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ECONOMY
COMPREHENSION OF ECONOMICS AS A SCHOOL SUBJECT BY PUPILS OF UKRAINIAN
SCHOOLS
Chornyi O.
PhD in Philosophy of Education
Vinnytsia Finance and Economics University
Associate Professor of the Management and Administration Department
Vinnytsia, Ukraine
Abstract
This article is an original study aimed at analyzing the desire of pupils of Ukrainian schools (specifically in
the city of Vinnytsia) to gain economic knowledge within secondary education. As the market economy has been
strongly developing in Ukraine for almost 30 years, it is crucial for the younger generation of Ukrainians to gain
economic knowledge and competences for a productive and economically active life. Besides, within the stakeholder theory schoolchildren can be identified as one of the key stakeholders, in the processes of improving the
quality of secondary education. So their voices must also be taken into account. The main purpose of the study is
to analyze the demand for economic knowledge at school level among pupils of Vinnytsia schools. The systematization of literature sources and approaches to solving the problem of teaching economics at school has shown
that in developed countries this problem has been studied since the second half of the 20th century and has many
useful experiences. The urgency of solving this scientific problem is as the following: since economics is not a
compulsory subject in Ukrainian schools, the pupils’ thoughts themselves should be taken into account at the level
of other stakeholders. The study of the demand for economic knowledge in Ukrainian schools is carried out in the
following logical sequence in the article: the analysis of literature sources concerning the teaching of economics
in schools; the methodology of conducting the questionnaire; the statistical results of the study in overall and by
grades; discussion of the main results; recommendations for the educational authorities; conclusions. Methods of
the survey were the questionnaire method and some statistics’ methods, the period of the study was selected as
November-December 2019. The 8th, 9th, 10th and 11th grades within 8 Vinnytsia schools were selected, as in the
most recent classes of a school schoolchildren are prepared for adulthood, which requires economic knowledge.
The article presents the results of the empirical analysis of more than 900 paper questionnaires, which showed that
pupils of Ukrainian schools (specifically in the city of Vinnytsia) have a clear desire to gain economic knowledge
already at the level of secondary education. The research empirically confirms and theoretically proves that there
is a clear demand for economic knowledge within Vinnytsia schools. The results of the study may be useful for
the Ministry of Education and Science of Ukraine, the education departments of city councils at different levels,
administrations of Ukrainian schools and the widest range of stakeholders.
Keywords: economics, economic knowledge, secondary education, stakeholders, Ukrainian schools, Vinnytsia.
Introduction. This paper is a part of the experimental section in a long-term post-doctoral research
concerning the study of economic knowledge functioning and interdisciplinary links of economics with other
fields of knowledge. Along with a description of the
characteristics of interdisciplinary approach application
to economics, other important studies were conducted.
The most important of them are as following: study of
economic knowledge functioning in Ukrainian universities, description of some interdisciplinary links related to economics, economic component in the modern
interdisciplinary courses. Experimental section of the
work (in the form of marketing research) allows us to
analyze the comprehension of economics and its interdisciplinary links by the participants of educational
process and researchers.
Within the experimental section of the complex
dissertation research, we collected a lot of data. The research took place in secondary and tertiary education,
among pupils and students, teachers, lecturers and scientists. The main focus was on the pupils' perception of
economics as a school subject, pupils' understanding of

the inter-curricular links of economics, pupils' understanding of the economic subjects place in a school curriculum, pupils' understanding of the interdisciplinary
links of economics and their interests concerning learning of modern interdisciplinary courses. In addition, at
this stage of our study, it is planned to hold focus
groups among school and university staff regarding the
importance of teaching economic knowledge in
Ukrainian schools and universities.
This specific article is focused on a comprehensive
study of the one basic question: is economic knowledge
needed in Ukrainian schools. There are many perspectives on this issue: opinion of education authorities,
opinion of teachers, expert opinion of economists, and
so on. Our research focuses on the opinion of the main
participators of educational process - pupils of Ukrainian schools. Analyzing the demand for economic
knowledge among pupils in Vinnitsa schools is one of
the most representative indicators, since it allows us to
understand the interest of pupils themselves in obtaining economic knowledge at school. It is clear that most
Ukrainian universities teach separate economic subjects, even for non-economic majors. In our study, it
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will be shown that there is a considerable demand for
economic knowledge even at the school level.
As of January 2020, economics as a school subject
is optional in Ukrainian schools (not compulsory). This
means that a school administration can optionally include economics as a subject in a school curriculum. In
turn, this means, that there is no ban on teaching economics at Ukrainian schools. However, local, regional
and state authorities in the field of education practically
do not encourage pupils to obtain a thorough economic
knowledge in Ukrainian schools. Of course, to develop
economics as a school subject or not is a debatable issue. Thus, some schools exploit economics as a subject
of study for pupils. For all other schools, economic
knowledge is studied within only one section as part of
“the civic education” school subject. Our study will
show that pupils of Vinnytsia schools have a clear desire to gain a thorough economic knowledge within the
school curriculum. In this regard, we demand that the
relevant competent authorities pay attention to this
study. In the section "Discussion of the results", we provide some recommendations for the situation improvement concerning the acquisition of economic
knowledge by pupils of Ukrainian schools.
We have no doubt that such studies are useful and
even necessary. They make it possible to understand
the desire (quantified demand) of the direct participants
in educational process – the pupils. The research conducted at Vinnytsia schools can be extrapolated to other
Ukrainian cities. If necessary, local researchers may
use the methodology used in this study to conduct their
own research.
Literature review. The situation with teaching
economics as a school subject at Ukrainian schools is
not an easy one. This is due to the fact that only a little
less than 30 years the market economy develops in
Ukraine, on the principles of liberal economy. It is well
known to all, that in the early 1990s, communist ideology prevailed in Ukraine, so command and plan economy dominated. Despite the fact, that for almost 30
years new economic thinking has been developing,
there is still a lack of thorough work to address the
needs of teaching economic subjects at Ukrainian
school. Therefore, we would like to draw the readers'
attention to the problem of teaching economics at
school, developed by American scientists. Given that
the United States is one of the most advanced market
economies in the capitalist world, we think it would be
useful to address the problem of teaching economics at
school, in this country.
Problems of teaching economics in schools have
been receiving particular attention since about the middle of the twentieth century. Although intelligence has
existed in this area long before. But during this period,
the modern attitude to economics at school begins to
take shape. Particular attention is paid to the topic of
the economics place in a school curriculum (Quigley,
1949), and numerous problems of the economics as a
school subject phenomenon (Szreter, 1961). One of the
central problems were the study of economic texts at
school (Townshend-Zellner and Carr, 1970); it is also
important for modern Ukrainian schools, as it is necessary to find specific means to increase the efficiency of
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pupils' absorption of economic knowledge. Considerable problems also were the long-term effect of studying
economics at school (Saunders, 1970) and the specific
problems of school economics prospects (Warmke,
1970). Consequently, modern Ukrainian economic
scholars should understand that half a century ago,
problems of teaching economics at school (Morton and
Rezny, 1971) and studies related to factors that influenced the content of economics in high school (Strom,
1979) were developed at a serious scientific level in the
United States (the US). Such problems constitute the
basis for fruitful understanding of the pressing issues
that affect not only economic literacy and personal finances, but are also associated with increasing levels of
economic activity of a population.
In general, the US developed some major problems of economics as a school subject, but also created
different models of studying economics at school (Walstad and Soper, 1982), as well as sound theoretical approaches to teaching economics at schools (Walstad
and Watts, 1985). As early as the early 1990s, the influence of school economics on the formation of economic knowledge and economic competencies was recognized as quite significant (Peterson, 1992). Economics in the last grades of school was considered an
important part of the preparation for a university (Brasfield et al., 1993). In addition, attention has been given
to the role of an economics teacher as an "economics
instructor" (Bosshardt and Watts, 1994).
Since the beginning of the XXI century, this theme
continues to be in the focus of attention of educators,
academic and scientific community in the United States
(Walstad, 2001) and worldwide. General theoretical
problems of teaching economics at schools (Bose and
Sardana, 2008), teaching economics before university
(Roberts and McCloskey, 2012), prospects for economics in a school curriculum (Walstad and Watts, 2015)
and the effectiveness of teaching economics in school
(Nepal) are being developed (Khadka, 2016). Development of this topic for more than 7 decades created a
discourse, within which issues and perspectives that are
important to the countries of the whole world are cultivated. Thus, the literature we have studied is part of a
global discourse concerning the study of the economics
functioning at schools. Our work is focused on the investigation of pupils' opinions about the need for economic knowledge at the school level in Ukraine. This
perspective, in the light of the stakeholders theory, is
considered useful, because pupils themselves are stakeholders in the processes of quality improvement and
modernization within school education.
Methodology. The main purpose of our study is
to determine the demand for economic knowledge at
school level among pupils of Vinnytsia schools. The
achievement of specific goals correlates with the main
purpose of the work: to explore the attitude of pupils to
economics as a school subject; to determine the amount
of economic knowledge that pupils want to obtain; to
analyze the loyalty to economics among pupils; to investigate pupils' interest in getting an economic profession and studying economic university subjects; to analyze pupils' understanding of the economic knowledge
functioning in different sectors of economy; to provide
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specific practical recommendations for the educational
and administration stuff of Ukrainian schools on the basis of the conducted research.
This study was conducted in the form of a survey
among pupils of Vinnytsia schools. In the course of
preparation for the survey, a detailed questionnaire
structure was developed in the form of 20 closed tests
with 4 possible answer options. All tests were divided
into 4 blocks of questions with 5 tests in each one.
Questionnaires among pupils were conducted in the
form of paper questionnaires distribution. It took 10 to
15 minutes to complete a single questionnaire. The pupils were asked to choose only one answer that was “the
most correct” or acceptable for them.
This particular article analyzes and interprets half
of the questionnaire tests - all ten questions pertaining
to the analysis of pupils' desire to obtain economic
knowledge at school and university, as well as the relationship of economic knowledge to their future professions. Each question block, in the questionnaire, correlates with the corresponding hypotheses that were put
forward by the author of the work:
Hypothesis 1: The pupils understand the importance of "economics as a school subject” and want
to gain a thorough economic knowledge at school level.
Hypothesis 2: Pupils are well aware of the economics importance for the most professions, as well as
the need of economic knowledge for industries functioning.
Accordingly, Hypothesis 1 correlates with Question Block 1 (see Table 1, Table 2, Table 3), and Hypothesis 2 correlates with Question Block 2 (see Table
1, Table 2, Table 3). Confirmation or refutation of hypotheses will allow us to draw specific conclusions in
order to provide recommendations related to the problem of economic knowledge amount in school curricula. If the hypotheses are confirmed, we will have to
recommend increasing the amount of economic
knowledge in a school curricula. In the case of the hypotheses rebuttal, we will be forced to state the admissibility of the current state of affairs, namely, the lack
of economics as a subject in most Ukrainian schools.
We must note, that organization of marketing research within secondary education is quite a challenge.
First, we need to design the questionnaire itself, determine the number of schools, the levels of education
(grades) and the number of pupils (sample). Then we
have to negotiate with the local education authorities
and school directorates. In addition, we should allocate
time to conducting the survey itself, as well as processing the results and writing the article. At the very
end, specific research constraints need to be identified
and the results of the work adequately presented.
The survey was conducted among pupils from 8
Vinnytsia schools (schools №1, №2, №3, №4, №7, №8,
№17, №32). Pupils of 8th, 9th, 10th and 11th grades
were selected in each school to participate in the survey. It should be noted, that economics as a school subject is absent in most schools, however, pupils receive
economic knowledge that is part of other subjects, such
as mathematics, geography, history, law, etc. Besides,
pupils of 11th to grades study economics as a section
within the subject of "the civic education”. In general,
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we were interviewed 237 8th grade pupils, 239 9th
grade pupils, 179 10th grade pupils and 248 11th pupils.
Thus, 903 pupils of Vinnytsia schools took part in the
survey.
It took us 5 weeks to organize and conduct the
study. The week was spent on getting consultations
from the Methodological office of the Education Department of Vinnytsia City Council and on obtaining
permission for the study from the Director of the Education Department. This also includes establishment of
contacts with school principals and obtainment of the
permission to conduct questionnaires among their pupils. Two weeks were spent surveying each class with
4 target grades in each school. We processed paper
questionnaires for a week, and a week later the data
were transferred from paper questionnaires to Excel,
with further systematization, classification, tables and
graphs creation.
The most obvious limitation of the work is that the
study was conducted only in Vinnitsa schools. This
means that the results of the study may not fully match
the answers to similar tests in other schools (for example, in rural, regional schools or schools in large
Ukrainian cities). Although the sample is quite representative, we recommend that all interested persons in
this issue conduct similar studies.
Other limitations are related to the deformed questionnaires and the tests that students have not answered.
In total, only 3 questionnaires were damaged (or completely left blank). In addition, within some questionnaires from 1 to 5 test were left unanswered. The total
number of tests for all 10 questions not answered by the
pupils is 96 units. In the total number of tests 9030, this
error is acceptable and it is 1,06%. Therefore, the results of the tests are quite representative, can be analyzed, so specific conclusions and recommendations
based on them can be made.
Results. In the course of the study, we received
very specific results. It is clear that at the stage of the
questionnaire preparation and conducting the survey itself, we had no idea what the results of the survey
would be. Only at the stage of data systematization,
grouping and creation of tables and graphs, visible results of work began to appear. In general, the outcomings of the study are quite clear, evident and representative. In order to present them to the reader and for those
who want to delve into the figures, we have presented
quantitative results of the study in the form of 3 tables.
Table 1 summarizes the quantitative results of the study
across all grades. The data in Table 1 are presented in 2
types: the number of pupils' answers, as well as the percentage of answers for each specific question. Therefore, it will be easy for those interested in the study to
track the number of pupils who have chosen a particular
answer. In the discussion of the results section, we have
created separate diagrams for each question that clearly
demonstrate the obtained results.
We apologize to all readers for not displaying the
results of this study in a gender-sensitive way. The fact
is that the volume of this work does not cover this problem. The main purpose of this work is to show the general interest of pupils of Vinnytsia schools in obtaining
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economic knowledge. Nonetheless, the gender perspective was taken into account by us as we prepared the
study. Therefore, if enough attention is drawn to the
gender perspective of this research we may publish it as
a separate work.
A brief overview of the data in Table 1 shows that
most of the questions we investigated have "favorites"
- extremes in the distribution of answers chosen by pupils. We must say that such statistics reflects the pupils'
opinions, understanding and desire. Within the 1, 2, 3,
4, 7 and 9 questions, more than 50% of the pupils chose
the same answer. Within questions 5, 8 and 10, more
than 40% of pupils chose the same answer. In addition,
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within the 8 and 10 questions, there are two obvious
"favorites". Against the background of such results,
only within the 6th question the pupils' answers are distributed relatively evenly, so it is difficult to draw concrete conclusions that would clearly characterize the
pupils' opinion on this question. That is why, in the case
of all other issues, we can assert a steady tendency towards the desire / unwillingness of pupils to obtain economic knowledge and understanding of specific economic phenomena. In the next section, we will discuss
in detail the results of our study shown in Table 1.

Table 1.
Overall distribution of answers for the 8th, 9th, 10th and 11th grades
Question numDistribution of answers
Distribution of answers (votes)
Block of questions
ber
(percent)
A
B
C
D
A
B
C
D
Keys to the questions
1
236
502
123
42
26,14 55,59 13,62
4,65
2
109
117
141
533
12,07 12,96 15,61 59,03
3
565
148
124
63
62,57 16,39 13,73
6,98
Block 1
4
470
327
32
60
52,05 36,21
3,54
6,64
5
234
402
166
60
25,91 44,52 18,38
6,64
6
154
281
206
250
17,05 31,12 22,81 27,69
7
113
456
188
127
12,51 50,50 20,82 14,06
8
68
305
417
96
7,53
33,78 46,18 10,63
Block 2
9
180
44
174
486
19,93
4,87
19,27 53,82
10
115
47
373
337
12,74
5,20
41,31 37,32
Source: developed by the author.
Table 2 contains the distribution of answers to the
questions in grades 8 and 9. It is easy to see that the
general trends are repeated for questions 1, 2, 3, 4, 7
and 8. In other cases, further interpretation of the results
is required, which we will do in the next section. Given
that economics as a school subject is not compulsory,
and the "economics" section is a component of "the

civic education" taught in grade 11, there is a large correlation of responses in grades 8 and 9 with overall results. The study points to a steady tendency concerning
the attitude towards economic knowledge among
youth. In the next section, we will show that already the
8th and 9th grade pupils (the last secondary school classes) are ready to absorb economic knowledge and consider it important for their lives.
Table 2.

Distribution of answers for the 8th and 9th grades
Question
number Distribution of answers in the 8th grade (votes)
Block of questions
Keys to the questions
1
2
3
Block 1
4
5
6
7
8
Block 2
9
10
Source: developed by the author.

A
46
28
146
111
57
41
38
14
73
46

B
142
36
42
87
97
76
124
82
21
26

Table 3 contains the distribution of answers to the
questions in grades 10 and 11. General trends persist in
questions 1 through 4, questions 9 and 10. Other issues
need some clarification and explanation in the next section.

C
33
33
34
16
52
53
39
110
40
86

D
16
139
18
18
16
64
29
24
96
66

Distribution of answers in the 9th
grade (votes)
A
B
C
D
69 133 28
9
37
31
36 134
141 43
35
18
120 97
5
14
76
94
43
14
35
70
56
74
26 134 46
27
15
79 121 20
50
4
59 123
30
12
96
91

Analyzing data in general and interpreting the
characteristics of responses at different levels of school
education are important parts of our study. With the
passing of levels (classes), pupils acquire new
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knowledge about an economy, so they are differ in degree of awareness concerning an economic sphere of
reality and a real sector of economy. School subjects
such as geography, history and mathematics contain
some economic knowledge and thus, pupils studying

7
these subjects learn something about economics. Our
research will show whether pupils are satisfied with
economic knowledge as part of other subjects, or
whether they want to study economics as a separate
subject.
Table 3.

Distribution of answers for the 10th and 11th grades
QuesBlock of quesDistribution of answers in the 10th grade
tion
tions
(votes)
number
Keys to the questions
A
B
C
D
1
54
86
34
5
2
14
24
30
110
3
117
25
21
14
Block 1
4
94
61
7
13
5
47
81
30
15
6
38
53
35
50
7
13
90
39
34
8
17
68
66
24
Block 2
9
31
6
37
100
10
17
5
90
64
Source: developed by the author.
Therefore, an interpretation of the overall results
and a side-by-side commentary should be made in case
of significant variations in different classes. Again, it
should be borne in mind that this study focuses solely
on the pupils' thoughts as direct participants in the
learning process. The current study consider pupils as
one of the key stakeholders, which should be considered in determining the directions of modernization and
improvement of the educational process. Hence, we
will be grateful if all the readers of this paper pay attention to the thoughts of the younger generation.
Discussion of the results. Discussion of the study
results, for convenience, is divided into three parts: discussion of the 1st block of questions, discussion of the
2nd block of questions and recommendations to the authorities in the field of education related to the obtained
results. The 1st and 2nd blocks of questions directly relate to our hypotheses. Accordingly, an analysis of the
pupils' answers to our questionnaire will show whether
the hypotheses have been confirmed or refuted. Based
on confirmed or refuted hypotheses, we will be able to
draw conclusions regarding the questionnaire and formulate a theoretical model of a possible solution to the
situation. As secondary education in Ukraine is predominantly state-owned, the possible changes will affect state departments of education at different levels.
Figure 1 and Figure 2 contain 6 and 4 diagrams
respectively. Each chart correlates with a specific question (alternately, left to right, top to bottom). The answers in the diagrams are shown clockwise (A to D),
the keys to the indicators are located top-down (A to
D). Thus, the reader who is interested in a detailed
study of the answers by grade should correlate the questions and answers themselves with the indicators in Table 2 and Table 3.
Later in the paper, we will consider the pupils' perceptions of economics as a subject of study. In general,
research has shown that pupils in all grades are quite

Distribution of answers
in the 11th grade
(votes)
A
B
C
D
67
141
28
12
30
26
42
150
161
38
34
13
145
82
4
15
54
130
41
15
40
82
62
62
36
108
64
37
22
76
120
28
26
13
38
167
22
4
101 116

positive about economic knowledge. But, when organizing the research, we did not expect such clear results.
If we describe the answers to the first 5 questions as a
whole, we can say that pupils are very interested in obtaining a thorough economic knowledge at school.
However, let's look at particular issues.
Answers to the questions from Block 1. If a reader
looks at Figure 1 (top-left chart), he/she can see pupils'
opinion about whether "economics" is needed as a
school subject. More than 25% of pupils believe that
economics should be among school subjects, while
55% of the pupils, though doubtful, are inclined to
agree with the first ones. In total, less than 20% of surveyed pupils do not want to study economics as a separate course. Therefore, more than 80% of our pupils
surveyed believe that economics as a school subject is
necessary. This trend is evident in grades 8, 9, 10 and
11. Such an indicator is very representative, since if 4/5
of all respondents want to study economics, it requires
the attention not only of individual school directors but
also of city and state authorities in the field of education.
The next question is related to the study of pupils'
understanding of the economic knowledge essence
(Figure 1, upper-right diagram). Almost equal number
of pupils (12%, 13% and 16%) associates economic
knowledge with the state development, own business
and personal finances, respectively. The largest group
among pupils is those who believe that economic
knowledge belongs to all categories (59%). Such results are particularly acceptable as the most pupils are
oriented not only to private property but also to the importance of economic knowledge for the state functioning. That is why we conclude that the pupils of Vinnytsia schools are well aware of the nature of economic
knowledge, and therefore they know why they need it.
Such thoughts of the younger generation are fully in
line with the course of modern Ukraine – the formation,
development and stabilization of a broad market economy.

8
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1. Is economics needed as a school
subject?

development
of state

certainly yes

5%
14%

2. How do you percive the essence of
economic knowledge?

12%
26%

more yes, than
no

13%
59%

16%

personal
finances

more no, than
yes

55%

3. What amount of economic
knowledge would you like to get from
school? school subject

4. Is there enough time for economics
at school?
need to be
enlarged
sufficient

7%
14%

economic theme in
some subjects

7%

16%

63%

one of the main
7%
19%

47%

27%

3%
37%

53%

economic theme in
1 subject

5. Is economic knowledge a part of a
smart attitude towards reality?

equal among
others
has minor value

privat
business

need to be
reduced
economics is not
needed at school

6. Will your future profession be
related to economics?
I want to obtaine
economic specialty
28%

23%

17%

32%

absolutely not
important

I will study
economics at
university
only wages will
relate to economics

Figure 1. The answers to the survey questions (Part 1)
Source: developed by the author.
Analyzing the answers to the following question
(Figure 1, middle-left chart), we were surprised that the
vast majority of pupils (63%) would like to gain economic knowledge while studying a separate school subject. Only 7% of respondents believe that economic
knowledge is unnecessary at school. Approximately the
same number of respondents (16% and 14%) believe
that the topic of economics should be in several other
subjects or in one subject. Therefore, only 14% of respondents consider the current functioning of economic
knowledge at school (within the subject of "the civic
education") acceptable. In general, we do not aim to impose the opinion of the authors on the authorities in the
field of education. Instead, we try to unbiasedly cover
the results of our research and adequately present them.
Of course, it may be thought that the study of pupils'
demand for some specific knowledge may not adequately reflect the situation of improving the quality of
the school curriculum. However, given that schoolchildren are one of the main stakeholders in school education, we believe that their opinion should be taken into
account by the competent decision-making bodies.

At first glance, it may seem that pupils have a "too
positive attitude" to economic knowledge. That is why
we asked them to answer questions about the amount
of time spent on learning economic knowledge at
school (Figure 1, middle-right diagram). Once again,
pupils can learn fragmentary and cursory economic
knowledge from such subjects as mathematics, geography, history, law, and so on. This is what 37% of the
surveyed pupils think is sufficient. This also includes
11th grade pupils studying economics within the subject of “civic education”. A very small number of those
surveyed, in the amount of 10%, believe that the time
allocated to the economics should be changed. Thus,
3% of respondents believe that the time to study economics should be reduced, and 7% of the respondents
believe that economics is generally unnecessary at
school. Let us explain that the answers D in questions
3 and 4 ("economic knowledge is not needed in school"
and "economics are unnecessary in school") do not duplicate one another. They are deliberately introduced by
the author of the questionnaire to check pupils' opinions. Therefore, the percentage of answers to the con-
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trol questions is the same, with 63 and 60 voices respectively. Finally, we must note that the vast majority of
the pupils surveyed (53% - 470 answers) believe that
the time to study economics at school needs to be increased.
It was important for us to determine the demand
for economic knowledge at school, but also to determine the reasons for such demand (Figure 1, bottomleft chart). That is why we have included in the questionnaire a question of general theoretical and philosophical character. "Reasonable attitude of a person" to
reality is one of the most difficult topics in philosophy.
Only 7% of the respondents believe that the economic
component is not an important component of reality.
19% of respondents believe that it is of little importance, which amounting to the previous figure
equals 26%. Instead, almost half of the pupils surveyed
(47%) consider economic knowledge to be a systemic
component of reality, which is equivalent to other components. Another 27% of respondents believe that the
economics is one of the most important components.
On a par with that, an interdisciplinary approach to economics has been developing since the end of the 20th
century, and it is an alternative approach to the "economic imperialism" that had been developed in the second half of the 20th century in progressive countries. In
this context, treating the economic component as
“equal among others” is more acceptable than giving it
a dominant place (but it is also not necessary to go to
the opposite extreme). The development of competencies such as pluralism, systematic and communication
is one of the main tasks of education in the 21st century.
Therefore, summarizing the analysis of the first
block of questions, we must conclude that Hypothesis
1 is fully confirmed. That is, pupils understand the importance of "economics" as a school subject and want
to gain a thorough economic knowledge at school. Confirmation of this hypothesis is important to us because
it allows us to take the next steps towards developing
strategies in order to meet consumer demand. Development and implementation of such strategies may involve broader conduct of analogous studies or communication between pupils and other stakeholders. In addition, in the last part of this section, we will provide
some guidance to education authorities.
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Answers to the questions from Block 2. In the
course of our work, we will analyze and interpret the
answers to the 2nd Block of questions regarding the pupils' perception of the economic knowledge importance
for different professions and industries. These questions are related to the professional guidance, understanding of the pupils’ connection with different specialties, understanding of the economics importance for
non-economic professions, sectors of an economy and
specialties related to economic knowledge. This block
of knowledge is about confirming or refuting the Hypothesis 2 of our study.
The answers to the 6th question are distributed relatively even (Figure 1, bottom-right chart), so it is difficult to identify any area of gravity. The pupils answered as follows to the question "will your future profession be connected with economics": 17% want to
obtain an economic profession; 32% think they will
study economics at university; 23% think that only
wages will relate to economic knowledge; 28% believe
that their future profession will not be related to economic knowledge at all. Consequently, 72% of those
interested in obtaining economic knowledge are concerned with rational motives and future expectations.
This information can be useful not only for stakeholders in the sphere of school education, but also for HEI
staff. In fact, 65% of those surveyed are interested in
studying economic subjects at university.
Another important indicator in our study is the pupils' perceptions of the link between economics and
professional specialization (Figure 2, upper-left chart).
Thus, 13% of respondents believe that all specialties are
related to economic knowledge; 52% of respondents
believe that most specialties are related to economic
knowledge in some degree; 21% believe that some professions are related to economic knowledge; 14% of respondents believe that only a very small number of professions are related to economic knowledge. Given the
findings, school teachers should explain to pupils the
difference between wages, human capital (knowledge,
skills and competences), cost of labor and actually
work of economic specialties (when economic phenomena are the subject of work). We believe that pupils
should have a clear understanding of the link between
their future value as a professionals on a labor market
and the economic phenomena associated with the latter.
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7. Are all specialties and professions
related to economics?

8. Does economics important for noneconomic professions?
yes, to a great
extent
generally, yes

yes, all
14%

13%

yes, but not all

21%

yes, but only a
certain
no, only a few

52%

9. What branch of national houshold is
more related to economics?

11%

8%

34%
47%

10. What specialities are more related to
economic knowledge?

education
20%

pedagogical
13%

medicine
5%

55%

39%

5%

agriculture

20%

industries

yes, to a small
extent
no, economics is
not important

medical
agricultural

43%

technical

Figure 2. The answers to the survey questions (Part 2)
Source: developed by the author.
Specifying the previous question, we asked the pupils about the importance of economics for non-economic professions (Figure 2, upper-right chart). By
eliminating economic professions from the list of professions, we enabled pupils to focus on all other professions. The "borderline" options received the lowest percentage of 8% (economy is important to a large extent)
and 11% (economy is not important). 34% believe that
the economics as a whole is important for non-economic professions, and 47% consider that economics is
insignificant for most non-economic professions. Such
answers are different from the answers to the previous
question. It should be noted that pupils have some confusion about the link between economic phenomena
and processes with professional activity. We believe
that it is important for pupils to understand such concepts as a labor market, a structure of national economy, industries, human resources management, career
development, living wage, minimum wage, bonus system, value of professional knowledge and skills, professional competences. Given the demand for economic knowledge among pupils in grades 8 and 9, governmental education bodies, as well as school
leadership, should pay attention to the preparation of
young generation of Ukrainians for adulthood.
The answers to the following two questions (Figure 2, bottom charts) will show what pupils think about
the sectors of an economy and specialties (in the context of economic knowledge), and also the associative
correlation between the industries and specialties that
exists among schoolchildren. Thus, very few pupils believe that education and medicine are economically related, 20% and 5%, respectively. Similarly, pupils believe that pedagogical and medical specialties are to a

small extent related to economic knowledge, 13% and
5% respectively. The most interesting thing is that 55%
of schoolchildren think that the industrial complex is
the most related to economics, while only 39% of those
polled think that the technical specialties are the most
related to economic knowledge. Specialties most related to economic knowledge are considered by pupils
to be agrarian (work in agriculture) – 43% of respondents. At the same time, 39% of pupils believe that technical majors are most about economic knowledge. This
situation could have arisen as the agrarian sector is well
developed within the Vinnytsia region. Therefore, in
industrial cities (Dnipro or Kharkiv) the results may be
different. Characteristic of both issues related to the fact
that only 5% of schoolchildren believe that medicine
and medical specialties are the least related to economic
knowledge. Education is in the penultimate place. It is
clear that the public sector is predominant in the medical and educational spheres in Ukraine, and the salaries
of the relevant specialists are relatively small. Nevertheless, expenditures on these two sectors are one of the
largest in Ukraine's budget. In recent years, the Ukrainian authorities have been trying to implement reforms
in the educational and medical spheres, which are
largely related to reforming economic processes in the
sectors. Hopefully, the reforms will be effective, and in
the nearest future, schoolchildren will have another impression of one of the most important areas of state life.
Generally, Hypothesis 2 was partly confirmed. Pupils are aware of the economics importance for most
professions, as well as the need of economic knowledge
for industries functioning. Connections between medicine, education and economics need further explanation.
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Some recommendations for the governing bodies.
The practical application of the obtained results is
promising. Despite the fact that most pupils believe that
not all specialties are related to economic knowledge,
most of them still want to study economics at school,
as a separate school subject.
One of the main elements in the school's economics course should be the section on the labor market. In
this section, teachers should focus on basic phenomena,
but also use the latest scientific concepts related to the
development of a market economy: human resources
management, human capital, social capital, competences, critical thinking, etc. In addition, it is worth explaining the specific nature of the national economy,
the variety of specialties and professional fields of activity. Particular attention in the school economics
course deserves a thorough explanation of the difference between public and private sectors, as well as legal, historical, social, demographic, cultural and ethical
aspects involved.
Overall, although this study covers a large number
of pupils from Vinnytsia city and can be extrapolated
to other Ukrainian regional cities with some success, it
is worthwhile to refer to broader research in this area.
First and foremost, this concerns the possibility of negotiations between the opponents and the proponents of
economic knowledge spreading at schools. We fully
believe that in other cities, pupils' commitment to economic knowledge may be different, and therefore completely different recommendations will be required.
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Hence, the results of this study are useful for researchers in the field of economics, academicians in the
field of economics and teachers of economics at
schools. The findings also will be of interest to the widest range of stakeholders, including pupils themselves,
parents of schoolchildren, administrations of Ukrainian
schools, local, regional and national governing bodies
in the field of education, business, civic organizations,
civil society, university and academic staff, as well as
international organizations. This research can draw attention to a public, scientific and managerial discussion
of an important problem – the formation of economic
and financial competencies in the younger generations
of Ukrainians. Such a strong contribution to the education of pupils will help increase economic activity and
increase wealth of the population of Ukraine, as well as
it will help in establishing and stabilizing the development of Ukrainian market economy.
In order to demonstrate the practical application of
this study results, we have created a scheme for making
governing decisions in the field of education related to
different levels of education governing bodies in
Ukraine. Organizations that can influence the spread of
economic knowledge in schools include: Ministry of
Education and Science of Ukraine (national level), departments of education of regional state administrations
(regional level), departments of education of city councils in oblast and rayon cities (local level) and schools
leadership in regional, rayon cities and rural areas (micro level).

Ministry of Education
and Science of Ukraine

Educational departments of regional state administrations

Educational departments of city councils in regional cities

Educational departments of city
councils in small
towns

School administrations in regional cities, small towns and
rural areas
Figure 3. Ukrainian governing bodies in the sphere of school education
Source: developed by the author.
Although economics is not a compulsory school
subject, it can still be included into the school curriculum by the school administration on its own. Therefore,
staff members of economics universities need to prioritize the economic education of pupils and constantly
work on updating the content of a typical handbook. Interaction between schools and universities is important
and therefore needs to be given greater attention.
Conclusions. Our research has yielded quite serious results. The main conclusion we make is that there
is a widespread demand for economic knowledge at
schools. This means that the pupils of Vinnytsia

schools are, to a large extent, interested in gaining economic knowledge. Such a statement is supported by the
results of our survey: 25% of pupils believe that economics should be among school subjects; 55% of pupils
consider economics “more necessary than not needed”
at school; 63% of pupils surveyed want to study economics at school as a separate subject; 53% of respondents believe that the time for studying economics at
school should be increased. That is why we believe that
economics as a school subject can serve as a preparation for university studies and adulthood.
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Given the current demand for economic
knowledge among schoolchildren, there is some confusion among them regarding the associative link between different specialties and sectors of an economy.
In addition, pupils need further to be taught the relationship between the national labor market and the
value of professional knowledge, skills and competences. Pupils should further learn the specifics of economic processes in different sectors of economy, as
well as the specifics of wages and bonuses.
It is recommended that educational authorities
look at this study. It will be useful both for employees
of the Ministry of Education and Science of Ukraine
and for employees of city departments of education.
However, it should be noted that such a study does
not take into account all the peculiarities of attitudes towards economic knowledge at school in other areas of
Ukraine. However, this opens up new avenues for further research. For this reason, we recommend that anyone interested in this issue conduct research on learning
economic knowledge functioning at school. These
studies can focus on different characteristics and therefore have different types: marketing, sociological, statistical or monitoring studies. Lastly, schoolchildren are
one of the main stakeholders in improving the quality
of the school education and therefore their opinion must
be taken into account at the level of parents, public organizations, state authorities, academic community and
business.
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Abstract
The article considers the peculiarities of legal regulation of environmental taxation in Ukraine. Formation of
the system of tax payments in the field of nature management is examined as well as the current state of regulatory
and legal support of environmental taxation. The main elements of the tax payment are considered through the
legal mechanism of taxation. Essential characteristics of the environmental tax as an element of the taxation system
are examined. Basic problems of the legislative support of reformation of the environmental taxation system and
approaches of its improvement are identified.
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The priority of environmental protection and compliance with the international environmental standards
are one of the most important areas of the state policy
in Ukraine, including the field of environmental taxation. Today, in order to improve the environmental situation, minimize the impact on the environment, it is
extremely important to reform the system of environmental taxation, since the environmental tax in Ukraine
does not fully perform compensatory, incentive and fiscal functions. In addition, reformation of the environmental taxation system is the result of Ukraine’s international obligations caused by the signing of the Association Agreement between Ukraine and the EU.
Adoption of the Law of Ukraine “On the Basic
Principles (Strategy) of the State Environmental Policy
2030” [1] in 2019 has become a positive step, since it
provides reformation of environmental taxation,
namely the increase in rates, reduction of the emission
limits and pollution standards. However, strict conditions of environmental taxation may have negative consequences for businesses, such as reduced profitability,
loss of permits and licenses, and even the reduction or
closure of businesses, which will affect the development of the economy as a whole.
Introduction of the improved system of environmental taxation requires appropriate legislative
changes, which can be based on the modern research in
the field of tax legislation. Therefore, clarification of
the features of the environmental tax as an element of
the taxation system, examination of the legal mechanism of its collection is one of the important tasks of
the Tax Law.
Some issues of environmental taxation have been
considered by domestic scientists, in particular V.L.
Adrushchenko, S.V. Antonenko, O.O. Veklych, O.N.
Harkushenko, V.I. Korotun, O.P. Masliukivska, R.V.
Makarchuk, Y.V. Petrakov, A.M. Sokolovska, O.M.
Tymchenko, K.I. Shvabii, T.M. Shulha and others. At
the same time, the need to reform the system of environmental taxation, improve the regulatory framework
for the taxation of environmental pollution requires
modern scientific approaches, examination of the best
practices and further research on the features of environmental tax.
Environmental tax is one of the most important national payments in the taxation system of Ukraine. Existence of the environmental tax is caused by the need

to partially compensate a negative impact made on nature by various harmful and dangerous factors that arise
in the course of economic activity of business entities.
Due to the fact that such an impact is objectively inevitable, there is an economic incentive for businesses to
reduce environmental pollution.
Environmental tax has some specific differences
from other taxes, fees and mandatory payments, as the
legal regulations governing its collection constantly
balance between the areas of environmental and tax law
[12, p. 293].
According to the functions of the environmental
tax, revenues from its payment should be a source of
funding of environmental measures, and its amount
should be sufficient to implement measures to compensate the damage caused by environmental polluters.
In Ukraine, formation of the system of tax payments in the field of nature management started after
the declaration of independence, namely with the adoption of the Law of Ukraine “On Taxation System” in
1991 [5]. This Law became the basis for the formation
of the entire system of legislation on taxation defining
its fundamental principles. In addition, it established
the types of taxes, fees and mandatory payments, including taxes and fees related to the use of natural resources (Article 5). Thus, Article 15 defined the obligation to pay for the use of natural resources for enterprises, associations and citizens who received natural
resources in possession, use or lease for production or
other activities. The list of payments related to the use
of natural resources also included the fee for land and
forest income. Article 18 was devoted to the environmental tax, which stated that “the environmental tax is
paid by all enterprises, associations, organizations and
citizens that harm the environment and degrade the
quality of natural resources”.
The environmental tax was calculated according
to the standards set depending on the level, volume and
nature of environmental pollution and deterioration of
natural resources. According to paragraph 5 of Article
18, the environmental tax was credited to extra-budgetary funds for environmental protection of local Councils of People’s Deputies. However, the 1994 version
of this law did not contain environmental tax. The new
version provided for such types of payments related to
the use of natural resources as the payment for land,
payment for the special use of natural resources and
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payment for environmental pollution (Article 14).
These payments were a part of the system of national
taxes and other mandatory payments [5].
In 1997, the law was amended. Thus, in Article 14
the term “payment” was changed into the term “fee”.
According to T. Shulha, “the environmental tax included two components, in particular, a fee for environmental pollution and a fee for deterioration of the quality of natural resources. The concept of environmental
tax was absent in the second edition of the Law. Instead, an independent mandatory payment provides for
one of its elements that is a fee for environmental pollution” [13, p. 68].
Some changes took place on January 18, 2000 in
the Law of Ukraine “On Environmental Protection”
due to the economic experiment. They are as follows:
“Fees of enterprises, institutions, organizations and citizens for emissions and discharges of pollutants into the
environment, waste disposal and other adverse effects
within the limits are attributed to production costs, but
not more than 0.15 percent of gross costs for mining
and metallurgical enterprises participating in the economic experiment conducted from July 1, 1999 to January 1, 2002, and for exceeding the limits are collected
from the profits that remain at the disposal of enterprises, institutions, organizations or citizens”. Relevant
changes have taken place in the allocation of funds
from the payment of charges for environmental pollution by such enterprises between budgets, so they are
allocated between local (rural, township, city), regional
and republican of the Autonomous Republic of Crimea,
as well as State Environmental Funds in a ratio of 10
percent, respectively, and 70 percent are used by these
enterprises to implement environmental measures. For
misuse of these funds, the penalties are imposed on the
enterprises in the amount of 100 percent of the amounts
used for the misuse, with a penalty of 120 percent of
the discount rate of the National Bank of Ukraine. According to the amendments to the Law of Ukraine “On
Environmental Protection” in 2009, the fee for environmental pollution was also set for the generation of radioactive waste (including already accumulated) and
temporary storage of radioactive waste by their producers [2].
In 2010, a new Tax Code of Ukraine established
the environmental tax at the legislative level as a national mandatory payment and established a taxation
mechanism [9].
According to T. Shulha, having consolidated the
legal mechanism of environmental tax collection at the
legislative level, established its main elements (circle
of payers, object, rates, etc.), defined payment, the legislator significantly increased the fiscal role of environmental tax in Ukraine [12, p.293].
After the inclusion of the obligatory state payments of the ecological tax in the system, the relevant
amendments were made to the Law of Ukraine “On Environmental Protection” and the Law of Ukraine “On
Radioactive Waste Management”. Funds from the environmental tax collected for the generation of radioactive waste (including already accumulated) and temporary storage of radioactive waste by their producers are
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sent to the State Fund for Radioactive Waste Management, which is a part of the State Budget of Ukraine,
and have a permanent (long-term) budget. The direction of these funds is determined by the Law of Ukraine
“On Radioactive Waste Management” [3]. According
to the Law of Ukraine “On Environmental Protection”
“funds from the environmental tax (except for those
charged for the generation of radioactive waste (including already accumulated) and/or temporary storage of
radioactive waste by their producers beyond the period
specified by the special license conditions) are credited
to state and local budgets in accordance with the Budget
Code of Ukraine” [2].
Thus, in the process of evolution of the environmental tax, the object of taxation has been changed and
specified – from emissions and discharges of pollutants
into the environment and waste disposal to a clear separation of five objects of taxation in modern conditions,
which include radioactive waste generation and generation of electricity by nuclear power plants.
During this period, other conditions of taxation
have also changed, namely the size of limits and standards, tax rates, the procedure and bodies for their establishment, the direction and use of funds from the payment of environmental tax, etc.
The main trends in the development of environmental taxation are the gradual complication of tax administration, changes in the permit and licensing system. Environmental tax rates are constantly rising
throughout its existence.
An important aspect in the field of environmental
taxation is the distribution of funds between the levels
of the budget system and the areas of their spending.
Throughout the period of existence of the environmental tax and preliminary payments and fees for environmental pollution, the proportions of the distribution of
tax revenues between budgets and the regulatory
framework that determines them have been constantly
changing.
At the same time, it should be noted that no systemic changes in the reform of environmental taxation
have taken place since 2010.
Today, the Verkhovna Rada has taken some steps
in this direction. Thus, the agenda of the 4 th session of
the Verkhovna Rada of the IX convocation includes
three draft laws proposing amendments to the environmental tax. This is the main bill, i.e. the Draft Law on
Amendments to the Tax Code of Ukraine to increase
environmental tax rates in order to carry out additional
measures to promote health and improve health care of
citizens of Ukraine [4] and two alternative ones [10,
11].
The Draft Law No 2367 has proposed to increase
the rates of environmental tax by 4 times. According to
the initiators of the Draft Law, the adoption of the proposed proposal will increase the receipt of funds from
the environmental tax to the general fund of the state
budget of Ukraine and will promote additional
measures to promote health and improve health care of
Ukrainian
citizens.
Alternative Draft Law No 2367-1 provides along with
an increase in rates “the incentives for business entities
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to take measures to prevent, reduce or eliminate pollution, other harmful effects of economic and other activities on the environment, as well as to preserve biodiversity and habitat”.
As noted in the explanatory note to this Draft Law,
its main purpose is to introduce a simultaneous increase
in environmental tax rates and the use of a mechanism
to encourage the environmental taxpayer to take
measures to modernize the environment, “which will
bring Ukrainian legislation closer to European Union
environmental law and policy”.
The developers of the Draft Law believe that a
simultaneous increase in rates and incentives for the
taxpayer can be achieved by giving businesses the right
to reduce their environmental tax payments by the
amount invested in environmental protection and reduce the negative impact of the economic activities
planned [10].
In order to ensure the targeted and effective use of
funds from the environmental tax for the implementation of specialized measures, it is proposed to adopt the
proposed amendments to the Tax Code of Ukraine, in
particular, to establish that the calculated amount of environmental tax for emissions of pollutants into the air
by stationary sources of pollution is reduced by payers
quarterly (in the amount that does not exceed 70 percent
of the calculated amount of environmental tax for emissions of pollutants into the atmosphere by stationary
sources of pollution during the specified period) for the
amount of disbursed (used) capital investments in noncurrent assets and/or current environmental costs targeted at the implementation of the projects aimed at
ecological modernization of the enterprise or other
measures aimed at prevention, avoidance, reduction,
elimination of significant negative impact on the environment [10].
The Draft Law provides similar provisions for the
calculation of the accrued environmental tax for discharges of pollutants directly into water bodies and environmental tax for the disposal of waste (except for the
disposal of certain types (classes) of waste as secondary
raw materials located on the territories (facilities) that
belong to business entities).
Instead, the Draft Law No 2367-2 proposes to introduce an increase in environmental tax rates taking
into account the GDP growth rate per year. According
to the initiators of the Draft Law, raising the environmental tax rate by 4 times, as proposed in the main bill
[4], will lead to negative consequences. The development of the Ukrainian industrial sector will be threatened, which will lead to rising unemployment and social tensions in the country, increasing the cost of products for the end consumers. Finally, the main goal is not
to reduce industrial emissions. In order to use the European experience, it is proposed to take into account the
GDP growth rate per year. According to the initiators
of the Draft Law, its adoption will significantly accelerate Ukraine’s compliance with the Association
Agreement on harmonization of Ukrainian legislation
in the field of environmental protection with European
Union legislation, will promote the use of advanced
technologies in environmental protection by the
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Ukrainian enterprises, and will significantly improve
investment climate in the country [11].
Therefore, today legislative initiatives on the
reformation of the environmental tax are aimed at significant increase in the rates, which does not solve the
global problems of environmental taxation.
Today, the legislative basis of the legal regulation
of environmental tax collection is represented by the
Constitution of Ukraine, the Tax Code of Ukraine, the
Law of Ukraine “On Environmental Protection”, the
Law of Ukraine “On Environmental Impact Assessment”; Law of Ukraine “On Radioactive Waste Management”, Procedure for transferring documentation
for issuing an review on environmental impact assessment and financing the environmental impact assessment, approved by the Resolution of the Cabinet of
Ministers of Ukraine of December 13, 2017 No 1026,
etc.
Investigating the features of the environmental tax
as an element of the taxation system, it is necessary to
consider the concept of environmental tax within a legal doctrine. The TCU (the Tax Code of Ukraine) defines environmental tax as a national mandatory payment, which is based on the actual volume of emissions
into the atmosphere, discharges of pollutants into water
bodies, waste disposal, the actual amount of radioactive
waste temporarily stored by their producers, the actual
amount generated radioactive waste and the actual
amount of radioactive waste accumulated by April 1,
2009 (Article 14) [9].
In the EU, environmental tax is the tax based on a
physical unit of an object that has a proven, specific
negative impact on the environment. Environmental
taxes in the EU cover a much wider range of payments
than in Ukraine. They include transport taxes, i.e. payments for the import, operation, disposal of vehicles,
their sales and resale; taxes on environmental pollution,
i.e. payments for direct emissions of pollutants into the
air, discharges into water bodies, noise pollution; taxes
for the use of natural resources, i.e. for the extraction of
minerals, water intake, etc. Different types of environmental taxes that can be levied in EU countries partly
coincide with the components of the environmental tax
in Ukraine, e.g. pollution taxes and partly energy taxes
in the EU and components of the environmental tax in
Ukraine such as air pollution tax, pollutant discharges
in water bodies, waste disposal, tax on the amount of
electricity produced by organizations using nuclear facilities (nuclear power plants) [6, p.17]. EU environmental taxes also include some types of taxes that exist
separately from environmental taxes in Ukraine, e.g.
transport taxes and resource taxes in the EU and rents
for the special use of forest resources, water, subsoil
use, etc. in Ukraine.
A thorough description of the environmental tax
as an independent category of the tax system has been
offered by R. Makarchuk. He believes that environmental taxes have the following characteristics:
1) A set of individual types of payments. The concept of environmental tax, which is used at the international level, suggests that it may include both direct and
indirect taxes, which can be levied on both specific
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types of property as well as supply transactions or facts
of pollution.
2) Priority of the regulatory function of the tax.
The environmental tax can perform fiscal and regulatory functions, but in most countries environmental taxation is used to shape a certain type of taxpayer behavior that would reduce the negative impact on the environment.
3) The relationship of the tax and the achievement
of environmental goals. This feature is organically derived from the previous one and is indirectly traced in
a number of regulations and international recommendations, which have been discussed above.
4) A prospective effect of taxation. One of the key
features of the environmental tax, which distinguishes
it from other tax payments, is its potential impact not
only on the present, but on the possible existence of future generations.
5) Receiving a double dividend. The peculiarity of
the environmental tax is that under proper development
of its elements it is able to ensure the so-called “double
dividend”, i.e. benefits from the standpoint of impact
on the environment and the economy as a whole.
6) Tax administration sometimes requires the involvement of special bodies. Considering specific nature of the object of taxation, administration of environmental tax may involve representatives of environmental authorities, as provided, in particular, in the TCU [7,
p. 112].
To clarify the features of the legal regulation of
environmental tax, it is necessary to consider the essence of the taxation mechanism as a set of elements
related to the calculation and payment of taxes and fees
(payers, object of taxation, tax base, tax rate, tax methods, benefits, tax period, methods and procedure for
paying taxes) aimed at ensuring the functioning of the
taxation system [8, p.20].
According to paragraph 7.1 of Article 7 of the
TCU, the following elements of the tax that form the
taxation mechanism are considered to be mandatory:
taxpayers; object of taxation; tax base; tax rate; tax benefits; the procedure of tax calculation; taxation period;
term and procedure of tax payment; term and procedure
of submitting reports on tax calculation and payment.
Taxpayers are one of the mandatory elements of
the taxation mechanism. According to Article 240 of
the TCU, the payers of the environmental tax are business entities, legal entities that do not conduct economic (business) activities, budgetary institutions, public and other enterprises, institutions and organizations,
permanent representations of non-residents, including
those performing representative functions concerning
such non-residents or their founders. These business
entities are obliged to pay environmental tax if during
their activities in Ukraine and within its continental
shelf and exclusive (marine) economic zone there have
been made the following: emissions of pollutants into
the atmosphere by stationary sources of pollution; discharges of pollutants directly into water bodies; waste
disposal (except for the disposal of certain types (classes) of waste as secondary raw materials located on the
territories (facilities) that are owned by business entities); generation of radioactive waste (including those
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already accumulated); temporary storage of radioactive
waste by their producers beyond the period established
by the special conditions of the license.
In addition, the tax legislation (Article 240 of the
TCU) provides a list of those entities that are not payers
of environmental tax. For example, entities operating in
the field of nuclear energy, which by the last calendar
day (inclusive) of the reporting quarter, in which the
source of ionizing radiation was purchased, concluded
an agreement concerning the return of the spent closed
source of ionizing radiation outside Ukraine to the manufacturer of such source; which carry out management
of radioactive waste generated as a result of the Chornobyl catastrophe, in the part of activities related to
such waste; business entities that locate only waste as a
secondary raw material on their own territories (facilities); for carbon dioxide emissions, entities that make
such emissions in the amount that does not exceed 500
tons per year, etc.
The legislator determines that the objects and base
of taxation are the volumes and types of pollutants
emitted into the atmosphere by stationary sources; volumes and types of pollutants that are discharged directly into water bodies; volumes and types (classes) of
disposed waste, except for volumes and types (classes)
of waste as secondary raw materials, placed on the territories (objects) that are owned by business entities;
volumes and category of radioactive waste generated as
a result of the activity of business entities and/or temporarily stored by their producers beyond the term established by the special conditions of the license; volumes of electric energy produced by organizations that
use nuclear installations (nuclear power plants) (Article
242 of the TCU).
As we can see, the TCU has introduced a multistage system for determining the categories of environmental tax payers (tax agents), which are obliged to accrue and pay the tax.
Therefore, an entity should comply with the following criteria to determine whether it is a potential environmental taxpayer:
1) compliance with the category of environmental
tax payers;
2) the establishment of the fact of release, discharge of pollutants into the environment, waste disposal, generation of radioactive waste (including already accumulated), in particular the release of electricity produced by operating organizations of nuclear
facilities (nuclear power plants), temporary storage of
radioactive waste special terms of the license term;
3) assignment of the source of pollution (assignment of the relevant type of pollutant formed as a result
of the activities of business entities) to the appropriate
category defined by law.
The amount of environmental tax rates is determined in accordance with Articles 243-248 (for emissions of pollutants into the atmosphere by stationary
sources of pollution (individual pollutants, discharges
of pollutants into water bodies); for the placement of
waste in specially designated areas or for the disposal
of certain types of extremely hazardous waste, for the
generation of radioactive waste (including those al-
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ready accumulated), for the temporary storage of radioactive waste by their producers beyond the period established by the special conditions of the license.
The TCU provides a list of specific pollutants
and rates for them (paragraph 243.1). For example, for
air emissions of nitrogen oxides by stationary sources
of pollution there have been set the rates in the amount
of 2451.84 UAH / ton, ammonia – 459.85 UAH/ton,
sulfur dioxide – 2451.84 UAH/ton, acetone – 919.69
UAH/ton etc. For substances that are not included in
the list specified in paragraph 243.1, the rates are set
depending on the hazard class (I, II, III, or IV). A separate item defines the tax rate for carbon dioxide emissions, which currently amounts to UAH 10.00 per 1
ton (paragraph 243.4).
The TCU regulates the procedure for tax calculating. Thus, tax amounts are calculated for the tax (reporting) quarter by taxpayers. Tax amounts are calculated by taxpayers independently according to special
formulas presented in Article 249 of the TCU.
If a taxpayer carries out different types of environmental pollution and/or pollution with different types
of pollutants during business activities, such taxpayer
is obliged to determine the amount of tax separately for
each type of pollution and/or for each type of pollutant.
As for the procedure for submitting tax returns and
paying environmental tax, these elements of the taxation mechanism are set in Article 250 of the TCU. In
particular, it is provided that the basic tax (reporting)
period is equal to a calendar quarter. Taxpayers fil in
tax returns in the form prescribed by the TCU, submit
them within 40 calendar days following the last calendar day of the tax (reporting) quarter to the supervisory
authorities and pay the tax within 10 calendar days following the last day of the deadline for filing tax declaration.
In addition, by December 1 of the year preceding
the reporting year the executive body that implements
state policy in the field of environmental protection, regional and city state administrations, submit to the supervisory authorities the lists of enterprises, institutions, organizations, sole proprietors who have been
given permits for emissions, special water use and
waste disposal that have been issued in accordance with
the established procedure, and they also submit information on the changes in the list by by the 30th day of
the month following the quarter in which such changes
took place. By December 1 of the year preceding the
reporting year, the state regulatory body for nuclear and
radiation safety has to submit to the controlling bodies
the lists of enterprises, institutions, organizations, sole
proprietors in the field of nuclear energy use, as a result
of whose activities radioactive waste have been formed,
are being formed or may form and which temporarily
store such waste beyond the period established by the
special conditions of the license, as well as send information on the changes in the list by the 30th day of the
month following the quarter in which such changes occurred.
The TCU also regulates the mechanism for transferring tax amounts and the mechanism for reporting
actual volumes of radioactive waste, which has its own
peculiarities related to licensing.
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The legislation stipulates that if from the beginning of the reporting year a taxpayer does not plan to
carry out emissions, discharges of pollutants, waste disposal, generation of radioactive waste during the reporting year, such taxpayer must notify the relevant supervisory authority responsible for the place where the
sources of pollution are located and make a statement
about the absence of the object of calculation of the
ecological tax in the reporting year. Otherwise, the taxpayer is required to file tax returns.
If the taxpayer has several stationary sources of
pollution in different settlements, he is obliged to submit a tax return for each stationary source of pollution
to the relevant supervisory authority responsible for the
place where the sources of pollution are located.
If a taxpayer has several stationary sources of pollution, places or facilities specially intended for waste
disposal within one settlement (village, settlement or
city) or outside it, such taxpayer may submit one tax
return to the relevant supervisory authority for such
sources of pollution.
The control over the temporary storage of radioactive waste by their producers beyond the term established by the special conditions of the license shall be
exercised by the body of state regulation of nuclear and
radiation safety and the body of the state sanitary-epidemiological service.
Control bodies involve employees of relevant executive bodies to verify the correctness of taxpayers’
determination of actual emissions by stationary sources
of pollution, discharges and disposal of waste and employees of the state sanitary and epidemiological service and the state nuclear and radiation safety regulatory body to verify the correctness of taxpayers’ determination of actual amounts of radioactive waste [9].
Thus, in accordance with the TCU, the Tax Code
of Ukraine defines the essence of the environmental tax
and its main elements, namely taxpayers; object and
base of taxation; tax rates; the procedure of tax calculation; the procedure of submitting tax returns and paying
taxes.
The objects of environmental tax are:
1. Volumes and types of pollutants emitted into the
atmosphere by stationary sources.
2. Volumes and types of pollutants that are disposed directly into water bodies.
3. Volumes and types (classes) of disposed waste,
except for volumes and types (classes) of waste as secondary raw materials, which are located on the territories (objects) that are owned by business entities.
4. Volumes of electric energy produced by organizations using nuclear installations (nuclear power
plants).
5. Volumes and category of radioactive waste generated as a result of the activity of business entities and
temporarily stored by their producers beyond the term
established by the special conditions of the license.
Considering the mechanism of environmental tax
collection, it should be noted that the legal regulation
of environmental tax collection is specified in the TCU,
but it is also indirectly regulated by the normative acts,
which are not a part of the taxation system, but which
are acts intended at environmental protection (Law of
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Ukraine “On Environmental Protection”, Law of
Ukraine “On Environmental Impact Assessment”; Law
of Ukraine “On Radioactive Waste Management”).
As one can see, the regulatory framework for the
environmental taxation system has not changed significantly over the past ten years.
International and domestic experts claim that the
system of environmental taxation in Ukraine needs to
be updated, as it does not meet current requirements
and world standards. It is very important for domestic
institutions responsible for the development and reform
of the tax system to gain European experience of the
regulation of mandatory payments related to the environment.
Currently, the environmental policy is being improved that is caused by both the country’s internal
problems and external commitments. The negative impact of the environmental pollution on public health,
economic activity, national security and obligations
arising from the ratification of international agreements, conventions and directives are the main factors
that necessitate the improvement of environmental taxation.
It is worth noting that in Europe there is no single
unified system of payments like the one that exists in
Ukraine. The environmental tax in the EU covers a
much wider range of mandatory payments than the concept of environmental tax of the domestic law. One of
the urgent problems in Ukraine is that the tax has neither a regulatory incentive nor a fiscal function (due to
a very low level of revenues). There are many problems
concerning the control of payment of environmental
tax. After all, the legislation currently does not regulate
the procedure of interaction between the bodies of the
fiscal service and the environmental inspection.
Another problem is the need to improve legal regulation of the allocation of funds received by the State
Budget for the payment of environmental tax. After all,
a significant part of these funds is credited to the general fund of the State Budget of Ukraine, and therefore,
these funds lose their target purpose to eliminate the
damage to the environment made by pollutants. Therefore, the environmental tax does not perform a compensatory function. This aspect is especially relevant in the
context of administrative reform and decentralization,
as it is necessary to establish at the legislative level new
mechanisms for the allocation of funds at the level of
local budgets, including the receipt of environmental
tax.
It should also be noted that despite changes in legislation concerning the growth of environmental tax
rates since its introduction, the amount of revenues
from this type of taxation and its share in tax revenues
remain insignificant and insufficient to finance necessary environmental measures, hence the compensatory
and fiscal functions of environmental tax remain unrealized. The amount of environmental tax paid by the
enterprises is insignificant, which it does not encourage
entrepreneurs to modernize in order to reduce the harmful impact on the environment.
Thus, after gaining independence in Ukraine, one
of the national mandatory payments was the environ-
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mental tax, which was paid for damage to the environment. It was later replaced by a payment for environmental pollution and then by a fee for environmental
pollution. With the adoption of the Tax Code of
Ukraine, the environmental tax was reintroduced.
Having analyzed the mechanism of legal regulation of environmental tax collection, it can be argued
that the environmental tax has all the features of tax
payments. The study of the system of taxation of environmental payments, the order of allocation and reallocation of funds received from the collection of this tax,
suggests that there is no individual repayment by the
state in making the payment, which indicates its tax nature. Such a feature as a compensatory nature is also not
fully inherent in the environmental tax due to the lack
of a real link between the damage to the environment
and compensation for it.
The environmental tax is characterized by such
features as the priority of the regulatory function of the
tax over the fiscal one, focus on achieving environmental goals and a positive effect of taxation.
In Ukraine the environmental tax does not fully
perform its compensatory, incentive and fiscal functions, and therefore the environmental taxation system
needs to be reformed and brought in line with the international obligations and world standards. Today, when
reforming tax legislation, it is important not only to
raise environmental tax rates in order to fill the state
budget, but also to ensure legal regulation of incentives
for businesses to take measures to reduce the harmful
effects of economic activity on the environment.
In addition, Ukraine has made international commitments to cooperate in the field of environmental
protection, including environmental taxes, and therefore the goal of reformation of environmental taxation
should be a system of environmental taxes based on the
principles established by the international regulations.
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Abstract
The article presents the results of the study of design features of harvesters` shredding machines used on
farms in Ukraine. It has been established that most highly efficient harvesters, more than 75% use a drum shredder,
which is closed and open, two-section with a V-shaped arrangement of knives. The design of disk, rotor and combined shredders has been analyzed. Their design features, advantages and disadvantages in work have been mentioned. It has been discovered that the energy consumption of the technological process of grinding-transporting
the mass is reduced, and the reliability of the apparatus is increased by using bitumen-knife grinders, which perform multi-plane cutting at the speed of 4-8 m/s. The main parameters of the working bodies are systematized and
the technical characteristics of the roll and pack balers that contain the shredding machine of multiplanar cutting.
Keywords: forage harvesting unit, shredding machine, cutting drum, disk machine, rotor, cutting, stem forage.
Formulation of the problem. All types of stem
fodder are used on farms of agro-industrial complex of
Ukraine: hay, haylage, silage, green fodder, which form
almost 60% of the cost of livestock products [1]. The
choice of existing feed procurement technologies for
the cattle`s needs depends on the crop grown, the required type of fodder, the method of harvesting and the
available amount of energy and machinery on the farm.
The analysis of technologies of stalk forages preparation allows to state that realization of the most widespread of them leads to losses of 40% of nutrients available in plants, and the most protein-rich component leaf fraction is lost. Deficiency of protein in the diet of
35-40% leads to overexpenditure of fodder by 40%,
shortage of livestock products [2].
The bulk of fodder (haylage, silage) for cattle is
harvested using forage harvesters and combines. Their
work should provide high-quality grinding of fodder
for their further compaction during storage, which ultimately leads to better assimilation of it by animals and,
accordingly, to increase productivity.
At present, there is a large percentage of forage
harvesting equipment in Ukraine is occupied by machines that are obsolete (for example, KPI-2.4; KSK100), do not meet the requirements for shredding the
stem mass and are practically no longer produced. Analyzing the market of agricultural machinery in
Ukraine, we see that there are also no self-propelled domestic forage harvesters, which allow to store fodder of
good quality. This niche is occupied by forage harvest-

ers of foreign manufacturers, which significantly affects both the price of forage harvesters and employment creation.
The variety of designs, availability of combines of
different productivity, strengthening of requirements to
indicators of quality of crushing, economic requirements concerning prime cost of harvesting of stalk forages cause necessity and validity both technological
schemes of combines, and new design decisions of their
main working bodies, including the shredding machine.
Analysis of the researches and publications.
Harvesting of natural and sown grasses, grain legumes,
tall crops (corn, sunflower, etc.) of entire, drill or
square-nest sowing for green fodder, haylage, silage,
grass meal, pellets, briquettes consists of mowing operations with simultaneous grinding and loading into vehicles with pull-type mowers-shredders, pull-type forage harvesters, self-propelled forage harvesters, semimounted combines, which are aggregated with energy
means, etc. The crushed mass is transported by trailers,
trucks to the farm for direct feeding to animals or for
processing or storage.
The main theories of processes performed by forage harvesters are set out in the works of N.E. Reznik
[3, 4] and the works of other researchers [5-9]. As a result of the development of stem forage harvesting technologies, some elements of the combine were changed
too, working bodies and units were improved, which
led to the improvement of the combine design as a
whole [10-14]. Thus, forage harvesters intended for
harvesting of silage from thick-stemmed crops disap-
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peared from the market, and they were replaced by forage harvesters, which are adapted both for harvesting
forage from thick-stemmed crops and from herbage and
swaths.
The shredder is the main and rather energy-consuming working unit of the forage harvester. Its design
determines the technological scheme of the combine
and the location of the main components.
Two types of shredders are used in forage harvesters - drum (cylindrical) and disk. Simultaneously with
cutting, they perform the function of mass transportation. These are precision cutting devices, as there is a
dependence between the feed rate of the feed rollers and
the cutting length.
At present, Ukraine produces small forage harvesters (up to 100 kW) and middle machine batches
(100-150 kW). Among them there are are combines
KRP-F-2, KPI-F-2,4A, KPF-30 (LLC SPE
"BILOTSERKIVMAZ"), as well as KKZ-150 "Olympus" (OJSC "Olympus") and KZK-4,2 (LLC "Borex "),
which are made only by request. Imported forage harvesters with a capacity of 305-600 kW produced in Germany, Belarus, Russia, USA are also widely used.
Formulation of the goals of the article. The purpose of the article is to highlight the results of the analysis of technical solutions for the shredding machines
of forage harvesters, the design features of their main
working bodies and to determine trends in their development.
Presentation of the main research material.
Most highly efficient forage harvesters (over 75%) use
a drum shredder, which includes a cutting drum covered by a casing, an anti-cutting plate and feed rollers.
The drum of the shredding machine is structurally
made as a shaft with disks mounted on it, to which
knives are attached (Fig. 1). It can be single-section,
when the knives are located along the entire length of
the drum, or several sectional. The main measurements
of the drum shredder are diameter and width. In combines of small and medium productivity the diameter of
a drum is within 400-800 mm, width - 400-700 mm,
frequency of rotation - 800-1100 rpm. The cutting
speed is 28-40 m/s. Drums with a diameter of 406 to
800 mm and a width of 520 to 800 mm are installed on
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modern foreign forage harvesters. Increasing its width
allows to increase the cross-sectional area of the receiving neck, and thus increase the productivity of combines. However, it should be noted that the energy consumption for the transportation of fodder by these
shredders is from 30 to 50% of the total [15].
All modern models of shredding machines are
equipped with an automatic knife sharpening system
and an electro-hydraulic system for adjusting the gap
between the drum blades and the anti-cutting plate.
Most drums (Fig. 1) of closed and open forage harvesters (Krone, Claas, John Deere, New Holland,
Rostselmash, etc.) are two-section with a V-shaped arrangement of knives, which provides an effective
oblique cut and high cutting frequency and smooths dynamic loads while cutting [10-14]. In this case, the
crushed mass is directed to the centre of the drum,
which allows to form its flow, reduce friction on the
side walls of the silo and energy consumption for transportation. Closed drums are stiffer, which explains the
transition of some companies to this design.
The advantage of drum shredders is a large moment of inertia, and thus a relatively high stability of
the working process and increased throughput. The disadvantages include the high energy consumption of
grinding and overexpenditure while creating a powerful
air flow.
In addition to drum shredders, manufacturers produce machines with a disk cutting device (Fig. 2). Such
devices are installed mainly on pull-type and semimounted forage harvesters, as well as machines that are
aggregated with universal energy means, their use is
due to the design of the combine as a whole. Examples
of such machines are combines of Kemper model, KPK
3000 of K-G-6 complex "Polissya-250" and KDP-3000
of "Gomsilmash" production. The cutting device consists of a rotating disk with knives rigidly fixed on it, a
loading mouth (window) and a cylindrical casing with
a branch pipe (unloading neck). The blade of the knife
is mostly rectilinear and located on a radial line or with
an inclination relative to it in one direction or another.
Radially mounted throwing blades are fixed on the disk
next to the knives.
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Krone, BIG X 500, 650, 800, 1000

Claas, "Jaguar" V-Max 930-980

John Deere, Dura-Drum

New Holland FR 9000

Rostselmash, RSM 1701 and Don 680M
Gomselmash, "Palesse" FS8060
Fig. 1. General view of grinding drums
The diameter of the disk, at the end points of the
knives, varies from 670 to 1200 mm, the speed of the
most distant points of the knives from the axis of rotation - 35-52 m/s, the minimum cutting speed - 8-12 m/s.
The disadvantages of disk shredders include the
limitation of the width of the loading neck of the device
with the radius of the disk, which does not allow its use

on highly efficient machines and the uneven load on the
disk shaft. Studies of the shape of the knife line revealed the shortcomings of a flat knife with a straight
blade, the main of which is the uneven load on the disk
shaft. However, in practice, such knives are mainly
used, given the simplicity of their production.

View B-B
View A-A

а)

б)

Fig. 2. Disc shredding-throwing machine with a smooth (a) and corrugated (b) bottom: 1 - knife blade; 2 - anticutting plate; 3 - transporting shovel; 4 - disk; 5 - layer of plants; 6 - corrugated reactor; 7 - silo pipeline; 8 replaceable corrugated reactor; 9 - replaceable pallet
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The rotary grinding apparatus consists of a rotor
having a horizontal axis of rotation, on which knives
with or without transport blades, an anti-cutting plate
and a casing with an unloading branch pipe are hinged
(Fig. 3). The diameter of the rotor with knives varies
from 500 to 820 mm in width up to 2.0 m. The rotor
speed varies from 1100 to 1600 rpm, the blade speed from 36 to 60 m / s. The blades of the knives are usually
parallel to the axis of rotation of the rotor and provide
chopping during the process.
Along with such advantages as simplicity, reliability and universality, the disadvantage is the significant
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energy consumption (up to 8 MJ / t), low productivity
(up to 1.5 ha / h) and low cutting quality (torn stem cut)
[4, 15 ].
To improve the quality of grinding, a drum or disk
shredder is installed in series with the rotary shredder
(Fig. 4, a, b). In this case, the rotary shredder performs
the function of the working bodies of the harvester: cuts
the plants at the roots with knives without transporting
blades and transports them into the shredder chamber.
However, such schemes are not used in modern
forage harvesters.

View B

Fig. 3. Rotary shredding machine with hinged knives: 1 - knife blade; 2 - throwing blade of the knife; 3 - anticutting plate; 4 - unloading branch pipe

View A-A

View B-B

а)
б)
Fig. 4. Shredding machine of double grinding with disk (a) and drum (b) shredding-throwing apparatus:
1 - rotor knife; 2 - transverse auger; 3 - a knife of a disk; 4 - knife drum
The energy consumption of the technological process of grinding-transporting the mass is reduced, the
reliability of the device is increased by using bitterskill
grinders, which perform multi-plane cutting at a speed
of 4-8 m/s. Such devices are used in construction and
technological schemes of balers of such well-known

foreign firms as: Pottinger, Mengele, Taarup (Denmark), Far, Claas, Krone, Deutz Fahr (Germany), New
Holland, Case, John Deere ( USA) and others.
Technical characteristics of roll and pack balers
containing a multi-plane cutting crusher are given in tables 1 and 2. Characteristics of balers are given in table 3.
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The use of a chain-finger conveyor (Fig. 5, a), inclined above the sorter in combination with knives with
a straight blade set at an angle to the direction of movement allows you to apply the mass to a given height,
and simultaneously cut it. However, such a design due
to the contradictions between the reduction of the cutting length and the increasing force of elongation of the
chain, has not found its further development.
The rake feeding device (fig. 5, b) is designed in
the form of a double eccentric reel with rakes at one of
the ends of which there are arms with rollers which
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move on guides of the special form. Possibility of the
directed action controlled by use of a guide track of a
rake allows to capture reliably weight in a zone of action of the sorter and to push it with pressing on height
of a body of the vehicle. The curved trajectory of the
rake base ensures sliding cutting facilitates the use of
flat knives with a crescent-shaped blade. In addition, it
is possible to install more knives in this mechanism,
which allows you to reduce the cutting length of the
grass mass.

a) with a chain-finger conveyor of the feeding device

b) with a feeding device containing a controlled rake

c) with a rotary feeding device
Fig. 5. Constructional and technological schemes of bitumen-knife shredding machines
Krone uses a rake feeder (Fig. 6) with a width of
1.47 m with 4 and 6 controlled rakes, which are shifted
relative to each other along the device (Table 3) in the
Titan trolleys [12]. Double fingers (teeth) with a radial
displacement, forming two sections are placed on each
of the rakes. The central control system from Krone allows the use of knives 0, 4, 9, 18 and 35 knives, and

therefore quick and easy adjustment of the cutting
length. The theoretical cutting length with 18 knives involved reaches 80 mm, with 35 - 40 mm. The Titan cutting mechanism contains passive plate knives arranged
in two rows [12].
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Fig. 6. Scheme of the shredding device with controlled rakes of Titan trolleys
Similar in design grinders are used in pick-up
models Boss junior, Boss LT (Fig. 7), Euroboss and
Primo of company Pottinger (Austria) (Table 3) [16].
Rake feeders for shredding machines of these
pick-up trucks are high-performance devices, however,
given the complexity of its design, metal content, pulsating power loads, rapid wear of components moving
on treadmills, the rotary feeder has become widely used
in modern designs of trolleys-pickers-conveyors (Fig.
5, c).
Machines of different foreign companies, based on
the same functional purpose, in general arrangement
are close to each other and differ only in the design of
individual components and units. They include: a

Fig. 7. Form of the feeding device Supermatic trolleys Boss junior and Boss LT
frame, a trailer, a running gear, a sorter, a shredder, a
body, an unloading device, which may additionally
contain a dosing device for unloading fodder in the
feeder. Pick-up trucks are not manufactured in Ukraine.
In modern models a simpler and more reliable rotary feeder is used (Fig. 5, c). It is a cylindrical drum on
the surface of which curved fingers are fixed, thus
forming a star-shaped shape. The number of fingers
around the circumference of the drum varies from 2 to
9 depending on the diameter. This design of the feeder
allows it to be used not only in pick-up trucks, but also
in balers. In them, the stem mass is selected from the
roll by a sorter and is fed into the area of rotation of the
fingers of the rotary feeder.

Form of the feed rotor Roto Cut baler Variant 380
RC by Claas

Form of the feed rotor Fine Cut baler Quadrant 3200
FC by Claas

Form of the feed rotor of the baler Quadrant 3400
RC by Claas

Form of feed rotor Multi Cut baler Round Pack1250,
1550 by Krone

Form of the feed rotor of a pick-up truck AX by
Krone

Form of the feed rotor CropCutter of a pick-up truck
BigBaler 1290 by New Holland
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Form of the feed rotor Powermatic Jumbo of a
Form of the feed rotor of a pick-up truck Caras 9400 by
pick-up truck by Pottinger
Claas
Fig. 8. Versions of feed rotors of pick-up trucks and balers
Then it is captured by a pair of fingers and
stretches along the forming channel on the plate knives.
Then the crushed stem mass is pushed into the pressing
chamber of the baler or into the trailer of the pick-up
truck.
The considered shredding machines with rotary
feeder of foreign pick-up trucks and balers of such
firms as Pottinger, Claas, Krone, Deutz Fahr [10-14,
16] and others are similar in general execution and differ only in design features of units and working bodies.
Thus, their rotary feeder (Fig. 8) differs in length and
diameter, the number of rows of fingers by their design

(finger length and shape of the working surface line)
and the method of attachment to the drum. For most
models, the rotor contains a built-in reverse mechanism, which is used in the case of clogging.
As for the cutting mechanism, in all models, without exception, the knives are lamellar and installed in
one or two rows (Fig. 9, 10). Arc-shaped knives have
individual protection against breakage in case interference of foreign objects [17]. The execution of plate
knives of foreign manufacturers, which are used in balers or pick-up trucks, is shown in Fig. 11.

Fig. 9.
Cutting mechanism of the Pottinger Torro 5100 LD pick-up truck
Claas (Germany) uses Roto Cut and Fine Cut
shredders (Fig. 8) for harvesting hay and haylage in the
Variant, Rollant and Quadrant balers, the feed rotor of
which contains 4 rows of spirally mounted fingers,
works in pairs with 14 and 16 knives (for Variant and

а) Pottinger, Rollprofi 3200

Fig. 10. Scheme of the cutting mechanism

Rollant) and 6, 13, 25, and 49 knives for Quadrant (Table 1) [11]. The Fine Cut system, which is equipped
with a cutting mechanism with 49 knives, has an estimated cutting length of 20 mm [11].

б) TP-F-45
Fig. 11. The appearance of plate knives

The feed rotor of the baler crusher Quadrant
3400RC (Fig. 8) with a length of 1.3 m and a diameter
of 86 cm is the largest rotor on the market [11]. With 9

в) Krone АХ/МХ

rows of fingers it is possible to make about 28000 cuts
a minute with cutting length of 45 mm (tab. 2).
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The feeding device of the AX, MX and ZX models
of Krone trolleys is made in the form of a rotor with a
diameter of 760 mm and 880 mm, respectively (Fig. 8),
with a working grip length of 1.57 m (for AX models),
1.64 m (for MX models) and 1.84 m (for ZX models),

Fig. 12. Location of teeth on AH (25 mm) and MX (17
mm) Krone pick-up truck
As for Pottinger pick-up trucks, they use rotary
feeders Rotomatik, Euromatik and Powermatik (Fig. 8)
[16] on models Faro, Europrofi, Torro, Jumbo and
Jumbo Combiline [19]. In general, they are similar to
each other and differ only in structural differences (Fig.
13).
Malone (Ireland) produces five models of Trojan
MT [20] pick-up trucks with a capacity of 35 to 62 m3.
The rotary feeder, which contains 5 rows of fingers 6
mm thick, interacts with the cutting mechanism, which
has 35 and 44 plate knives. This design of the shredder
allows you to get a cut grass mass of 35 and 40 mm.
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which is driven by a closed gearbox (Table 3). For all
the models (AH, MX and ZX) the rotor has 8 gripping
teeth, each subsequent row of which is offset from the
previous by 2.7o, 2.1o and 1.9o, respectively, forming
a spiral arrangement (Fig. 12) [18].

Fig. 1.13. Toothed disc of Rotomatic feed rotor of
Pottinger pick-up truck
Ross (Italy) offers pick-up trucks of CT series with
a trailer capacity of 38, 48 and 60 m 3, which contain a
shredding machine with a rotary feeder [21]. A distinctive feature of the device (Fig. 14) is that the flow
(transportation) of grass mass from the pick-up takes
place on the front part of the rotor. The rotor with a
working length of 2.0 m contains 5 rows of fingers
paired on the drum with subsequent displacement relative to each other, forming a spiral. The fingers interact
with the cutting mechanism, which has 18 lamellar
knives arranged in a row, which have the shape of segments, which allows the use of oblique cutting.

Fig. 14. Scheme of the feeding device with the feed rotor of the pick-up trucks Roc ST 360, 348, 238
The advantage of the considered constructivetechnological scheme of carts-pickers is assignment of
the pick-up trucks in transport position under a trailer
body (fig. 14) that promotes convenient movement and
moving of the unit on rough surface.
The disadvantages of the shredding machines are
caused by energy losses, which are caused by the magnitude of the cutting force and the friction of the grass
mass on the side surfaces of flat knives. The blades of
such knives have a curved shape, and the cutting edge
is located on the inner surface of the knife. This design
of the knives makes it difficult to maintain the sharpness of the blade during operation.
Conclusions. Thus, the shredding machine is the
main and quite energy-intensive working unit of the
forage harvester, the design of which determines the
technological scheme of the combine as a whole, as

well as the location of its main components. Among the
main features of shredding machines the following can
be noted:
1. Most high-performance forage harvesters (over
75%) use a two-section closed and open drum shredder
with a V-shaped arrangement of knives. In combines of
small and medium productivity, the diameter of the
drum is in the range of 400-800 mm, width - 400-700
mm, speed - 800-1100 rpm. The cutting speed is 28-40
m/s. Increasing the width of the drum allows you to increase the cross-sectional area of the receiving neck,
and thus increase the productivity of combines.
2. The disk shredder is installed mainly on trailed
and semi-mounted forage harvesters, as well as machines that are aggregated with universal energy means,
where their use is determined by the design of the combine as a whole. The diameter of the disk, at the end
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points of the knives, varies from 670 to 1200 mm, the
speed of the most distant points of the knives from the
axis of rotation - 35-52 m/s, the minimum cutting speed
- 8-12 m/s.
3. Rotary shredding machine, along with such advantages as simplicity, reliability and versatility, has a
significant energy consumption (up to 8 MJ/t), low
productivity (up to 1.5 ha/h) and low cutting quality.
The diameter of the rotor with knives varies from 500
to 820 mm in width up to 2.0 m. The rotor speed varies
from 1100 to 1600 rpm, the blade speed - from 36 to 60
m/s. The blades of knives, as a rule, are parallel to the
axis of rotation of the rotor and in the process provide
chopping. To improve the quality of grinding in series
with the rotary shredder a drum or disk shredder is installed.
4. The energy consumption of the technological
process of grinding-transporting the mass is reduced,
the reliability of the apparatus is increased by using bitumen-knife shredding machines, which carry out
multi-plane cutting at a speed of 4-8 m/s. Such devices
are used in construction and technological schemes of
balers and pick-up trucks of such well-known foreign
firms as: Pottinger, Mengele, Taarup (Denmark), Far,
Claas, Krone, Deutz Fahr (Germany), New Holland,
Case, John Deere (USA) and others. Their feeding device which can be executed in the form of the chainfinger conveyor, an eccentric reel with the controlled
rakes (rake) or a rotor. In modern models the simpler
and reliable rotary feeding device is used representing
the cylindrical drum on which surface curved fingers
are fixed , thus forming an asterisk. The number of fingers on the circumference of the drum varies from 2 to
9 depending on the diameter. Rotary feeder from different manufacturers differs in length and diameter, the
number of rows of fingers, their design (finger length
and the shape of the line of the work surface) and the
method of attachment to the drum. For most models,
the rotor has a built-in reverse mechanism, which is
used in the case of clogging.
As for the cutting mechanism, in all models, without exception, the knives are lamellar and installed in
one or two rows. Arc-shaped knives have individual
protection against breakage in the event of foreign objects.
Further study of the features of the grinding machines of forage harvesters should be aimed at determining the quality indicators in the process of cutting
stem materials.
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Анотація
В наш час спектр компактних модулів охолодження, що забезпечують температуру джерел та приймачів ІЧВ в межах робочого діапазону, обмежений, а їх застосування у сфері збройних технологій не завжди раціонально, а іноді й неможливо. В реаліях, що склалися, актуальною є задача створення спеціалізованих охолоджуючих систем, які орієнтовані на режим тривалого й и неперервного використання, мають
малий час вводжу у дію та володіють достатньою ремонтопридатністю та стійкістю до дестабілізуючих
факторів. Задачею є створення системи охолодження модулів ІЧВ, у якої відсутня необхідність вживання
додаткових мір по захисту та очищенню елементів в умовах впливу експлуатаційних факторів, відсутні
додаткові вентиляторі або компресори, забезпечена простота та невелика вартість ремонтно-відновлювальних робіт в умовах бойового застосування.
Abstract
Nowadays, the range of compact cooling modules that provide the temperature of IR sources and receivers
within the operating range is limited, and their use in the field of military technology is not always rational, and
sometimes impossible. In the current realities, the task of creating specialized cooling systems that are focused on
the mode of long-term and continuous use, have a short commissioning time and have sufficient maintainability
and resistance to destabilizing factors is relevant. The task is to create a cooling system for IR modules, which
does not require additional measures to protect and clean the elements under the influence of operational factors,
there are no additional fans or compressors, simplicity and low cost of repair and restoration work in combat
applications.
Ключові слова: модуль інфрачервоного випромінювання, система охолодження.
Keywords: infrared radiation module, cooling system.
Модулі інфрачервоного випромінювання
(ІЧВ) комплексів керування зброєю працюють з оптимальними характеристиками тільки в узькому діапазоні температур. Для модулів ІЧВ вибір діапазонна робочої температури не є довільним, температура залежить від властивостей модулю
випромінювання. Робоча температура повинна відповідати такої при якої чутливий елемент забезпечує максимальну стабільність температури. Це обумовлено коливаннями чутливості пристрою при
відхилені температури за установлені межі. Для систем спеціального призначення важливим параметром є час, протягом якого чутливий елемент охолоджується до необхідної температури, а також відповідні ваго-габаритні показники.

В наш час спектр компактних модулів охолодження, що забезпечують температуру джерел та
приймачів ІЧВ в межах робочого діапазону, обмежений, а їх застосування у сфері збройних технологій не завжди раціонально, а іноді й неможливо.
В реаліях, що склалися, актуальною є задача
створення спеціалізованих охолоджуючих систем,
які орієнтовані на режим тривалого й и неперервного використання, мають малий час вводжу у дію
та володіють достатньою ремонтопридатністю та
стійкістю до дестабілізуючих факторів.
Відома система охолодження, що складається
з блоку формування повітряного потоку з двох коаксіальних до трубки модулю ІЧВ в зоні її катодного
вузла зовнішнього та внутрішнього конфузорів,
блоку керування та електровентилятору (рис. 1) [4].
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Рис. 1. Система повітряного охолодження приймачів ІЧВ: 1  трубчата оболонка газорозрядної лампи;
2  катодний електродний вузол; 3  електроарматура блоку живлення; 4  електровентилятор;
5  внутрішній конфузор; 6  циліндр; 7  зовнішній конфузор
Недоліки пристрою, які обумовлені застосуванням конфузорів та електровентилятору:
 необхідність постійного захисту та очищення поверхонь блоку формування повітряного
потоку
та
джерела
інфрачервоного
випромінювання в умовах впливу експлуатаційних
факторів;
 необхідність додаткових заходів щодо компенсації впливу механічних та аеродинамічних коливань на параметри випромінювання, що генерується джерелом;

 залежність роботоспроможності усієї системи від роботоспроможності вентилятора.
Найбільш близьким за технічною сутністю та
результатом, що досягається, до задачі створення
системи охолодження, є система охолодження, що
складається з блоку керування, теплообміннику,
термоелектричного модулю, вихрової труби та компресору стислого повітря (рис. 2) [5].

Рис. 2. Система охолодження модулів ІЧВ з вихровою трубою: 1  компресор; 2  вихрова труба;
3  теплообмінник; 4  термоелектричний модуль; 5  модуль ІЧВ
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Недоліки системи, які обумовлені застосуванням термоелектричного модулю, вихрової труби та
компресору стислого повітря:
– надмірна складність та низька надійність
системи;
– неможливість здійснення ефективного охолодження за рахунок тільки термоелектричного модулю або вихрової труби;
– необхідність наявності компресору стислого повітря з додатковим живленням, повітропроводами та власною системою керування;
– необхідність вживання додаткових мір по
очищенню поверхонь вихрової труби та теплообмінника для підтримки їх властивостей в умовах
впливу експлуатаційних факторів;
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– складність та велика вартість ремонтновідновлювальних робіт в умовах бойового застосування.
Задачею є створення системи охолодження модулів ІЧВ, у якої відсутня необхідність вживання
додаткових мір по захисту та очищенню елементів
в умовах впливу експлуатаційних факторів, відсутні додаткові вентиляторі або компресори, забезпечена простота та невелика вартість ремонтно-відновлювальних робіт в умовах бойового застосування.
Суть запропонованого схемотехнічного рішення пояснюється на рис. 3, де зображено корпус
модулю ІЧВ 1, коаксіально до якого змонтований
профільований елемент пасивного охолодження 2,
в якому виконані пази.

Рис. 3. Система охолодження модулів ІЧВ комплексів спеціального призначення: 1 – корпус модулю ІЧВ;
2 – профільований елемент пасивного охолодження; 3 – теплова труба; 4 – набірний стовпчик п'єзоелектричних перетворювачів; 5 – датчик температури; 6 – зовнішній корпус; 7 – блок керування
До пазів, з припустимим зазором, входять теплові труби 3. Рух теплових труб та регулювання
зони контакту труб з елементом охолодження відбувається за допомогою набірних стовпчиків п'єзоелементів 4, які зафіксовані на зовнішньому корпусі 6. Зона контакту встановлюється в залежності
від температури джерела випромінювання та температури навколишнього середовища, яка вимірюється датчикам температури 5. Опрацювання сигналів від датчиків температури та створення сигналів
на керування п'єзоелементами відбувається у блоці
керування 7.
При зміні температури модулю ІЧВ та/або температури навколишнього середовища датчики температури надсилають відповідний сигнал до
блоку керування. Пропорційно температурі створюється сигнал на зміну геометрії набірних стовпчиків п'єзоелементів. В наслідок чого, теплові
труби, сполучені з п'єзоелементами, входять в пази
профільованого елементу пасивного охолодження.
Таким чином відбувається збільшення відводу тепла від джерела інфрачервоного випромінювання.
При зменшенні температури навколишнього сере-

довища відповідно зменшується зона контакту теплових труб та профільованого елементу пасивного
охолодження 6, 7.
Закритий зовнішній корпус забезпечує захищеність системи та джерела випромінювання від
забруднення та механічного впливу експлуатаційних факторів.
У статичному режимі (модуль ІЧВ вимкнений)
теплові труби виведені із пазів профільованого елементу пасивного охолодження.
У першому динамічному режимі (режим підготовки до застосування зброї) блоком керування формується керуючий вплив на п'єзоелектричні перетворювачі. Останні впливають на теплові труби та
вводять їх у повний контакт з пазами профільованого елементу пасивного охолодження.
У другому динамічному режимі (режим постійної готовності до застосування зброї) температурні датчики фіксують температуру джерела інфрачервоного випромінювання та навколишнього середовища у режимі реального часу і в блоці
керування створюється сигнал для коригуванні
зони контакту теплових труб та профільованого
елементу пасивного охолодження.
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Розроблена система охолодження відрізняється тим, що теплообмінник складається з двох частин, а саме з профільованого елементу пасивного
охолодження, виконаного з сапфірового скла, та керованих теплових труб. Теплові труби змінюють
своє положення відносно пазів у статичному елементі пасивного охолодження за допомогою приводу
з набірних стовпчиків п'єзоелектричних перетворювачів. П'єзоелектричні перетворювачі зафіксовані на зовнішньому корпусі та приводяться до дії
блоком керування до якого надходить інформаційний сигнал від датчиків температури.
Таким чином, в розробленій системі охолодження комбінація теплових труб та п'єзоелектричних перетворювачів забезпечить:
 адаптивність системи охолодження до широкого діапазону температур зовнішнього середовища;
 компенсацію впливу неконтрольованих
факторів на модуль ІЧВ;
 підвищення якості функціювання за рахунок застосування п’єзоприводу охолоджуючих теплових труб;
 відсутність необхідності вживання додаткових мір по захисту та очищенню поверхонь джерела інфрачервоного випромінювання від забруднення;
 високу ремонтопридатність в умовах бойового застосування.
Використання системи, що пропонується, дозволить вирішувати задачу охолодження модулів
ІЧВ зі зменшеним часом на введення до дії та з високим ступенем інваріантності до впливу неконтрольованих експлуатаційних та кліматологічних факторів 8. В свою чергу це позитивно сприяє підвищенню
стабільності
роботи
комплексів
спеціального призначення.
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Анотація
Суднові АСУТП повинні контролювати не тільки основні технологічні параметри, що визначають
оптимальний плин технологічного процесу, але й забезпечувати розв'язування широкого кола задач екологічного моніторингу. Існуючі технічні засоби екологічного моніторингу у більшості випадків не забезпечують необхідної точності оцінок стану контрольованого середовища, особливо при аналізі хімічних
забруднень морської акваторії. У ситуації, що склалася, представилася доцільною розробка нового схемотехнічного рішення датчик вмісту нафтопродуктів. Основною відміною запропонованого приладу є те, що
опорний світловод сполучений з джерелом випромінювання, мультиплексором, демультиплексором та фотоприймачем випромінювання, утворює котушку навколо вимірювального світловоду. Світловод являє
собою набір скляних шайб з вторинним та змінним робочим світловодом.
Abstract
Ship control systems must control not only the main technological parameters that determine the optimal flow
of the technological process, but also ensure the solution of a wide range of environmental monitoring tasks. Existing technical means of environmental monitoring in most cases do not provide the necessary accuracy of assessments of the controlled environment, especially in the analysis of chemical pollution of marine waters. In the
current situation, it seemed appropriate to develop a new circuit design solution for oil content. The main difference
of the proposed device is that the reference fiber is connected to the radiation source, multiplexer, demultiplexer
and photo-receiver of radiation, forming a coil around the measuring fiber. The light guide is a set of glass washers
with a secondary and replaceable working light guide.
Ключові слова: датчик, вміст нафтопродуктів, світловод.
Keywords: sensor, oil content, fiber optic.
На сучасному етапі розвитку суднової енергетики велике значення набувають автоматизовані
системи управлення технологічними процесами
(АСУТП). Задача синтезу суднових АСУТП нової
генерації, орієнтованих на дослідження та аналіз
стану природно-техногенних структур різного масштабу, потребує рішення багатофакторної задачі, із
застосуванням відомостей, що належать до компетенції багатьох наукових галузей. Це обумовлено
тим, що суднові АСУТП повинні контролювати не
тільки основні технологічні параметри, що визначають оптимальний плин технологічного процесу,
але й забезпечувати розв'язування широкого кола
задач екологічного моніторингу.

Існуючі технічні засоби екологічного моніторингу у більшості випадків не забезпечують необхідної точності оцінок стану контрольованого середовища, особливо при аналізі хімічних забруднень
морської акваторії.
Для пошуку шляхів поліпшення ситуації з контролем параметрів очистки технічних речовин на
морських суднах були проаналізовані конструкції
найпоширеніших типів ва пристроїв для контролю
вмісту нафтопродуктів [1-4].
Відомий датчик вмісту нафтопродуктів, який
складається з джерела випромінювання, світловода,
дзеркала, прецизійних перемикачів стану поляризації, кювети та багатоканального мініспектографу
(рис. 1) [3].
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Рис. 1. Принципова схема адаптивного датчик вмісту нафтопродуктів (SW1 и SW2  перемикачів стану
поляризації)
Недоліки пристрою, які обумовлені використанням дзеркала, прецизійних перемикачів стану
поляризації, кювети та багатоканального мініспектографу:
 наявність прецизійних перемикачів стану поляризації обмежує частоту модуляції та підвищує
рівень впливу неконтрольованих експлуатаційних
факторів;
 необхідність обробки контактної поверхні
деркала та кювети з надзвичайно високою якістю
для уникнення створення умов для появи паразитної модуляції;

 необхідність застосування системи термостабілізації пристрою;
 складність очищення кювети від залишків
попередніх вимірювань;
 складність та велика вартість пристрою.
Найбільш близьким за технічною сутністю та
результатом, що досягається, до задачі контролю
вмісту нафтопродуктів у технічних речовинах, є
датчик вмісту нафтопродуктів, що складається з
джерела та фотоприймача випромінювання, корпусу з опорним та коаксіальним вимірювальним
світловодами (рис. 2) [4].

Рис. 2. Оптоэлектронный ИК – спектрометр Matrix F фирмы Bruker
Недоліки пристрою, які обумовлені використанням опорного та одного коаксіального
вимірювального світловодів:
 складність очищення робочого зазору між
світловодами від залишків попередніх вимірювань;
 неможливість точної ідентифікації типу

нафтопродуктів у забрудненої суміші одним пристроєм;
 неможливість оперативного налаштування
датчика на інші види забруднень.
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У ситуації, що склалася, представилася доцільною розробка нового схемотехнічного рішення датчик вмісту нафтопродуктів. Конструкція приладу
позиціонувалась як така, що:
 може буде адаптована до моніторингу широкого спектру забруднень; не потребує необхідність
ретельного очищення каналу транспортування контрольованого середовища;
 має туж чутливість, що і датчики відомих
типів.
Основною відміною запропонованого приладу є те, що опорний світловод сполучений з дже-
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релом випромінювання, мультиплексором, демультиплексором та фотоприймачем випромінювання, утворює котушку навколо
вимірювального світловоду, який являє собою
набір скляних шайб, коаксіально до яких розташовані трубчаті вторинний та змінний робочий світловоди, а корпус має центруючі кришки.
Суть схемотехнічного рішення, що пропонується пояснюється кресленням (рис. 3), де зображено герметичний корпус 1, який має дві центруючі кришки 6 з каліброваними конусами для центровки монтажу змінного робочого коаксіального
світловоду 5.

Рис. 3. Волоконно-оптичний датчик контролю вмісту нафтопродуктів: 1 – корпус; 2 – набір коаксіальних вимірювальних світловодів; 3 – опорний світловод; 4 – коаксіальний вторинний світловод; 5 –
змінний робочий коаксіальний світловод; 6 – центруючі кришки корпусу; 7 – джерело випромінювання; 8
– мультиплексор; 9 – демультиплексор; 10 – фотоприймач випромінювання
Коаксіально до останнього монтуються з
мінімальними зазорами коаксіальний вторинний
світловод 4 та набор коаксіальних вимірювальних
світловодів 2. На зовнішньої поверхні набору
розташований опорний світловод 3, що являє собою волоконно-оптичну котушку. Від джерела 7
випромінювання надходить до мультплексора 8, де
відбувається розподілення випромінювання за довжинами хвиль. Випромінювання з кожною довжиною хвилі взаємодіє з елементами набору коаксіальних вимірювальних світловодів. Довжина
хвилі й параметри елементу набору коаксіальних
вимірювальних світловодів визначена таким чином, щоб забезпечити максимальне тунелювання
оптичної потужності з опорного до вторинного
світловода при появі у робочому світловоді певного
типу нафтопродукту 5 -7. Після втрати частки потужності випромінювання надходить крізь демультиплексор 9 до фотоприймача випромінювання 10.

У статичному режимі (нафтопродукті у датчику відсутні), у елементах датчика відбувається
зменшення
інтенсивності
оптичного
випромінювання, що проходить скрізь них, яке обумовлене тільки впливом параметрів зовнішнього
середовища. У цьому режимі, визначаються необхідні поправки, обумовлені впливом зміни геометрії елементів датчика, та відбувається первинне
калібрування датчика.
У першому динамічному режимі (контроль середовища з відомими параметрами для відомої температури навколишнього середовища) відбувається
вторинне калібрування датчика.
У другому динамічному режимі (моніторинг
контрольованого середовища) поява у змінному робочому коаксіальному світловоді суміші води та
нафтопродуктів, останні порушують умови оптичного тунелювання оптичної потужності з опорного

Slovak international scientific journal # 45, (2020)
до вимірювальних світловодів. Це приводить до витоку частини випромінювання за межи опорного
світловоду. Кожен елемент в наборі коаксіальних
вимірювальних світловодів та довжина хвиль випромінювання підібрані таким чином, що забезпечити максимальний витік при появі у робочому
змінному світловоді одного з видів нафтопродуктів.
Подальша обробка величини інтенсивності випромінювання, що надходить на всіх довжинах
хвиль та почергово реєструється, дозволить отримати електричний сигнал який відповідний як виду,
так і концентрації певного нафтопродукту.
Після завершення циклу вимірювань змінний
робочий коаксіальний світловод демонтується з
корпусу та заміняється новим.
Таким чином, в розробленому засобі контролю
комбінація оптичних елементів забезпечить:
– моніторинг присутності широкого спектру
нафтопродуктів у контрольованому середовищі;
– відсутність необхідності в ретельному та регулярному очищені каналу транспортування контрольованого середовища;
– легку адаптацію до моніторингу будь-яких
вуглеводневих сполучень у контрольованому середовищі;
– підвищення якості функціювання за рахунок
обрання раціональної схеми модуляції випромінювання.
Використання пристрою, що пропонується,
дозволить адекватно и достовірно оцінювати кількісний показник вмісту нафтопродуктів у суднових
системах екологічного моніторингу на належному
рівні.
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Аннотация
В данной статье обосновывается необходимость домашней самостоятельной работы обучающихся в
учебном процессе. Исследования авторов выявили недостаточную готовность обучаемых к самостоятельной учебной деятельности. Руководство самостоятельной работой обучающихся имеет важное значение
при организации учебного процесса и нуждается в совершенствовании, т. к. грамотное планирование, подготовка, организация домашней самостоятельной работы позволяет повысить учебную мотивацию обучающихся, обеспечить глубокое и прочное овладение учащимися программным материалом.
Abstract
This article substantiates the need for home independent work of students in the educational process. Studies
of the authors revealed a lack of readiness of students for independent educational activities. The management of
students 'independent work is important in the organization of the educational process and needs to be improved,
because competent planning, preparation, organization of independent homework can increase the educational
motivation of students, provide a deep and lasting mastery of students' program material.
Ключевые слова. Домашняя работа, самостоятельная работа, ФГОС, учебно-познавательные действия, организация самостоятельной работы.
Keywords. Homework, independent work, FSES, educational and cognitive activities, organization of independent work.
Значимым качеством личности в настоящее
время является самостоятельность. В этой связи актуальным становится такое обучение, при котором
знания студентами и школьниками усваиваются не
в готовом виде, а самостоятельно.
Вместе с тем образовательная практика показывает, что самостоятельное изучение нового материала значительно увеличивает время его усвоения.
В то же время наши исследования выявили недостаточную готовность обучаемых к самостоятельной
учебной деятельности.
Поэтому сегодня становится очевидным, что
руководство самостоятельной работой учащихся и
студентов является крайне актуальным и нуждается
в совершенствовании. Самостоятельная учебная
работа студентов и школьников остаётся наименее
изученной проблемой. Поэтому сомнения, возникшие в последнее время в обществе по поводу необходимости домашней самостоятельной работы
школьников, являются неправомерными.
Проблема, связанная с домашней учебной работой, обсуждается на протяжении столетий.

Первое упоминание о необходимости домашней работы обучаемых относится к 1586 и 1624 годам из дошедших до нас уставов Львовской и Луцкой братских школ [1, с.13]. Также в своих трудах
Ян Амос Коменский теоретически обосновал необходимость домашних заданий. Таким образом,
начиная с 16 века, домашние задания становятся
обязательным компонентом учебной работы.
В дальнейшем М. Штарк (1881г.) и Н. Запольский (1884г.) способствовали развитию идей о значении домашней работы для обучения [1, с.14].
Ушинский считал домашнюю учебную деятельность учеников одной из главных форм самостоятельной работы.
В начале 18 века были открыты первые российские гимназии, в которых на выполнение домашних
заданий отводилось для старшеклассников от 2,5 до
3,5 часов [2, с.15].
Вместе с тем во второй половине 19 века обременение учащихся домашними заданиями обсуждалось на съезде врачей в Петербурге (1886г.) и
Москве (1887г.).
В Казани на съезде в 1916 году среди обсуждаемых вопросов, в том числе, затрагивались вопросы
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о сокращении домашних заданий до минимума, запрещении включения в них нового учебного материала.
После 1917 года, в первые годы советской власти, домашние задания в школах стали необязательными. Но с 1923 года они стали вновь практиковаться в связи с крайней недостаточностью знаний и понижением грамотности [1, с.15].
Уже с 30-х гг. 20 века, в годы советской власти,
домашние задания стали рассматриваться как необходимый компонент работы школы.
Но в декабре 1951 года министр просвещения
РСФСР издал приказ «Об устранении перегрузки
учащихся домашними заданиями». В это время ряд
учителей перестали практиковать домашние задания, а практика работы школ показала, что стремление перегружать школьников домашними заданиями и стремление обучать без домашних заданий
и в том, и другом случае не даёт глубоких и прочных знаний.
В 60-х годах было пересмотрено отношение к
домашним учебным занятиям, сформированным в
30-х годах. Начиная с этого времени, домашние задания стали рассматриваться как средство подготовки к самообразованию, развития самостоятельных творческих форм познания, выработки навыков
самостоятельной
познавательной
деятельности. Таким образом, проблема домашней
учебной работы существовала всегда, актуальна
она и сегодня.
В настоящее время учёные и исследователи не
отрицают домашнюю самостоятельную работу учащихся, а напротив, указывают на её необходимость.
Например, И. Ф. Харламов отмечает: «специальные исследования показывают, что проблема
повышения эффективности обучения может быть
успешно решена только при условии, если высокое
качество урочных занятий будет подкрепляться хорошо организованной домашней работой учащихся» [3, c. 28].
На необходимость домашнего задания указывает и закон забывания, открытый профессором
Берлинского университета Германом Эббингаузом.
Смысл закона состоит в том, что процесс забывания
материала происходит более интенсивно именно в
первое время после его восприятия. В соответствии
с этим законом, домашние задания следует выполнять в день получения, то есть в день получения новых знаний, а накануне проверки домашних заданий повторить то, что выучили.
По мнению И.П. Подласого « … серьёзных доказательств бесполезности домашних заданий нет.
Наоборот, есть многовековая практика и педагогические законы, доказывающие, что, если дома знания, приобретённые на уроке, не повторяются, то
они забываются. Отказ от домашней самостоятельной работы чреват снижением качества обучения.
Не отказываться, а умело руководить этой работой
обязан педагог» [5, c.537].
Общепризнанными в настоящее время являются идеи о том, что современная школа должна
обеспечить учащихся определённой суммой зна-
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ний, но и сформировать умения самостоятельно пополнять свой запас знаний, чтобы ориентироваться
в огромном потоке научной информации для продолжения обучения и для дальнейшей трудовой деятельности. Ведь в современном социуме знания
необходимо постоянно обновлять путём самообразования. Поэтому новые образовательные стандарты нацелены на то, чтобы содержание образования обучаемых происходило в процессе собственной
активной
учебно-познавательной
деятельности, направленной на формирование умения учиться самостоятельно. То есть усиление роли
самостоятельности в современном обучении опровергает необходимость в отмене домашней самостоятельной работы школьников.
Идеи об отмене домашних заданий не согласуются и с идеями ФГОС, и никак не могут быть обоснованы с научно-педагогической точки зрения.
Если ещё учитывать и дефицит времени, отведённого учебными планами на изучение учебных дисциплин естественно-научного цикла, то становится
совершенно очевидной невозможность их усвоения
без домашней учебной работы.
Вместе с тем, принимая во внимание различную скорость восприятия учебного материала разными учащимися, учитель должен предоставить
возможность обучаемым дома додумать, разобраться во вновь изученном материале в необходимом, привычном для каждого учащегося темпе.
При этом происходит формирование, совершенствование навыков самообразования.
К сожалению, как показывает практика, у многих современных школьников отмечается низкий
уровень развития познавательных интересов. В
этой связи возникает проблема активизации деятельности учащихся в процессе выполнения домашних учебных заданий. Домашние задания, которые предлагаются учащимся, являются неинтересными для них и носят шаблонный характер.
Учащимся задаются одинаковые домашние задания, предполагающие репродуктивный вид деятельности.
Анализ педагогического опыта показал, что
учителя редко используют в практике обучения систему основных правил и требований, разработанных в дидактике для руководства домашней самостоятельной работой.
В целом для большинства учащихся домашние
задания являются наказанием, суровой и печальной
необходимостью. Выполняются они без интереса и
желания, из чувства долга. Вместе с тем, учащиеся
не отрицают необходимость домашней работы для
формирования глубоких и прочных знаний. Подавляющая часть учителей не уделяет достаточного
внимания планированию, подготовке, организации
домашних заданий и считают этот процесс делом
второстепенным, забывая о том, что домашние задания должны быть разнообразны по форме и характеру предполагаемой деятельности школьников, максимально дифференцированы, мотивированы, контролируемы.
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Наши исследования позволили сделать вывод
о том, что повышение учебной мотивации происходит при введении в практику домашних заданий
проектного обучения, подготовке к урокам, проводимым в форме дискуссий, интеллектуальных игр,
театрализованных представлений, презентаций, заданий, связанных с конструированием приборов,
сбором коллекций, составлением задач, комиксов,
сочинением стихов, с созданием микрофильмов, тестов, домашних экспериментов. То есть домашнее
задание можно превратить в увлекательную внеурочную деятельность, что и предусмотрено новыми ФГОС. Контроль за выполнением домашних
заданий можно осуществлять на основе демонстраций, презентаций, диктантов, викторин, тестов, докладов, проверочных работ, с помощью самопроверки, парной взаимопроверки, обсуждения выполненного задания в группах.
В соответствии с утверждениями, существующими в классической дидактике, обеспечить учащимся глубокое и прочное овладение программным материалом, их умственное развитие, воспитание можно только на основе полного цикла учебнопознавательных действий. Учебно-познавательные
действия предполагают восприятие нового материала, его осмысление, запоминание, упражнение в
применении усвоенной теории на практике, и повторение с целью углубления и более прочного
усвоения знаний, умений и навыков [3, c.152].
Вместе с тем обширный содержательный учебный материал отдельных дисциплин, например,
физики, не может обеспечить полный цикл познавательных действий за время, отведённое учебными планами на изучение этих учебных дисциплин. В данном контексте существенной является
закономерность, сформулированная И.П. Подласым: результаты обучения прямо пропорциональны
продолжительности обучения и умению учащихся
учиться [4, с.431]. В этой связи домашняя самостоятельная работа может обеспечить и временную
продолжительность обучения, и формирование
умения учиться самостоятельно, так как этапы
осмысления, запоминания и упражнений организуются в процессе самостоятельной подготовки учащихся дома. При этом одновременно происходит
формирование универсальных учебных действий,
что является актуальным в свете современных
ФГОС.
Рассмотрим домашние задания, способствующие формированию универсальных учебных действий, на примере учебной дисциплины физика.
Как наука, физика занимает ведущее место в естествознании, является фундаментом для развития
всех отраслей науки и техники, производства, общечеловеческой культуры.
Например, для формирования познавательных
действий учащимся дома предлагается, используя
текст параграфа заполнить таблицу, предложенную
учителем. Таким образом, под руководством учителя учащиеся получают представление о том, как
можно свернуть информацию, выделить главное.
Подобные представления учащиеся получают при
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создании рисованных конспектов, учебных комиксов. Такие домашние задания предполагают создание нового образовательного продукта, творческую
активность.
Если учащимся предлагается дома сравнить
изложение учебного материала по одному и тому
же вопросу в учебниках различных авторов, то при
этом необходимо кратко проконсультировать
школьников на каком основании, по каким критериям должен осуществляться данный сравнительный анализ. При составлении в домашних условиях
отчёта об экскурсии, задач, викторин, ребусов, головоломок, кроссвордов, рефератов, докладов, сообщений формируются умения адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной речи, а при защите написанного
уже на уроке формируется устная речь.
Формирование регулятивных действий происходит в процессе выполнения домашнего физического эксперимента, где требуется постановка цели
эксперимента, планирование деятельности. В процессе проверки такого домашнего задания на уроке
происходит обсуждение результатов эксперимента,
что способствует формированию коммуникативных действий (умение слушать и вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении проблем).
При подготовке к предстоящей лабораторной работе учащимся можно предложить дома осуществить информационный поиск различных способов выполнения этой работы и выбрать оптимальный с их точки зрения.
Описание истории какого – либо научного открытия может способствовать формированию и
личностных, и познавательных универсальных
учебных действий.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что обсуждаемая на протяжении нескольких веков проблема домашней самостоятельной работы в настоящее время приобретает особую
значимость и предполагает новые подходы к её руководству, содержанию и организации, что позволит успешнее формировать способности обучаемых к самостоятельной учебной деятельности.
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Аннотация
В статье отражены основные методы преподавания, оценки знаний студентов и обучения в целом,
применяемых в высших учебных заведениях Польши, а именно в университете Экономики г. Краков.
Определены цели, стажировки как форма повышения квалификации педагогических кадров. Описаны новые и инновационные методы обучения, используемые в высших учебных заведениях разных стран мира,
в частности в Соединенных Штатах, Великобритании. Раскрыта суть интерактивной игры «Kahoot», которая дает возможность проводить он-лайн опрос студентов, с целью облегчения их оценки. Применение во
время обучения QR-кодов где графически зашифрована определенная информация, ссылки на сайт или
отдельную его страницу является усовершенствованием линейных штрих-кодов. Позволяет получить
мгновенный доступ к любой информации из сети интернет с помощью смартфонов. С помощью кода преподаватель зашифровывает любую учебную информацию, которая при читание кода студентом становится ему доступной.
Abstract
The article highlights the main methods of teaching, assessing students' knowledge and teaching in general,
which are used in higher education institutions in Poland, namely at the University of Economics in Krakow. The
purpose, internship as a form of professional development of teachers is defined. New and innovative teaching
methods used in higher education institutions around the world, in particular in the United States and Great Britain,
are described. The essence of the interactive game «Kahoot» is revealed, which gives an opportunity to conduct
online surveys of students in order to facilitate their assessment.
The use of QR codes during training where certain information is graphically encrypted, a link to a site or a
separate page is an improvement of linear bar codes. Allows instant access to any information from the Internet
using smartphones. With the help of the code the teacher encrypts any educational information, which when reading the code by the student becomes available to him.
Ключевые слова: повышение квалификации, принципы, методы, учебное заведение, студенты.
Keywords: advanced training, principles, methods, educational institution, students.
Formulation of the problem. Currently, Ukraine
is carrying out educational reforms that require an increase in the level of competence, professionalism and
other qualities of the teacher, which play an important
role in teaching. And higher education is no exception,
because the effectiveness of any process largely depends on the staff, professional and worldview prepared for active professionally competent, innovative
and creative work in the new conditions: democracy,
professional competition, globalization.
From the professional qualification of teachers,
first of all, depends on the effectiveness of the formation of a new generation of professionals. A modern
high school teacher should focus his activities on the
formation of scientific thinking and personal development. In particular, outlining modern approaches to the
organization of the educational process, emphasizing

the need in the near future to create conditions for professional development of teachers and research and
teaching staff.
Thus, taking into account the new requirements
for higher education in the context of reforming society, critical analysis of the quality of pedagogical staff
of higher education institutions necessitate a new approach to the organization, structure, content, forms,
methods and means of improving teachers' pedagogical
skills. Among the main ways to improve the professional skills of teachers of higher education, in our
opinion, it is worth highlighting the internship of teachers, including foreign [10].
Analysis of recent research and publications.
According to the "Regulations on internships for teachers of higher educational institutions at enterprises, or-
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ganizations, research institutions and educational institutions" internships are one of the main forms of professional development of teachers of higher educational
institutions. The main purpose of the internship is determined by: the study of pedagogical experience by
teachers, acquaintance with the latest achievements of
science and technology, technology and prospects for
their development; development of educational and
methodical materials intended for use in the training of
specialists; providing scientific and technical assistance
to enterprises, organizations, scientific institutions [1,
10].
Internships for teachers of higher education institutions are based on individual plans, which take into
account the specialty of the teacher, indicate the term
and program of the internship, it is noted that he must
introduce a new one in the university, faculty, department based on internship results. Advanced training
solves the problem of meeting the professional and educational needs of specialists of different educational
institutions, as well as individuals in improving their
professional competence and is divided into pedagogical and subject-professional: pedagogical training is
aimed: first, at restructuring the consciousness of teachers, their orientation on new professional thinking, the
basis of which is both creativity and personal values;
secondly, to solve specific problems of pedagogical
workers to master pedagogical skills, skills and abilities
of management, design of pedagogical technologies;
thirdly, on the development of creative-analytical
thinking with axiological orientation; subject-professional professional development is associated with the
deepening, improvement and updating of knowledge
and skills in the subject.
It is carried out for specialists in the field of new
information technologies of training, for teachers of humanities and cultural cycles, for teachers of general
technical and special subjects, and also for masters of
industrial training. However, in the current conditions
of restructuring the education system in Ukraine, not
only pedagogical and subject-professional training, but
also scientific training is increasingly used.
Hundreds of thousands of people from all over the
world go to scientific and industrial internships, conferences, seminars and trainings in different countries of
the world every year. It develops cultural and economic
ties between states, contributes to the overall scientific
and technological progress. In many industrialized
countries of Europe, Asia and America, short-term internships for university graduates, young scientists and
qualified specialists abroad have become the norm,
which further facilitates their employment within the
country and develops their professional competence.
Such internships are seen as a useful exchange of scientific ideas, research and technological experience. At
the same time, research internships abroad help to implement one of the basic principles of modern European
educational policy – the mobility of students and teachers. Studying, internships and research work abroad enriches a person's individual experience, gives him the
opportunity to learn more about other models of
knowledge creation and dissemination, allows him to
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expand his network of contacts and communication
[10].
Self-education, distance learning, personality of
the internship program contribute to the formation of
creative individuality, the development of professional
creativity of teachers-researchers. It is within the
framework of scientific internship that conditions are
created not only for one's own research, but also for acquaintance with the experience of organizing educational activities and the peculiarities of the functioning
of the educational institution where the internship took
place. Also, the internship provides an opportunity to
compare the conditions and methods of work in higher
education, to adopt the experience of foreign colleagues
in the organization of educational, scientific activities,
both teachers and students.
Scientific internships abroad, as already mentioned, provide an opportunity to master a foreign language, including Polish. It also gives an opportunity to
join the cultural heritage of a country, and at the same
time open to the cooperating party our achievements
and the specifics of culture, science and art [2, 3, 10].
In today's globalization of education and science,
such a form of improving the professional skills of
higher education teachers, as an internship, in our opinion, is one of the most effective, because the content,
program and its tasks are multi-vector. Conditions are
being created for establishing cooperation between
pedagogical workers in order to further exchange pedagogical experience. I had the opportunity during the
internship, to get acquainted with the teaching methods
used at the University of Economics in Poland, culture,
architecture, history and art of the city.
Knowledge is a powerful driving force in the development of society. Modern needs of state formation,
trends in economic development of society necessitate
the solution of a number of problems, including: the
formation of the content of vocational training and the
organization of the educational process in accordance
with the needs of economic and social development of
the state based on modern research, extensive use of
domestic and foreign experience in the field of vocational training and adult education; implementation of
the concept of lifelong learning, which aims to modernize knowledge, enrich the experience of an adult with
innovative technologies and achievements of science
and technology [4, 10].
Training of pedagogical staff, formation of motivation and creation of conditions for their training and
self-development during professional activity; meeting
the individual needs of citizens in personal and professional growth, as well as meeting the needs of the state
in qualified personnel of high professionalism and culture, able to competently and responsibly perform job
functions, introduce the latest technologies, promote
further socio-economic development of society [1; 3,
10].
Thus, the internship helps to consolidate the
knowledge, skills, abilities needed by the teacher in the
process of research, as well as the study of best practices and the acquisition of professional and organizational skills to perform the duties of his or her position.
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Summarizing the above, we note that internships
are a productive form of adult education, which, based
on an individual approach, quickly and fully meets the
individual needs of citizens in acquiring certain
knowledge, skills, personal and professional growth.
Nevertheless, the internship promotes self-realization
of the teacher’s personality, teaches him, gives him the
opportunity to gain valuable best practices for the profession, promotes the development of ties between educational institutions [4].
The peculiarity and value of internship programs
for research and teaching staff is determined by the following : 1) the participation of the educational institution, which sends its employee for internship, in the design and / or approval of the educational internship program; 2) high motivation of trainees to master the
program; 3) formation and development of basic competencies of trainees on the basis of activity approach
with access to specific required universities and research and teaching staff results, such as willingness to
develop innovative infrastructure of their institution,
implement practical experience in the internship, carry
out research activities using new methods, in new areas,
etc. [2, 10]; 4) development of contacts in the academic
scientific and educational environment.
The purpose of the internship was to improve
professional skills through the acquisition of new professional knowledge for research and teaching staff,
gaining experience in a European country.
Results and discussion. During the training in the
first and second modules we were told about new and
innovative teaching methods. In particular, those that
are used not only in Poland but also in other countries.
In these countries, distance learning, small group learning, and individual lessons with educators and tutors
are used during the training.
Educator – an instructor who provides private lessons. Shadow education is the name of private supplementary education offered outside the general education system. In the United States, the term "tutor" is
usually associated with someone who provides professional guidance (sometimes within a school, but often
on their own) in a particular topic or field.
In British and Irish secondary schools, tutors have
the right to be responsible for the form or class of students in a particular group (up to 30 students). They
usually work in teams for a year.
In the UK, a tutor deals with a small class of one
or just a few students. The teaching system at Oxford
and Cambridge is fundamental to the teaching methods
at these universities.
Gaterop College (University of London) offers a
one-on-one learning system. Classes of six to eight (or
even more) students are much more common.
However, at the New College of Humanities, established in 2011, the learning process with individual
lessons is an integral part of his teaching method.
In the universities of Australia, New Zealand and
South Africa, the tutor teaches in classes of 10-30 students. Such study groups are very similar to the Canadian system.
At St. John's College, the United States, and several other American colleges, the study is conducted in
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a group of 12 to 16 students who meet regularly under
the guidance of a teacher.
Student groups focus on a specific subject area
(eg, math, language group), and usually continue to
carefully study selected core texts and work through appropriate exercises.
The internship is based on acquaintance with innovative educational technologies and prospects of
their development, with the experience of organizing
the educational process in higher education, creating
conditions for cooperation of teachers, the purpose of
which is further exchange of pedagogical experience
[5, 6, 10].
During the internship, programs were mastered
that provide an opportunity to test knowledge and assess students. These programs include the interactive
game "Kahoot", which allows you to conduct online
surveys of students. This program (service) is used to
study at the University of Economics. It is not mandatory to use it, but this way of interviewing students
gives the opportunity to diversify their learning and interest in learning new material.
In order for a teacher to perform online testing
with the help of this service, he must first download this
program for any gadget and register in it. Next you need
to enter the questions that students will answer. Then,
each student needs to download the program and register. A prerequisite for such testing is the availability of
an Internet network in the school.
During the scientific and pedagogical internship in
Krakow, the interactive game Kahoot, which can be
used in teaching as a way to test students' knowledge,
was of great interest [7, 8, 10].
Another way to provide students with information
is to use QR codes while learning. A QR code is a
graphic image that encrypts certain information, links
to a site or a separate page. Such graphic labels are an
improvement on linear barcodes. However, unlike
them, QR-codes allow you to get instant access to any
information using smartphones. Using a QR-code, the
teacher encrypts any educational information that becomes available to the student when reading the QRcode.
Also, as a result of the internship program, I: got
acquainted with the scientific and methodological base
of the University of Economics, Institute; analyzed the
educational and methodological base of the unit to perform internship tasks, attend lectures by leading teachers on the topic of internships (study of pedagogical experience; got acquainted with the methods of organizing and conducting lectures, seminars and practical
classes of leading teachers of the university, who use
modern media; got acquainted with the processes of development of modern electronic teaching aids, search
on the Internet of open resources in the disciplines of
internships, gained new experience in the application of
modern information technologies in education; prepared educational and methodological support for internship tasks; conducted excursions to leading institutions and enterprises; received consultations from the
head, internship consultant; took part in an international
conference [9, 10].
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Conclusions and prospects for further research. As a result of an internship at the University of
Economics in Krakow, I became acquainted with new
methods of teaching and assessing students'
knowledge. Therefore, of course, you need to learn
from the experience of teaching at the University of
Economics in Poland. Of course, in order to raise the
level of teaching and the university as a whole, as well
as to improve the education system, it is also necessary
to make training courses for teachers at our university,
as it is introduced in Poland. However, of course, the
question arises as to who will conduct these courses. To
overcome this problem, it is necessary to conclude
agreements with other universities, in particular foreign
ones, and to invite them to conduct lectures and exchange experiences.
The program (service) «Kahoot» мbecame interesting for me - it is a great way to encourage students
to study the material, because this program can clearly
see the rating of students in terms of their knowledge in
a particular discipline [6, 10].
No less interesting for me was the experience of
using QR-codes. Of course, this method of access to the
material is not new and it is used in the school according to the new program in primary schools of Ukraine,
in particular in textbooks designed to teach children the
new program. However, in higher education institutions, in particular in textbooks, I meet him for the first
time at the same time in my teaching activities. Therefore, the application of this method of presenting information to students takes place.
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Анотація
В дослідженні визначено та проаналізовано сутнісні аспекти формування потоків релігійного туризму
та його відмінність від паломництва як духовної діяльності. Завдяки феноменологічному аналізу паломництво визначено як окремий релігійний акт, який має у своїй структурі конкретні об’єкти, способи бачення та розуміння. В свою чергу, акт релігійного туризму визначено як діяльність, спрямовану на організацію відвідування туристами місць, пов’язаних з релігійною, історичною, культурною та природною спадщиною людства у світі. Також проаналізовано рівень залежності попиту на певні світові туристичні
об’єкти, які актуалізуються зараз або вже втратили своє значення, або були забуті, від сучасного попиту
на певні культи чи релігії.
Abstract
The study identifies and analyzes the essential aspects of the formation of religious tourism flows and its
difference from pilgrimage as a spiritual activity. Phenomenological analysis defines pilgrimage as a separate
religious act, which has in its structure specific objects, ways of seeing and understanding. In turn, the act of
religious tourism is defined as an activity aimed at organizing tourists to visit places related to the religious,
historical, cultural and natural heritage of mankind in the world. The level of dependence of the demand for certain
world tourist sites, which are being updated now or have already lost their significance or have been forgotten, on
the current demand for certain cults or religions is also analyzed.
Ключові слова: релігійний туризм, паломництво, релігійний акт, релігійна екскурсія, туристичні
об’єкти, духовна діяльність, туристичні компанії.
Keywords: religious tourism, pilgrimage, religious act, religious excursion, tourist objects, spiritual activity,
tourist companies.
Суспільство постає перед нами завжди у багатстві своїх різноманітних явищ. Одні з них є матеріальні, інші духовні, чинниками різноманітності
яких є, зокрема, різні форми суспільної свідомості,
такі як економічні, політичні, правові, моральні,
мистецькі та інші явища, і, відповідно, їх процеси.
Явища, при яких релігійний світогляд проявляється
в різних формах і визначає різні прояви особистості, можна назвати релігійними, відповідно їх
зміни ‒ релігійними процесами, а безпосередню участь особистості у цих процесах можна назвати її
релігійним досвідом. Одним із процесів формування та факторів зміни релігійного світогляду та
прояву особистості протягом життя стає релігійний
туризм (паломництво).
В свою чергу важливість туризму в житті сучасного суспільства останніми роками значно зросла. Сьогодні туризм активно розвивається, люди
почали багатозначно подорожувати ‒ в освітніх, релігійних, рекреаційних цілях, тому це також стало
туризмом. Він відіграє настільки величезну роль у
суспільстві, що став унікальною масштабною світовою галуззю, а туристичні ресурси, у тому числі й

релігійні, є важливою частиною національного багатства багатьох країн.
Тема паломництва завжди привертала увагу
культурологів, філософів, географів, богословів,
релігієзнавців, мистецтвознавців і антропологів, серед них: В.М. Воробйов, С.В. Гнутова, В.М. Жівов,
Д.Н. Замятін, Л.А. Ілюніна, Е.А. Калужнікова, Г.М.
Керімов, О.В. Кириченко, архієпископ Марк (Головков), І.В. Моклецова, А.Е. Мусін, А.С. Панарін,
А.А. Пєскова, М.Б. Піотровський, Х.В. Поплавська,
Г.В. Попов, Ю.А. П᾿ятницький, В.Н. Расторгуєв,
А.В. Риндіна, В.Н. Топоров, Т.Б. Щепанская, Е.М.
Юхименко. Питання паломництва і релігійного туризму в останні роки розглядали вчені, які займаються комплексними науковими дослідженнями в
туристській сфері, серед них: Г.В. Антюфеєв, Ю.К.
Байназаров, М.Б. Биржаков, І.В. Брандт, С.Ю. Житеньов, П.І. Караневський, М.С. Кірова, В.С. Новиков, Ю.С. Путрик, С.І. Реснянская, Т.Т. Христов.
Але ж сутнісні аспекти формування потоків релігійного туризму та його сутнісна відмінність від паломництва досить викликає багато суперечок між
дослідниками.
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Тому метою даного дослідження стало визначення сутнісних аспектів формування потоків релігійного туризму та його відмінність від паломництва як духовної діяльності.
Релігія ‒ це дуже складне явище за своєю структурою та функціональністю, тому кожен елемент,
який входить до її складу, кожен прояв її функціонування має релігійне забарвлення, виражаючи в
тій чи іншій формі притаманну її носію віру в надприродне та сприйняття його життя та всіх сфер суспільного життя як надприродно санкціонованих
явищ. Дійсно, вивчення стану в минулому чи розвитку в майбутнього певного релігійного питання
не може відбутися без використання сучасних
знань про релігійний досвід щодо цього питання.
Збір матеріалів про певну релігійну подію чи явище
в минулому не зупиняється на її описі, а передбачає
вивчення природи та ступеню її впливу на наступні
етапи розвитку цього релігійного явища чи події аж
до сучасного її стану. Оскільки в дійсності науковець займається вивченням насамперед сучасного
стану релігійного явища, то незаперечно, що для
того йому необхідно вивчення минулих стадій розвитку цього релігійного процесу. Починається таке
вивчення з сучасного стану релігійних об’єктів, від
вивчення його попередніх етапів існування до наслідків процесу та причин таких наслідків.
Стан сучасної релігії, яка розглядається з історичної точки зору, визначається як певний етап розвитку, а результат такого аналізу дозволяє визначити, де і як відбувся історичний розвиток певних
релігійних форм та явищ, окремих елементів релігійної системи та всього релігійного комплексу, де
і на яку перспективу вона спрямована. Часто знання
про сучасний стан будь-якої релігії значно уточняються отриманими знаннями про її стан в минулому та очікуваному майбутньому. Саме завдяки
такому дослідженню можна переконатись, що людина не стає homo religiosus, а вже є такою, закінчуючи феноменологічним аналізом окремих релігійних актів, таких як паломництво, та їх об’єктів у їх
структурі та конкретних способах бачення та розуміння.
Під час здійснення паломницького акту сприйняття дозволяє на справжній, безпосередній контакт із предметом, який виявляється в ньому, так би
мовити, «в оригіналі» як самоприсутність, самоданість. Під час акту паломництва у сприйнятті людина стикається з релігійною темою віч-на-віч. Цим
пояснюється унікальна близькість і пряме спілкування, що може бути досягнуто шляхом безпосереднього сприйняття релігійного об’єкта. З особливою силою ця специфічність виділяється на фоні інших актів, за допомогою яких людина будує свій
теоретичний контакт з навколишніми предметами.
Таким чином, акт релігійного туризму ‒ це діяльність, спрямована на організацію відвідування
туристами місць, пов’язаних з релігійною, історичною, культурною та природною спадщиною людства у світі. Під час паломництва відбувається контакт населення не лише з різними релігіями, але й
різними релігійними пам’ятками, історичними, ку-
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льтурними та мистецькими цінностями у відвідуваних місцях, що надає їм можливість здобути нові
знання, переоцінити навколишню реальність, тобто
сформувати особистий релігійний досвід. Однак
слід враховувати нерівномірний та нерівнозначний
розподіл культурних та релігійних систем та цінностей між різними регіонами, тому паломницькі потоки спрямовуються нерівномірно по всьому світу.
Також змінилася ієрархія мотивації людської
діяльності. У системі мотивації починають переважати фактори внутрішнього розвитку особистості
та міжособистісної взаємодії, міжкультурна комунікація. Зі зміною мотиваційної структури новий
тип особистості починає орієнтуватися не на максимізацію матеріального споживання, а на досягнення рівня самореалізації та створення інтелектуального та творчого потенціалу. Фундаментальні
зміни ціннісно-культурних стереотипів призвели
до зміни моделі особистості у формуванні єдиних
основ загальної людської культури. Закрита статична стать людини в індустріальному суспільстві
стала рухливою та динамічною. Турист, як носій
рухливої, динамічної культури, має екстравертне
ставлення до світу завдяки соціально-просторовій
мобільності сучасного туризму. Мобільність сьогодні може бути визначена як чинник самовизначення
молоді, середнього класу та заможних пенсіонерів.
У постіндустріальному суспільстві спостерігається
тенденція до просування туризму як до способу набуття універсального світогляду, тим самим підкреслюється соціально позитивний статус туриста.
В даний час активно розвиваються різні пізнавальні напрямки, включаючи релігійний туризм.
Такий напрямок туризму, як релігійний (паломницький) туризм, спрямований на відвідування релігійних святинь та духовне вдосконалення, став
більш затребуваним в останнє десятиліття на туристичному ринку, особливо на Заході. Відносно нещодавно релігійний туризм був включений до списку доступних видів туризму, прийнятих Світовою
організацією туризму. У той же час традиції поклоніння святим місцям сьогодні активно відроджуються з розвитком релігійного туризму. Паломницькі подорожі стають надзвичайно популярними в
останні роки. Релігійний туризм починає відігравати важливу роль у системі міжнародного та внутрішнього туризму певних держав світу, коли їх населення постійно приєднується до паломництва та
екскурсійних поїздок по святих місцях й до релігійних центрів. Дехто приєднуються до участі у релігійних церемоніях, релігійних обрядах та молитвах,
до здійснення жертвопринесення, інші ‒ прагнуть
краще пізнати релігію, долучитися до духовних досягнень [3].
Таким чином, на формування потоків паломництва, яке є не лише явищем, властивим світовим
релігіям, але також є одним з чинників формування
релігійного досвіду людини, як найважливіший соціокультурний фактор сучасності, впливає безліч
різних чинників. Незважаючи на особливості та
суттєві відмінності, які існують в організації та
здійсненні паломництва у світових релігіях, можна
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виділити чітко виражені та приховані загальні типові риси цього соціокультурного явища. Однією з
таких особливостей є те, що релігійне паломництво
на всіх етапах його підготовки та здійснення спирається на ритуальні практики та соціокультурні традиції, які поглинають релігійний досвід різних народів. Основна спільна риса паломництва у світових релігіях ‒ обов’язкова участь паломників у
священних ритуалах у святих місцях, тобто безпосередній релігійний акт, який впливає на формування релігійного досвіду особистості. Також важливою загальною ознакою є те, що без обов’язкового ритуалу у святому місці паломництво в очах
віруючих різних релігій не здійснюється, не відбувається релігійного акту, тому й не формується релігійний досвід.
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Релігійний туризм ‒ це самостійний вид туризму, який має свої різновиди: паломницький туризм
та релігійний туризм, орієнтований на екскурсійні
пізнавальні подорожі. Турист, який подорожує в релігійних цілях, ‒ це той, хто подорожує поза звичайною обстановкою більше року, щоб відвідати
священні місця та релігійні центри. Під релігійний
туризм необхідно розуміти діяльність щодо надання послуг та задоволення потреб туристів, які
подорожують до священних місць та релігійних
центрів поза їх звичним середовищем існування.
Але існують певні розбіжності у визначенні понять,
які відносяться до релігійного туризму (див.
табл. 1).
Таблиця 1.

Поняття релігійного туризму.
Вид туристської діяльності

Паломництво

Релігійний туризм

Туризм

Визначення поняття

Джерело

як один із аспектів духовної діяльності церкви, маючи давні
коріння, є формою богослужіння та поклоніння пастви, відвідування богослужінь у святих місцях та здійснення молитовного спілкування з віруючими інших помісних церков як
вираження єдності та соборності Православнаї церкви за
вченням Святого Писання, Вселенських соборів та Святих
отців.
вид діяльності, повʼязаний з наданням послуг і задоволенням потреб туристів, що прямують до святих місць і релігійних центрів, які знаходяться за межами звичайного для них
середовища.
тимчасові виїзди (подорожі) людей в іншу країну або місцевість, відмінну від місця постійного проживання на термін
від 24 годин до 6 місяців протягом одного календарного
року або з вчиненням не менше однієї ночівлі в розважальних, оздоровчих, спортивних, гостьових, пізнавальних, релігійних та інших цілях без заняття діяльністю, оплачуваною
з місцевого джерела (франц. tourisme − від tour − прогулянка, поїздка).

Паломницька або релігійна екскурсія ‒ одна з
найдавніших форм туризму з глибоким історичним
корінням. Одним з перших туристів були середньовічні паломники. Досить широкий спектр релігійного туризму слід спочатку розділити на чотири
найпоширеніші світові конфесійні напрямки: християнство, іслам, іудаїзм та буддизм [2]. Паломницький туризм, в свою чергу ‒ це різновид релігійного
туризму, який здійснюється віруючими різних конфесій по святих місцях. Основним елементом паломницького туризму є екскурсії, але вони не є його
основною метою, яка полягає в богослужінні, молитві та поклонінні святині та святим місцям. Паломники (pilgrims) ‒ узагальнене найменування мандрівників, чия мета паломництво [6]. Як аспект туризму, паломницькі тури є відносно новим явищем в
сучасній туристичній індустрії, хоча люди почали
подорожувати так ще у давнину, тому й більшість
світових релігій мають традиції паломництва.
Релігійний туризм обговорюється у багатьох
популярних туристичних журналах, але з наукової
точки зору це питання вирішується ще дуже скро-
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мно. Але існують приклади, коли саме наукові дослідження дають поштовх для розвитку туристичних
дистинацій, які мають релігійні памʼятки. Так, наприклад, всі дослідники, які вивчали шлях Святого
Іакова, як першу паломницьку подорож, сходяться
на тому, що його паломництво мало величезне суспільне значення. Так, іспанці давно звикли до того,
що існує особлива стежка, якою мандрували віруючі чи невіруючі століттями. Завдяки знанням про
цей шлях розвинулися багато нерелігійних життєвих просторів: творчі, економічні, політичні, урбаністські тощо, що в свою чергу призвело до розробки багатьох наукових напрямів з цієї теми [6]. В
Іспанії існує Асоціація послідовників шляху Святого Іакова, яка визначає та підкреслює багато важливих речей у паломництві: прояви віри протягом
паломницької подорожі, під час якої людина думає
про відвідування могили Апостола; живий контакт
з природою; хороші фізичні вправи, які гармонізують душу та тіло; задоволення від різноманітної культурних об’єктів, які зустрічаються на шляху; міжособистісні та міжкультурні комунікації паломників.
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Таким чином, дослідники визначають три основні форми релігійного туризму: паломництво,
оглядові екскурсії з релігійних питань, а також спеціалізовані тури з паломницькими та екскурсійними цілями. Географія паломницьких турів досить
широка і залежить від віри у сповідь ‒ Тибет, Ізраїль, Італія, Індія, Китай, Непал, Греція, св. Афон та
багато інших. Екскурсія зазвичай займає від 5 до 10
днів, в цей період паломники відвідують основні
релігійні місця, свята та церковні заходи. Релігійні
подорожі мають три основні цілі. Перша та найпоширеніша ‒ візит до сакральних місць своєї релігії.
Віруючі їдуть у місця, де відбувалися чи траплялися легендарні, важливі події: з давніх часів багато
паломників, які завітали до Мекки, Єрусалиму,
Голгофи, Ватикану, православних церков та великих буддійських храмів. Ще у середньовіччі люди
вірили, що їхні молитви мають особливий ефект в
«центрах віросповідання», які можуть бути
пов’язані з іменем пророка, святого або з божим
знаком, та такі місця завжди акумулювали безліч
паломників.
Наприклад, головним паломницьким центром
у Франції сьогодні є Лурд (Lourdes), який у середині XIX ст. був розташоване в самому серці Піренеїв. Це місто було осіянне появою Діви Марії Бернадетти Субіроу в гроті Массабʼєль. Однак не лише
світові релігії мають такі центри. Повторний інтерес до давніх, язичницьких релігій спонукає людей
шукати старовинні храми (капища) ‒ слов’янські
або кельтські, які також стають місцями сили,
пам’яті та паломництва сучасних людей. Друга
мета ‒ відновлення. Шалена віра, що святі мощі,
ікони, вівтарі чи дотик до папської руки мають цілющу силу, неминуче живе в людині. Важко точно
сказати, що саме лікує людей: вперта віра (також
ефект плацебо) або ефект надприродних сил. Але
факти продовжують залишатися фактами: каліки
піднялися на ноги, сліпі прозрівали, а прокажені позбувалися своєї хвороби. Менш помітне духовне
зцілення, коли спокутувати гріх чи осягнути істину
під керівництвом мудрого вчителя, в цьому відношенні релігійні подорожі завжди були схожі і на
Сході, і на Заході. Для того, щоб стати кращим,
бути розумнішим, спокутувати свої гріхи, людина
повинна пройти випробування, так, коли середньовічні духівники накладали покуту, вимагаючи зробити паломництво, та іноді вимагали пройти шлях
босоніж або в одній сорочці. Звичайно, зараз рідка
можна зустріти паломників, які перетинають босоніж Шенгенську зону, але все ж інтерес до божого,
надприродного ‒ пізнати, побачити, причаститися ‒
величезний. Третя ціль дуже земна і людська: цікавість. Як православний, католик або атеїст, людина
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все ще може поїхати до Мекки, щоб спостерігати за
релігійними діями, в процесі чого люди не лише
відвідують храм, але й намагаються потрапити на
службу. Навіть якщо це інша релігія ‒ але природна
цікавість, спрага до знань призводить людину до
мечеті чи буддійського храму, католицького монастиря чи православної церкви. Більшість єпархіальних адміністрацій запровадили сьогодні зовнішньоекономічні відділи управління, які регулювали питання паломництва.
Будучи невід’ємною частиною сучасної індустрії туризму, релігійний туризм формує зростаючий попит на такі туристичні пам’ятки як собори,
мечеті, культові музеї та духовні центри. Сьогодні
понад 90% об’єктів затребуваних світових туристичних об’єктів певним чином пов’язані з культом чи
релігією, які актуалізуються зараз або вже втратили
своє значення, або були забуті. Насамперед це проявляється в Росії та Україні з їх багатою різноманітністю православних храмів, монастирів та культових споруджень різних релігій [5]. Особливо ця тенденція
почала
проявлятися
в
епоху
інтернаціоналізації, під час посилення діалогу культур, а також завдяки зростанню туристичної галузі, вдосконаленню транспортних засобів та форм
зв’язку, коли люди стали мати більше можливостей
відвідувати святі місця «своєї релігії».
Ринок релігійного туризму в Росії та Україні
почав активно розвиватися лише в останнє десятиліття, тому він все ще дуже молодий. Частково це
відбувається тому, що в місцевих ЗМК недостатньо
інформації щодо цього виду туризму. Лише за
останні 3-4 роки кількість туристів, які здійснюють
паломництво до місцевих релігійних святинь, а також які прямують за кордон з релігійними та освітніми цілями, значно зросла. Основні напрямки таких поїздок ‒ Ізраїль, Італія, Греція, Кіпр, Туреччина, Саудівська Аравія тощо. Найбільшого
поширення в нашій країні отримали такі релігійні
напрями, як християнство (православ’я та католицизм), іслам та іудаїзм, але традиційна відсутність
багатьох зручностей не сприяє підвищенню інтересу до цього виду туризму та виведенню його на
належний рівень розвитку.
Таким чином, паломництво ‒ це не стільки мандрівка в далеку країну, скільки процес її пізнання
та знайомство з оточуючими та з самим собою. Паломництво не є настільки унікальним та не є єдиним в своєму роді феноменом, а походить від більш
ширшої суспільної системи. Аксіологічний аналіз
специфіки релігійного туризму повинен зосереджуватися на різних функціях, які виконує паломництво, враховуючи ті потреби, які задовольняються
завдяки такому виду діяльності (див. табл. 2.) [4].
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Потреби
Людські потреби
Соціальні
потреби
Культурні
потреби
Економічні
потреби
Політичні
потреби
Релігійні потреби
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Таблиця 2.

Характеристика потреб, які задовольняє релігійний туризм
Характеристика
Потреба в повсякденному відпочинку та зануренні у духовний світ, що є сприятливим
для фізичного та психічного здоров’я
У індивідуалістичному суспільстві, де люди все менш спілкуються віч-на-віч, паломництво відіграє комунікативну роль та сприяє єдності людей
Під час паломництва найчастіше відбувається комунікація між великою кількістю людей, носіїв різних культур. Так, тривалий час шлях Святого Іакова використовувався як
засіб обміну ідеями та стилями в мистецтвах та культурними рисами різних країн. Сьогодні цю стежку називають головним культурним та релігійним маршрутом Європи
Проходження святого шляху пов’язане зі споживанням продуктів та послуг, оплатою
проживання, завдяки чому з’являється нова економічна інфраструктура на користь тих
провінцій, якими проходить паломницький шлях
У стародавні часи в Іспанії паломництво служило об’єднанню християн проти мусульманських нападів, а зараз може слугувати їх інтеграції в європейську політику
Для багатьох мандрівників паломництво ‒ це шлях духовності та медитації, необхідний
у сучасному світі, де велика увага приділяється лише матеріальному

Основні згадані риси характерні для будьякого паломництва, незалежно від мети подорожі,
єдине, що змінюється, ‒ це релігійний напрям. Але
не важливо, до якої релігії належить паломництво,
головне ‒ воно змушує задуматися про щось дуже
важливе та глибоке.
Таким чином, релігійний туризм знайомить
людей з історією святих місць, життям та побутом
святих, а також з церковним мистецтвом. Сучасні
мотиви паломництва дуже різняться, від звичайної
цікавості до подорожі до подорожі до святинь своєї
віри, від прагнення зміцнити віру до бажання позбавитись хвороби, тому такі паломники буквально
відвідують всі святі місця планети ‒ адже це іноді
єдина надія чи шанс на поновлення здоров’я. Час
минає, а кількість людей, які прагнуть підтримувати свої релігійні переконання та поклонятися святиням, як і століття тому, не зменшилася, а навіть
збільшилася, тим паче зараз є можливість відвідати
святі місця без особливих труднощів. Напрями паломницьких турів різноманітні завдяки різноманітності вибору святинь, визнаних у всьому світі в релігійному масштабі. Іноді в селах з населенням не
більше ста жителів є маленькі церкви, які мають велику священну силу, та віруючі їх визнають, проїжджаючи тисячі кілометрів. Багато паломників
впевнені, що молитва є більш дієвою чи більш ефективною в деяких місцях, які будь-яким чином
пов’язані з їх релігією. Сучасні паломники користуються послугами туристичних компаній, особливо
тих, які працюють в цьому напрямку. Метою паломницького туру може бути відвідування місць, у деяких випадках це можуть бути озера, джерела, печери, річки, пов’язані з історичними чи сакральними подіями, персоналіями чи легендами, які
мають визначальний вплив на характер паломницького туру [1].
Паломницькі тури ‒ дуже інформативний та
корисний вид туризму, з великою часткою навчально-пізнавальних компонентів. Під час паломництва туристи мають чудову можливість дізнатися про духовні традиції будь-якої релігії, про історію, традиції, легенди стародавніх монастирів та

храмів. Паломники можуть приймати участь у релігійних обрядах, отримувати благословення або спілкуватися в монастирях і храмах зі священиками.
Паломництво ‒ чудовий навчальний інструмент, у
стародавні часи найчастіше монастирі та храми
протягом ставали культурними та інформаційними
центрами. Саме у монастирях народилося багато
прикладних ремесл, збиралися бібліотеки, й більше
того, більшість монастирів та храмів є архітектурними комплексами. Загалом такі екскурсії будуть
цікаві як віруючим, так і всім, хто цікавиться історією певної країни чи її релігією. Різниця між паломницьким та релігійним туризмом на основі екскурсій полягає у визначальних напрямках призначення: тут представлені можливості розміщення та
харчування туристів, особливості маршруту екскурсії, вибір об’єкта відвідування, зміст та форма поїздки.
Так, для груп з релігійно-екскурсійних цілями
розміщення в готелі з великою кількістю розваг та
скоромною їжею в ресторані чи кафе в дні посту
може не бути пов’язане з оцінкою якості туру, тоді
як для паломника цей факт може стерти всі інші зусилля турфірми, створюючи психологічний дискомфорт та емоційний стрес. На відміну від релігійного туру, паломницька екскурсія включає не лише
відвідування та кваліфіковані огляди храмів, монастирів, священних місць, святих джерел тощо, а й
справжню участь паломника у релігійному житті
храму, або монастирю, можливість брати участь у
богослужіннях. Релігійно-пізнавальні та паломницькі тури насамперед поєднують основні маршрути
екскурсії та відображають об’єкти, які спричиняють зміну цих критеріїв, коли паломництво називається паломництвом. У той же час ці тури переслідують різні цілі: паломницький тур передусім мотивований релігійно, оглядова екскурсія ‒
інформаційна. Різниця в цілях, різниця у підборі та
використанні методичних прийомів показу та розповіді, стилі спілкування з групою, використання
спеціальної лексики тощо. Корисно залишитися в
монастирях. Все, що його оточує, має емоційний
вплив: архітектура, живопис, іконопис, церковні гі-
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мни, молиться людей. Все це створює ілюзію переходу до іншого чистішого та красивішого світу, ніж
навколишнє середовище, така реальність є більш
заспокійливою і зрозумілою, адже люди церковної
громади відчувають почуття гармонії, властиве
слов’янському менталітету. Тут люди долучаються
до нового способу життя, монастир ‒ це приклад
для них уподобання духовного. Тому історичні монастирі на Русі стали центром привабливості для
паломників та віруючих.
Таким чином, потрібно визначити, що даний
тип туризму впливає на розвиток та розширення туризму в різних країнах, але не достатньо розвинен.
Його особливість полягає в позитивному впливі не
тільки на фізичний стан людини, але і на психологічний й духовний. Не потрібно бути глибоко релігійною людиною для того, щоб здійснити паломництво: багато хто сприймає це як просто подорож
або можливість кинути виклик самому собі, дізнатися щось нове про себе. На прикладі розвитку іспанського релігійного маршруту можна зробити
висновок, що паломницький туризм може виходити
на міжнародний рівень, а релігійні об’єкти можуть
стати головною визначною пам’яткою як окремих
регіонів, так і всієї країни та зіграти важливу економічну роль розвитку туристського регіону. Тому
необхідно звернути пильну увагу на розробку відповідних релігійних туристичних маршрутів, скла-
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дання путівників для відвідувачів, паломників, туристів до історичних та сакральних місць, а також
на професійну та відповідну підготовку необхідних
кадрів екскурсоводів з релігійних питань.
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Анотація
Встановлено, що система та підсистеми органів влади мають відповідні організаційні структури, які відображають взаємозв’язки між окремими ланками системи і підсистем, субординацію по вертикалі та горизонталі,
стосунки з вищими органами, підпорядкованими і підконтрольними об’єктами. Оптимальність організаційних
структур цієї системи є одним із чинників підвищення ефективності державної влади
Здійснено дослідження засад реформування органів влади, розглянуто законодавчі та нормативні основи
діяльності органів публічної влади. Вирішено наукову проблему обгрунтування теоретико-методологічних засад трансформаційного процесу в державному управлінні. Наведено концептуальний підхід до вирішення проблем сучасного реформування державного управління у формі ініціатив Президента України щодо реорганізації державного управління, при цьому напрями реформи децентралізації пропонується використовувати
як критичні зміни в процесі реформи влади в Україні, і загалом, як трансформаційні фактори в державному
управлінні.
Висвітлені авторські підходи до періодизації розвитку процесу реформування органів державної влади,
наведені системні характеристики розвитку суспільних відносин у сфері розробки державної політики. Систематизовані принципи розвитку Української держави, методологічні основи раціоналізації управління на центральному та регіональному рівні. Визначені внутрішні та внутрішні фактори впливу на трансформаційний
процес, їх характеристика, встановлені етапи інституціоналізації державного управління
Abstract
It is established that the system and subsystems of the authorities have appropriate organizational structures
that reflect the relationship between the individual parts of the system and subsystems, vertical and horizontal
subordination, relations with higher authorities, subordinate and controlled objects. The optimality of organizational structures of this system is one of the factors increasing the efficiency of state power
A study of the principles of reforming public authorities, the legislative and regulatory framework for the
activities of public authorities. The scientific problem of substantiation of theoretical and methodological bases of
transformation process in public administration is solved. The conceptual approach to solving the problems of
modern public administration reform in the form of initiatives of the President of Ukraine to reorganize public
administration is presented.
The author's approaches to the periodization of the development of the process of reforming public authorities
are highlighted, the system characteristics of the development of public relations in the field of public policy
development are given. Systematized principles of development of the Ukrainian state, methodological bases of
rationalization of management at the central and regional level. Internal and internal factors influencing the transformation process, their characteristics, stages of institutionalization of public administration are identified.
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Актуальність.
Сучасне реформування державної влади виступає головною складовою демократизації суспільних відносин в Україні, що забезпечує напрацювання власної моделі національного розвитку, потребує розробки та впровадження дієвих форм і
методів державного управління, які відповідають
усталеним традиціям публічного управління. Так
само, процес реформування покликаний забезпечити євроінтеграційний курс України. Адже на нинішньому етапі розвитку Української держави особливої актуальності набувають питання, пов’язані з
модернізацією державного управління, проведенням
системних трансформацій в усіх сферах суспільного
життя та гуманізацією владних відносин. Реформування державного управління спрямоване на досягнення цілей і реалізацію функцій держави шляхом
удосконалення організаційно-розпорядчої діяльності органів влади у межах, визначених нормативноправовими актами.
Забезпечення ефективного функціонування
апарату державного управління в Україні об’єктивно вимагає розробки теоретико-методологічних
засад і практичного обґрунтування концепції реформування державного управління в Україні. При
цьому визначальними характеристиками реформування є реалізація сучасних принципів управління,
забезпечення політичної стабільності, раціональне
поєднання процесів становлення соціальної, правової держави та громадянського суспільства. Розвиток громадянського суспільства і його демократичних інститутів в Україні об’єктивно вмотивував потребу у формуванні принципово нової моделі
функціонування системи державного управління.
Така модель поєднує зовнішню та внутрішню складові управління, базується на потребі децентралізації
державної влади, формалізує раціонально побудовану
систему взаємодії влади і суспільства, сприяє удосконаленню відносин «центр – регіони», визначає пріоритети розробки інноваційної концепції трансформаційного процесу.
Адміністративні реформи від 1991 року і дотепер сприяли виникненню принципово нових інститутів влади та адміністративних механізмів узгодження позицій і вироблення спільних підходів
щодо розв’язання регіональних та загальнодержавних проблем. За таких умов державне управління
набуває нових характерних ознак, підвищується
його суб’єктність, посилюються інтегративні характеристики управління. Отже, сучасний стан функціонування системи державного управління зумовлений становленням відкритої адміністративної системи, в якій постійно відбувається гармонізація
принципів, інструментів, форм та методів територіального управління, і одночасно власного розвитку
набуває децентралізація, що розглядається в державно-правовому аспекті як модель організації та процес функціонування публічної влади на національ-

ному, регіональному та локальному рівнях, у конституційному вимірі об’єктивована через реалізацію принципу народного суверенітету.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких започатковано розв’язання даної проблеми
і на які спирається автор.
Удосконалення системи державного управління в Україні в умовах суспільних перетворень є
об’єктом уваги вітчизняних та зарубіжних вчених.
Наголошується на тому, що проблематику державного управління в контексті розвитку владного механізму
досліджували
українські
вчені
В.Авер’янов, В.Бакуменко, В.Баштанник, М.Білинська, В.Богданович, Т.Бутирська, О.Валевський, Л.
Гаєвська, В.Голубь, І.Грицяк, Ю.Друк, Ю.Кальниш, В.Князєв, Ю.Ковбасюк, В.Копійка, О.Коротич, В.Куйбіда, М.Корецький, С.Кравченко, Н.Липовська, В. Луговий, С.Майборода, В.Мартиненко,
О.Мордвінова, Н. Нижник, Я.Радиш, В.Ребкало,
С.Серьогін, В.Тертичка, А.Халецька, В.Шаповал та
ін. Водночас особливості функціонування системи
державного управління потребують поєднання загальних процесів оптимізації діяльності органів
влади, актуалізує формування нової інтегративної
регіональної політики країни на основі децентралізації управлінських відносин.
Системного вирішення потребує низка проблем розвитку сучасної системи державного управління, що обумовлено особливостями функціонування такої системи, її складників та взаємодії між
ними. На даний час проблемними напрямами виступають процеси становлення й розвитку системи
державного (у широкому розумінні – публічного)
управління у контексті децентралізації та адміністративно-територіальної реформи; особливості становлення та розвитку форм організаційно-правового регулювання органів державної влади в Україні відповідно до змін виборчого законодавства та
особливостей організації територіального і галузевого управління; актуальні проблеми сучасного адміністративного реформування в Україні; сутність
сучасних процесів децентралізації як основи трансформації системи публічного управління [1;2]. При
цьому децентралізація державної влади у конституційному вимірі має бути об’єктивована через реалізацію принципу народного суверенітету, а стратегічним напрямом інституціональних змін виступає
становлення інтегрованої системи управління державою на основі гармонізації принципів, інструментів, форм і методів державної політики, діяльності
органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій.
Мета дослідження. Метою статті є аналіз особливостей функціонування системи органів влади в
умовах децентралізації, розробка теоретико-методологічних засад і практичне обґрунтування концепції реформування державного управління в Україні, уточнення змісту, сутності та правової природи
парадигми суспільного управління, напрямів його
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сучасного розвитку. На цій основі теоретично обгрунтовано концепцію реформування системи державного управління в контексті реформи децентралізації.
Методологія дослідження. В основу методології дослідження проблеми функціонування органів влади мають бути покладені загальнотеоретичні
принципи й підходи по визначенню особливостей
конституювання й інституціоналізації публічного
управління. Із цією метою використовується ряд загальнонаукових методів діалектичного пізнання:
методи аналізу й синтезу, індукції й дедукції, моделювання, абстрагування, прогнозування, історикоправовий, формально-юридичний, функціонального аналізу та метод абстрагування та інші загальнонаукові та спеціальні методи. Особлива роль належить порівняльно-правовому методу, використання якого забезпечувалося порівняльним
аналізом норм чинних Конституції України, Законів України», аналізом регламентації адміністративно-правового статусу органів влади міжнародним
законодавством. Використання цих методів також
дозволяє розглянути теоретичні підходи щодо процесу реалізації задекларованих основ децентралізації влади.
Результати дослідження.
Як доводить практика сучасного реформування, в інтегративному розумінні владних функцій
формується система управління, що складається із
суб’єктів влади, об’єктів влади, правових умов та
засобів взаємодії суб’єктів та об’єктів влади. Актуалізуючи політичний аспект влади, доцільно визначити державну владу як реальну спроможність суспільного суб’єкта проводити свою волю у державній політиці та правових нормах, наголошуючи на
інтегративній ролі державної влади у суспільстві та
ролі державних структур у процесі становлення
громадянського суспільства, за умов чого предметно реалізується процес гуманізації влади. На нашу
думку, реформування державного управління – це
процес якісного удосконалення системи органів
влади, їх раціональна побудова та взаємодія, ефективний взаємозв’язок із зовнішнім середовищем через законодавчо встановлені процедури та повноваження.
У процесі трансформації державного управління є можливість виокремлювати окремі етапи та
складові. Втім, досить часто в Україні раніше спостерігався процес квазітрансформації через формальні зміни структури, підпорядкування, сфери повноважень, надання особливих статусів тощо, й при
цьому не відбувалося якісних перетворень та удосконалення управлінських процедур відповідно до
усталених світових та європейських [3].
Разом з тим, процес реформування потребує
концептуального визначення, розуміння особливостей реалізації реформи децентралізації, розробки
стратегічного бачення реформ. Актуальність також
обумовлена необхідністю системних досліджень
проблем функціонування влади, що відносяться до
аналізу державної, суспільної та особистої безпеки
шляхом встановлення комплексу завдань органів
управління щодо реалізації конституційних прав і
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свобод. Державну владу, незалежно від конституційних особливостей на рівні національних держав,
цілком вмотивовано слід детермінувати як інструмент забезпечення існування держави, досягнення
її цілей. При цьому державна влада здатна впливати
на суспільні процеси, поведінку окремих соціальних груп за допомогою спеціальних органів і установ як складових частин єдиного механізму державної влади.
Побудова науково обґрунтованої концепції розвитку державного управління в Україні відповідно
до європейських традицій демократичного врядування потребує систематизації сучасних вітчизняних наукових розробок науки управління. При дослідженні системи державного управління Г. Атаманчук виокремлює два підходи до її структури: поперше, аналіз взаємодії у межах системи «суб’єкт
управління (держава) - взаємовідносини (прямі та
зворотні зв’язки) – суспільна система»; по-друге,
аналіз системи «суб’єкт управління – вплив –
об’єкт управління» 4. К. Бєльський обмежує державне управління рамками «державно-апаратного
середовища» [5]. В. Рижов вважає, що діяльність по
управлінню у різноманітних структурах має однотипний характер організації спільної роботи колективу по вирішенню поставлених перед органом
влади завдань [6, с. 14-22]. Ключовими поняттями
для державного управління виступають держава і
державна влада, через розуміння державного управління як способу функціонування і реалізації
державної влади з метою становлення і розвитку
держави.
З позицій інституціонального методу важливо
зосередити увагу в процесі реформування державного управління на концепції міжурядовості, що
виступила основою сучасного євроінтеграційного
процесу. Концепція міжурядовості – напрям теорії
міжнародних відносин, в якому держава розглядається як центральний суб’єкт процесу інтеграції в
системі новоутворених наднаціональних інститутів
(що відтворює державо-центристський підхід).
Класичний варіант міжурядовості детермінує визначну роль глави держави, а інтеграція реалізується до тих пір, поки можливо узгодження національних інтересів держав-учасниць інтеграційного
утворення. При цьому національні держави делегують певний обсяг повноважень наднаціональним
інститутам, зберігаючи при цьому власний (національний) суверенітет, й при цьому необхідність у
розширенні повноважень визначається урядовими
рішеннями. Відповідно до сучасних підходів міжурядовість відрізняється від політичного неореалізму за двома основними параметрами: по-перше,
визнається важливість інституціоналізму в міжнародній політиці і, по-друге, враховується роль внутрішньополітичних факторів в інтеграційному процесі.
Орган публічної (державної) влади формується державою чи безпосередньо народом, має визначені Конституцією та законами спеціальні функції, державно-владні повноваження, функціонально взаємодіє з іншими органами управління, та
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складається із службовців, відносини між якими регулюються відповідними нормативними актами [7].
Орган влади також має власну матеріальну базу та
організаційну структуру. Системними ознаками органу влади виступають: засіб утворення (виборні;
такі, що призначаються; спадкові), час функціонування (постійні; тимчасові), територія (загальнодержавні; місцеві), характер компетенції (загальний;
спеціальний), порядок здійснення компетенції (колегіальні; єдиноначальні), правові форми (правотворчі; правоохоронні; контрольно-наглядові; установчі), принцип розподілу державної влади, характер і зміст діяльності 8, с. 98-102. Г. Атаманчук
основними ознаками органу влади вважає правовий
статус, структуру, систему зовнішніх зв’язків 4.
Наведений аналіз становлення системи органів
виконавчої влади, і, зокрема, місцевих державних
адміністрацій, може створити уявлення, що в державі система виконавчої влади існує в досконалому, завершеному вигляді. Насправді, створена за
роки незалежності України відповідна вертикаль
органів влади від Кабінету Міністрів України до області й району, а через механізм делегування повноважень – до міста, селища і села, із розгалуженими структурними підрозділами, до відання яких
віднесені питання галузевого та функціонального
управління на відповідних територіях, потребує
суттєвих змін. По-перше, актуальним є питання певної свободи дій системи органів здійснення державної влади загалом, і найперше, виконавчої влади та
кожного її елемента. По-друге, систему органів виконавчої влади складають: вищий орган у системі
органів виконавчої влади – Кабінет Міністрів України; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; місцеві державні адміністрації. Тобто,
аналізуючи місце системи органів виконавчої влади
в механізмі держави, можна констатувати постійне
розширення їх компетенції, що зумовлюється передусім потребами ефективного управління суспільними процесами. По-третє, місцева державна адміністрація у сучасному статусі – це територіальний
орган виконавчої влади та складова державного
управлінського апарату. Водночас, місцеві державні адміністрації виступають як керівні центри,
щодо своїх структурних підрозділів. А це означає,
що обласні державні адміністрації виступають не
стільки елементом, як підсистемою складної адміністративної системи, об’єднуючи певний набір чи
сукупність елементів адміністрування на регіональному рівні. Саме необхідність системного реформування визначила потребу реформи державної
влади, яку досить необережно назвали реформою
децентралізації.
Інституціональні особливості державотворення в Україні зумовлюють необхідність дослідження проблем, пов’язаних із здійсненням цілеспрямованої діяльності органів публічної влади щодо
забезпечення законності і правопорядку в країні,
охорони прав і свобод людини і громадянина, закріплених Конституцією України. Адже у разі порушення балансу відносин «держава–суспільство»
усталеність суспільного розвитку є проблемною,
громадянське суспільство поступово набуває
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суб’єктності, формується своєрідний інституціональний дисбаланс внутрішньої та зовнішньої складової державної політики. Відповіддю на такі виклики та загрози виступає процес децентралізації,
що інтегрує універсальні принципи та інструменти
взаємодії між різними секторами суспільства, розмежування їх функцій та завдань. Проте, власне децентралізація також має бути обумовлена потребою суспільного розвитку, а не лише формалізована так званою «добровільністю» у процесі
реформування державного управління.
Управлінський процес має розглядатися як динамічна система, що має властивість гомеостазу, і
як така, що складається з набору взаємопов’язаних
функцій (планування, регулювання, контроль та
інші) [9]. У демократичній державі з розвиненим
громадянським суспільством ідея правової реформи від виникнення до реалізації має бути продуктом спільних дій інститутів громадянського суспільства і держави. Якщо вести мову про перетворення сутності держави, її основних функцій,
правових основ стосунків із суспільством та окремими індивідами, то така реформаторська за змістом політика держави не може реалізовуватись поза
конституційною реформою. Таким чином, головним складником сучасного реформування є відповідність нормам Основного закону.
Для створення ефективної системи державного
управління, здатної розв’язувати складні проблеми
суспільства, необхідно, щоб така система була
більш різноманітною, ніж усе суспільство 23, с.
15. У той самий час, за роки незалежності визначилися найбільш суттєві проблеми розвитку державно-управлінської діяльності в Україні: недосконалість законодавчої бази, невирішеність питань розмежування владних повноважень, початковий етап
становлення фінансово-економічної автономності.
Значний спектр робіт з проблематики формування
системи органів влади в Україні дає можливість
всебічно проаналізувати інтегровану систему
управлінської діяльності, простежити закономірності розвитку такої системи, розглянути структурні
характеристики та тенденції організаційного розвитку владного механізму в державі через взаємовплив різнорівневих органів влади. Зокрема, квінтесенцією наукових досліджень трансформаційного розвитку України є висновок про те, що процес
становлення України як держави проходить певні
етапи (усвідомлення суті незалежності, розбудова
атрибутів держави, створення нової економічної та
політичної системи) з відступами, загрозами політичного протистояння і протидії на всіх рівнях. Такий стан пов’язаний із: несформованістю структур
влади; браком достатньої кількості кадрів, здатних
діяти самостійно на рівні прийняття рішень та забезпечення їх реалізації; відсутністю у світовій
практиці досвіду здійснення оптимального переходу від авторитарного до демократичного управління за короткий час. При цьому правомірним є
обгрунтування взаємозалежності стану політичного консенсусу у суспільстві та зростання політичної ролі глави держави, визначення взаємовпливу
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політичної ролі парламенту і стану реформування
державного управління.
Безперечно, держава як носій загальнонаціональних інтересів має грати провідну роль у створенні
та постійному удосконаленні як концептуальних
основ, інституціональних механізмів реалізації регіональної політики, так і в реалізації конкретних
місцевих проектів і програм. Але практика демократизації та різні форми політичної участі населення в суспільному житті багатьох країн свідчить,
що в умовах зростання багатогранності напрямів
діяльності суспільства, його диференціації та індивідуалізації в усіх сферах суспільного життя, будьякий державний апарат настільки віддалений від інтересів індивіда, що не спроможний враховувати
місцеві особливості та інші специфічні умови
життя громад. Тому цілком логічною є теза, що для
більш ефективного управління регіонами в країні
має зростати роль регіонального і місцевого самоврядування, громадських організацій, які є більш
наближеними до інтересів громад і регіонів.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Загальновідомо, що ефективність організації
публічної влади у демократичному суспільстві визначально базується на чіткій детермінації компетенцій публічно-правових інститутів, інтегративній
взаємодії між різними рівнями та складовими державно-управлінської діяльності. Конституційне гарантування розподілу владних повноважень, закріплення в Основному законі базових механізмів
стримування і противаг виступає нині єдино можливим напрямом демократизації управління. Водночас, на даному етапі державотворення в Україні
назріла необхідність суттєвих реформ, що забезпечують здійснення державою базових функцій.
Концепція управління на рівні національної
держави як система суспільних відносин передбачає: застосування нової методології аналізу організації державно-управлінської діяльності щодо реалізації інтеграційної політики України та визначення критеріїв і показників ефективності дій
владних структур на центральному та регіональному рівнях управління; встановлення правових засад інституціоналізації засобів реалізації правозабезпечувальної функції державного управління.
При цьому сутність, правова природа та принципи
регулювання процесу реформування державного
управління, іманентні їм критерії класифікації визначаються згідно з принципами європейського адміністрування. характерним феноменом сучасного
суспільного управління виступає формування
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принципово нового механізму управлінської діяльності - самодостатньо-регіонального механізму публічно-управлінської діяльності, в межах якого регіональні структури управління, залишаючись
складовими загальнодержавної системи управління, починають набувати рис відносної самостійності. При цьому виникає потреба у формуванні системи державного управління, заснованої на раціональному
співвідношенні
принципів
децентралізації і централізації державної влади, балансі між державними інтересами і інтересами населення регіонів, територіальних громад, визнанні і
реалізації взаємних інтересів суспільних груп, розвитку інститутів державного управління та самоврядування, прав та обов’язків територіальних
структур управління перед населенням.
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