівом, відкриває нові перспективи
перед цією галуззю меблевого виробництва. Прикладом цього є поява нового композитного
еластичного матеріалу Recoflex. Recoflex – новий деревний композит, призначений для
виробництва меблів та елементів інтерʼєру. Цей композит подібний до фанери, але
еластичніший, легко піддається гнуттю. Виробником матеріалу є німецька фірма BSW.
Складниками Recoflex є деревина, корок та латекс, що поєднуються в один композит завдяки
поліуретану. Випускається матеріал у вигляді плит та листів товщиною від 3 до 19 мм. Йому
можна надавати довільну форму, використовуючи стандартні штампувальні преси. Recoflex
поєднується практично з усіма іншими композитами. Його зовнішній вигляд можна
оздобити, використовуючи ламінат або натуральний шпон. Цей матеріал легкий, менше
піддається дії вологи. Ще одна перевага Recoflex – екологічність, емісія формальдегіду
незначна. Форма кривої задається вже при зʼєднанні плит, та не потребує застосування
додаткових пристроїв. Однак, попри всі помітні переваги цього матеріалу, однією істотною
вадою є його висока ціна.

Вироби з плити Recoflex
Окрім появи нових матеріалів, які піддаються гнуттю, зʼявляються нові технології, що
використовують MDF, як матеріал для отримання криволінійних форм. Як відомо, створення
криволінійних поверхонь наявними методами – складний та трудомісткий процес. Для
формування кривої в цьому випадку необхідно користуватися спеціальними шаблонами, що
потребує багато часу і надмірних затрат. Швейцарська фірма "Designtoproduction" розробила
нову технологію створення форм довільних радіусів. Проект отримав назву ZipShape, метою
його було розробити технологію, придатну для довільних плитних матеріалів, яка б не
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потребувала жодних шаблонів. Задля цього на двох плитах – одна напроти одної – нарізають
пази, так щоб проміжки при зʼєднанні збігалися, утворюючи згин заданої форми.

Технологія ZipShape для створення довільних криволінійних поверхонь без шаблонів
Опираючись на дослідження Пилипіва І.З., можна зробити висновок: Криволінійні
елементи, виготовлені на основі волокнистих плит, практично не поступаються фізикомеханічним показникам плит зі шпону або MDF, проте є значно дешевшими, та після
опорядження не піддаються внутрішнім деформаціям. Їх застосування зумовлено не тільки з
точки зору охорони довкілля, але й економічною доцільністю, оскільки готові вироби
можуть успішно конкурувати з аналогічними виробами, виготовленими зі шпону, та інших
матеріалів, доступних на українському ринку.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСІВ

Ліси – одна з найважливіших екосистем, від якої залежить підтримка клімату планети
та збереження стабільного біорізноманіття світу. Вони приносять користь для здоровʼя
кожної людини: свіже повітря, поживні продукти, чисту воду та місця для відпочинку. Це
найдосконаліший природний комплекс, який формувався протягом століть, і який має
загрозу зникнути протягом наступних поколінь. Тому Організація Обʼєднаних Націй
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проголосила 2021-2030 роки "Десятиліттям відновлення екосистем", а 21 березня Міжнародним днем лісу.
Від лісів залежить, так чи інакше, усе наше комфортне проживання на планеті. Вони
покривають одну третю всієї суші планети, дають притулок майже 80% наземного
біорізноманіття світу, на їхніх територіях знаходяться понад 60 000 видів дерев, які
забезпечують людей киснем, а тварин – проживанням. Саме ліси запобігають ерозії ґрунту та
помʼякшують зміни клімату. Їжа, пальне та матеріали для будівництва для 1 млрд. людей –
також неможливі без зеленої екосистеми.
Але з кожним роком лісові ресурси з різних причин виснажуються. У 2015 р. близько
4% загальної площі лісу постраждало від пожеж. Хвороби та несприятливі погодні явища
також шкодять лісам, але найбільшої шкоди завдає саме знеліснення – процес перетворення
порослих лісом земель на угіддя без дерев, тобто пасовища, пустирі, сільськогосподарські
угіддя, міста тощо.

Ділянка вирубаного лісу в Карпатах
Причини знеліснення: вирубка лісів без достатньої висадки нових дерев; пожежі;
урагани; повені; кислотні дощі; зміна гідрологічного режиму; зниження стійкості до
фітозахворювань; радіоактивне ураження («Рудий ліс»).
Відтворення лісів здійснюється шляхом лісовідновлення – створення нових лісів на
ділянках, де раніше зростав ліс, або для поліпшення складу деревних порід в наявних лісах.
Існує два різних способи лісовідновлення – штучний (посадка або посів лісу) та сприяння
природному поновленню (створення умов для швидкого заліснення цінними породами
дерев).
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Лісистість адміністративних областей України
Львівська область відноситься до найбільш лісистих регіонів України. Ліси займають
31,8% її території, тоді як у середньому по Україні цей показник складає 15,7%, що майже
удвічі менше. Ліси на Львівщині займають площу 694,6 тис. га, що становить понад 8%
загальної площі лісів держави.
Ліси по території області розміщені нерівномірно, основна частина вкритої лісом
площі припадає на гірські райони Карпат, а також Розточчя, Гологори, Мале Полісся.
Українське Полісся – один з прикладів знищення лісів не внаслідок стихійних явищ, а
внаслідок варварської діяльності людини і злочинної бездіяльності держави. Мається на
увазі незаконний і нелегальний видобуток бурштину, внаслідок чого на величезних площах
ліс повністю знищений. Полісся – територія, яка і так сильно постраждала внаслідок аварії
ЧАЕС. Десятки гектарів площі перекопані і перемиті. У болотах працює важка техніка. На
великих ділянках дерев майже не лишилось, більшість їх була спиляна, аби не заважали, в
тому числі й вікові сосни. Густі чагарі в місцях видобутку теж стоять на заваді копачам.
Тому вони масово випалюють підлісок для своїх потреб. Відомі нині поклади бурштину в
Рівненській області залягають на площі понад 9000 км2 і займають терени «рівненського»
Полісся. Тут, власне, і здійснюється його незаконний видобуток – шляхом гідророзмиву
ґрунту з використанням мотопомп, що губить навколишнє середовище.
Перша проблема – ці землі перемиваються, поверхневий шар руйнується. Якщо у лісі
він може швидко відновитися, то болотисті процеси дуже тяжкі, довготривалі, й
порушується типове болото. Інша проблема – руйнування рослинного покриву, рідкісних
рослинних угруповань, рідкісних видів болотних. Середовище руйнується через зміну
гідрологічного режиму, коли деякі території підсушуються, а інші – заливаються.
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Вигляд територій, понівечених в результаті незаконного видобутку бурштину
Там, де раніше був сосновий ліс – зараз болото. Канали з глиною та брудною водою і
розмиті ями. Копальники спотворюють ландшафти і знищують будь-яку флору та фауну. На
багато років, а можливо і назавжди, земля перетворюється на болотисту пустку. До того ж,
тут зовсім нічого не росте, тому що до лісових ділянок заходить вода з торфовищ – і ґрунт
стає кислотним. На місці колишнього видобутку за два роки не зʼявилося жодної рослини –
навіть бурʼяну. Поруч, там, де просто були знищені дерева – вже є природній самосів: береза,
осика, подекуди сосна.
Прикладом дбайливого ставлення до збереження природних багатств, зокрема лісів, є
японці. Японці, які не мають багато територій і лісів, придумали дайсугі – давню (відому з
XIV ст.) та унікальну техніку заготівлі лісу, при якій нові дерева вирощують за допомогою
старих кедрів.

Кедри, вирощені за технологією дайсугі
Завдяки дайсугі японці не менше вирубували ліси і економили ділянки землі –
деревину вони могли отримувати від одних і тих же дерев протягом кількох століть. Дайсугі
дозволяє добувати деревину без зрубування материнського стовбура. Для цього
використовується спеціальний вид дерева – кедр Кітаяма, він може рости ідеально прямо від
материнського стовбура, росте лише вгору. Приблизно через двадцять років масивні пагони
перетворюються на цінну деревину. Завдяки дайсугі дерева можуть пускати до 100 прямих
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пагонів за раз. Деревина Кітаяма на 140% більше гнучка, ніж звичайний кедр, а також на
200% більш щільна і міцна.
Материнські дерева здатні підтримувати десятки прямих пагонів одночасно, також їх
можна використовувати протягом 200-300 років, перш ніж вони стануть непридатними. Зараз
дайсугі як лісозаготівельний метод не популярний, їх вирощують хіба заради естетики. Але
таку технологію можна розвивати в перспективі.
Одним з методів хоча б часткового розвʼязання проблеми браку рослинності, зокрема
у великих містах, є висаджування мініатюрних копій природних лісів, продуманих так, щоб
вони швидко росли. Автор цієї методики, нині 93-літній Міявакі Акіра – еколог з
національного університету Йокогами. Метод доктора Міявакі полягає в тому, щоб штучно (і
тому прискорено) відтворити процес екологічної послідовності, завдяки якому в природі голі
землі поступово перетворюються на зрілі ліси: спершу зʼявляються травʼяні рослини, потім –
кущі, за ними маленькі дерева, і в кінці, нарешті – великі дерева. Таким чином, зрілі ліси
мають у своєму складі систему різних видів рослин. Метод Міявакі дає змогу одразу
висаджувати повну систему видів, які трапляються в дикому зрілому лісі.
Більшість плантацій дерев, створені для комерційних цілей – монокультури.
Натомість у природному лісі співіснують багато дерев, кущів і трав, які вкривають підлісок –
і тому в лісах Міявакі від початку є вони всі. Це не тільки дозволяє розмістити більше зелені
в конкретному просторі, а й заохочує рослини до швидшого росту, оскільки в природному
лісі є багато позитивних екологічних взаємозвʼязків.
Метод Міявакі не спрацює для заліснення у великих масштабах: це вимагає надто
багато праці. Ймовірно, заліснення великих площ потребуватиме покладання на природу та
проходження великого часу. Це стосується колись вирізаних лісів. Можливо, доцільним буде
використання дронів для прискорення процесу сіяння.
Президент Володимир Зеленський недавно пообіцяв висадити 1 млрд. дерев за три
роки. Це буде коштувати бюджету, за попередньою оцінкою, мінімум 2 млрд. грн. Але ці
кошти можна використовувати не тільки для висаджування нових дерев, а й для збереження
лісів, які є. Адже є досить багато способів, як захистити ліси від незаконних рубок. Найбільш
очевидний – відстежувати скорочення площі зелених насаджень із супутників. Також є певні
рекомендації, дотримуючись яких, людина може сприяти збереженню лісів:
Раціональне використання паперової продукції (в середньому, один аркуш
паперу використовується 19 хвилин, а для його виробництва щороку у світі вирубується 4
млрд. дерев і викидається в три рази більше парникових газів, ніж від усієї авіації світу).
Використання переробленої продукції (повторне використання матеріалів
дозволяє зменшити витрати деревинних ресурсів. Відходи – одна з головних причин
забруднення планети. За рік у світі утворюється близько 2 млрд. тонн відходів, лише мала
частина з яких йде на переробку. Одна тонна паперу, здана в переробку, запобігає вирубці
10-17 дерев, зберігає 20 тисяч літрів чистої води та 1000 кіловат електроенергії).
Отож, задля збереження лісових площ доцільно використовувати як традиційні, так і
новаторські технології.
Традиційні технології: створення нових лісів; лісовідновлення; техніка вирощування
деревини дайсугі.
Інноваційні технології: метод Міявакі; засівання площ з дронів; використання переробленої
продукції – рециклінг; відстежування проблемних площ та злочинних порушень щодо
зелених насаджень із супутників.
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Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ТА БІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ
ВІКОВИХ ТА МЕМОРІАЛЬНИХ ДЕРЕВ ЛЬВОВА
Вікове дерево – це дерево, яке має біологічну, культурну або естетичну цінність,
зважаючи на його значний вік, а також розміри або стан. Всі вікові дерева представляють
величезний
інтерес,
адже
кожне
таке
дерево
є
свідком
минулого,
і
є реліктом колишнього ландшафту.
Меморіальне дерево – дерево, назване на честь якої-небудь відомої історичної події
або особи, що його відвідала (в реальності чи за легендою), у звʼязку з чим має історичну
цінність і нерідко вшановується місцевими жителями.
Врятувати зелених патріархів має реєстр старих дерев України, який створюється за
наказом міністра охорони навколишнього природного середовища та з ініціативи
громадськості. В Україні вже взято під охорону 2600 дерев, в остаточному реєстрі їх буде
понад 5 тисяч.
У Львові взялися рахувати кількість дерев шляхом їх інвентаризації. Але для більш
оперативної роботи схему інвентаризації треба було вдосконалити. Тому львівські
айтішники розробили портал Inspectree – облік і
систему управління деревами у місті. Внесли туди
понад дві з половиною тисячі дерев, вказуючи при
цьому, в якому стані рослина, її вік, розміри, які з нею
проблеми, є окрема позначка для дерев-памʼяток, або
дерев-кандидатів у памʼятки.
У Львові росте 26 дерев, занесених у реєстр
ботанічних памʼяток. Але таких цінних довгожителів у
місті набагато більше. Тому команда фахівців
проводить експедиції по місту і досліджує особливо
цінні дерева.
Дерево породи «Дуб звичайний», вік якого
понад 400 років, обхват стовбура 5,1 м та висота
близько 30 м – росте навпроти житлового будинку на
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вул. Енергетичній, 19 у Львові. Відтепер воно є
ботанічною
памʼяткою
природи
місцевого
значення «Віковий дуб». Його збереження має
важливе екологічне значення, оскільки вікові
дерева є одним із головних елементів
привабливості ландшафту, домівкою для багатьох
видів птахів, комах, мохів, лишайників, тому
потребують захисту. Таке рішення Львівська
облрада прийняла 30 вересня 2021 р., підтримавши
ініціативу місцевих мешканців. Охоронний статус
дозволить зберегти дерево для майбутніх поколінь.
«Франковий дуб» на вул. Воробкевича, 3
посадили 1926 р. на території школи імені Князя
Лева на честь десятих роковин смерті Івана
Франка. До речі, за висновками щодо стану дерева
чиновники зверталися до науковців НЛТУ, які

рекомендували
провести
певні
лікувальні та консерваційні заходи для
збереження старожила. Ботанічний сад
ЛНУ визначив стан дерева як
задовільний і відзначив естетичну і
історичну цінність дерева. З 2019 р. у
Львові почалися практики щодо
лікування особливо цінних вікових
дерев. Під час буревіїв це дерево не
постраждало.

Найстаріше дерево Львова – 450-літній «Дуб
Шептицьких». Він росте у дворику на вул.
Шептицьких, 35-37. В обхваті має майже пʼять
метрів. Дерево старше за саму вулицю, на якій
росте, оскільки перші згадки про неї датуються 1763
роком, як вул. Цвинтарна. Мешканці пробували
його заліплювати цементом, але дерево все
«повипльовувало». Всі дуби, яким понад 200-300
років, мають дупла – це їхня професійна хвороба.
Для того, щоб дуб більше прожив, треба його
вичистити, припинити процеси гниття.
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Гінкго дволопатеве росте на вул. Івана
Франка, 122. Цей вид дерев занесений до
Червоної книги України. Ще два гінкго ростуть
на вулиці Коперника, 40 у подвірʼї школи №9, та
на Пекарській, 50 біля корпусу №3 університету
ветеринарної медицини.
На території головного корпусу НУ
«Львівська
політехніка»
росте
дуб
великоплідний, вік якого сягає 170 років, а
висота – майже 30 м. Поруч можна знайти й
кілька магнолій кобус, які занесли до реєстру
памʼяток природи ще у 1984 році.
Якщо спуститися парком Франка до ЛНУ
ім. Івана Франка, то справа від входу в головний
корпус університету можна знайти метасеквойю.
Унікальна липа, якій понад 100 років,
росте поблизу церкви Покрови Богородиці та
біологічного факультету ЛНУ, що на
вул. Грушевського, 4. Її занесли у реєстр
лише торік, а перед цим активісти
неодноразово вимагали визнати її
ботанічною памʼяткою і таким чином
уберегти від пошкоджень та хвороб.
На вул. Рудницького налічують
одразу три ботанічні памʼятки –
кладрастис жовтий (біля будинку №12),
магнолія верболиста (біля будинку №15)
та магнолія кобус (біля будинку №25).
Усі вони ростуть на приватних
територіях.
До
слова,
магнолія
верболиста росте тут у Львові в єдиному
екземплярі.
На сусідній вул. Труша
росте чотири унікальні дерева –
біля будинків №19, 23 та 24. Тут
можна
побачити
сосну
румелійську та ялицю кавказьку,
а також європейську кедрову
сосну, що занесена до Червоної
книги. Її вік сягає понад 75 років,
а висота – 16,5 м. Для Львова –
це єдиний примірник такого віку
та розміру. Поруч росте дуб
звичайний,
який
також
занесений у реєстр.
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Трохи далі у подвірʼї будинку №94 на вул. Коновальця росте магнолія Суланжа. Таке
ж сторічне дерево можна побачити й на вул. Франка, 133 на території Львівського обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
Міжнародний досвід захисту
вікових дерев свідчить про те, що
самих лише заходів із заповідання
вікових дерев недостатньо. Багато
старих дерев гине через удари
блискавок, буревії, гнильні процеси
в їхніх дуплах. Тому фахівці з
охорони вікових дерев проводять
комплекс лікувальних заходів –
пломбують дупла (в Україні –
церезитом), ставлять під великі
важкі скелетні гілки підпірки,
привʼязують
їх
канатами
до
стовбура, огороджують дерева і підживлюють їх за допомогою добрив.
Середній вік дерев у Львові більший, ніж у Польщі чи Німеччині. Здавалося б, що це
хороший показник. Насправді, дерева постаріли, довгий час не відбувалося омолодження
дерев. Старі дерева – це ще й небезпека падіння і травмування людей під час ураганів та
буревіїв. Внаслідок негоди 25 червня, потім 30 червня 2021 р. – у Львові повалено понад 220
дерев, загинули та травмовані люди.
Білу тополю, що росте у Парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького,
«полікували» на 80%. Це найбільше дерево у місті, його висота 30 метрів. Вже почистили
сухі та перехрещені гілки, частково омелу, обробили всі місця зрізу та «рани» спеціальною
фарбою, обстежили усі пошкодження. Дереву близько 200 років.
Ще є багато роботи у парку ім. І. Франка. Він вважається найстарішим міським
парком, памʼяткою садово-паркового мистецтва національного значення. Тут є дуже багато
старих дерев, які потребують догляду та лікування. Є дерева, яким 300 і більше років.

Лікування магнолії в парку ім. І.Франка.
Фахівці ставлять полімерну пломбу в прикореневу порожнину
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Зміна клімату дається у знаки. Так, ті види дерев, які добре росли у місті раніше, зараз
«помирають», бо не витримують довгих засух чи злив. В місті багато ялин, але вони всі зараз
сохнуть. В них поверхневе коріння. Ще кілька років тому дощ міг потроху падати впродовж
двох днів і насичувати землю водою, нині у нас зливи, вода не затримується в ґрунті. Тому
необхідно оновити насадження – дерева, які мають глибоке коріння, витримають посуху і
миттєво зможуть увібрати велику кількість води.
Науковці радять віддавати перевагу деревам, які ростуть повільно, але є міцнішими.
Тому у місті краще садити ялиці замість ялин, якомога більше буків, бо в нас зона букових
лісів, дуби. Платани витривалі, сто років тому вони в нас так добре не почувалися, як нині.
Ще радять садити якомога більше кущів, бо вони утримують вологу і допомагають рости
деревам, поглинають шум та пилюку.
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ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У СУЧАСНОМУ
ДИЗАЙНІ ІНТЕРʼЄРУ
В наші дні елементи декору відносяться до складових внутрішнього оздоблення
приміщення нарівні з умеблюванням. Разом з обробкою стін, стелі і підлоги, вони створюють
неповторну дизайнерську картину. Для кожного стилю характерне використання певних
видів декоративних елементів. Декор в інтерʼєрі дозволяє згармонізувати колір, розставити
акценти і надати оздоблення завершений вигляд. Таким чином, речі, які часто не несуть
ніякого функціонального навантаження, створюють у приміщенні затишок і надають
теплоти.
Меблі в стилі «сучасна класика» виглядають монументально та виглядають, як дорогі
та
є
головним
елементом
в
створенні
інтерʼєру.
Дизайн інтерʼєру у цьому стилі часто доповнюють такими елементами як: колони, ліпнина та
багети. В наші дні цей стиль часто поєднують з мінімалізмом, застосовуючи мінімум
декоративних елементів. Елементи декору відносяться до складових внутрішнього
оздоблення приміщення нарівні з умеблюванням.

231

Разом з обробкою стін, стелі і підлоги, вони створюють неповторну дизайнерську
картину. Для кожного стилю характерне використання певних видів декоративних елементів.
Декор в інтерʼєрі дозволяє додати кольору, розставити акценти і надати оздоблення кімнати
завершений вигляд. Речі, які не несуть ніякого функціонального навантаження, створюють у
приміщенні затишок.
Якщо залишити в кімнаті тільки обробку поверхонь і меблі, то вона стане ніби
комфортною, але не факт, що в ній буде приємно перебувати. Зверніть увагу на кабінети в
офісах, лікарняні палати та інші громадські приміщення. Вони виглядають просто, відразу
стає зрозуміло, що люди тут не живуть. Тому що функціональний мінімум сприяє тільки
робочого процесу, а людина звикла оточувати себе прекрасним, дрібницями, які стають
частиною його життя. При цьому будь-який дизайнер знає, що декору можна віддати як
провідну, так і другорядну роль. У першому випадку предмети складаються в складну
композицію, яка ефектно виглядає на нейтральному тлі обробки та іншого оздоблення. Якщо
декор другорядний, то він лише відтіняє загальну стилістичну концепцію, стає непримітним
доповненням.
Також декоративні елементи поділяються на ті, що набувають готові в магазинах, і
зроблені за індивідуальними замовленнями. Останні часто повʼязані з процесом творчості і
рукоділля. Речі, що стали результатом ручної роботи цінуються на порядок вище, оскільки є
ексклюзивними деталями, які зроблять інтерʼєр унікальним. Підібрати декоративні елементи
для міської квартири або приватного будинку можна самостійно або звернутися за
допомогою до фахівців. Останнє актуально для складних стилістичних рішень в елітних
апартаментах, коли оточення повинне повністю відповідати концепції обраного напрямку.
Декоруванню завжди притаманні стилістичні мотиви. Кожному дизайнерського
напряму притаманні певні елементи. Наприклад, вишуканий декор класичного стилю буде
виглядати недоречно в приміщенні, оформленому в Провансі. А елегантні та стильні
елементи, використовувані в лофті, абсолютно не підійдуть для практичного «шеббі шику».
У приміщенні певного типу діють умовні естетичні норми допустимої кількості
декоративних елементів. На кухні, коридорі і в ванній їх має бути менше, в спальні
допускають помірне застосування, а ось вітальня може бути навіть перенасичена
прикрасами, які її нітрохи не зіпсують. Також декор може бути універсальним або вузько
направленим, тільки для кімнат певного типу.
Найкраще у досягненні естетичності вирішення сучасного інтерʼєру звернутися за
фаховою консультацією до дизайнера. Тоді ваше приміщення буде оформлено стильно і
прикрашене зі смаком.
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КОПІНГ ЯК СТРАТЕГІЯ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ СТАНІВ У
ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ
В сучасному світі таке поняття як копінг означає певну вироблену стратегію з адаптації
людини в будь–яких стресових ситуаціях. Природно, що успіх у розв'язанні таких ситуацій
залежить передусім від самої людини. Якщо вона не володіє цим видом поведінки, можливе
настання несприятливих наслідків для її діяльності, здоров'я і благополуччя. Під складною
життєвою ситуацією більшість дослідників розуміють ситуацію, що об'єктивно порушує
нормальну життєдіяльність особистості і є важкою для її самостійного вирішення. В такому
випадку ефективною буде конструктивна копінг-поведінка, яка разом із життєстійкістю та
оптимізмом допоможе особистості успішно проаналізувати отриману інформацію, знайти
для цього влучні рішення для розв`яння проблеми та подолати їх.
В центрі уваги таких науковців як Р. Лазарус і С. Фолкман, що є основоположниками
досліджень копінгу, – вивчення стресу і його наслідків, а також моделей поведінки
особистості в стресових ситуаціях. Р. Лазарус у своїй книзі «Психологічний 107 стрес і
процес його подолання» звернувся до копінгу для опису усвідомлених стратегій подолання
стресу й інших подій, що викликають тривогу [4]. Здебільшого видіяють дві основні моделі
поведінки або копінг-стратегії: 1) проблемно-орієнтований копінг 2) емоційно-орієнтований
копінг. Під час першого людина своєю поведінкою передбачає раціональний аналіз
проблеми і пов’язаний із розробленням та реалізацією плану залагодження складної
ситуації. В цьому випадку вона намагається розумно проаналізувати свої можливості та
передбачити подальші дії для вирішенн проблеми. Така людини також може звертатися по
допомогу до друзів, близьких або шукає додаткову інформацію. Іншої копінг-стратегія є
наслідком емоційного реагування на ситуацію і не супроводжується конкретними діями.
Проявляється у вигляді спроб не думати про проблему взагалі, залучення інших у свої
переживання, бажання забути про все уві сні, «втопити» свої проблеми в алкоголі,
компенсувати негативні емоції наркотиками або їжею. Копінг, спрямований на емоції,
виявляється як когнітивні, емоційні і поведінкові зусилля, за допомогою яких особистість
намагається редукувати емоційну напругу.
Звичайно, можна зробити невеликий висновок про те, що раціональне мислення у
певній стресовій ситуації є кращим способом вирішення проблем. Адже намагання уникнути
те, що потрібно негайно тримати у центрі уваги є лише марною тратою часу та власного
здоров`я. Саме тому мисляча людина має обрати для себе копінг як форму врегулювання
власної стресової соціальної дійсності. «Копінг, або «подолання стресу», дослідники
розглядають як діяльність особистості, спрямовану на підтримку або збереження балансу
між вимогами середовища і ресурсами, що відповідають цим вимогам. Психологічне
призначення копінгу полягає в тому, щоб людина змогла якнайкраще адаптуватися до вимог
ситуації, опанувати її, ослабити чи пом’якшити її вимоги. Головне завдання копінгу –
забезпечення й підтримка благополуччя людини, її фізичного і психічного здоров’я та
досягнення задоволеності соціальними відносинами» [1].
У кожній людині присутні власні копінг-ресурси, які допомагають їй в різних життєвих
ситуаціях. Зміст ресурсного підходу полягає в тому, що ефективне збереження психічного і
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фізичного здоров'я людьми та їх адаптація пояснюється вдалим "розподілом ресурсів". В
межах даного підходу, широко використовується термін "ключовий ресурс" – головний засіб,
що контролює та організує розподіл інших ресурсів. За згаданими вже вище вченими було
вироблено 5 копінг-ресурсів, що притаманні людині. Це Я-концепція, локус контролю,
емпатія, афіліація та когнітивні ресурси.
Позитивний характер Я-концепції сприяє тому, що особистість відчуває себе
впевненою у своїй здатності контролювати ситуацію. Інтернальна орієнтація особистості як
копінг-ресурс дозволяє здійснювати адекватну оцінку проблемної ситуації. Контроль над
середовищем сприяє емоційній стійкості, прийняттю відповідальності за події. Наступним
важливим копінг-ресурсом є емпатія, яка включає як співпереживання, так і здатність
приймати чужу точку зору, що дозволяє більш чітко оцінювати проблему і створювати
більше альтернативних варіантів її вирішення. Афіліація «виражається у вигляді почуття
прихильності і вірності, товариськості, прагненні співпрацювати з іншими людьми, постійно
перебувати з ними. Успішність копінг-поведінки визначається когнітивними ресурсами.
Вибір копінг-стратегії для "вирішення проблем" неможливо без достатнього рівня мислення.
Розвинені когнітивні ресурси дозволяють адекватно оцінити рівень стресовості події і обсяг
наявних ресурсів для її подолання» [2].
Але ми не можемо копінг-стратегію «уникання» однозначно визначати як негативну.
Вона має і позитивний сенс – регулювання емоцій і підтримання афективної рівноваги, що
пом’якшує вплив стресорів за рахунок використання інтрапсихічних механізмів регуляції
поведінки у ситуаціях, розв’язання яких вимагає відстроченої дії. Адже погодьтесь людина
це не машина. Вона не може відразу чітко проаналізувати ситуацію та дійти до її
розв`язання без жодної емоційної зміни. Активне використання індивідом копінг-стратегії
«уникання» можна розглядати як домінування у поведінці мотивації уникання невдачі над
мотивацією досягнення успіх. Все ж таки, після психологічного навантаження людина має
адаптуватися та дійти до кінцевої мети, якав свою чергу є тільки позитивною.
Окремо слід розглянути період навчання у закладах вищої освіти, оскільки він
ускладняється особливостями особистої життєвої ситуації та діяльністю, ланкою звичних
стереотипів життя і навчання, що поєднується з матеріальною та побутовою
невлаштованістю, невизначеністю соціального статусу особистості. Саме в студентські роки
майже закінчується загальне формування особистості, відбувається сприйняття певних норм
і зразків поведінки, накопичення відповідних знань та вмінь, усвідомлення потреб та
інтересів, визначення ціннісних орієнтацій. І саме в цей період дуже важливо навчитися
аналізувати отриману інформацію; володіти навичками саморефлексії та самоконтролю;
усвідомлювати власні цінності та прийняття себе; мати впевненість в собі та віру у власні
ресурси; вміти аналізувати труднощі, що виникають, і можливі шляхи виходу з них; вміти
правильно визначити перспективні життєві цілі та приймати рішення.
Отже, врахування зазначених вище умов, сприятиме ефективнішому впливу на прояви
копінг-стратегій у молоді. Позаяк копінг – це забезпечення й підтримання благополуччя
людини, фізичного й психічного здоров’я та задоволеність соціальними взаєминами, то
«застосування конструктивних копінг-стратегій поведінки підвищують позитивний
потенціал особистості, сприяють розвитку почуття компетентності, самоцінності,
впевненості у власних силах, самоефективності, особистісного та соціального успіху» [3], що
беззаперечно є дуже актуальним та важливим для молоді у сучасному глобалізованому
просторі. Об'єднуючи емоційні, когнітивні та поведінкові стратегії, особистість формує своє
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ставлення до життєвих труднощів і обирає стратегію поведінки при стресі. А це дає
можливість людині діяти свідомо і логічно у побудові свого простору взаємодії.
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ЕКОЛОГО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГАРМОНІЙНОГО
(ЗБАЛАНСОВАНОГО) РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Наше довкілля є тільки одним із багатьох довкіль,
людський життєвий простір є тільки частиною
Природного універсуму.
Клаус Міхель Маєр-Абіх
Усвідомлення людством реальної небезпеки екологічної катастрофи, яка загрожує
існуванню не лише людини, а землі у цілому, змушує переосмислити свої пріоритети і
розробити нову концепцію, яка б сприяла і збереженню, і розвитку збалансованого
суспільства. Метою такого сталого /стійкого розвитку суспільства є, перш за все
вгармоніювання трьох головних її складових: економіки, екології та соціуму. При чому,
важливо зазначити, що усі три складники мають триматись на ключових засадничих
стрижнях сталого розвитку – етиці відповідальності та справедливості. Тому перед кожною
пересічною людиною постає головне завдання – жити справедливо у межах екологічних
можливостей так, щоб забезпечити такий розвиток, який би задовольняв потреби сучасників
і, воднораз, не наражаючи на небезпеку мати можливість користуватись природними
благами і майбутні покоління.
У сучасному глобалізованому просторі людина маскультури здебільшого виходить з
меркантильних, консьюмеристських принципів, а це спричиняє антропогенне навантаження,
яке «впливає як на формування екологічного стану земельних ресурсів, так і на екологоекономічний та соціальний розвиток країни цілому. Потребують теоретико-методичного
обґрунтування система екологічних, економічних та організаційних заходів з метою
підвищення ефективності використання та відтворення земельних ресурсів в контексті
забезпечення збалансованого землекористування» [2, с. 5] і життя у співгармонії людинаприрода. Сучасний німецький дослідник К.-М. Маєр-Абіх аналізуючи етику довкілля та
практичну філософію природи висловлює припущення , яке є своєрідним і закликом, і
орієнтиром у творенні «спільносвіту»: «Кожен на своєму місці може почати з плекання
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власних відчуттів, аби зняти з очей шори, які заважають сприймати те, за чий рахунок ми
живемо в нинішньому індустріальному суспільстві» [5, с. 202].
Обираючи ретроспективний вимір аналізу еколого-економічних цінностей у
формуванні сталого розвитку ми звернули увагу на факт актуальності цієї теми серед
науковців. Так, для прикладу, питаннями моделюванням глобального розвитку займались
представники Римського клубу, зокрема Е. Ласло, Деніс Медоуз, А. Печеї; етико-світоглядні
екологічні небезпеки досліджували А. Швейцер, Е. Левінас, К. Маєр-Абіх, Е. Фермеерс;
проблеми відповідальності в соціальній філософії аналізували К.-О. Апель, Г. Йонас, М.
Рідель. Серед українських дослідників питаннями формування еко-ціннісних вимірів
займались О. Ліщинська, Е. Семенюк, Л. Фльорко, Л. Рижак, В. Логвиненко, Т. Гайналь та ін.
Це свідчить про актуальність і потребу у аналізі цієї проблеми, а, головне, виробленні
стратегії та моделі поведінки у досягненні формування збалансованого розвитку суспільства
у добу глобалізації.
Німецький соціолог Ульрих Бек вважає, що викорінити глобалізм у сучасному просторі
заважає кілька факторів: Розширення географії і наростаюча щільність контактів у сфері
міжнародної торгівлі, глобальне переплетення фінансових ринків, які збільшують міць
транснаціональних концернів; триваюча інформаційна та комунікаційно-технологічна
революція; повсюдно висунуті вимоги дотримання прав людини; питання глобальної
бідності; проблеми глобального руйнування довкілля та ін. «Глобалізмом я називаю
розуміння того, що світовий ринок витісняє або підміняє політичну діяльність, для мене це
ідеологія панування світового ринку, ідеологія неолібералізму. Вона діє по
монокаузальному, чисто економічним принципом, зводить багатовимірність глобалізації
тільки до одного, господарському вимірюванню, яке мислиться до того ж линеарно, і
обговорює інші аспекти глобалізації - екологічний, культурний, політичний, суспільноцивілізаційний, - якщо взагалі справа доходить до обговорення, тільки ставлячи їх у
підпорядкування чільному вимірюванню світового ринку» [1].
Беззаперечно, що для того, щоб знайти адекватні шляхи втілення концепції
збалансованого / сталого розвитку необхідно сформувати нове розуміння соціальної
відповідальності. «Відродження сприйняття нашого спільносвіту і в його помічанні, і в його
дії є вирішальною передумовою для того, щоб людська діяльність сповнилася поваги до
власного сенсу довкілля інших живих істот. А щоб його поважати, доведеться не тільки
робити те, без чого досі можна було обійтися, тобто відроджувати зруйноване нашими діями
довкілля, а й обходитися без того, що досі робили» [5, с. 204]. Споживацьке ставлення до
природи і вивищення себе над усім створеним сформувало так звану парадигму «людської
винятковості», результатом якої «стали забруднення довкілля, зростаючий дефіцит
природних ресурсів, занепокоєність населення планети станом навколишнього середовища,
численні екологічні аварії та катастрофи, поява соціальних конфліктів, підґрунтя яких
складають проблеми, пов’язані зі споживацько-загарбницьким ставленням до природи. Не
випадково
у
науково-літературному
обґрунтуванні
окресленої
проблематики
використовується дефінітивне визначення «ера неоварварства» [3, с. 167]. Зважаючи та
перераховані фактори ризиків перейти зі стану проблеми і стан незворотної кризи, людина
має визначити пріоритети і діяти як свідомий суб’єкт.
У дослідженні глобальних проблем і, зокрема, екологічних проблем, більшість
мислителів спираються на концепцію опозиційного аналізу антропоцентричного,
природоцентричного та екоцентричного підходів. Антропоцентричний підхід домінантним
суб’єктом визначає людину як надістоту з необмеженими можливостями у підкоренні
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природи. Природоцентричний - це система уявлень про світ, заснована на уявленні про
залежність суспільства від природи. Природа тут виступає не лише як превалюючий елемент,
а як домінант у правах над людиною, соціумом. Екоцентричний підхід підкреслює взаємодію
між людиною і природою. На нашу думку, такий підхід забезпечує гармонійний розвиток і
співіснування природи й людства у цілому. «Ми не бережемо землю, тому що розглядаємо її
як приналежне нам нерухоме майно. Коли ми усвідомимо, що вона – співтовариство, до
якого належимо й ми самі, можливо, почнемо користуватися нею з любов’ю та повагою.
Лише за цієї умови земля зможе витримати натиск механізованої людини… Поняття про
землю, як про співтовариство, становить основу екології, але любов та повага до землі
належать етиці» [4].
Отож, пріоритетним завданням для сучасної людини постає корегування
антропогенного впливу на довкілля, формування екологічної свідомості та базових
цінностей, які ґрунтувались би на головних чеснотах етики: повазі, справедливості та
відповідальності.
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РЕКЛАМА ЯК СПОСІБ МАНІПУЛЯЦІЇ
Наше сьогодення вже майже неможливо уявити без реклами, яка іде з нами нога в ногу
скрізь: з дисплеїв комп’ютерів, екранів телевізорів і мобільних телефонів, у транспорті і на
вуличних білбордах. Вона виникла в давні часи та стала невід’ємним елементом нашого
життя, і продовжує заполоняти своїм впливом міліони людей і по сьогодення. ЗМІ чинять
дуже великий вплив на споживачів, і судити про неоднозначність і різноманітність цього
впливу, ми можемо по великій кількості теоретико-експериментальних даних. Також ЗМІ
можуть виступати як позитивним фактором в розвитку рекламних технологій, так і бути
використанні для різних соціальних стереотипів, які дуже різко і емоційно впливають, в
подальшому, на цільову аудиторію.
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Метою цієї роботи є дослідження різних прийомів маніпуляції у процесі їхнього
використання у рекламі, та аналіз і систематизація маніпуляційних технологій,
щодо
впливу на цільові аудиторії.
У цілому, якщо аналізувати поняття маніпуляції та основних її ознак можемо
стверджувати, що її можна розглядати як «вид психологічного впливу, майстерне виконання
якого веде до прихованого порушення в іншої людини намірів, що не збігаються з його
актуально наявними бажаннями. Значна частина різноманітних психологічних впливів у
рекламній діяльності є не чим іншим, як формою маніпуляції» [2]. Тобто маніпуляція в
рекламі – це своєрідна техніка, яку використовує маніпулятор з метою прихованого впливу
на психіку реципієнта і нав’язування йому своїх цілей, бажань, намірів, установок, які
корисні рекламодавцю, проте можуть не збігатися з реальними потребами споживача.
Практично завжди маніпуляційний вплив має прихований та неточний характер або
невідомими залишаються істинні наміри маніпулятора та сам факт його впливу.
Загалом, підвищення ролі реклами в суспільстві є пов’язано з тим, що, надаючи
детальну інформацію про певний товар, вона створює автоматично попит на нього і врештірешт спонука підсвідомо придбати або вибрати ту чи іншу послугу. Для створення успішної
реклами завжди потрібно низку чинників, які і зроблять її відомою та «цікавою» для
багатьох людей. Характер товару, аудиторія, носії реклами (Журнали, телебачення, газети,
радіо, новини, Інтернет) - все це, на думку дослідників [1; 3; 4], впливає на структуру тексту.
Також разом з цими факторами, реклама повинна бути емоційна і нести правдиву
інформацію про послугу чи товар, тобто їх існування має бути доказовим і доступно
виголошеним. Майже у всіх сучасних рекламах є така структура, яка розкриває сутність того
чи іншого товару: слоган – заголовок – основний текст – оригінальні шрифти – спокійні
привертаючи звуки– поєднання кольорової гами. Але ніколи не змінюється психологічна
суть реклами, яка полягає в тому, що головна мета будь-якого рекламіста зробити так, щоб
споживач любою ціною купив цей товар, і сприймав цю рекламу як власну думку.
Незважаючи на це, у багатьох виробників реклами не завжди виходить обманути таким
чином наш народ, але те що в рекламі є велика доля психологічного маніпулювання,
відзначають практично всі провідні рекламісти і фахівці в галузі вивчення психології
реклами. Такі науковці як Бажеріна К., Руда Т., Розумей С., Чередник Л. обстоюють думку,
що важливу роль у стійкості й об’єктивності сприймання реклами провідну роль відіграє
психологічна зрілість і сформована свідомість. В маніпулятивній технології «виділяють п’ять
своєрідних «центрів тяжіння», а саме: «формат повідомлення, внутрішній світ споживача,
органи чуття людини, логіка побудови рекламного повідомлення і форми подання
статистичних даних» [4].
Як показує досвід, сучасна реклама відіграє подвійну роль у житті. Для початку, це
достовірна та детальна інформація про певний продукт або послугу. Але є і деякі негативні
моменти, які пов’язані з тим, що реклама створює стереотипне мислення та нав’язує певні
шаблони життя, в які вірить велика частина людей. У головах людей виникає думка, що саме
від придбаної речі буде залежати їх подальший успіх і статус в житті. Отже, в цьому
випадку, відбувається елементарне маніпулювання великими масами людей. Але
маніпулятивні прийоми можуть нести як позитивний, так і негативний характер. Варто також
наголосити, що однією з маніпулятивних ознакою є те, що маніпулятор отримає певну
моральну або матеріальну вигоду.
У маніпуляційному впливі є багато технік, і одною з таких є застосування в рекламних
повідомленнях нейролінгвістичного програмування (НЛП). «Так, одним з базових в НЛП є
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поняття репрезентативних систем особистості: візуальної, аудіальної, кінестетичної. Це
пов'язано зі способами отримання, обробки та зберігання інформації в пам'яті людини. З
позиції НЛП, при розробці рекламного повідомлення необхідно використовувати всі три
системи для формування у свідомості найбільш повного і насиченого образу, а також з
метою створення його універсальності в плані репрезентативних систем, оскільки найбільш
швидке розуміння і прийняття інформації людиною досягається в тому випадку, якщо вона
подається в характерній для нього репрезентативній системі» [1]. При розробці певного
рекламного повідомлення потрібно використовувати перш за все візуальний та аудіальний
аспекти, які вплинуть на формування більш насиченого образу і його універсальність, позаяк
найбільш швидке подання та розуміння інформації приходить в тому випадку, коли воно
запропоноване в характерній для людини формі. НЛП також має термінологію, яка активно
використовується в мотиваційно-стимулюючих стратегіях, які називаються метапрограмами.
Наприклад, однією з таких стратегій є мотивація прагнути до успіху або уникати невдач: у
той час як одні люди прагнуть до позитивного результату, досягнення мети, інші більш
мотивовані до уникнення негативних ситуацій у своєму житті.
Отже, у наші часи немає чіткого визначення терміна «реклама», бо це поняття
сприймається як поліаспектне явище (соціальне, економічне, психологічне, лінгвістичне,
естетичне тощо). Реклама є одним з видів психологічного впливу та спирається на сукупність
усіх смаків та побажань споживачів, а також на ряд загальнопсихологічних чинників. Як
стверджує Чердник Л. А, реклама є елементом маркетингу і системи суспільної комунікації.
Як елементу суспільної комунікації їй властива ідеологічно-прагматична функція, яка
полягає у тому, щоб у результаті передачі інформації здійснити вплив на адресата реклами,
привернути його увагу та переконати його придбати певний товар [4, c135]. Але створюючи
ефективну рекламу потрібно пам'ятати, що першочергова мета реклами донести до покупця
інформацію про якість та корить певного товару, а не просто отримання прибутку.
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ІСТИНА ЯК ПРОЦЕС ПІЗНАННЯ
ТА ЙОГО РЕЗУЛЬТАТ У КЛАСИЧНІЙ МОДЕЛІ ПІЗНАННЯ
Знання та досвід людства постійно доповнюються, з регулярною актуалізацією старих
та створенням нових проблем, заблуджень та сумнівів, що в свою чергу стає поштовхом для
нових прозрінь, зростань та доповнень вже існуючої скарбниці знань. У наші дні знову
набуває актуальності проблема істинності, як однієї із якостей пізнання та свідомості.
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Загальновідомо, що Ісус Христос перетворив запитання «що є істина» на «хто є
істина», замість відповіді на перше запитання. Згідно з твердженнями С. Кримського,
людство ще не готове прийняти істину в повному її обсязі, а крім того, наші поняття про
істину й досі не змогли відокремитись від ілюзій. Прагнення володіти істиною – достовірним
знанням про Всесвіт є запорукою процесу пізнання людиною та накопичення отриманих
знань про природу, суспільство та людський внутрішній, духовний. Саме тому, отримання
саме достовірного знання є нагальним аспектом нашого життя, який бере свій початок від
предків і буде переданий нащадкам [1]. Як вважав Платон, головним мотивом людського
мислення є потреба знати: «Немає нічого сильнішого за знання, воно завжди і в усьому
перевершує і задоволення, і все інше» [7]. За такої умови «істина – це адекватне
відображення об`єкта суб`єктом, яке відтворює об`єкт таким, яким він існує незалежно від
свідомості суб`єкта пізнання» [6].
У класичній філософії виділяють дві принципово альтернативні парадигми трактування
істини. Одна з них ґрунтується на принципі кореспонденції як відповідності певного знання
об’єктивному положенню справ предметного світу. Об`єктивна істина – такий зміст
людських знань про дійсність, що не залежить ані від суб`єкта пізнання, ні від людства в
цілому. Відносна істина – такий зміст людського знання, який загалом правильний, але
відображає дійсність частково, не даючи її повного образу, тобто істина, що змінюється з
подальшим пізнанням [6]. З шкільних уроків фізики учням відомо, що на початку ХХ ст.,
завдяки дослідам Е. Резерфорда була створена модель атома, який складався з масивного
позитивно зарядженого ядра і електронів, що обератються навколо нього. Пізніші
дослідження показали, що це не найменші структурні елементи, як вважалось до цього. Була
досліджена складність будови ядра, яке складалось, як вважалось, з неподільних часток –
протонів і нейтронів, а вже тільки в 60-их роках ХХ ст. відкриваються кварки, які показали
складність будови протонів та нейтронів. Аналогічна історія пізнання електронів, адже лише
згодом виявилось, що він в свою чергу складається з корпускул та хвиль. В історичному
контексті, яскравими представниками такого принципу є Аристотель, Ф. Бекон, Спіноза,
Дідро, Гельвецій, Гольбах, Фейєрбах [5].
Другим класичним принципом трактуванням істини є принцип когеренції, тобто
відповідність знання іманентним характеристикам ідеальної сфери, скажімо, змісту
Абсолюту, раціональній інтуїції тощо [2]. Абсолютна істина -змістова форма людського
знання, яка тотожна своєму предмету і не буде фальсифікована (спростована) подальшим
розвитком знання і практики. Представниками такої концепції є Платон, Гегель, Августин,
Декарт.
Проблема істини є центральною у класичній теорії пізнання, яка в межах гносеології
розглядається, як самостійна тема: з’ясування сутності таких понять, як: «істина»,
«об’єктивна істина», «абсолютна істина», «відносна істина», «конкретна істина», а також ті
уявлення, що «претендують бути істиною». В таких ситуаціях розглядають відповідність або
невідповідність знань, які має людство до дійсності, наявність суджень щодо реальності. В
свою чергу, до ознак істини відносять її незмінні властивості: об’єктивність за змістом,
переконливість доведення та обґрунтованість [4]. Зважаючи на індивідуальність кожної
людини, її процес пізнання також відрізняється від інших і виявляється тією мірою, в якій це
дозволяє її світогляд. Тому пізнання умовно можна окреслити як дзеркало можливостей
людини, її двосторонній зв’язок між світом і собою.
Класичний підхід до пізнання та істини, який започаткував Аристотель, стверджує себе
у філософії Нового часу. Аристотель розуміє пізнання як адекватне відображення предмета в
240

розумі людини. Істину трактує як відповідність між змістом пізнання та буттям предметів.
Така інтерпретація істини дістала назву класичної істини, або ж кореспондентної істини. У
добу Нового часу класичний підхід до пізнання формулює Ф. Бекон, який стверджує: Бог
створив людський розум подібним до дзеркала, здатного відображати весь світ. А тому
істинне знання − це «точне» віддзеркалення предметів і процесів природи [3].
Подальший внесок у теорію пізнання пов'язаний з працями Р. Декарта, Дж. Лока,
особливе місце тут посідає вчення І. Канта. Р. Декарт як представник раціоналізму вважав,
що істинного знання людина досягає лише за допомогою розуму. На думку Дж. Лока,
представника сенсуалізму, істинне знання людина отримує через відчуття. Досліджуючи
роль раціонального та чуттєвого моментів у пізнанні, Р. Декарт і Дж. Лок не вийшли за межі
класичного підходу до пізнання. Цей вихід здійснив І. Кант. За І. Кантом, людське знання
виникає як результат синтезу емпіричного (a posteriori) і неемпіричного (a priori) знання.
Тим самим він прагнув подолати крайнощі раціоналізму та сенсуалізму в гносеології ХVII
ст. Пізнання постає, за І. Кантом, не дзеркальним відображенням об’єктів, а творчою
конструюючою діяльністю свідомості, що породжує ідеальні об’єкти. Сконструйоване
мисленням знання є істинним, якщо воно узгоджується з апріорними категоріями свідомості,
які є трансцендентальним знанням. Отже, І. Кант виокремив у свідомості апріорну
трансцендентальну структуру, яка стала вихідним пунктом феноменологічної гносеологічної
концепції [3].
Некласичний період розвитку філософії класичний варіант гносеології набув
завершеного вигляду в філософії марксизму. Марксистська філософія підходить до пізнання
як більш-менш адекватного відображення дійсності свідомістю людини. Таке розуміння
пізнання вписується в рамки класичного – пізнання є «точне» відображення предметів і
процесів природи в розумі людини. Марксистська гносеологія, ввівши в пізнавальний процес
принцип діалектики та принцип практики, довершує класичний підхід до пізнання [3].
Отже, проблема істинності усвідомлюється в контексті характеристик об’єктивного у
знанні. Ці характеристики в наш час ускладняються, стають все більш різноманітними та
багатоаспектними. Об’єктивність знання розглядається з погляду його узгодження з
реальністю, тоді як проблема істини є узагальненим вираженням множини таких
характеристик цього знання, як доведеність, фальсифікованість, конструктивність,
проективність тощо. В сучасній науці загострюється проблема вдосконалення теорії пізнання
у зв’язку з рядом чинників. Зокрема, увага дослідників зосереджується на використанні
міждисциплінарних методів, теорії самоорганізації, альтернативістики при відображенні та
поясненні характеристик несталого, складного і швидкоплинного світу-повсякдення.
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ВЧЕННЯ СКОВОРОДИ ОЧИМА СУЧАСНИКА
Вчення Григорія Сковороди особливо актуальні для всіх тих, хто прагне дізнатися
правду буття. В наші часи його твори дуже цінні, бо він звертає нашу увагу не на тимчасові
речі, а на вічні, вчить нас цінувати людину, тобто ту вищу істоту, яка захована в кожному з
нас. «Філософська спадщина Г. С. Сковороди багатогранна. Її значення полягає в тому, що
на неї можна спиратися в наш непростий час, коли людина накликає на себе небезпеку
результатами своєї ж праці, коли при збільшенні числа храмів зберігається зростання
злочинності, коли праця людини втратила всяку привабливість, а життя стало безцільним і
незахищеним. Своєю творчістю і життям Г. Сковорода продемонстрував можливість
здійснення глибинних перетворень. Філософія Г. С. Сковороди є прекрасним прикладом
існування філософії українського духу як динамічної, здатної до розвитку і постійного
вдосконалення оригінальної системи поглядів, ідеалів, вірувань, надій, любові, честі, совісті,
гідності і порядності; вона є своєрідним пошуком і визначенням українським народом свого
місця в суспільно-історичному процесі, закликом до гуманізму і «спорідненої» людській
природі дії» [1].
У своїх творах Григорій Сковорода розкриває тему природної людини як одну з
провідних, а основна ідея його філософії, що сутність людини – це дух, думка і серце [2].
До сьогодні вражає актуальність його поглядів про духовність та силу особистості
людини, яка здатна нести і утверджувати істину, людини, яка може змінити хід твоїх думок,
він вважав, що образ Мойсея є тим самим прикладом, який за допомогою своїх слів зумів
об’єднати єврейський народ і зробити його щасливим [2]. Людина стає в його ідеях не як раб
Божий, а як розумна істота, у середині якої є частинка Бога.
«Поглянь у себе», тобто пізнай себе – це основний мотив філософії Сковороди. Цими
словами Сковорода хотів донести до нас що ми не повинні шукати істину у зовнішньому
світі, а ми зможемо пізнати істину заглянувши у себе і пізнавши, таким чинок справжнього
себе через божественну натуру, яка є усередині людини. Сучасну людина, перш за все,
цікавить «видима натура» у формі фактів, логіки й благ, а тому сучасний світ прагне довести,
що віра повинна спиратися на факти та пояснювати певні ідеї та думки. Для Сковороди ж усі
зовнішні блага є химерою, бо справжнє буття в «невидимій натурі «Сковорода в цей час
прагнув навчити як власним прикладом, так і словом, закликав почати філософське освоєння
світу з простого: пізнати віру та любов у всій її повноті, бо це і є пізнання людини» [5].
Отож, саме пізнання себе відкриє шлях до істинної людини.
Сковорода є засновником філософії серця. Серце – це осердя душі, яке відкриває шлях
до Бога. Саме серце, а не розум, є підґрунтям і джерелом емоційно-чуттєвого світу і думок.
Серце є справжнім інструментом і джерелом пізнання. У ньому поєднуються і розум, і воля,
і почуття, і віра. «Етичне вчення Г. Сковороди спрямоване на пошук шляху, що веде до
щастя, до любові, до уподобання Богу. Етичним ідеалом Сковороди є ідеал нерівної рівності
в тому сенсі, що усі люди рівні перед Богом, але разом з тим вони є нерівними, тому що
мають різну натуру. Метою всіх людей є наближення до Бога, отримання вищого
блаженства» [4].
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«Поступ сучасної цивілізації, на думку вчених, все більше залежить від розвитку
людини, а сучасний етап суспільного розвитку характеризується як антропологічна криза.
Новітні технології, глобальні процеси, руйнуючи традиційну культуру, породжують
необхідність нового способу життя і мисленя. Отже, питання філософського осмислення
сутності цілей і смислів існування сучасної людини актуалізує напрям філософської
антропології у розвитку філософії нинішнього дня. Водночас творчий спадок Г.С.
Сковороди, що розкриває зміст і сенс людського буття, є джерелом осмислення й
подальшого розвитку проблем філософської антропології» [3], а головне дієвим
інструментом в осмисленні власного буття і світу у цілому.
Отже, розглядаючи вчення Григорія Сковороди ми починаємо мислити інакше та
розуміти не лише його думки, але й самих себе. Те що колись було далеко від наших
поглядів стало так близько, що можна обдумати та поміркувати ніби разом з ним. Він хотів
єдиного - це знайти щастя і наші мрії співпадають, бо ми також хочемо жити та бути
щасливими. Таким чином, філософ наполягає на тому, що життя людини має бути радісним,
і зробити його таким може тільки сама людина.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ЕТИЧНИХ УЧЕНЬ АРИСТОТЕЛЯ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
Золотій середині хто довіривсь,
Той не стане жить ні в злиденній хижі,
Ні палацом він у людей не буде: Заздрість будити.
Горацій
Трансформаційні процеси, які відбуваються у сучасному глобальному просторі,
супроводжуються змінами не лише політичних та економічних взаємин, але й етичних та
соціокультурних. На часі постає питання формування соціально, економічно та політично
зрілого й свідомого індивіда. Деформація моральних цінностей, спотворені естетичні ідеали,
байдужість і бездіяльність призвели до того, що людина замінила реальну комунікацію на
віртуальний контакт, глибоко-особистісні взаємини на інструментальні стосунки, що
зрештою заганяє людину у ще більшу прірву. «У байдикуванні немає чесноти. Аристотель
критикував бездіяльність та популярні в той час концепції апатії. Навпаки, людина повинна
діяти свідомо, з наміром досягти своєї мети та чітко дотримуватись установлених принципів
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діяльності. Здавалося б, немає нічого нового в зазначених поглядах філософа, проте він
перший ввів у етичну науку поняття свободи вибору, давши цим поштовх для безкінечного
ланцюга суперечок про свободу волі людини» [2, с. 230].
Аристотель - найвидатніший давньогрецький філософ, якому належить заслуга
першого розподілу наук, вчення про матерію, логіку, про душу, суспільство. Та
найвагомішим і найцікавішим є вчення про людину, яке ми використовуємо і сьогодні,
можливо і не знаючи автора. «Аристотель узагальнив і систематизував дослідження з логіки
його попередників (представників мілетської школи, Демокріта, Зенона, софістів, Сократа).
Він визначив основні форми і закони мислення, створивши першу теорію висновку
(силогізм). Його дослідження з логіки є фундаментальними, навіть для сьогодення. Створена
Аристотелем логічна система протягом багатьох віків суттєво впливала на розвиток освіти,
навчання та побудови наукового знання, а також взагалі всього змісту культури в країнах
Європи» [1, с. 51].
Кожного дня людина зіштовхується з ситуаціями, які ставлять на вагу її принципи;
ситуації, які потребують осмислення, критики; ситуації, які наводять на питання: “Як мені
вчинити?”. Звичайно ж, ні у кого немає готових відповідей. Людина сама прокладає свій
шлях, а значить, тільки вона відповідає за свої вчинки. І ось тут вже постає поняття етики,
яке допомагає визначити своє ставлення і спонукає до осмислених дій.
Центральне поняття аристотелівської етики – доброзичливість, яка має два види:
інтелектуальний і етичний. Інтелектуальний виникає здебільшого шляхом навчання, етичний
- внаслідок звички. Вирішальне значення для Арістотеля має перший, завдяки якому виникає
мудрість, розумна діяльність. Доброзичливість притаманна не кожній людині, а лише тій, яка
зуміла її знайти, тій, яка активно діє. Вища форма діяльності - пізнавальна, теоретична.
Людина одержує вищу насолоду не в матеріальних благах, не в почестях, не в діяльності для
користі, а в самому процесі теоретичної діяльності, в спогляданні. Загальний мотив - знайти
середню лінію поведінки.
У своїх вченнях Аристотель створив принцип, за допомогою якого оцінював не лише
поступки, а й характери. Зараз ми звемо це вчення “Золота середина”, хоча Аристотель не
використовував такого поняття (воно закріпилося пізніше завдяки римському поетові
Горацію). Аристотель ввів поняття доброзичливості - шляху до щастя, і частково самого
щастя, якому можна навчитися. За Аристотелем, доброчесність - це «правильний характер»:
стійка внутрішня риса характеру, яка допомагає приборкати свої пристрасті і слідувати
правильній поведінці. Аристотель стверджує, що чесноти можна навчитися, «натренувати»
її. «Доброчесність – продукт виховання, що є справою держави і хорошого законодавства. На
думку Аристотеля, законодавці повинні залучати до доброчесності і спонукати громадян до
прекрасного» [1, с. 73].
Щоб навчитися чесноти, потрібно спочатку за допомогою розуму зрозуміти, де
знаходиться золота середина і потім за допомогою волі намагатися утримувати себе в цій
середині. У наш час ми часто ставимо перед собою чашу терезів, ніяк не можемо вибрати
між лінню та гіперактивністю, між знанням та невіглаством; досі не вміємо правильно
розподіляти час. Тут і приходить на допомогу Аристотель, який пропонує нам у всьому
дотримуватись правил золотої середини.
У вченні про середню лінію, Аристотель пропонує оцінювати не наслідки вчинків і
навіть не їх мотиви, а саму людину. Зробить цей вчинок мене краще або гірше? Чи допомагає
він культивувати якусь чесноту? Або ж він навпаки робить мене гірше і сприяє пороку?
Етична чеснота - це вміння і бажання знаходити середину між двома крайнощами: недоліком
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якогось якості і його надлишком. Наприклад, між боягузництвом та безглуздим геройством є
мужність, між сором'язливістю та марнославством - честолюбство. Вміння не впадати в
крайнощі і завжди знаходити золоту середину в усьому - це те, чого вчить нас Аристотель і
вчення це актуальне і сьогодні. «У зв’язку з пошуком гармонії щодо індивіда й суспільства в
етичному вченні Аристотеля подано багато відтінків категорії щастя. Дослідженню змісту
цієї категорії присвячена перша книга «Нікомахової етики». Щастя – це особливий стан
задоволеності, що отримується від здійсненої – доброчесної діяльності. Відзначаючи єдність
моралі і щастя, Аристотель наголошує, що досягнення стану вищого задоволення життям
залежить від вчинків – діяльності людини. Серед численних умов щастя головними є:
постійне етичне та інтелектуальне вдосконалення індивіда; здоров’я і наявність зовнішніх
благ; активна громадська позиція індивіда; дружба» [1, с.70].
На нашу думку, вирішенню питань загубленості і втрати самоідентичності людини у
культурі маспростору може посприяти аналіз здобутків давньогрецьких філософів і, перш за
все, вчення Аристотеля. Його вчення є особливо важливим для сучасного глобального
суспільства з інструментальними цінностями та пріоритетами. Належне функціонування
закону передусім передбачає розвиненість, підготовленість людей до доброчесності, а
доброчесність є результатом тривалої праці над собою на основі раціональних важелів.
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ У ТРАКТУВАННІ ІСТИНИ
В КЛАСИЧНІЙ ТА НЕКЛАСИЧНІЙ НАУЦІ
З розвитком людства відбувається й розвиток бачення наукового пізнання, від
донаукового до поснекласичного етапу. Розгляд переходу від класичного до некласичного
наукового пізнання є актуальним з точки зору на навколишній світ та погляду дослідника на
цей світ. Дослідження контрасту класичної та некласичної науки дає нове розуміння змін
основних понять, таких як: простір і час, відносність простору, незворотність природних
процесів, цілісність об’єкта пізнання.
Ключові рисами наукового пізнання класичної науки є:
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• Світ явищ, який вивчає наука, розглядається як існуючий реально і у своїх
характеристиках не залежить від суб'єкта пізнання;
• У науковому пізнанні вчений починає з фактів, що існують у природі об'єктивно;
• «Світ характеризується незмінними постійними залежностями, які пов'язують факти» [1].
Вони виражаються законами різного рівня: емпіричними та теоретичними;
• «Емпіричні закони описують об'єкти, що спостерігаються безпосередньо або за
допомогою простих приладів» [3];
• Теоретичні закони виводяться шляхом формування теоретичної гіпотези.
• «Мета науки – формулювання цих законів, і тому числі мета соціальних наук відкрити
соціальні закони» [1];
• Емпіричні дослідження вільні від ціннісних оцінок і базуються на дослідному
спостереженні та експерименті, які передбачають кількісні вимірювання, які
здійснюються за допомогою приладів та інструментів;
• Простір і час розглядаються як окремі незалежні субстанції;
• Процеси розуміються як лінійні та підпорядковані механізму рівноваги, причому
розбалансована система прагне повернутися до рівноваги;
• Ідея балансу (гармонії) є центральною і в соціальній думці;
• Якщо відомі закони і висхідні умови, то можна визначити якими були чи будуть
просторово-часові та кількісні характеристики будь-якого процесу втому числі
соціального.
Нові філософсько-методологічних підходи наукового пізнання некласичної науки:
• «Нерозривність об'єкта і суб'єкта пізнання, залежність знання від методів і засобів, які
використовують для його отримання»[1]. Процедура спостереження, свідомість
спостерігача разом з вимірювальною процедурою створюють «фізичну реальність»
об’єктів;
• Визнання важливості процедури розуміння та інтерпретації у всіх пізнавальних актах.
• Поширення ідеї єдності природи та незворотності природних процесів, підвищення ролі
цілісного і субстанційного підходів;
• Формування уявлення детермінізму як «філософське вчення про Всесвіт як універсум
тотальної взаємозумовленості природних, соціальних і духовних процесів, як грандіозний
ланцюг причин і наслідків, як зв'язок усього з усім» [5] і його «ядра» – причиновості;
• Визнання суперечності як суттєвої характеристики об'єктів природознавства і як
принципу їх пізнання;
• Витіснення метафізичного стилю мислення діалектичним;
• Зміна уявлення про виникнення наукової теорії. «Наукові дослідження у квантовій фізиці
виявили обмеженість спрощеного підходу до побудови теорії як простого індуктивного
узагальнення досвіду» [3]. Теорія може будуватись за рахунок побудови гіпотетичних
моделей, які потім обґрунтовуються досвідом.
Як бачимо, за вихідними спрямуваннями думки некласична філософія принципово
відрізняється від класичної, що дає підстави стверджувати: під час виникнення некласичної
філософії відбулася зміна парадигми (норми, взірця) філософського мислення.
Некласична філософія виступає проти натуралізму та психологізму з метою
перетворення філософії у точну науку, для чого слід виділити основні категорії, очищені від
нашарувань культури шляхом «феноменологічної редукції» – «виявлення чистих феноменів і
усунення елементів їх довільного тлумачення. На перший план при цьому висувається
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смисловий зв'язок свідомості та світу, спрямування свідомості (інтенціональність), через яку
аналізуються усі відношення людини та світу» [2]. Потрібно не бути заглибленим у світ, а
усвідомлювати його як заздалегідь даний та співвіднесений з нашою суб'єктивністю.
Простіше кажучи, первинна реальність – це «життєвий світ», а не протилежність матерії і
свідомості, згідно з класичною дихотомією. Наука не повинна прагнути усунути суб'єктивне
сприйняття зі своїх процедур, бо воно є основою утворення абстракцій та кінцевим пунктом
верифікації теорії.
Людству, його існуванню зараз загрожує серйозна небезпека: виснаження природних
ресурсів та озонового шару атмосфери, глобальне потепління, руйнування біосфери. У цій
ситуації всі людські ресурси повинні бути спрямовані на подолання кризи. А кризові явища
охопили не тільки буття людини, а також її дух, культуру. Отже, найважливіше завдання
філософії у наш час – осмислити ситуацію та допомогти людству знайти вихід із цього
становища.
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МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНІКИ РЕКЛАМИ
Проблеми впливу засобів масової інформації є дуже актуальною у наш час і широко
обговорюються на усіх рівнях. Вплив реклами може нести як позитивний, так і негативний
характер. Маніпуляцію слід розглядати, як вид психологічного впливу на людину, її
світогляд та світосприйняття. В психіку людей приховано впроваджується ті бажання,
наміри, цілі, відносини, які не збігаються з тими які є у адресата на даний момент.
Прихованими залишаються наміри рекламодавця, як і сам факт впливу. Одною з основних
ознак впливу є також отримання рекламодавцем моральної або матеріальної вигоди.
Інформація сама по собі не несе негативу, але інтенсивно впливає на подальші дії, поведінку
та емоції особистості.
На тлі розквіту та популяризації психологічної науки в середині XIX століття
розробники комерційної реклами почали активно використовувати результати цих
досліджень. Однією з перших наукових теорій, які послужили основою для цих цілей, стала
психоаналітична теорія З. Фрейда.
Питання впливу ЗМІ є дуже актуальною сьогодні і широко обговорюється на всіх
рівнях. Вплив реклами може бути як позитивним, так і негативним. Маніпуляцію слід
розглядати як певний психологічний вплив на людину, її світоуявлення, світорозуміння та
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світосприймання. Ці бажання, наміри, цілі, установки, які на даний момент не збігаються з
реципієнтами, приховані в психіці людей. Наміри рекламодавця залишаються прихованими,
як і акт впливу. Однією з основних ознак впливу є також сприйняття моральних чи
матеріальних благ рекламодавця. Сама інформація не є негативною, але інтенсивно впливає
на подальші дії, поведінку та емоції особистості.
На тлі розквіту і популяризації психологічної науки в середині 19 століття розробники
комерційної реклами почали активно використовувати результати цих досліджень. Однією з
перших наукових теорій, що послужила основою для цих цілей, була психоаналітична теорія
З. Фрейда.
Як відзначають деякі автори [2], у рекламних технологіях ранній психоаналіз привніс
два важливих моменти. По-перше, те, що представлений товар повинен бути привабливим
підсвідомо, по-друге, що основа привабливості товару – його сексуальність в широкому
сенсі. Сексуальні мотиви використовувалися в рекламі емпірично задовго до появи
психоаналізу, але вчення 3. Фрейда спонукало подивитися на це по-іншому. Одним з
головних мотивів у різних технологіях реклами стало ототожнення товару або послуги з
сексуальними підсвідомими мотивами, перевагами. Так, наприклад, з метою виявлення
найбільш ефективних технік впливу на споживчу поведінку широко використовувалися дані
досліджень в області сексуально символічних значень різних предметів. Однак слід
зазначити, що результати використання таких психоаналітичних досліджень складно
перевірити об'єктивними методами. Психоаналіз також вказав на такий важливий момент, як
апеляція до приємних переживань дитячого віку як один з можливих елементів в рекламних
технологіях. Ці переживання особливо часто використовуються в рекламних сюжетах, що
представляють продукти харчування, цигарки, жувальну гумку. Тобто ті предмети,
задоволення від споживання яких пов'язане з областю рота як областю насолоди, відповідно
до теорії З. Фрейда[1].
В сучасних рекламних технологіях часто знаходять вияв основи масової психології та
закони поведінки людини як частини натовпу. Основними механізмами впливу на
особистість у цьому плані виступають захоплення і наслідування. Ці механізми особливо
яскраво виявляються при проведенні масових заходів. Принцип захоплення у цьому випадку
реалізується творцями рекламних технологій за допомогою демонстрації використання
продукту, а також показу позитивних емоцій і матеріальної або моральної вигоди, що
виникає при споживанні даного товару. Причому найбільший ефект досягається у разі участі
в рекламі типових представників сегмента ринку, на який орієнтовано виробництво даного
товару.
Нерідко для реклами запрошують відомих акторів, спортсменів. Цей прийом має назву
«авторитет»: Марія Єфросініна «насолоджується» смаком йогурту «Активію», брати Клички
під час святкування перемоги смакують пиво «Чернігівське», Ігор Кондратюк наголошує на
комфорті із вікнами «Veko» тощо. У людей виробляється стереотипність мислення, що що
можна сформулювати такою фразою: «Якщо цим продуктом користуються навіть такі відомі
людини, то і я маю спробувати і користуватись цим продуктом». Такі маніпулятивні техніки
призводять до зростання продажу товарів. Безперечно, потрібно закцентувати увагу і на
тому, що неабияку роль відіграє кольорова гама реклами. Часто блідій, іноді навіть чорносірій, картинці буденного життя протиставляються яскраво насичені кольори рекламованого
товару. Безумовно, що такий результат реклами матиме суттєво активнішу і позитивну
реакцію на товар.
Отже, на сьогоднішній день немає єдності у визначенні терміну «реклама», оскільки
поняття сприймається як явище (соціальне, економічне, психологічне, лінгвістичне,
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естетичне тощо). Реклама є як елементом маркетингу, так і елементом системи суспільної
комунікації. Як елементу суспільної комунікації їй властива ідеологічно-прагматична
функція, яка полягає у тому, щоб у результаті передачі інформації здійснити вплив на
адресата реклами, привернути його увагу та переконати його придбати певний товар. У
зв’язку з цим рекламісти часто використовують різноманітні прийоми маніпулювання
свідомістю людей. Тенденції розвитку сучасного ринку вказують на те, що роль реклами в
ХХІ столітті буде лише зростати. Тому необхідно працювати над розробкою нових
креативних методів і прийомів рекламування товарів і послуг.
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Залісненість територій України та Норвеґії є приблизно однаковою, а саме, 9.7 млн га
в Україні та 10 млн га у Норвеґії. Ще одною схожістю цих країн є нерівномірне поширення
лісового покриву у зв’язку із географічними особливостями природних зон, у яких
розташовані території обох країн. Завдяки наведеним вихідним даним можемо порівняти
функціонування бізнес-моделей у галузі лісового господарства в обох країнах та вплив на цю
галузь структури зайнятості [3,4].
Суттєвою відмінністю лісової галузі України та Норвеґії є структура власності земель
лісового фонду – із абсолютною домінацією державної форми власності лісів в Україні та
паритетною формою у Норвеґії, за якої власниками лісів є приватні власники (81%), держава
та муніципалітети (2%), промисловість та компанії (4%), інші приватні власники (2%) [3,4]
Середня ціна гектара лісової ділянки у Норвеґії складає 22 500 норвезьких крон, що
еквівалентно 67 700 гривень.
У лісовому секторі Норвеґії працевлаштовано орієнтовно 25 000 осіб, що складає
приблизно 1% від кількості робочої сили Норвеґії, в Україні у лісовому секторі
працевлаштовано орієнтовно 223 000 осіб, що складає приблизно 1% від робочої сили
України [1,2].
У структурі зайнятості у розрізі галузей ключовою відмінністю є домінування галузі
виробів з деревини у Норвеґії 56%, натомість в Україні цей показник складає 25% [1,2].
На основі аналізу бізнес-моделей у обох країнах досліджено, що український лісовий
сектор притаманні моделі сировинної економіки із недостатньою присутністю інноваційних,
технологічних розробок, натомість у бізнес-моделях норвезького лісового сектора домінують
бізнес-моделі базовані на інтеграції інновацій та технологічних інновацій у функціонування
підприємств для отримання продуктів з високою доданою вартістю із акцентом на продукти
із довготривалим утримання вуглецю у виробах із деревини [5].
Серед прикладів із норвезького лісового сектору наведені наступні продукти
виготовлені із глибокої переробки деревних ресурсів: продукція ваніліну компанією
Borregaard, продукція дріжджів компанією Foods of Norway, застосування деревини як
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будматеріалу у будівництві висотних будівель компанією Voll Arkitekter та інші приклади
виробництва таких продуктів як етанол, ліґнін та інші.
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За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), 2021 рік став рекордним
для відновлюваної енергії у всьому світі, незважаючи на пандемію COVID-19 і постійне
зростання цін на сировину. Близько 290 ГВт нових потужностей з виробництва
відновлюваної енергії, в основному у вигляді вітрових турбін і сонячних панелей, було
встановлено у світі цього року [1]. Згідно з нинішніми тенденціями потужності
відновлюваної енергії перевищать потужності викопного палива та ядерної енергії разом до
2026 року. Сприяла росту нова кліматична та енергетична політика багатьох країн світу [2].
Україна має значний потенціал відновлюваної енергетики, який є чинником
стимулювання інноваційного розвитку економіки , зменщення енергетичної залежності та
внеску у боротьбу зі змінами клімату, тобто реалізації завдань розвитку низьковуглецевої
енергетики, Заходи з декарбонізації енергетики України передбачені низкою програмних
документів, зокрема, документами стратегічного рівня: Енергетичною стратегією України на
період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”, Стратегією
низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. Згаданими стратегіїями передбачається
стале розширення використання всіх видів відновлюваних джерел енергії , зокрема
розширення використання біомаси та біопалив для виробництва теплової та електричної
енергії, використання якої не призводить до посилення парникового ефекту, оскільки не
змінює природний баланс СО2. Потенціал для розвитку біоенергетики, оскільки Україна
володіє великим ресурсом біомаси, доступної для виробництва енергії: відходи сільського
господарства, відходи деревини, енергетичні культури.
Багато країн висунули більші амбіції щодо скорочення викидів парникових газів
напередодні та під час саміту COP26 ООН, який пройшов у Глазго. Кліматична ціль України
передбачає необхідність до 2030 року скоротити викиди парникових газів до рівня 35%
порівняно з 1990 роком і є амбітною, але зваженою та цілком досяжною. Український
кліматичний фонд є новою фінансовою інституцією, яка співфінансуватиме через прозорі
процедури програми з декарбонізації і модернізації.
Держенергоефективності
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(ДАЕЕ) планує посилити роботу над розвитком ринку "зелених" облігацій. Зважаючи, що
"зелені" облігації передбачають використання залучених коштів виключно на фінансування
екопроєктів, спеціалістів Держенергоефективності залучатимуть до участі у розгляді,
відборі та моніторингу впровадження інвестиційних проєктів екологічного спрямування. Це
можуть бути проєкти у сферах відновлюваної енергетики, енергоефективності, мінімізації
утворення, утилізації та переробки відходів, впровадження екологічно чистого транспорту,
органічного землеробства, збереження флори і фауни, скорочення викидів у навколишнє
природне середовище. Важливо створити правові передумови, підвищити привабливість
"зелених" облігацій на ринку та залучити міжнародні банки розвитку для підвищення
кредитної якості цих облігацій. ДАЕЕ закликає підтримати пілотні проєкти з випуску
"зелених" облігацій різними емітентами.
Певні надії повязують і з опубліковним Проєктом Закону "Про внесення змін до
деяких законів України щодо стимулювання виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел енергії на ринкових засадах" , який винесено на громадське обговорення.
Законопроект передбачає запровадження контрактів на різницю для виробників з
відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) замість фіксованих платежів за "зеленим" тарифом.
Планується, що нові ВДЕ-проекти, які не отримують "зелений" тариф, братимуть участь у
"зелених" аукціонах. При цьому, переможці матимуть право на гарантований продаж
електроенергії Гарантованому Покупцеві (ГП) за аукціонною ціною протягом 15 років
замість 20, як вказано у чинній редакції. Для виробників на "зеленому" тарифі, механізм
запроваджується як опція, коли можна вийти з балансуючої групи ГП і продавати вироблену
електроенергію самостійно. "Відповідно до цієї моделі виробники з ВДЕ зможуть безпосередньо
виступати як учасники ринку, самостійно продаючи електроенергію, оптимізуючі свої
доходи від виробництва та зменшуючи свої небаланси. Водночас ці виробники матимуть
право на отримання компенсації від Гарантованого Покупця у вигляді різниці між
встановленим «зеленим» тарифом або аукціонною ціною та ринковою ціною. Як вважають
фахівці Мінеколоії, виробники енергії з ВДЕ будуть вмотивовані створювати нові окремі
балансуючі групи, управляти небалансами своїх об’єктів в режимі реального часу та
впроваджувати нові підходи та технології прогнозування, системи накопичення енергії та
керування попитом. Пронозують, що нова модель підтримки дозволить збільшити частку
"зеленої" електроенергії в енергобалансі.
Запровадження нових механізмів стимулювання виробництва відновної енергетики
згідно із загальноєвропейською енергетичною політикою має враховувати місцеві
особливості окремих країн, пропонувати програми щодо збільшення частки ВДЕ стосовно
тих ресурсів, якими даний регіон найкраще забезпечений року [3]. Державну підтримку
можна розвивати гляхом фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт з розвитку об’єктів відновлюваної енергетики; фінансування освітніх програм, курсів
для підготовки фахівців, підтримки виробників та користувачів обладнання відновлюваної
енергетики.
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Вступ
Для людини як форми життя яка еволюціонувала з дикої природи міські вулиці,
асфальти, радіація, поліетилен – все це не є притаманним середовищем. Людині, як частині
природи потрібно якомога більше перебувати у тому середовищі до якого вона
пристосована. Сучасна статистика показує, що більше 80% захворювань пов’язано з
забрудненим повітрям, водою і грунтом.
На здоров’я людини впливає чимала кількість чинників: промислові підприємства які
викидають велику кількість шкідливих речовин в атмосферу. Як правило це тверді
газоподібні речовини такі як азот, пил, сірка, оксиди вуглецю, хром. Вся ця забрудненість
середовища
погіршує загальний стан людини. В результаті ми отримуємо велику
різноманітність хвороб: слабкість, головні болі, астма , нудота, алергія, знижена
працездатність.
Також багато хвороб передаються через забруднені джерела. Найбільш активно
розмножуються віруси і хвороботворні організми у ставках, озерах і річках.
Нажаль зі всіма переліченими факторами зараз ми мусимо змиритись, минуле ми
змінити не можемо.
Всі ми рятуючись від міських буднів що року плануємо відпустки різного роду щоб
перезавантажитись і оздоровитись. Для цього ми обираємо активний відпочинок у горах,
поїздку на море або у санаторій чи інші лікувальні заклади.
Всіх нас тягне до природи, бо саме вона дає нам життєві сили та здоров’я.
Через щільну забудову оздоровчі заклади розташовані в міських приміщеннях де і
близько немає ніяких рослин, а якщо і є якась навколишня зелена територія то вона надто
маленька. Ми повинні акцентувати увагу на тому щоб в нашому повсякденному житті було
хоч би 50% зелених насаджень пропорційно до забудови. Так ми зможемо вберегти себе від
багатьох хвороб.
Території оздоровчих закладів повинні бути великими, щоб на них розташовувалось
багато зелених насаджень які будуть створювати благополучний фітонцидний вплив на
людей. Щоб люди надихались природою, могли прогулюватись парком тим самим
оздоровлювати свій організм.
Фітонциди – це комплекс антимікробних речовин, що містяться у рослинах. До нього
входять спирти, ефіри, терпеноїди, альдегіди та інші сполуки, здатні пригнічувати та вбивати
ріст та розвиток патогенних грибів та бактерій.
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Явище фітонцидності рослин було відкрито радянським ученим Борисом Токіним у
тридцяті роки ХХ століття. Дослівно перекладається як «рослини-вбивці» (від грецького
«фітон» – рослина та латинського «цидо» – вбиваю).
Всі рослини виділяють фітонциди, просто у різних кількостях. Вони є одним із
факторів їхнього природного імунітету. Вчені називають фітонциди терміном "летючі
фітоорганічні виділення рослин" (ЛФОВ).
Основна дія фітонцидів пов’язана із утворенням зарядженого озону іншими словами
озоніди. Вони можуть руйнувати ДНК мікроорганізмів за допомогою підвищення
бактерицидної активності повітря у 2-3 рази.
У сосновому лісі налічується найбільший вміст фітонцидів ( з 1 гектара соснових
насаджень 370-420 кг ЛФВВ), трішки менше у насадженнях з ялини та модрини ( 320-405 кг)
, у березняках (190–220 кг), дубняках, осинниках (170–19) кг), кленовниках.
Окрім фітонцидів є і інші біологічно активні речовини, що мають протимікробну дію:
такі як ефірні олії, алкалоїди, дубильні речовини, рослинні антибіотики, кислоти, глікозиди,
бальзами. Вони утворюються під час життєдіяльності різних груп рослин. Рослини це
роблять з метою самозахисту живих тканин, щоб в них не розмножувались мікроорганізми.
Також вони знищують комах, активізують життєві функції рослин, знищують гризунів,
стимулюють ріст одних рослин та пригнічують ріст інших.
Також при попаданні в організм людини вони перешкоджають бактеріям небезпечним
для здоров’я ( макробактеріям туберкульозу, стрептококам, стафілококам). Вони
застосовуються у лікуванні та профілактиці багатьох хвороб : ангіни, грипу, хвороб слизових
оболонок рота, захворювань травного каналу, гострих респіраторних вірусних інфекцій,,
гнійних утворень.
Постановка проблеми
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Розглянемо у вигляді таблиці дані стосовно активних сполук, що містяться в
лікарських рослинах а також їхню фармакологічну дію.
Літературні дані стосовно біологічно активних сполук
Група біологічно
Рослинні джерела
Фармакологічна дія
активних речовин
Фітонциди
Хрін
звичайний,
черемха Стимулюють
фагоцитоз,
звичайна,
запалення,
антигенну
Смородина чорна, цибуля городня, реактивність,
антибіотичні
Часник
городній,
звіробій особливості
тканин,
звичайний,
редька
посівна, регенеративні процеси
евкаліпт блакитний.
Дубильні речовини Перстач прямостоячий, бадан Проявляють бактерицидну і
товстолистий, дуб звичайний, бактеріостатичну активність
скумпія
звичайна,
брусниця
звичайна, змійовик
Ефірні олії
Лаванда вузьколиста, коріандр, Виявляють бактеріостатичну,
шавлія
лікарська,
базилік антисептичну, дезінфікуючу та
камфорний, хміль звичайний, фунгістатичну дії
розмарин лікарський, сосна лісова,
фенхель звичайний
Антибіотики
Сон-трава, пижмо звичайне, цмин Активно діють проти бактерій,
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Білки
Бальзами і смоли

Алкалоїди
глікозиди

піщаний, часник городній, лопух
великий, журавлина болотна,
чистотіл
звичайний,
чорниця
звичайна
Пшениця посівна
Стиракс,
бальзамне
толуанське, копайфайра

небезпечних
для
здоров’я
людини
(
стафілококів,стрептококів,
мікробактерій туберкульозу)
Токсичні для бактерій та
пригнічують їх ріст
дерево Мають значні бактерицидні та
бактеріостатичні властивості,
запобігають розвитку мікробів
бадан Виявляють найбільш виражену
звичайна, антимікробну дію

і Чистотіл
звичайний,
товстолистий, чорниця
брусниця звичайна
Органічні кислоти і Фіалка
триколірна,
гінкго Мають
противірусні,
фенольні сполуки
дволопатеве, росичка круглолиста, антимікробні, антимікозні та
сухоцвіт
багновий,
звіробій протизапальні властивості.
звичайний

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми
Постановка завдання
Підібрати асортимент рослин для створення фітонцидного середовища лікувальних закладів.
Виклад основного матеріалу
У деревних та чагарникових порід спостерігається максимум активності ближче до
полудня. Вранці їх вміст у повітрі нижче, наприклад, у сосняку та березняку в 3–4 рази
нижче, ніж у денний час, але ще менша концентрація (у 7 разів нижче) спостерігається
ввечері. У весняно-літній час фітонцидність вища, ніж в осінньо-зимовий період. При
підвищенні температури повітря до +20, +25 °C концентрація фітонцидів збільшується
вдвічі. Найкорисніші фітонцидні рослини: акація біла, барбарис звичайний, береза
бородавчаста, дуб червоний та черешковий, верба, ялина, калина звичайна, каштан кінський,
модрина, сосна, тис, тополя пірамідальна, ялівець, лаванда, гліцинія, багрянець.
На підставі численних досліджень Б. П. Токін встановив час загибелі найпростіших
після безконтактної дії фітонцидних дерев: дуб – 5 хвилин, кипарис – 6 хвилин, тис ягідний –
6 хвилин, ялівець козацький – 7 хвилин, сосна – 10 хвилин, береза – 20 хвилин , тополя – 9
хвилин. Повітря парків містить у 200 разів менше бактерій.
Вплив на людину фітонцидів
Летючі фітонциди здатні проникати через легені та шкіру в організм людини. Вони
загальмовують розвиток хвороботворних мікроорганізмів, оберігають від інфекційних
захворювань. Фітонциди нормалізують серцевий ритм та артеріальний тиск, беруть участь в
обміні речовин, знижують рівень цукру в крові, благополучно впливає на процеси кровообігу
в мозку, стан печінки, бактерицидну активність шкіри, а також на імунну та нервову
систему.
При вдиханні летких фітонцидів хвойних дерев підвищується стійкість еритроцитів до
нестачі кисню, що майже вдвічі збільшує термін їхнього життя. Фітонциди дуба знижують
артеріальний тиск у хворих на гіпертонічну хворобу на всіх стадіях захворювання.
Фітонциди бузку, тополі та глоду звужуючи кровоносні судини, підвищують кров'яний тиск,
стимулюють серцево-судинну систему. Фітонциди берези та липи розширюють бронхи,
стимулюють роботу дихальної системи, знімають перенапругу нервової системи та головний
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біль. Фітонциди ялиці, кедра та ялини надають стимулюючий вплив на нервову, серцевосудинну та інші системи.
Позитивно впливають на динаміку мозкового кровообігу, стан печінки, бактерицидну
активність шкіри та взагалі системи імунітету. Фітонциди ялиці, ялини, кедра надають
протизапальну та протиалергічну дію, стимулюють обмінні процеси.
Які дерева виділяють найбільше кисню?
Тополя - одне з найбільш швидко зростаючих дерев, тому і О2 він виділяє більше за час
життя. Доросла тополя у віці 25–30 років виділяє у сім разів більше кисню, ніж така ж
рослина ялини. Найбільш висока продуктивність кисню відзначено у дуба та модрини (6,7
т/га), у сосни та ялини (4,8–5,9 т/га). Щорічно 1 га соснового лісу поглинає 14,4 т
вуглекислоти та виділяє 13,9 т О2. Для забезпечення поглинання норми кисню 1 людиною на
рік (400 кг) необхідно мати площу лісів на 1 особу 0,1–0,3 га. Одне велике дерево виділяє
стільки кисню, скільки потрібно 1 людині на добу для дихання.
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Анотація
Дана стаття присвячена дослідженню пристосування модульних комплексів до різних
природніх і кліматичних умов України. Ціллю даного дослідження є виокремлення основних
природніх факторів, що можуть прямо чи опосередковано впливати на якість експлуатації
модульних споруд різного призначення. В дослідження будуть запропоновані конструктивні
та технічні рішення, за допомогою яких можна буде нівелювати усі негативні фактори
255

оточуючого середовища. На основі даного дослідження можна буде створювати модель
ідеального модульного комплексу під різні природні і кліматичні умови України, шляхом
підбору елементів, що відповідатимуть умовам проектування.
Ключові слова: модульні комплекси, модульне будівництво, пристосування
модульних споруд.
Abstract
This article is devoted to the study of adaptation of modular complexes to different natural
and climatic conditions of Ukraine. The purpose of this study is to identify the main natural factors
that may directly or indirectly affect the quality of operation of modular structures for various
purposes. The study will offer constructive and technical solutions that can be used to eliminate all
the negative environmental factors. Based on this study, it will be possible to create a model of an
ideal modular complex for different natural and climatic conditions of Ukraine, by selecting
elements that will meet the design conditions.
Key words: modular complexes, modular construction, adaptation of modular
constructions.
Вступ
Протягом останніх десятиліть в Україні відбувалося чітке розмежування міського і
сільського середовища. Населення в пошуках кращої роботи, якісної медицини, достойних
середньої і вищої освіти, доступу до інфраструктури надають перевагу життю в місті. Цілі
сім’ї виїжджали з малих населених пункті, в наслідок чого ми можемо відслідковувати
зубожіння сіл і стрімке зростання населення в містах. Ці процеси називаються урбанізацією і
в теорії мають великий спектр плюсів, які були перелічені вище, проте на практиці був
виявлений ряд мінусів, особливо в емоціональному стані людей і в екології довкілля.
Попри те, що люди є соціальними особами, в більшості випадків в них виникають
психологічні проблеми саме через велику щільність населення в міському середовищі.
Частина людей може справлятись з густотою населення, інша частина здогадується про
наявність проблем і звертаються по допомогу до спеціалістів, проте більше 50% населення
міст страждають від депресії в тій чи іншій мірі. Іншою стороною «медалі» є деструктивних
вплив перенаселення на екологію. Оскільки міста розростаються в ширину з великою
швидкістю, виникає потреба в власному транспорті, що має значний вплив на екологію.
Фатальний вплив на екологію має і індустріалізація, що покликана покращувати життя
людей. Низька екологічна ситуація також має фатальний вплив на людське психологічне і
фізичне здоров’я.
Логічним виходом з цієї ситуації є процес деурбанізації, що полягає в перерозподілі
населення між міським і сільським населенням. Проте стан малих населених пунктів є
незадовільним і не відповідає стандартам якості сучасної людини. Поступово на зміну
міському середовищу виходять екопоселення. Тим не менш зведення поселень це тривалий
період, який складається з безлічі процесів, найтривалішим з яких є проектування та
будівництво. Тому дана стаття має на меті запропонувати комплексну стратегію
проектування модульних швидкоспоруджуваних екопоселень в різних регіонах України.
Модульне будівництво – це зведення житлових і нежитлових споруд з великих
блокових конструкцій, що виготовляються в заводських умовах. Основною перевагою
модульного будівництва є швидкість виробництва та зведення на місці. В залежності від
поставлених завдань проектування, виготовлення та монтування модульних конструкцій
може тривати від 5 днів до 2 місяців, що вже в рази швидше від стандартних будинків.
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Також перевагою модульного будівництва є цінова категорія, що значно відрізняється
від будинків, що зводяться на місці. Така ціна не є наслідком низької якості готового
продукту чи послуг, що надаються. Низька ціна зумовлена обумовлена простотою зведення
та легкістю конструкцій. Серед основних чинників є фундамент, стіни та дах.
На відміну від капітальних будинків модульні є дуже легкими і їм не потрібна
масивна основа. В більшості випадків встановлюють свайно-гвинтовий фундамент, який
легко справляється з навантаженнями, тільки в окремих випадках може встановлюватись
стрічковий фундамент. Вибір типу фундаменту проводиться згідно з ґрунтовими і
гідрологічними умовами, а також з розрахунку ваги конструкції.
При капітальному будівництві зведення зовнішніх стін і внутрішніх перегородок
займає тривалий час що оплачується робітникам, в наслідок чого споруда зростає в ціні.
Натомість стіни та перегородки в модульному будівництві зводяться на заводі за сталими, а
отже і швидкими, технологіями і складаються на потрібному місці від 2 годин до 2 днів.
Таким чином економиться оплата працівникам. Також економічно вигідною є і конструкція
стіни, що складається з таких основних елементів: каркас з деревини або металевого
профілю, заповнення стіни, матеріалами якого можуть бути мінеральна вата, пінопласт,
полістиролбетон чи рідкий пінобетон, опалубка для стін (гіпсокартон, ДСП або ЦСП).
Як і з стінами, виготовлений на заводі дах є значно дешевшим, оскільки його
встановлення проводиться в коротші терміни, а якість не тільки відповідає звичним для нас
будівлям, а й перевищує її за рахунок якісної збірки в умовах строгого контролю.
Актуальною темою для модульного будівництва є дослідження пристосування
модульних житлових і нежитлових споруд до територіальних та кліматичних умов України.
Метою даного роботи є дослідження особливостей фізико-географічних та
кліматичних зон України по відношенню до модульного будівництва та подальша
структуризація проектних рішень.
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Методи
До методів дослідження відноситься вивчення кліматичних, ґрунтових і гідрологічних
умов різних областей України. Центральне місце в дослідженні займає Архітектурнобудівельне кліматичне районування території України (табл. 1) з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010
Будівельна кліматологія. На базі цього документу були визначені основні кліматичні
параметри, що будуть використовуватися при проектуванні будинків і споруд, а також їх
технічного оснащення. Будівельна кліматологія поділяє територію Україна на 5 кліматичних
райони та 2 підрайони.
До І району (Північно-західний) відносяться такі області – Волинська, Рівненська,
Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська,
Полтавська, Сумська та частини Львівської, Одеської, Кропивницької та Харківської
областей. До ІІ району (Південно-східний) відносяться Миколаївська, Дніпропетровська,
Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська та частини Одеської, Кіровоградської,
Харківської областей, а також північна частина Криму. ІІІ район (Українські Карпати)
поділяється на 2 підрайони ІІІА (Карпатський), до якого відносяться частини Львівської,
Івано-Франківської та Чернівецької областей, та ІІІБ (Закарпатський), який складається
тільки з території Закарпатської області. Найменшими районами є IV район (Південний
берег Криму) та V район (Кримські гори).
Табл. 1
Архітектурно-будівельне кліматичне районування території України
Температура повітря, °С
Віднос- Середня
К-сть
на
швидсередня за
Кліматичний район,
опадів
волокість
абс.
абс.
підрайон
за рік, гість у вітру у
мін.
макс.
січень липень
мм
липні,
січні,
%
м/с
Від
Від
Від
І
Північно-західний Від -5 Від 18
Від 65
Від 3
-37
37
550 до
(Полісся, Лісостеп)
до -8
до 20
до 75
до 4
до -40 до 40
700
Від
Від
Від
ІІ
Південно-східний Від -2 Від 21
Менше
Від 4
-32
39
400 до
(Степ)
до -6
до 23
65
до 6
до -42 до 41
500
ІІІА
Від 77
-7
14
-38
35
1600
3
ІІІ
Карпатський
до 81
Українські
ІІІБ
Більше
Карпати
-4
19
-32
39
1000
3
Закарпатський
70
IV - Південний берег
Більше
Від 4
3
23
-20
39
600
Криму
60
до 5
Від 4
V - Кримські гори
-4
16
-27
32
1060
70
до 5
На основі ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні
положення» можна визначити глибину промерзання для кожної області. На основі
отриманих даних визначаємо середню глибину промерзання грунту для кожного
архітектурно-будівельного кліматичного району: І – 100 см, ІІ – 80 см, ІІІА – 75 см, ІІІБ – 65
см, IV – 60 см, V – 60 см.
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Результати
Модульне будівництво має широкий спектр застосування. В сучасному світі модульне
будівництво навчились використовувати в якості приватного житла, офісних центрів і навіть
як помислові споруди. Ці пристосування давно досліджені і мають напрацьовані технології у
виготовленні та встановленні. Натомість, куди важливіший елемент, як пристосування до
різних кліматичних і природніх умов є практично ігнорованим. Дев’яносто відсотків
досліджуваних компаній по виготовленню модульних будинків пропонують встановлення
одних і тих же варіантів модульних споруд в різних регіонах України. Повне ігнорування
впливу зовнішніх факторів на споруду значно зменшує її експлуатаційний термін і її
енергоефективність.
Для початку слід виділити основні групи рішень, які впливатимуть на якість
проектованих модульних будинків:
- планування згідно з сонячною орієнтацією;
- об’ємно-просторові рішення;
- конструктивні рішення;
- технічні рішення.
Планування згідно з сонячною орієнтацією.
Для усієї території України є загальне розташування житлових і нежитлових
приміщень.
Південь – дитяча, вітальня, тераса, їдальня, ігрова, прихожа.
Північ – котельня, гараж, комора.
Захід – сходи, коридори, комора.
Схід – майстерня, гардероб, басейн, спортивна кімната, спальня.
Південний-схід – кабінет, гостьові кімнати, кухня-їдальня, спальня.
Північний-захід – вхід в будинок, кухня, майстерня, вбиральня.
Об’ємно-просторові рішення.
Така орієнтація кімнат будинку є оптимальною для всіх регіонів України, але на
територію країни припадає 3 часових пояси, в наслідок чого різниця між сходом чи заходом
сонця в крайніх точках держави становить близько 90 хвилин, а тривалість дня може
відрізнятися на 30 хвилин. Тому для більшого комфорту проектуючи модульні будинки слід
враховувати ці фактори. Орієнтація запропонована вище ідеальна по одному меридіану з
Києвом, тому при розташуванні об’єкту на захід слід розвертати цю схему проти
годинникової стрілки до 6 градусів, а на схід - за годинниковою стрілкою.
Модульні будинки – це споруди в основу яких закладений дерев’яний або металевий
каркас. Каркасні споруди приваблюють архітекторів тим, що їм легко задавати будь-якої
форми, на відміну від капітальних. Внаслідок цьому появляються об’ємні рішення, що зовсім
не притаманні середовищу. Звісно ж єдине рішення для кожного району запропонувати не
можна, про можна виділити ті, які будуть корисно взаємодіяти як з природнім, так і з
архітектурним середовищем.
При виборі об’ємного вирішення, а саме стін і форми даху будинку, необхідно
враховувати групу таких факторів – кількість опадів на рік, зокрема враховувати тривалість
сезону накопичення снігового покриву, оскільки саме надлишковий об’єм снігу на даху
велике навантаження на силовий скелет будинку, що призводить до його деформації і
подальшого руйнування модульного будинку.
Найбільша кількість опадів припадає на два кліматичні райони - ІІІ Українські
Карпати і IV Кримські гори – і становить від 1000 1600 мм на рік. Саме тому в цих районах
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оптимальними варіантами є двосхилі дахи з кутом від 40 до 75 градусів. На вершинах гір
оптимальним варіантом є будинки типу А-фрейм, також відомий як будинок-шалаш. Такий
будинок не має звичних бокових стін, їх роль виконує дах, кут нахилу якого достатньо
великий щоб осадки не накопичувались на ньому. В підніжжі гір кут даху може становити
від 40 до 60 градусів.
Для решти кліматичних районів України можна використовувати дахи з кутом нахилу
менше 45 градусів, зокрема односкатні і плоскі дахи. Особливо популярними на цей час є
плоскі дахи, їх можна використовувати в якості тераси чи мініатюрного саду. В такій
покрівлі слід не тільки закласти гідроізолюючий шар, а й подбати про водовідведення. Ухил
в такому випадку може становити від 1,5 до 5 градусів, залежно від призначення спору.
В результаті можна виділити 4 основних об’ємних вирішення даху: А-фрейм,
двоскатний, односкатний і плоский. За потреби, ці варіанти можна комбінувати між собою.
Конструктивні рішення.
Модульний будинок як і будь-який інший має такі конструктивні елементи:
фундамент, підлога, внутрішні і зовнішні стіни, міжповерхове перекриття, дах, вікна та
двері. Правильний підбір розмірів і матеріалів в проектуванні модульного будинку збільшить
не тільки час його експлуатації коефіцієнт корисної дії систем вентиляції та опалення.
Підбір фундаментів проводиться відповідно до глибини промерзання грунту. Через
незначну вагу конструкції в модульних будинках в більшості випадків використовується
свайно-стрічковий фундамент. Це знижує вартість будинку, але в той же ж час підвищує
його чутливість до промерзання грунту, для цього фундамент робиться глибшим. Відповідно
до глибини промерзання грунту, що була встановлена вище для кожного архітектурнобудівельного кліматичного району, визначаємо таку глибину фундаментів : І – 120 см, ІІ –
100 см, ІІІА – 95 см, ІІІБ – 85 см, IV – 80 см, V – 80 см.
Окрім глибини сваїв технологія їх облаштування не відрізняється. В котлованах під
сваї утрамбовується піщана подушка (10-15см). Встановлюється стальне армування
товщиною 10 мм, і заливається бетонна суміш (М250). По периметру будинку викопується
траншея глибиною 20 см і встановлюється опалубка, на її дно знову облаштовується піщана
подушка, встановлюється армування і передбачаються аераційні отвори, тоді заливається
бетон. Після висихання фундаменту, опалубка знімається, на бетон вкладається 2 шари
гідроізоляції.
Після зведення фундаменту укладається підлога будинку. Її захищеність один з
основних факторів в подальшій теплоефективності будинку, тому технологів в межах
України не буде відрізнятися і буде складатися з: чорнової підлоги (обрізна дошка 25*100
мм), металевої сітки (дрібної фракції), гідро-вітрозахисту Ізоспан А, дерев’яного каркасу
(45*200 мм) і мінвати 200 мм між ним, орієнтовано-стружкової плити 15 мм, гіпсокартону 13
мм, підложки і паркету.
Схожу структуру має і міжповерхове перекриття і складається з: гіпсокартону 13 мм,
обрешітки, пароізоляції 0,2 мм, звукоізоляції 0,5 мм, дерев’яного каркасу (45*200 мм) і
мінвати 200 мм між ним, орієнтовано-стружкової плита 15 мм, гіпсокартону 13 мм, підложки
і паркету.
Зовнішні стіни складаються з зовнішнього облицювання, орієнтовано-стружкової
плити 10 мм, гідро-вітрозахисту Ізоспан А, дерев’яного каркасу (45*200 мм) і мінвати 200 мм
між ним, пароізоляції 0,2 мм, звукоізоляції, орієнтовано-стружкової плити 10 мм,
внутрішнього облицювання.
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Внутрішні стіни складаються з облицювання, орієнтовано-стружкової плити 10 мм,
пароізоляції 0,2 мм, звукоізоляції, дерев’яного каркасу (45*200 мм) і мінвати 200 мм між
ним, пароізоляції 0,2 мм, звукоізоляції, орієнтовано-стружкової плити 10 мм, облицювання.
Дах складається з покрівельний матеріал, орієнтовано-стружкової плити 20 мм,
обрешітки, бруска 45*45 мм, плівки вітрозахисту, дерев’яного каркасу (45*200 мм) і мінвати
200 мм між ним, бруска 45*45 мм, пароізоляції, звукоізоляції, обрешітки і внутрішнього
оздоблення.
В І-му і ІІ-му кліматичних районах і ІІІА підрайоні шар теплоізоляції в виді мінвати
варто збільшити до 250 мм.
Технічні рішення.
Кліматичні зміни в різні сезони року в Україні не дозволяють розробити концепцію
житла, в якому буде комфортно в будь-який час без використання систем регулювання
температури і вологості. Тому в модульних будинках, як в будь-яких інших, необхідно
встановлювати системи опалювання та вентиляції. За бажання замовника, для збільшення
ККД будинку варто підключати сонячні панелі чи інші альтернативні джерела енергії.
Найбільш екологічним і економічним джерелом тепла на даний момент вважаються
системи низькотемпературного опалення. Такі системи нагрівають воду всього до 35–40°С.
Таким чином не потрібно перенагрівати теплоносій, натомість ця система використовує
максимальну площу тепловіддавача, що може бути влаштованим як в підлогу, так і в стіни.
Серед переваг низькотемпературного опалення вирізняються:
- відсутність агресивного джерела опалення;
- можливість використання альтернативних джерел електроенергії;
- можливість підключення систем «розумного будинку»;
- значна економія коштів.
Оскільки в модульних будинках не може працювати природна вентиляція, то варто
встановлювати системи механічної вентиляції. В її принципі лежить використання
спеціальних пристроїв, які примусово направляють повітряні маси. Серед плюсів такої
вентиляції є кероване зволоження, очищення та контроль температури повітря, а також
очищення від пилу.
Задля збільшення енергоефективності модульні будинки варто облаштовувати
системами накопичення альтернативної енергії. Сонячні електростанції значно зменшують
витрати на електроенергію, збільшують вартість будинку, додають пасивного заробітку,
зберігають природу.
Використані джерела:
https://ekonomteplo.com.ua/2020/07/09/najkrashhe-opalennja-dlja-privatnogo-budinku/
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