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ECONOMY
НАПРАВЛЕНИЯ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Гамидова Г.
DIRECTIONS OF REENGINEERING OF BUSINESS PROCESSES IN THE PRODUCTION
INFRASTRUCTURE SYSTEM IN AZERBAIJAN
Hamidova G.
Аннотация
Механизм управления бизнес-процессами нацелен на кардинальное улучшение предприятия и сегодня является одним из новых инструментов. Управление бизнес-процессами промышленного предприятия
означает как обеспечение непрерывности потока, так и их улучшение. Под реинжинирингом следует понимать слияние, разделение, ликвидацию структурных единиц, организацию новых, редизайн использования материальных, технологических, финансовых, человеческих ресурсов и распределение предприятия
на основе слияния других предприятий. Реинжиниринг бизнес-процессов компании приводит к изменению внутренней структуры и системы управления, а также к ряду мероприятий, связанных с организацией
использования внутреннего потенциала, созданием интерактивных подразделений, которые в большей
степени ориентированы на основные цели предприятие.
Цель исследования - обосновать теоретические положения и практические рекомендации по формированию эффективной организации и оптимизации развития бизнес-процессов в инфраструктурной системе предприятия.
На практике научные результаты могут быть использованы при реализации проектов реинжиниринга
бизнес-процессов на инфраструктуре нефтегазовых компаний, благодаря предложенной системе оценки
эффективности бизнес-процессов в области технологического обеспечения добычи нефти.
Abstract
The mechanism of business process management is aimed at cardinal improvement of the enterprise and
today it is one of the new tools. Managing the business processes of an industrial enterprise means both ensuring
the continuity of the flow and improving them. Reengineering should be understood as the merger, separation,
liquidation of structural units, the organization of new ones, the redesign of the use of material, technological,
financial, human resources and the distribution of an enterprise based on the merger of other enterprises. The
reengineering of the company's business processes leads to a change in the internal structure and management
system, as well as to a number of activities related to the organization of the use of internal potential, the creation
of interactive units that are more focused on the main goals of the enterprise.
The purpose of the study is to substantiate the theoretical provisions and practical recommendations for the
formation of an effective organization and optimization of the development of business processes in the
infrastructure system of the enterprise.
In practice, scientific results can be used in the implementation of projects for reengineering business
processes on the infrastructure of oil and gas companies, thanks to the proposed system for assessing the
effectiveness of business processes in the field of technological support for oil production.
Ключевые слова: бизнес-процессы, реинжиниринг, производственная инфраструктура.
Keywords: Business Processes, Reengineering, Production Infrastructure.
Вступление
Есть два способа управления бизнес-процессами: а) для качества продукции, информации, «текущей» внутри бизнес-процессов; в то же время руководство стремится обслуживать качественных
клиентов; б) через структуру бизнес-процессов путем изменения способов согласования функций
преобразования входных ресурсов в выходные ресурсы (изменение порядка выполнения, добавление
новых или уничтожение бизнес-функций). Второй
тип управления бизнес-процессами - это методология реинжиниринга бизнес-процессов (Ахриев
С.А., 2005: 190).
И.И. Мазур, В.Д. Шапиро рассматривает реинжиниринг бизнес-процессов как современный метод реструктуризации предприятий и компаний. Реструктуризация предприятия подразумевает ряд

мер по адаптации условий его работы к изменяющимся рыночным условиям и разработанной стратегии развития.
К ним относятся следующие процессы: совершенствование структуры и функций управления,
устранение отставаний в технической и технологической деятельности, повышение эффективности
производства, конкурентоспособности продукции /
услуг, повышение производительности труда, снижение издержек производства и совершенствование финансовой и экономической политики для
улучшения экономических результатов. Реинжиниринг занимается не функциями (подразделениями)
организационной структуры предприятия, а процессами (Васильев В.Н., 1996: 83). Во время реинжиниринга обычно меняется организационная
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структура компании и обязанности ее подразделений (Гительман Л.Д., 2008: 496).
Реинжиниринг бизнес-процессов - это радикальная реструктуризация основных бизнес-процессов предприятия. Это полный отказ от существующих принципов организации основных бизнес-процессов и их полная замена новыми. Цель
реинжиниринга - резко удешевить бизнес-процессы, время их реализации, количество задействованных в них сотрудников. По результатам реинжиниринга может потребоваться реорганизация
предприятия (одна из форм реструктуризации).
1. Процесс реинжиниринга бизнес-процессов
Термин «реинжиниринг» определяется авторами М. Хаммером и Дж. Чампи как «фундаментальное переосмысление и радикальная реструктуризация бизнес-процессов компаний с целью достижения радикальной перестройки основных
актуальных показателей их деятельности». Однако,
в отличие от оптимизации, небольшое улучшение
бизнес-процессов предприятий - 10-100%, а реин-

жиниринг - это радикальное повышение эффективности бизнес-процессов в десять, а то и в сотни раз.
Реинжиниринг - это способ для современных предприятий выжить в условиях жесткой конкуренции
как на азербайджанском, так и на мировом рынках.
H.J. Харингтон использует термин «реструктуризация бизнес-процессов» и рассматривает концепцию BPI (улучшение бизнес-процессов) для постоянного улучшения бизнес-процессов. Эта концепция предусматривает плавное (поэтапное)
изменение бизнес-процессов. Основное отличие от
реинжиниринга в том, что понятие «реинжиниринг» было введено М. Хаммером и Ч. Чампи, в интерпретации авторов, указывает на радикальную
реструктуризацию бизнес-процессов, реинжиниринг бизнес-процессов подразумевает «воссоздание предприятия». Одно из заявленных преимуществ реинжиниринга бизнес-процессов - начать
бизнес с нуля, разрушив старые, нерентабельные
бизнес-процессы (Harrington H.J., 1991).
В таблице 1 представлены сравнительные характеристики и различия между реинжинирингом и
улучшением бизнес-процессов.
Таблица 1
Сравнительные характеристики и различия между реинжинирингом и улучшением бизнес-процессов
(Дэвенпорт Т. Х., 1993: 337)
Настройки
Улучшения
Реинжиниринг
Уровень изменения
Постепенно
Радикальный
Отправная точка
Имеется в наличии
«Чистая доска»
Скорость изменения
Непрерывный / одноразовый
В одно мгновение
Необходимое время
Коротко
Длинный
Направление
Снизу вверх
Сверху донизу
Сфера
Узкий, функциональный уровень
Просторный, универсальный
Риск
Нежный
Высокая
основной ресурс
Статистическое управление
Информационные технологии
Тип изменения
Культурный
Культурный / структурный

Инжиниринг бизнес-процессов - это презентация услуг по созданию и эксплуатации инфраструктуры для коммерческих предприятий. Под реинжинирингом бизнес-процессов понимается фундаментальное
изменение
(организационноиерархическая реструктуризация) существующих
управленческих и производственных структур
предприятий на основе взаимодействия бизнеспроцессов для повышения эффективности производства в нефтегазовой отрасли (Субанова О.С.,
2002: 147).
Концепция реинжиниринга бизнес-процессов
предприятия предполагает создание качественно
иной модели мотивации сотрудников. Это связано
со значительным изменением характера функций,
выполняемых каждым сотрудником, и ориентацией
работы каждой операционной группы на потребности отдельного потребителя и высокими требованиями к качеству персонала.
Реинжиниринг - это фундаментальное переосмысление и радикальная реструктуризация бизнес-процессов для достижения внезапного скачкообразного улучшения решающих современных показателей эффективности компании, таких как
ценность, качество, сервис и скорость. В этом опре-

делении пять ключевых слов: переосмысление (стоимость, стоимость, концентрация на потребительской ценности вместо инвестиций), фундаментальный, радикальный, резкий (скачкообразный) и процесс (более важное слово).
Выбор метода изменения бизнес-процессов оптимизации или реинжиниринга - определяется
отставанием показателей компании от ожиданий.
Если затраты на 10-15% больше запланированных
или время, потраченное на обслуживание клиентов
на 10-15% больше запланированного, то оптимизации будет достаточно. Например, для автоматизации работы склада или для разработки новых правил повышения качества обслуживания клиентов.
Реинжиниринг необходим в тех случаях, когда
продолжение работы над существующими бизнеспроцессами приводит к значительным финансовым
потерям (например, к значительному снижению
прибыли из-за присутствия конкурентов, которые
обслуживают клиентов в 10 раз быстрее) (Ansoff I.,
1989: 488) .
Реинжиниринг бизнес-процессов, в первую
очередь, если текущее состояние компании можно
считать удовлетворительным, ее бизнес-прогнозы
неутешительны. В то же время компания сталкива-
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ется с нежелательными тенденциями с точки зрения конкурентоспособности, прибыльности и
спроса. Во-вторых, успешные, быстрорастущие и
агрессивные организации реорганизуются. Их задача - ускорить отделение от ближайших конкурентов и создать уникальные конкурентные преимущества. В этом случае использование реинжиниринга
- лучший вариант для ведения бизнеса. Многие
компании считают, что нашли лучшую бизнес-модель, которую не стоит менять. Со временем такой
подход заставляет конкурентов захватить власть и
превзойти такие фирмы, а сами компании хуже
приспосабливаются к студентам и рыночной ситуации в целом.
На практике при оптимизации своей деятельности компании используют как постоянное совершенствование бизнес-процессов, так и их реинжиниринг. Эти методы применяются на разных этапах
жизненного цикла организации одновременно или
по отдельности и для разных бизнес-процессов.
Особенности применения реинжиниринга бизнес-процессов: а) внедрение новых подходов к реконструкции технологического обеспечения производства, основанных на принципах реинжиниринга; б) использование рациональной технологии
бизнес-процессов; в) организация оценки их эффективности.
Важнейшими принципами реинжиниринга
бизнес-процессов реструктуризации являются следующие (Тельнов Ю.Ф., 2004: 116)
1) «Горизонтальное сжатие процесса» возникает при объединении нескольких рабочих процедур в единое целое. В результате достигается универсальность рабочих мест;
2) исполнители принимают самостоятельные
решения, осуществляется «вертикальное сжатие
процесса», в результате повышается ответственность сотрудника, заинтересованность в результатах своей работы;
3) этапы процесса выполняются естественным
образом, обеспечивается «распараллеливание процесса», в этом случае работа выполняется в соответствующем месте;
4) происходит многогранная реализация процесса, возрастает адаптация процесса к изменениям
внешней среды;
5) количество проверок сокращено, количество договоров сведено к минимуму;
6) менеджер процессов обеспечивает единую
точку контакта с клиентом;
7) преобладает смешанный централизованнодецентрализованный подход, в результате чего
власть осуществляется сверху вниз;
8) правила применения новых информационных технологий в бизнес-процессах;
9) новые организационные структуры, ориентированные на процессы, а не на отдельные функции.
Концепция реинжиниринга бизнес-процессов
предприятия предполагает создание качественно
иной модели мотивации сотрудников. Это связано
со значительным изменением характера функций,
выполняемых каждым сотрудником, и ориентацией
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работы каждой операционной группы на потребности отдельного потребителя и высокими требованиями к качеству персонала.
Инновационный подход к управлению инфраструктурными предприятиями Департамент добычи нефти и газа позволяет обеспечить уровень
конкуренции, необходимый для его успешной работы в рыночной экономике, что необходимо для
эффективного использования инноваций (Мединский В.Г., 1999: 414).
Динамичные изменения технологий добычи
нефти, рынка сбыта и спроса нефтегазовых компаний неизбежно создают необходимость постоянного реинжиниринга бизнес-процессов. Чтобы удалить ненужные звенья из цепочки или перенести на
другую технологию для выполнения определенных
процессов, необходимо понимать основные условия реинжиниринга бизнес-процессов, что позволяет вносить необходимые изменения в кратчайшие сроки при возникновении необходимости.
Реинжиниринг бизнес-процессов компании это инструмент повышения эффективности систем
управления нефтяными компаниями, их финансово-хозяйственной деятельностью и, как следствие, повышения их конкурентоспособности.
Реинжиниринг бизнес-процессов в управлении
предприятием используется для решения следующих задач (Oihman EG et al. 1997: 333)
• повысить рыночную привлекательность товаров и услуг;
• повышение конкурентоспособности с иностранными предприятиями и монополиями;
• Улучшение структуры затрат;
• обновление производственных фондов;
• улучшение социальной сферы;
• Устранить проблему нехватки оборотных
средств.
Для успешных предприятий требуется реинжиниринг бизнес-процессов в связи с изменением
масштабов производства, когда существующие
производственные отношения начинают отставать
от развития производительных сил (Тельнов Ю.Ф.,
2004: 116).
2. Реинжиниринг бизнес-процессов в системе производственной инфраструктуры в
Азербайджане
Как и в развитых странах, развитие промышленных компаний Азербайджана в конечном итоге
приведет к их разделению на сегменты, одни предприятия продолжат полный цикл разработки и производства продукции, другие постепенно избавятся
от вспомогательных и обслуживающих подразделений и сосредоточатся на узкоспециализированном
промышленном производстве. .
Характеристики интегрированных предприятий нефтегазовой отрасли, которые традиционно
состоят из специализированных и непрофильных
бизнес-процессов, при определенных условиях могут снизить их эффективность и конкурентоспособность.
Такие предприятия завышают затраты на поддержание производственных мощностей во всех
звеньях производственной цепочки, что приводит к
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нестабильной финансовой ситуации из-за снижения их спроса на конечную продукцию.
Неравномерное развитие отдельных подразделений компании приводит к дисбалансу их производственных мощностей, технического прогресса и

ограничению
инновационно-производственного
потенциала предприятия в целом (рисунок 1).

Условия реинжиниринга в нефтегазовой отрасли

Необходимость поддержания
производственных мощностей,
задействованных в основных и
непрофильных бизнес-процессах.

Нестабильное финансовое положение в
случае значительного падения цен на нефть /
газ

Производственный потенциал отдельных
единиц также несбалансирован.

Негативное влияние на инновационный и
производственный потенциал компании в
целом.

Изоляция отдельных участков
производственной цепочки от влияния
рыночных механизмов

Потенциальная угроза эффективности и
конкурентоспособности компании

Рисунок 1. Реинжиниринг на предприятиях нефтегазовой отрасли.
условия реализации (Колесова С.Б. и др. 2012: 65)
Подразделения компании, которые поставляют товары внутри компании, изолированы от рыночных механизмов, а их услуги и продукты могут
быть дороже и хуже, чем аналогичные продукты и
услуги конкурентов.
Для нефтегазовых компаний более экономически возможно удовлетворять свои транспортные и
технологические потребности за счет услуг сторонних компаний.
Производственный процесс, связанный с непосредственным выполнением производственных
функций, отличается при использовании производственных услуг, включая технологические транспортные средства и специальное оборудование, используемое при добыче нефти и газа.
Поскольку производственная служба в нефтяной отрасли не связана с основной деятельностью
нефтегазодобывающих предприятий, организацией
работы технологического обеспечения нефтяного
комплекса, использованию технологических услуг
на предприятиях уделяется недостаточное внимание по сравнению с основная продукция - нефтедобыча.
Анализ транспортных единиц в нефтегазовой
отрасли показал, что отсутствие финансовой независимости и полного финансирования со стороны
производственных и нефтеперерабатывающих
предприятий привело к структурным, организационным и финансовым недостаткам.

1. Структурные и организационные недостатки транспортных единиц нефтегазодобывающих компаний:
• недостаточное использование производственно-технической базы;
• лишние автомобили;
• потеря стимулов к увеличению рентабельности структурного подразделения технологических
услуг;
• Отсутствие инфраструктуры для обслуживания, эксплуатации и ремонта технологической техники.
2. Финансовые недостатки транспортных отделов нефтегазовых компаний:
• Трудности расчета транспортных единиц в
стоимости товара из-за неточной организации системы оплаты транспортных услуг.
При реинжиниринге бизнес-процессов нефтегазовых компаний с целью устранения вышеуказанных недостатков определяется и передается на
аутсорсинг состав бизнес-процессов, относящихся
к профилю бизнеса и не связанных с ним (непрофильных).
В рамках этого процесса можно выделить пять
основных подпроцессов, ответственных за жизнедеятельность информационного ядра (таблица 2):
1) Приложение из архива;
2) Информационные услуги;
3) Координация работы;
4) оказание финансовых услуг;
5) Осуществление общего маркетинга.
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Таблица 2.
Основные процессы оказания услуг по координации и управлению при реинжиниринге предприятия (Колесова С.Б. и др. 2012: 75)
Процессы
Подпроцессы
1. Архивирование
2. Информационная служба
Информационный центр
3. Координация работы
(Обеспечивает связь и общие услуги)
4. Предоставление финансовых услуг.
5. Осуществление общего маркетинга
1. Создание, реорганизация и ликвидация технологических групп.
2. Распределение ресурсов компании и определение внутренних
Менеджеры процессов
норм амортизации и стоимости отечественных потребительских
персонал
товаров.
(Координирует, управляет,
3. Определение процентов на заработную плату из дохода,
регулирует и управляет
полученного в процессе
подразделениями компании. Имеет
4. Составление бюджета
права оперативного управления)
5. Изучить деятельность кафедр в разрезе текущей деятельности и
перспектив на будущее.
Без использования современных информационных технологий неразумно реализовывать принципы реинжиниринга бизнес-процессов. Их использование позволяет эффективно координировать
бизнес-процессы
территориально
распределенных структурных подразделений Департамент добычи нефти и газа предприятий-партнеров на базе глобальной компьютерной сети, что
приводит к созданию виртуальных компонентов
организационной структуры. Применение информационных технологий интегрировано в корпоративные экономические информационные системы.
Автоматизация многих операций и информирование процесса позволяет сократить количество
уровней управления на предприятии:
• Концентрация выполнения множества функций одним сотрудником с меньшей специализацией;
• обеспечивать более быстрое и качественное
обслуживание клиентов;
• сокращение времени, затрачиваемого на межоперационные переходы, за счет более гибкого
планирования и использования имеющихся ресурсов;
• оперативное формирование рабочих групп
для реализации определенного процесса (заказа,
проекта) с привлечением сотрудников различных
структурных подразделений;
• Ранняя проверка и прогнозирование процессов за счет статистики, собранной по внедрению
бизнес-процессов;
• Установление рабочих отношений между
участниками процесса и менеджерами при возникновении проблемы.
Таким образом, можно отметить приоритеты
развития бизнес-процессов инфраструктуры Департамент добычи нефти и газа:
1) устранение чрезмерной интеграции бизнеспроцессов на нефтедобывающих предприятиях, т.е.
разделение инфраструктурных бизнес-процессов
на самостоятельные предприятия;
2) использование новых методов оценки эффективности бизнес-процессов инфраструктуры;

3) применение новых информационных технологий на предприятиях нефтедобывающей инфраструктуры.
Развитие зарубежного рынка услуг - один из
факторов успеха нефтегазовой отрасли в целом. Основными условиями, определяющими развитие
нефтегазовых компаний в данном направлении, являются: развитие рынка услуг нефтяной отрасли за
счет аутсорсинга непрофильных бизнес-процессов
у нефтегазовых компаний, создание специализированных предприятий технологической поддержки
производства, что помогает создать конкурентную
среду с зарубежными сервисными компаниями; существующий потенциал выхода западных нефтяных компаний на международный рынок нефтесервисных услуг посредством субподряда в дополнение к внутреннему рынку нефти; Наличие
неудовлетворенных потребностей рынка в основных нефтесервисных услугах по сравнению с основными объемами производства.
В отличие от западной практики, местные
предприятия забирают себе вспомогательные и обслуживающие подразделения в виде независимых
дочерних компаний, сохраняя при этом «родство»
компаний. При этом реинжиниринг, как правило,
затрагивает головную компанию. Наличие потребностей рынка, а также конкуренция в их предметных областях необходимо, но не достаточно для
разделения непрофильных бизнес-процессов на независимые ТОП-предприятия. Принимаемые меры
по реинжинирингу бизнес-процессов в нефтедобыче направлены на решение следующих основных
задач:
• ориентация на основной бизнес;
• повысить уровень управления предприятием
за счет сокращения количества подразделений, а
точнее определить их сферы полномочий и ответственности;
• Снижение затрат и повышение качества за
счет перехода от внутреннего подразделения к единице работы в системе найма по контракту на основе качества выполняемой работы;
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• Снижение затрат за счет изменений в структуре затрат, т.е. исключение затрат вспомогательного или обслуживающего подразделения из категории постоянных переменных;
• рассмотреть рыночные альтернативы, дать
возможность искать противоположную сторону по
критерию «цена / качество».
В последние годы были созданы компании, которые могут предоставить технологии, связанные с
разведкой и добычей нефти различной сложности.
Этот процесс происходил как в форме расширения
круга компаний, так и в форме слияний. В результате появления компаний с полностью современными технологиями концепция интегрированных
услуг стала одним из ключевых направлений развития, широко используемых в мировой практике. На
западном рынке такой подход внедряют такие
крупные компании, как Schlumberger и Halliburton.
В случае интегрированного сервиса все виды услуг
по отдельному проекту для заказчика предоставляются одной сервисной компанией, а сам проект
строго ориентирован на конечный результат - минимизацию удельных затрат.
Сегодня многие сервисные компании в Азербайджане имеют узкую специализацию, в то время
как для нефтяной отрасли Азербайджана эффективность обслуживания, состоящая из высококачественных современных технологий и целостного
подхода к решению проблем, становится все более
важной. Поэтому в силу природных, географических и других факторов стоимость добычи нефти в
Азербайджане одна из самых высоких в мире.
Вложение в высокоэффективный сервис позволяет решить задачу повышения рентабельности
производства. Как показывает опыт развитых
стран, удельные затраты на разведку и разработку
постоянно снижаются (Сизов А.В., 2004: 48).
Одна из основных движущих сил этого процесса - прогрессивное применение самых передовых и эффективных технологий, предоставляемых
специализированными сервисными фирмами. Особенно это актуально для Азербайджана, где стоимость добычи нефти выше среднемировой. Затраты
на производство могут быть уменьшены двумя способами: либо за счет снижения стоимости продукта
при постоянном объеме производства, либо за счет
увеличения объема при фиксированных затратах.
Качественный сервис также играет ведущую роль в
увеличении добычи: сервисные компании, занимающиеся ремонтом старых скважин, бурением новых и эксплуатацией пустых скважин, обеспечивают эффективную работу по интенсификации добычи и увеличению добычи нефти.
Таким образом, все объективные условия
должны заставить нефтегазовые компании активно
инвестировать в специализированные услуги.
Положение нефтяной отрасли зависит от многих факторов, одним из которых является состояние сферы услуг. Перспективы сервисных компаний, в свою очередь, связаны с успешной работой
клиентов. Негативные тенденции в местной нефтяной отрасли в значительной степени сохраняются
(усложнение геологических условий образования и
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добычи нефти, сокращение потенциальных запасов). Важнейший резерв на месторождении - новейшие технологии увеличения добычи нефти - гидроразрыв пласта, повторная перфорация, методы физико-химического воздействия на призабойную
зону и др. может быть
Учитывая, что большая часть новых месторождений разрабатывается в районах со сложными
природными и геологическими условиями, применение современных технологий бурения, разработки и добычи просто неизбежно, в результате
чего реорганизация добычи нефти особенно актуальна.
В то же время рациональная структура компании, то есть тип устройства управления внутри
предприятия или объединения предприятий, является важным фактором в развитии азербайджанских нефтяных компаний. Организационная структура должна обеспечивать реализацию как внешней
экономической среды, так и стратегии компании,
на которую влияют изменения в размере, продажах
и прибыли (Якунина О.Г., 2003).
В области разведки и добычи нефти стратегии
устойчивого структурного роста ресурсодобывающего потенциала учитывают растущую сложность
добычи нефти в главном нефтяном регионе Азербайджана - Каспийском море, где доля возобновляемой нефти превышает 50% и продолжает расти.
расти. Таким образом, складывающиеся тенденции
и условия формирования современных экономических систем, а также цели устойчивого развития
нефтяных компаний определяют необходимость их
внутреннего качественного обновления и реинжиниринга бизнес-процессов.
Результат
Возникает необходимость в создании специализированных предприятий или специализированных вспомогательных цехов и служб, выполняющих определенные виды деятельности, связанные с
технологическим обеспечением производства. Путем переноса сервисных структур на рыночные
условия, таких как независимые операторы или
контрактные сервисные компании, повышается эффективность базового производства.
Результаты развития бизнес-процессов в
нефтегазовой отрасли по указанным направлениям
могут включать:
• сокращение штата сотрудников при сохранении объемов производства;
• снижение затрат при сохранении объемов и
качества добычи нефти;
• снижение уровня управления бизнесом;
• увеличение стоимости бизнеса с точки зрения
финансового инвестора;
• увеличить стоимость бизнеса в этой области;
• Увольнение менеджеров выше «оборота», не
входящее в компетенцию менеджмента, передается
на более низкие уровни власти;
• Повышение рентабельности предприятия.
В целях обеспечения развития и конкурентоспособности обосновано методическое обеспечение внедрения бизнес-процессов в инфраструктуру
нефтяных компаний.
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Реинжиниринг бизнес-процессов рассматривается как современный метод реструктуризации
предприятий и компаний. В результате реинжиниринга может потребоваться реорганизация предприятия (одна из форм реструктуризации компании). Реинжиниринг бизнес-процессов компании инструмент повышения эффективности систем
управления нефтедобывающими предприятиями,
их финансово-хозяйственной деятельностью и, как
следствие, их конкурентоспособности.
Преимущества выделения бизнес-процессов
инфраструктуры нефтедобывающей компании:
снижение затрат; высокая квалификация подрядчиков; выдача основных средств; повысить эффективность использования основных средств; экономия
на масштабе; уменьшить риски.
Для успешных предприятий, таких как
SOCAR, требуется реинжиниринг бизнес-процессов в связи с изменением масштабов производства,
поскольку существующие производственные отношения начинают отставать от развития производительных сил.
Для SOCAR особенно важно выделить процесс
транспортно-технологического обеспечения добычи нефти и газа в самостоятельный бизнес-процесс, что приведет к реструктуризации компании и
созданию конкурентоспособной дочерней компании.
Для обеспечения устойчивого развития закупок в SOCAR и минимизации затрат на материальные ресурсы, экономного и эффективного использования выделенных средств, а также улучшения
производственной и финансовой ситуации необходимо принять следующие меры:
1. Организация централизованной закупки одноименного оборудования и материалов.
2. Заключение годовых и полугодовых договоров.
3. Вовлечение в процедуру закупки прямых
компаний-производителей.
4. Предоставление заранее определенных авансов (10-15%) компаниям-победителям по результатам закупки.
5. Создание в компании отдела логистики, который будет сотрудничать с поставками, а также
возможность работать напрямую с заводами в свою
очередь.
6. Присвоение рейтингов компаниям, участвующим в процедуре закупки.
7. Централизованное выполнение таможенных
работ.
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8. Организация регулярного мониторинга с целью дальнейшего усиления контроля за применением методологии управления и регулирования материально-технических ресурсов.
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Abstract
The paper considers the problem of reducing the drive power of the mechanism for separating stalk feed from
trench storages by the batch method by developing and substantiating the parameters and operating modes of the hydraulic drive system. The structure and principle of construction of a system of hydraulic drives of the mechanism for
separating a portion of stem feed are proposed. This will significantly reduce the power of the used hydraulic motors by
simultaneously controlling the cutting speed of the monolith of stem feed and the feed of the cutting device.
The modes of operation and the possibilities of increasing energy efficiency, competitiveness of technological
machines and aggregates of the agro-industrial complex, by developing and substantiating the parameters of the
hydraulic drive system, are indicated.
Keywords: stalk feed, moisture, density, drive, cutting, blade, hydraulic motor.
Introduction
The current state of the development of agricultural technology provides for a further increase in the
level of hydrophysical reasons for working bodies. One
of the directions of development of hydraulic drives is
to reduce the size of its elements. As a result of these
changes, the pressure level of the working fluid in the
hydraulic systems rises to 500 bar and more. This, in
turn, requires research to improve the design of hydraulic machines and other devices that are part of hydraulic
systems [1, 2].
The development of agricultural production technologies has led to the emergence of new types of machines. In turn, this process stimulated the expansion of
the use of hydraulic drives and the creation of new hydraulic systems with an increased level of technical
characteristics.
Creation of new and improvement of existing
loaders for stalk feed from trench storage facilities is
possible through the rational use of the physical and
mechanical properties of feed monoliths. According to
the definition of academician V.A. Zheligovsky, three
elements take part in any technological process: material, which is the object of research; tool, or working
parts of the machine that act on this material; the energy
with which the working bodies are activated [3].
Therefore, knowledge of the physical and mechanical properties of the material and taking into account
the structural performance of the working body is a prerequisite for the research and development of any machine, including a stalk loader. And the study of the influence of these parameters on the quality of the drive

with automatic control makes this study modern and
relevant.
The purpose of the work is to study the influence
of the physical and mechanical properties of the stem
feed and the structural performance of the working
body on the quality of work and the drive power of the
mechanism for isolation.
Analysis of recent research and publications
The problem of mechanizing the unloading of
stalk feed from trench storage has been around for a
long time. Therefore, there is a fairly large number of
designs and developments of loaders of continuous and
periodic action, research on the study of the peculiarities of the interaction of working bodies with material,
substantiation of their geometric and kinematic parameters. But nevertheless, the issues of reliability, an increase in the service life and the creation of an energysaving drive for these machines [4] are relevant.
For unloading stalk feed from trench storages, different types of structures of working bodies are used,
which are located on the front hitch of the tractor (fig.
1). The most widespread are the working bodies of the
cutting type, due to the simpler operating conditions
and maintenance.
The development and substantiation of the parameters of working bodies for block loading of stalk forage (silage and haylage) with cutting bodies are devoted to the works of V.V. Krasnikov, V.F. Dubinin,
V.G. Popov, A.A. Tolkalov, A.R. Makarov., Pirkelmann H., Maier L. and others [5-7].
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Fig. 1. Loaders of stalk feed from a silage trench: b – cutting grip V-LOAD Shear (Germany), c – forage cutter
V-Load Cutter BVL (Germany), d – feed mixer Trioliet Triotrac M (Netherlands)
Academician V.P. Goryachkin developed the
foundations of the scientific theory of cutting devices
[8]. The works of L.P. Kramarenko and experimental
research Karpenko O.M. formed the basis of the standard for cutting devices [9]. Technological foundations
for sliding cutting were developed by V.A. Zheligovskiy [10].
V.P. Garyachkin, I.F. Vasilenko, A.I. Ishlinskiy[8], N.V. Sablik and V.N. Gyacheva proposed a
different approach and method for the analytical determination of the cutting speed of the stalks of agricultural plants. Their work is devoted to the study of the
possibility of using grooved segments for cutting devices of mowers [9]. Bosoy E.S. conducted a study of a
cutting knife, the edge of which lost balance in the form
of a wedge with a straight, convex and concave chamfer. Research by N. Reznik are aimed at generalizing
the scientific, theoretical and experimental foundations
of the process of cutting with a blade [3].
It should be noted that the cutting process is the
most common type of destruction of agricultural materials [3, 8, 10]. It is from him that the features and design parameters of the cutting elements determine the
energy consumption for the technological process of
unloading the stalk feed and the performance of the
loader. Cutting stem feed is a complex mechanical process in which material properties such as elasticity and
viscosity are of paramount importance. The presence of
such phenomena as relaxation and creep in silage and
haylage makes it possible to classify these materials as
elastic-binder materials. They are tissues formed by a
spatial fibrous system, the voids of which are filled with

liquid and gas. During deformation, the fibers of the
material are pressed against the rare and gaseous medium that surrounds them, forcing it to move into less
stressed zones. For elastic - binding materials, the characteristic dependence of deformation not only on its
size, but also on the rate at which it develops [8].
On the diagrams that characterize the properties of
the material, elasticity is depicted in the form of a
spring, the deformation of which obeys Hooke's law,
and viscosity - in the form of a cylinder with a viscous
fluid [3,8,10]. Here the movement of the piston is described by Newton's law. Sequential and parallel connection of the given elements allow simulating the deformation of materials with complex properties. Elastic
- binding properties of the considered forage massifs
can be most fully characterized by a physical model,
which contains three series-connected elements (fig. 2).
The proposed model quite fully reflects the picture of
the circulation of fibrous plant materials under stress. It
includes the element E1 of instant elasticity, the element
E2 of retarded elasticity, connected in parallel with the
viscosity element 2, the flow element 1, connected in
series with the first two.
This model makes it possible to explain the essence of the deformation process of elastic - binding
materials under load. With a fast loading of the model,
its complete deformation occurs mainly due to the compression of the spring - element E1. When fixed in a
compressed state, the spring E1 moves the piston of the
element ŋ1. As the piston progresses, the spring E1 expands and the stress decreases. This is a typical stress
relaxation pattern at constant strain.
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Fig. 2. Rheologicalmodelofplantmaterial
The additional load at the initial moment of time
causes rapid deformation due to the compression of the
spring of the element E1, and then - gradual deformation due to the compression of the spring of the element E2 together with the movement of the piston of the
element ŋ2. When the load is removed, the spring of element E1 will be released instantly, and E2 can only be
released gradually, acting on the piston of element ŋ2.
The position of the piston of element ŋ1 will fix the permanent deformation.
The rheological model makes it possible to explain
the nature of the behavior of elastic-binding materials
in the process of their loading and to represent the process of interaction of the edge and bevels of the blade
with the material, especially taking into account the cutting speed.
When cutting with a blade, a new surface is
formed directly in the area of contact of the cutting edge
with the material. The separation of the material into
parts under the action of the blade transfers the process
of the previous compression of the material by it to the
occurrence of a breaking stress Gp. The moment of its

occurrence is determined by the value of the critical
cutting force Fcr applied to the knife. When cutting
elastic - binding materials, the force Fcr, at which the
process of compression of the material is completed
and its cutting begins, is the maximum of all the forces
that arise during the cutting process. The conditions under which the cutting force takes on the value of Fcr are
critical. When the blade interacts with the material, the
force Fcr becomes the most important.
Consider the interaction of the blade with the material when it enters the material in the direction normal
to the edge.
When a single-chamfered blade deepens into a
layer of material with a thickness h (fig. 3) by the value
hst, when a destructive stress Gp arises at the edge of the
blade, the cutting process begins. The following forces
act on it: Fcr – resistance to destruction of the material
under the edge of the blade; Fobt – the forces of compression by the material, which have a horizontal direction and act on the edge of the blade; Fst – resistance of
the formation to compression by the edge of the blade,
directed upwards.

Fig. 3. Forceful interaction of the blade with the material
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The force N acts on the edge of the blade, which is
the sum of the projections of the forces Fst and Fobt on
the direction of the normal:
N= Fstsinβ+ Fobt · cosβ
(1)
The friction force Ftf arises from the force on the
chamfer
Ftf =Nf,
(2)
where f = tgφ – coefficient of friction of the material against the edge of the blade,
φ – is the angle of friction.
Similarly, the friction force Ftt arises on the back
side of the blade from the force Fobt:
Ftt= Fobt f.
(3)
Force Ftt is directed vertically upwards, and Ftf –
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at an angle β of inclination of the edge of the blade. The
vertical projection of the force Ftf is equal to
F'tf = Ftf·cos·β
(4)
Substitute the value N from expression (1) into expression (2), we get
Ftf

 1

 f  Fst sin 2  Fobt cos2  
 2


(5)

At the moment of the beginning of cutting, a critical force is applied to the knife, must overcome the sum
of all forces that act in the vertical direction:
Fkr=Fst+Fоbt+Ftt+ F'tf .
(6)

а
b
Fig. 4. Quality indicators of the cutting apparatus of the stalk feed loader:
a – decrease in feed heating, b – preservation of feed density
The quality and nutritional value of the feed left in
the trench also depends on the work of the cutting body
of the stalk loader. Therefore, the cutting body, after
acting on the feed monolith, must leave an equal and
not ripped surface, which will exclude the appearance
of secondary fermentation of the feed. In the presence
of this process in the forage mass, it is intensely heated,
which leads to the loss of energy in the form of heat and
the forage becomes less tasty for farm animals.
Smoothly cut stalk feed during unloading retains its
firm, stable shape and quality longer [4, 5].
The work of the cutting bodies of stalk feed loaders, made in the form of knives, takes place in difficult
conditions of squeezing them by the forage mass, different mechanical-physical-mechanical properties of
the feed, which vary both in depth and in width, and
research of such cutting bodies is not enough. This restrains the level of developments in the mechanization
of loading and unloading operations in the extraction of
stalk feed.
Key research findings
In the context of the urgent need to increase the
energy efficiency and economic efficiency of agricultural machines, the directions of creating means of
mechanization of operations, the separation and unloading of stem feed, in which the principle of adaptation of the work of executive hydraulic drives to the
conditions of their load is implemented [1, 9].
The use of this principle of regulating the operating modes of the hydraulic drive system will significantly reduce the power of the executive hydraulic motors, as well as reduce the loss of time during stops

caused by overloads of the cutting mechanisms.
The energy efficiency of most industrial hydraulic
systems depends, first of all, on two factors - the circuit
design and the type of pumping unit and the operating
modes of the actuators [1, 2, 5, 9].
The study of the physical and mechanical properties of the stem feed and the design and technological
parameters of the working body was carried out at the
branch named after V.I. Michurina ZAO Zernoprodukt
MHP, Vinnytsia region, Khmel-growing region during
2018-2020 in ground silos. The shelf life of the stem
feed was 3 to 9 months.
Stem feeds stored in trench storage are characterized by botanical and fractional composition, density
and moisture content, which vary in width and depth,
and in turn affect the operation of the separation mechanism [11, 12]. Therefore, the program for the study of
the physical and mechanical properties of stem feed is
provided to investigate:
- moisture content of stem feed in the trench storage;
- the density of the feed in the trench;
- fractional composition of the mass.
The study of these properties was carried out directly in trench storages, since, as the experience of
working with piles of stem feed shows, it is practically
impossible to cut out a block of feed for laboratory
studies of its physical and mechanical properties without changing its internal connections, and carrying out
this research leads to distortion results.
To determine the moisture content and fractional
composition of the fodder monolith, an average fodder
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sample was taken. Stem feed (silage, haylage) was
taken from the trench in small portions from different
sections of the cut of the forage massif. After that, it
was mixed and an average sample weighing 1000 g was
taken for research [11].
The study of physical and mechanical properties
was carried out according to DSTU 4782-2007 [12].

When conducting studies of physical and mechanical
properties, the culture from which the feed was prepared, the phase of its development, moisture and bulk
density, the fractional composition with the distribution
of particles into classes - less than 3 were noted; 3,1–5;
5,1–7; 7,1–10; 10,1–12; 12,1–15; 15,1–20 mm and
more than 20 mm (fig. 5).

а
b
Fig. 5. Shredded mass with a theoretical rod length of 5 mm (a), with a theoretical rod length of 20 mm (b)
The distribution of the fractional composition of
the crushed mass into the classes given in table 1.
It should be noted that today's forage harvesters

Particleclass
(length, mm)
Less than 3
3,1–5
5,1–7
7,1–10
10,1–12
12,1–15
15,1–20
More than 20
Sampleweight, g

allow you to regulate the degree of crushing of green
mass within wide limits, which excludes additional
crushing of the stalk feed before feeding [13].
Table 1
Distribution of fractional composition into particles
1 – sample
2 – sample
3 – sample
Average value
Weight, g
%
Weight, g
%
Weight, g
%
Weight, g
%
57
4,07
30
3,0
52
5,2
46,33
4,09
72
5,14
37
3,7
49
4,9
52,67
4,58
154
11,00
90
9,0
125
12,5
123,00
10,83
356
25,43
232
23,2
210
21,0
266,0
23,21
314
22,43
217
21,7
233
23,3
254,67
23,55
136
9,72
151
15,1
132
13,2
139,66
12,67
149
10,64
143
14,3
98
9,8
130,0
11,58
162
11,57
100
10,0
101
10,1
121,0
9,49
1400
100
1000
100
1000
100
1133,3
100

According to GOST 4782-2007, the moisture content of the silage mass was determined by this method.
The weighing bottle was hung up to 5 g of chopped feed
and dried in an oven at 130°C for 40 minutes. After drying and cooling in an exsicator, the weighing bottles
were weighed again and the moisture content of the
mass was determined according to the difference in
weight before and after drying according to GOST
27548-87 according to the formula [11]

WВ 

m  mn
100,
m

(7)

where m – is the mass of the sample before drying,
g; mn – is the mass of the sample after drying, g.
Figure 6 shows the change in the moisture content
of the stem feed from the height H of bedding in the
storage, from which it can be seen that the moisture
content of the forage at the base is higher than in the
upper layers of the forage monolith. An increase in the
moisture content of the stalk feed in the lower layers
has a positive effect on the operation of the loader cutter
bar, since excess moisture in the feed reduces the friction of the moving elements.
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Fig. 6. Changes in feed moisture at bedding height
The density of the forage monolith was determined as follows: a 100 × 50 × 20 cm metal box without
a bottom (volume 0.1 m3) was placed on the compacted
mass. Then the mass was chosen from its inner side until the box settled to the upper edge and weighed on a
balance and the density was determined according to
the well-known formula [11].



m
,
V

(8)

where ρ – is the density of the silo, kg/m3, m – is
the mass of the cube, kg, V – is the volume of the cube,
m3.
The density of the stem feed, as well as the moisture, varies from the base to the upper layers of the feed,

which can be seen from fig. 7.
When using a double knife [6], the change in the
drive power of the cutting mechanism occurs according
to the response surface shown in fig. 8. According to
the dependences shown, the power of the double knife
drive increases with increased feed rates, and with an
increase in feed from 0.018 m/s to 0.028 m/s, the double knife drive power required to create an effective
cutting force increases by more than 2.5 times.
At the same time, the research results of I.G. Pavlova testify that with an increase in the cutting speed
(frequency of rotation of the drive motor) from 3 to 8
r/s, the level of the knife drive power can be reduced
from 5,5 kW to 4,75 kW (at a feed rate of 0,028 m/s)
[7] .

Fig. 7. Change in density of feed depending on the height of the storage
At the same time, the power of the double knife
feed drive, while ensuring the rational performance of
the stalk loader (feed rate 0,02 – 0,028 m/s), varies
within 0,1 – 0,8 kW.

It should be noted that the required power according to the one shown in fig. 8 of the graph can be reduced to 2 kW depending on the feed rate and the rotation frequency.
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The recommended operating modes of the mechanism for the separation of stalk feed provide for fixed
values of the cutting speed and feed rate, in fact, without providing for a possible significant increase in cutting forces when corn rosettes and other inclusions of
increased hardness fall under the knife (or changes in
the physical and mechanical properties of feed along

the height of occurrence). Obviously, it is these circumstances that are the reason for the increase by foreign
manufacturers of the drive power of the cutting mechanism and the feed drive of the U – like frame. Their
total capacity in machines manufactured by European
leading firms is 20 to 25 kW.

Fig. 8. Double knife drive power
The indicated fact of a significant excess of the
power of the movers of the mechanisms for isolating
the stalk feed over the theoretically and experimentally
substantiated values of the required power of the movers indicates the need to improve the system of hydraulic drives of loaders. The direction of improvement
should provide for the coordination of the regulation of
the cutting speed and feed rate in order to stabilize the
total power of these reasons, which will provide a significant energy-saving effect.

To reduce the energy consumption of the hydraulic drive system of the mechanism for separating stalk
feed, the structure and construction principle of the hydraulic drive system was developed, which allow realizing the effect of a significant reduction in the power
of the drive hydraulic motors by adapting their operating modes to the state of the technological system [14,
15].
A schematic diagram of the hydraulic drive system
of the mechanism for separating stalk feed, developed
according to the above, is shown in fig. 9.
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Fig. 9. Hydraulic diagram of the hydraulic drive system of the mechanism for separating stalk feed
The principle of operation of this system provides
for the regulation of the U – like frame feed according
to the change in the cutting force that acts on the cutting
device, as a result of which the energy consumption for
the separation of the block portion of the stalk feed is
stabilized with fluctuations in the parameters that determine the characteristics of the cutting process.
The drive system of the mechanism for separating
stalk feed contains a hydraulic tank 1, a safety valve 2,
a hydraulic pump 3, a spool flow divider 4 with a control line 13, a controlled spool 12, a hydraulic motor 7,
a high pressure hydraulic line 5,6, a three-line three-position valve with electro-hydraulic control 8 , hydraulic

7

cylinder 9, hydraulic drain lines 10, filter 11, check
valve 17, throttle 16,18 and spring 14 (fig. 9).
The proposed use of a flow divider 4 between the
cutting mechanism 7 and the feed hydraulic cylinder 9
makes it possible to coordinate a decrease in its feed
with an increase in the load on the cutter, which in turn
leads to a decrease in the cutting force (fig. 10). At the
same time, this increases the supply of working fluid to
the cutter bar drive hydraulic motor, which also helps
to reduce the cutting force and the required power of
the cutter bar hydraulic drive.

6
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5
4

12

16

17

14

18

13
supply of working liquid

Fig. 10. Adjustment of giving at increase of the mechanism for separation on the cutting device of the loader of
stalk forages
At the same time, as the cutting force decreases,
the distributor reduces the supply of working fluid to
the hydraulic motor of the cutting device and accordingly increases its supply to the hydraulic cylinder of

the cutting drive, which allows to reduce the cutting
force of the stalk feed monolith.
One of the effective tools for the implementation
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of this task is the reasonable application of modern calculation methods, optimal and automated design with
further modeling of the main processes, as well as a
multifactor experiment.
Figure 11 shows the obtained as a result of mathematical modeling of the adaptive system of the hydraulic drive of the mechanism for separation of stem
forages using the software product MathCad.

Transients are calculated at the following initial
values of parameters of system of hydraulic drives of
the mechanism for separation of stalk forages:
Qn=2,38·10-4 m3/s, а=0,5 mm; l1=6 mm, l2=2 mm;
µ=0,62; p0=10,0 MPa; ρ=850 kg/m3; К=0,6·10-9 m2/N,
dzol=27 mm; I=100 kg·m2; mpr=45 kg; β=2,5·103N·s;
Dts=63 mm; W1= W2= W4=100 cm3; W3=25 cm3; b1=1
mm; b2=2 mm; Сpr=0,5 N/mm.

а

b
c
Fig.11. Transient operation of the hydraulic drive system the mechanism for separation of stalk forages at
change of loading on the cutting device: a – expenses of liquid which are consumed by the pump (Qn), the hydraulic motor (Q1) and the hydraulic cylinder (Q2); b – changing the feed rate of the U-shaped frame by the hydraulic cylinder; c – change in the angular velocity of the hydraulic motor
Here we denote: Qn – pump flow, a – width of the
working edge of the controlled spool 12, l1 – spool
stroke to the right, l2 – spool stroke to the left, μ – flow
rate, p0 – initial value of pump pressure, ρ – density of
the working fluid, K is the coefficient of compressibility of the working fluid, dzol is the diameter of the controlled spool, I is the moment of inertia on the hydraulic
motor shaft, mpr is the reduced mass, β is the coefficient
of binding friction, Dts is the diameter of the hydraulic
cylinder, W1, W2, W3, W4 are the volumes of the system,
b1, b2 – the distance to the stops that limit the movement
of the spool, Cpr – the stiffness of the spring of the controlled spool.
As a result of mathematical modeling of work of
adaptive system of hydraulic drives of the mechanism
for separation of stalk forages the possibility of adaptation of working bodies to conditions of their work is
proved. The transient process (fig. 11), which occurs
when starting the adaptive hydraulic system of the
block-batch separator, is completed fairly quickly. By
four hundred milliseconds with access to stable values
- the system works steadily. Moreover, in this case, the
system of hydraulic actuators in the start-up process

reaches the level of the value of the supply of working
fluid to the hydraulic motor and the hydraulic cylinder
of the supply U – like frame Q1 = Q2 = 0.10 × 10-1
m3/min (fig. 11, a).
After loading the initial parts of the hydraulic motors with the cutting moment and the feed force for 400
ms, the transient process also has the character of
damping, which indicates that the hydraulic drive system does not lose stability under load, but there is a
change in fluid supply to the hydraulic motor Q1 = 0.16
× 10-1 m3/min. (increases by 50 %), and the supply of
working fluid to the hydraulic cylinder of the feed drive
U – like frame decreases to the value of Q2 = 0.05 × 101
m3/min, which corresponds to a decrease in the feed
rate by 50 %. In this case, the angular velocity of the
hydraulic motor shaft increases to the value of ωgm =
0.1 × 103 rad/s (fig. 11, c), and the feed rate of the U –
like frame decreases to Vsht = 2.8 · 10-3 m/s.
Thus, it is shown that in this case the possibility of
implementing the principle of interconnected control of
the parameters of the cutting mode – speed and feed of
the cutting tool when changing the cutting force, which
determines the load on the hydraulic motor shaft of the
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cutting tool. Reducing the supply of U – like frame
while increasing the speed of the motor according to the
laws that determine the cutting force on the cutting tool,
should reduce the load on the drive motors and thus stabilize the value of power required to separate the block
portion of the stem feed.
Proportional changes in the speeds of the working
bodies – the hydraulic motor of the cutting device and
the hydraulic cylinder of the drive U – such a frame,
under certain conditions may not always provide a proportional change in cutting force, which is determined
by the dependence of cutting force on cutting and feed
speeds.
Working bodies of agricultural machines requires
further research, which should show directions for solving the problem of reducing the impact of load instability of the working bodies on the energy-saving properties of agricultural machine drives.
Conclusion
Effective operation of the loader of stalk forages
is possible only at the conditions of the maximum adaptation to technological process and physical and mechanical properties of the unloaded forage. Experimental studies of physico-mechanical and technological properties of feed monoliths allow to establish:
- with increasing height of the massif, the density
of stem forages decreases (silage from 830 kg/m3 in the
base to 743 kg/m3 at a height of 2,5 m and haylage from
675 kg/m3 in the base to 562 kg/m3 at a height of 2,5
m).
- humidity also varies from the height of the silage
from 77 to 61 %, haylage from 63 to 53 %.
The power of the double knife drive increases with
increased feed speeds, and when the feed increases
from 0.018 m/s to 0.028 m/s, the power of the double
knife drive required to create an effective cutting force
increases more than 2,5 times.
Therefore at design of loaders of stalk forages it is
necessary to consider physical and mechanical properties of forage as their change leads to disturbance and
temporary overloads of hydraulic system of the loader;
constructive executions of working bodies which directly influence power of a drive of the loader of stalk
forages.
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Аннотация
Цель: изучение типологической предрасположенности и психомоторных показателей, которые обусловливают направленное формирование стиля игры в настольном теннисе. Методология исследования.
Испытуемыми были 114 теннисистов-мужчин: 5 мастеров спорта международного класса, 39 мастеров
спорта, 38 кандидатов в мастера, 32 спортсмена I разряда. Были изучены типологические особенности:
сила нервной системы относительно возбуждения; подвижность-инертность возбуждения и торможения,
внешний и внутренний баланс. Результаты. Атакующий стиль игры связан со следующими типологическими особенностями: нервной системой большой и средней силы (на фоне общей для всех теннисистов
слабости нервной системы) как отражением их реактивности и преобладанием возбуждения по внешнему
балансу. Для теннисистов защитного стиля характерны большая устойчивость к монотонии, большая выраженность слабости нервной системы и преобладание торможения по внутреннему балансу. Для игроков
комбинированного стиля игры характерны относительно большая (чем у защитников) сила нервной системы, уравновешенность процессов возбуждения и торможения, большая подвижность процессов возбуждения и торможения. У теннисистов атакующего стиля выше, чем у теннисистов комбинированного и
особенно защитного стилей максимальный темп движений и автотемп. У игроков защитного стиля время
простой и сложной зрительно-моторной реакций существенно больше, чем у тех, кто предпочитает атакующий стиль. У игроков защитного и комбинированного стилей при реакциях на движущейся объект преобладают запаздывающие реакции. У атакующих игроков при реакциях на движущийся объект преобладает преждевременное реагирование. Чтобы адекватно воспринимать складывающуюся ситуацию и иметь
больше времени на принятие решения о правильном ответном действии, они вынуждены дальше, чем игроки атакующего стиля, отодвигаться от теннисного стола.
Abstract
Objective – to study typological predisposition and psychomotor indices that condition directed formation of playing style in table tennis. Material: The subjects were 114 male tennis players: 5 masters of sports
of international class, 39 masters of sports, 38 candidates for masters, 32 athletes of the first category. Results:
Typological peculiarities were studied: strength of nervous system relative to excitation; mobility-inertness of
excitation and inhibition, external and internal balance. The attacking style is associated with the following typological features: the nervous system of high and average strength (in the face of the common to all tennis players
weakness of the nervous system) as a reflection of their reactivity and the predominance of excitation in the external balance. Tennis players of the defensive style are characterized by a high resistance to monotony, a greater
expression of the nervous system weakness, and a predominance of inhibition according to internal balance. Players of the combined style are distinguished by a relatively higher (than in defenders) strength of the nervous system,
balance of excitation and inhibition processes, greater mobility of excitation and inhibition processes. Tennis players of the attacking style are characterized by higher motion pace and autopace as compared to those of combined
and especially defending style of playing. In defensive style players the time of simple and complex visual-motor
response is significantly higher as compared to those who prefer the attacking style. In players of defensive and
combined styles the deferred reactions tend to dominate during the response to moving object, whereas in attacking
players – premature responses are observed. In order to adequately perceive the current situation and have more
time to decide on the proper response action, they have to move further way from the tennis table than the attacking
style players. Conclusions: Study was to examine typological predispositions and psychomotor indices that
condition directed formation of playing style in table tennis, it is important direction of training.
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Introduction
The key issue of sports theory is the individualization of the training process, and the learning process, in
particular. Large reserves to improve the training process and accelerate the achievement of a high level of
skills by athletes are hidden in the development of this
issue. Training (and learning) without taking into account individual capabilities, significantly inhibits the
growth of sports mastery [10, 26].
One of the scientifically based areas of individualization is the development of an individual style of
sports activity in athletes. Until now, these styles have
been formed in athletes spontaneously. Styles are
formed as a result of modeling oneself upon sports
leader or imposing by a coach the style he has used during sports engagement [4, 8, 16].
There are two aspects of styles in table tennis: the
study of individual technical skills of players and the
study of individual tactics with a sustainable use of
ways to perform playing activity. In this work, only the
second aspect is considered [3, 12].
These styles should be approached as group
(typical) rather than individual ones. That is, their
group differentiation is meant rather than individual
uniqueness [21].
By attacking style is meant a game that is built primarily on attacking and counter-attacking actions under
any playing situations, whereas by defensive style –
that based on the actions of a defensive character, with
a rare use of single attacking shots. By combined style
is meant a game based on attacking character actions
with the use of defensive elements aimed at changing
the rhythm or pace of the actions.
Formation of an individual style of athlete activity
should occur in a targeted manner with due account for
the individual peculiarities of athletes. The pride of
place in the choice of style of activity goes to typological features of the manifestation of the nervous system
properties. They determine the athlete's desire to carry
out activity in a certain way and act as the makings of
capacities and qualities (physical, volitional), with account for which a style of activity should be formed
[11].
From the angle of pedagogics, any study of the
regulations of activity style formation in athletes should
be based on psychological data about their individual
peculiarities.
The authors are showed that athletes with a strong
nervous system in most cases gain points due to
strength of shot, whereas those with a weak nervous
system due to high accuracy [14, 15, 24]. Unfortunately, the authors has not studied the combined style
of play, which is peculiar for many tennis players.
The level of modern table tennis development is
so high that it requires a thorough scientific substantiation of the principle of in-depth individualization. Individual differences are diverse, but the main ones are ongoing and easily changing features, whereas permanent

- typological peculiarities of the nervous system properties, conditioning, in particular, the style of activity of
athletes.
The objective of the study was to examine typological predispositions and psychomotor indices that
condition directed formation of playing style in table
tennis.
Material and Methods
The subjects were 114 male tennis players: 5 masters of sports of international class, 39 masters of sports,
38 candidates for masters, 32 athletes of the first category.
Typological peculiarities of the nervous system
basic properties were studied by means of voluntary
motor methods [6, 14]. Typological peculiarities were
studied in tennis players of various styles of play:
strength of nervous system relative to excitation; mobility-inertness of excitation and inhibition, external
and internal balance.
Simple and choice responses were studied by
means of electronic stopwatch. While determining a
simple response, it was necessary in 10 attempts to respond to the white signal lighting by releasing the button. In order to determine the choice reaction in 10 attempts, it was necessary to respond to the white signal,
whereas in 7, according to a certain program, it was forbidden to respond to the lighting of the red and green
signals. The average of three measurements was calculated.
The response to a moving object (RMO) was
measured by means of electric stopwatch (type PB-53
III): the experimenter turned on the electric stopwatch,
and the subject had to stop the electric stopwatch
pointer after 0.8 s by releasing the button. The subject
was given 10 attempts, and the average RMO value was
calculated. In addition, a response sign (premature, accurate, delayed) was taken into account.
Маximum motion frequency was measured by
means of “Тepping-1” device. The subjects pressed on
the key as quickly as possible within 30 sec. Data were
recorded every 5 s by means of electronic counter. The
subjects were tested three times, after which the average values for every 5 s and during 30 s were calculated.
Аutopace was studied by means of “Fiziolog-М”
device. The subject was supposed to extinguish threecolor light bulbs lighting in different places on the
block as quickly as possible by pressing one of three
buttons. The response action automatically caused the
appearance of a new signal.
In this regard, typological peculiarities were studied in tennis players of various playing styles: strength
of nervous system relative to excitation; mobility-inertness of excitation and inhibition; “external” and “internal” balance.
Results
Based on the evaluation of three competent experts, interviews of tennis players and observations of
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the playing style during competitions, athletes were assigned to representatives of one of the three playing
styles: attacking (38 persons), defensive (36 persons)
and combined (40 persons).
Strength of nervous system and playing style.
Against the background of a general tendency to weakness of the nervous system, which provides fast action,
it can be noted that in tennis players the nervous system
of a high and average strength is somewhat more common in those of the attacking style than the defensive
one (Table 1). In athletes of the combined style of play
the nervous system of high and average strength tends
to dominate (mainly at the expense of the latter). For
players of a defensive style, a weak nervous system is
more peculiar (86.7%).
Mobility-inertness of the nervous processes and
playing styles. A comparison of mobility-inertness of
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excitation and inhibition showed that in attacking style
tennis players inertness of excitation was observed
more often than in those of defensive playing style (Table 1).
External balance and playing styles. Among tennis players of the attacking playing style, a greater percentage of individuals with a predominance of excitation were noted as compared to tennis players of a defensive style (Table 1).
Internal balance and playing styles. Differences
in the balance between internal excitation and inhibition were revealed in athletes of different playing
styles. A great number of athletes (53.3%) with inhibition predominance in this balance were observed
among those of defensive playing style.
Таble 1

Characteristics of typological peculiarities of nervous system properties
Major nervous system properties
attacking
combined
high
9.6
Strength of nervous processes
average
12.4
40.1
low
78.3
60.1
excitations
37.8
50.1
Mobility of nervous processes
inhibitions
57.2
60.1
excitation dominance
19.9
20.2
Balance between external exbalance
56.4
60.1
citation and inhibition
inhibition dominance
23.5
20.1
excitation dominance
26.8
39.9
Balance between internal exbalance
46.1
40.1
citation and inhibition
inhibition dominance
26.7
20.1

defensive
21.6
78.2
52.3
52.3
8,8
82.5
8.6
8.8
91.1

Visual-motor responses and playing styles. A
comparison of the average time of a simple visual-motor response in tennis players of different playing styles
suggests that there are no significant differences in this
index (p>0.05; Table 2).

Feebly marked tendency to an increase in the
time of a simple visual-motor response from attacking
style to a defensive one was established.
Comparison of the time of complex visual-motor
response in groups allows to draw similar conclusions.
The differences between the mean group data are statistically insignificant (p>0.05).
Таble 2
Time of simple and complex visual-motor response in tennis players of different playing styles (ms)
Playing styles
Time of response
Central delay
n
simple
complex
M±m
t
M±m
t
M±m
t
А
38
154.0±16.2
3.2
202.9±19.4
4.0
48.5±8.1
3.0
C
36
156.2±18.1
4.8
205.6±30.4
8.1
49.4±10.2
5.1
D
40
159.9±14.2
3.7
220.0±25.9
11.9
60.1±10.1
4.7
Note: А – attacking playing style; C – combined playing style; D – defensive playing style
More distinct differences have been obtained in
the time of the “central delay”: the players of the defensive style are significantly inferior in this index to
those of the attacking and combined style.
Таble 3
Accuracy and quality of RMО in tennis players of different playing styles
n
Error of response
Premature
Proper
M±m
t
А
22
17.9±2.3
0.5
50
22
C
16
13.2±2.1
0.4
28
29
D
15
21.9±3.2
0.4
25
18
Note: А – attacking playing style; C – combined playing style; D – defensive playing style

Delayed
28
42
57
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Response to a moving object (RMО). The accuracy of response to a moving object (Table 3) varies in
tennis players of different playing styles. It is the highest (response error is lower) in players of the combined
style. The lowest accuracy of response to a moving ob-

ject was revealed in players of a defensive style (response error is the highest). Players of attacking style
occupy an intermediate position. In the attacking style
players, the error of response is most often associated
with a premature response, whereas in those of the
combined and defensive style - with a delayed one.
Таble 4
Motor pace and autopace in players of different playing styles
Playing
Motor pace
Аutopace
styles
30 s
5s
60 s
M±m
t
M±m
t
M±m
t
А
208.2±24.3
12.9
34.7±4.1
1.8
75.8±7.1
2.5
C
188.4±19.4
8.7
31.4±3.2
1.4
66.9±6.2
2.8
D
180.6±18.6
8.4
30.1±3.1
1.4
65.4±4.3
1.6
Note: А – attacking playing style; C – combined playing style; D – defensive playing style
Motor pace and autopace. It has been established
that the motor pace of attacking style players is higher
than that of the players of the combined and defensive
style (Table 4). The differences between the groups in
the maximum pace are statistically insignificant
(p>0.01). In terms of auto-pace, statistically significant
differences were observed between athletes of the attacking style of play and those of the defensive and
combined style (p<0.05). According to autopace indices, statistically significant differences were noted between the attacking style players and those of the defensive and combined playing style (р<0.05).
The association between playing styles and a complex of typological features was studied. Methods have
been developed for calculating the values of typological complexes, which condition the manifestation of either quickness, or resistance to monotony, or patience.
The value of this complex characterizes the trend in the
group of examined sample. We assumed that in groups
with different playing styles, the values of different typological complexes would be different. The tennis
players of the attacking style would have more expressed typological complex of speed and determination, whereas those of defensive style – that of patience
and resistance to monotony.
In terms of the ability to resist monotony during
competitions and training sessions, tennis players of
three styles according to the expression of a monotophile complex have been arranged as follows. More resistant to monotony are those players who constantly
face the routine of work, i.e., defenders (the value of a
typological complex is +240 conventional units) whose
play is built on the desire for a prolonged playing out
point. This is not the case with players of the combined
style. Accordingly, their values of typological complexes of monotonophilia are the lowest (+59.2).
The values of typological complex of monotony
resistance in attacking style players are higher than
those in combined style players, but lower than in players of defensive style. This is due to the fact that they
use a small number of technical skills in the game,
which, however, are brought to a high degree of automatism, perfection and efficiency. We have also calculated the values of the typological complex, which determines the fast action. It includes: a weak nervous
system, mobility of nervous processes and the predominance of excitation in the external balance.

Discussion
Speed qualities are recognized as the key and differentiating styles of play (according to the survey of
coaches). We gave the main attention to studying the
following indices of fast action: simple and complex
visual-motor response, RMO, maximum pace and autopace [2, 19].
Excitation inertness is more often observed in attacking style players than in those of the defensive
style. This coincides with the data available in the literature, which characterize one or another style from the
point of view of mobility-inertness of excitation [23].
A large number of athletes (53.3%) with predominance of inhibition in the balance between internal excitation and inhibition were found among defenders.
This may mean low level of motor activity of defensive
style tennis players, which is unlikely. Another explanation may be the following: when internal inhibition
prevails, proper voluntary relaxation of muscles is observed - a condition of an easy defensive play (the prevalence of excitation in this type of balance is often encountered in people with muscular tension, and this
leads to rigid ball reception and, as a result, to an inaccurate play). At the same time, predominance of excitation in the internal balance provides a high work capacity, and from this point of view one would expect a
high percentage of tennis players with this typological
feature just among defenders [5, 17].
It has been established that speed of perception
and processing of visual signals of defensive style players is lower than that of players of other styles (there is
no significant difference between players of attacking
and combined style in the time of the “central delay”).
Defensive style tennis players tend to stay further away
from the table than those of attacking style. Among
other reasons, this gives them some time to perceive the
rapid flight of the ball and make a decision about the
proper response action [7].
Among athletes of the attacking style, there are
more those with a strong nervous system than among
athletes of the defensive style [13, 25]. However, inertness in tennis players was more pronounced while using a defensive playing style. Inertness is included in
the typological complex of patience, which is peculiar
for players of a defensive style [1, 18].
Among tennis players of the combined style there
are many those with the mobility of nervous processes
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(especially inhibition). This style is associated with a
flexible construction of a tactical pattern of play, with
fast switching from one playing action to another [1,
19].
The significance of typological peculiarities of external balance manifestation may be assessed in combination with other typological features only [22]. Based
on the data of authors, determination in situations that
are not associated with fear is characterized by a complex of typological features: mobility of excitation, predominance of external and internal excitation [9]. The
typological complex of determination is positive in athletes of the attacking style (+6.1%) and negative in
players of the defensive style (-108.5%). This indicates
their indetermination.
The play of defenders is associated with monotony. We have traced the expression of the typological
complex, which is related to resistance to monotony.
Monotonophilicity (resistance to monotony) is characterized by the following complex: weak nervous system, inertness of nervous processes, predominance of
external inhibition over external excitation and internal
excitation over internal inhibition [18].
Typological peculiarities of the manifestation of
the nervous system properties have a complex impact
on the psychophysiological manifestations - either reinforcing the influence of each other, or preventing the
impact of other nervous system properties [11, 16, 25].
Typological complex of patience is formed by
strong nervous system, inertness of excitation, predominance of excitation in the internal balance and inhibition in the external balance [20]. Tennis players of all
styles have negative values of this typological complex,
they have little patience.
Conclusions
Attacking style is associated with the following typological peculiarities: nervous system of high and average strength (in the face of nervous system weakness
common to all tennis players) as the reflection of their
reactivity and excitation predominance in external balance.
High resistance to monotony, a greater expression
of the nervous system weakness and predominance of
inhibition in internal balance are typical for defensive
style players. Their typological peculiarities create a
prerequisite for a tactically more diverse play, but force
them to play without risk, on the break and far from the
table (to have more time to perceive the ball flying at
high speed).
Relatively high (as compared to defenders)
strength of the nervous system, balance of the processes
of excitation and inhibition according to the 1st and 2nd
tests, high mobility of excitation and inhibition processes are characteristic for combined style players.
The balance and mobility of nerve processes allow
players of this style in an RMO to react timely and accurately to a flying ball, to adequately perceive and
properly switch from one playing situation to another.
Attacking style players are characterized by higher
maximal pace of motions and autopace as compared to
those of combined and especially defensive style. Time
of simple and complex visual-motor response is significantly higher in defensive style players as compared to
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those, who prefer the attacking style of play. During
RMO the delayed responses tend to prevail in players
of defensive and combined style.
Premature responses tend to prevail in attacking
style players during RMO. Therefore, in order to adequately perceive the current situation and have more
time to decide on the proper response action, they have
to move further away from the tennis table than the attacking style players.
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Анотація
У статті розкрито потенціал фізичної культури у коледжі щодо національно-патіротичного виховання.
Представлено дефініцію «національно-патріотичне виховання». Доведено, що нацонально-патріотичне
виховання є феноменом, що наскрізно пронизує усі складові здоров’я: фізичну, психоемоційну, інтелектуальну, соціальну, особистісну й духовну. Основними засобами фізичної культури, що ефективно впливають на національно-патріотичне виховання здобувачів визначено: народні рухливі ігри, козацькі забавки,
відомості про найбільші спортивні досягнення сучасних українців.
Abstract
The article reveals the potential of physical culture in the college for national and patriotic education. The
definition of “national-patriotic education” is presented. It has been proven that national-patriotic education is a
phenomenon that permeates all components of health: physical, psycho-emotional, intellectual, social, personal
and spiritual. The main means of physical culture that effectively influence the national-patriotic education of
applicants are identified: folk moving games, Cossack games, information about the greatest sporting achievements of modern Ukrainians.
Ключові слова: фізична культура, національно-патріотичне виховання, коледж, народні ігри, козацькі забави, відомі спортсмени.
Keywords: physical culture, national-patriotic education, college, folk games, Cossack entertainments, famous sportsmen.
Збереження здоров’я нації ‒ першочергове завдання сучасного світового суспільства, адже розвиток інформаційних технологій призводить до
значного зменшення рухової активності людства,
швидкий темп життя ‒ до неправильного харчування, і як наслідок повальне ожиріння та гіподинамія, що викликають цілу низку супровідних хвороб.
Пошук шляхів вирішення окресленої проблеми покладено, в першу чергу, на педагогів, зокрема й на
фахівців галузі фізичної культури.
Дослідження проблеми здоров’я дозволяє
стверджувати, що це складне, багатоаспектне та багатокомпонентне поняття. Відомий дослідник здоров’я та здоров’язбережуючих технологій Ю. Бойчук на підставі аналізу наукових досліджень зазначає, що найбільш доцільно виокремлювати такі
компоненти фізичного здоров’я: фізичне, психоемоційне, інтелектуальне, соціальне, особистісне й
духовне [1, с. 8]. Зрозуміло, що неможливо вважати
громадянина, який має високі показники, напри-

клад, фізичного здоров’я, але низькі чи відсутні показники психоемоційного чи соціального, абсолютно здоровим, і навпаки. Тож виникає необхідність
комплексного підходу до виховання здорової особистості з урахуванням всіх компонентів здоров’я.
Така проблематика знаходить своє відображення в значній кількості праць науковців (Ю. Бойчук, Л. Борщик, М. Гончаренко, О. Гриценко, Г.
Жара, Л. Іващук, Т. Камінська, С. Мединський, Н.
Науменко, О. Павленко, О. Савіна, Л. Титаренко та
ін.), які розглядають здоров’я з різних точок зору:
сучасне уявлення про здоров’я, пошук сучасних
шляхів здоров’язбереження, медико-біологічні механізми здоров’я та його порушень, дослідження
стану здоров’я населення України тощо.
Значна увага до здоров’я підкреслює актуальність проблеми в сьогоднішньому швидкоплинному світі. Реалії свідчать про те, що цілеспрямований підхід до здоров’я має розпочинатися з народження людини й відбуватися протягом усього
життя. Особливу роль в цьому процесі відіграють
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фахівці фізичної культури, які мають можливість
здійснювати вплив на особистість протягом багатьох років її становлення й навчання в різних закладах освіти.
Наше дослідження присвячено розкриттю потенціалу фізичної культури у коледжі щодо національно-патріотичного виховання, як наскрізного
феномену фізичного, психоемоційного, інтелектуального, соціального, особистісного й духовного
здоров’я.
На офіційному сайті Міністерства освіти і науки національно-патріотичне виховання визначене
як «комплексна система і цілеспрямована діяльність органів державної влади освітніх закладів чи
громадських організацій, сім’ї та інших соціальних
інститутів щодо формування у молодого покоління
високої патріотичної свідомості, почуття вірності,
любові до Батьківщини, турботи про благо свого
народу, готовності до виконання громадянського і
конституційного обов’язку із захисту національних
інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної,
соціальної держави [4]. До його складу входять громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне та
духовно-моральне виховання.
Будь-яка система освіти має спиратися на нормативно-правові документи. Так і національно-патріотичне виховання на заняттях з фізичної культури, крім традиційних документів, ґрунтується на
Концепції національно-патріотичного виховання в
системі освіти України. Представимо витримки з
тексту Концепції. «Метою національно-патріотичного виховання є становлення самодостатнього
громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і культурних надбань українського народу, досягнення
високої культури взаємин. Воно сприяє єднанню
українського народу, зміцненню соціально-економічних, духовних, культурних основ розвитку українського суспільства і держави» [3, с. 3].
Серед шляхів реалізації національно-патріотичного виховання в системі освіти України визначено «забезпечення активної участі сім’ї та родини
в розвитку фізично й морально здорової, патріотично налаштованої зростаючої особистості» [3, с. 5],
«сприяння спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на утвердження здорового способу життя
громадян з урахуванням принципів національнопатріотичного виховання» [3, с. 6].
Зрозуміло, що національно-патріотичне виховання на заняттях з фізичної культури необхідно
здійснювати низкою засобів. Досвід роботі в коледжі дозволяє віднести до таких під час аудиторної
роботи ‒ відомості про відомих українських спортсменів, народні ігри, козацькі забавки, а в позааудиторній діяльності ‒ проведення сімейних змагань.
Розкриємо кожен засіб національно-патріотичного виховання більш докладно.
Заняття з фізичної культури містить не тільки
практичний, а й теоретичний компонент. Саме під
час цього компоненту варто привернути увагу здобувачів до відомих постатей українського спорту.
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Для цього можна підготувати відеоролики, презентації тощо, до підготовки таких матеріалів варто залучати й студентів. Такий підхід дозволяє не тільки
зацікавити їх певною особистістю чи видом спорту,
але й викликає відчуття гордості за свою Країну,
почуття патріотизму, шани до досягнень інших
тощо. Що, у свою чергу, дозволяє здійснювати профілактику психоемоційного, інтелектуального, соціального, особистісного, духовного здоров’я. Прикладами можуть слугувати постаті спортсменів-сучасників: Сергія Бубки, Андрія Шевченка, Яни
Клочкової, Руслана Пономарьова, Ганни Безсонової, Лілії Подкопаєвої, Віталія і Володимира Кличків, Василя Вірастюка, Ірини Мерлені, Ольги Харлан, Василь Ломаченко, Олександр Усик, Еліна
Світоліна та ін. Важливо, що така робота цікава не
тільки хлопцям, які традиційно більше люблять
спорт та обізнані у відомих постатях, а й дівчатам,
адже відому українські спортсменки є відомими
благодійницями, досягають успіху не тільки в спортивній кар’єрі й можуть слугувати прекрасним прикладом української жінки.
Під час практичного компонент доречним є активне використання козацьких забавок та народних
ігор. Наведемо приклади найбільш відомих таких
занять:
‒ козацькі забавки: «Лава на лаву Дві групи козаків шикуються одна проти одної, тримаючись зціпленими в ліктях руками. По команді судді починають атакувати суперників з метою відтіснення команди за межу, або розірвання ланцюга [2]; стрибки
в мішках. Виконання стрибків в мішках до визначеної точки без падінь [2]; долання перешкод у чоботях, перетягування каната тощо.
‒ народні ігри: веребей, ворон, гилка, довга
лоза, кіт і миша, панас, свинки, скраклі, тісна баба,
хрещик, швайка та ін.
Ці заняття активно впливають на фізичне здоров’я здобувачів ‒відбувається тренування тіла,
сили, витривалості, координації рухів, м’язів та ін.;
психоемоційне ‒ підвищується настрій, з’являється
додаткова життєва енергія; інтелектуальне ‒ активізуються пізнавальні психічні процеси: пам’ять,
увага, сприйняття; соціальне ‒ вміння працювати в
команді, відстоювати власні позиції, протистояти
ворогові гуртом, повага до свого народу його традицій тощо; особистісне ‒ виховання власної гідності, поваги до особистості інших тощо; духовне ‒
володіння загальнолюдськими цінностями: правдою, істиною, добром, вміння співчувати, надавати
допомогу іншим тощо.
Отже, можна з упевненістю стверджувати, що
заняття з фізичної культури в коледжі мають значний потенціал для національно-патріотичного виховання, яке є наскрізним феноменом профілактики й збереження фізичного, психоемоційного, інтелектуального, соціального, особистісного й
духовного здоров’я особистості.
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в емпіричному дослідженні перевірки ефективності національно-патріотичного виховання на заняттях з фізичної культури в коледжі та розробці
системи такої роботи.
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Анотація
В статті розглядаються питання профілактичної роботи з проблемними дітьми у Великій Британії.
Особлива увага звертається на початкову школу, оскільки зазвичай поява перших симптомів відхилень у
поведінці має місце саме в цьому віці. Запропоновано визначення терміну «профілактика». Проаналізовано основні підходи і шляхи проведення профілактичної роботи з проблемними дітьми в початковій
школі. Підкреслюється важлива роль таких фори опіки дітей, як «fostering», «mainstay», «emergency care».
Abstract
This article deals with the problem of preventive work with vulnerable children in Great Britain. Special
attention is paid to the primary school, because the first symptoms of different deviations usually appear in this
age. The meaning of the term «prevention» is proposed. The main scientific approaches and ways of preventive
work with vulnerable children in primary schools are discussed. The important role of «fostering», «mainstay»,
«emergency care» in preventive work is underlined.
Ключові слова: початкова школа, проблемні діти, відхилення, профілактична робота, Велика Британія.
Keywords: primary school, vulnerable children, deviations, preventive work, Great Britain.
Упродовж останніх років в Україні спостерігається зростання кількості правопорушень серед неповнолітніх. Результати досліджень вітчизняних
учених (І. Ковчина, В. Синьов, В. Оржеховська, І.
Пафанович, Т. Федорченко та ін.) свідчать, що найбільша кількість правопорушень здійснюється неповнолітніми у підлітковому віці, проте дуже часто
перші симптоми неблагополуччя в моральному розвитку і поведінці неповнолітніх можна виявити
вже в молодшому шкільному віці. Якщо не звернути на це своєчасно увагу, соціальна деформація
особисті зазвичай поглиблюється і в майбутньому
неповнолітній стає на шлях скоєння правопорушень і злочинів.

Слід підкреслити, що проблема відхилень у поведінці неповнолітніх характерна для багатьох зарубіжних країн, тому вважаємо доцільним вивчення зарубіжного досвіду.
Таким чином, метою даної статті є вивчення
досвіду організації профілактичної роботи з проблемними дітьми у Великій Британії.
Перш за все, відзначимо, що термін «профілактика» тлумачиться як «попередження», «запобігання» у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі [1; 2]. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх – це система комплексних заходів, які
здійснюються державними і громадськими організаціями і спрямовані на виявлення і ліквідацію при-
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чин, які негативно впливають на здоров’я і розвиток особистості неповнолітніх, сприяють їх бездоглядності, вчиненню ними правопорушень. Зміст
профілактичної діяльності в найбільш загальному
вигляді полягає в реалізації системи цілеспрямованих заходів, які забезпечують ефективну дію соціальних норм у всіх сферах життя суспільства .
Деякі вітчизняні дослідники пропонують чітко
розмежовувати поняття «запобігання», «припинення», «профілактика» На їх думку, профілактика
– це багаторівнева система державних і громадських цілеспрямованих заходів щодо виявлення, усунення, нейтралізації причин та умов девіантної поведінки [3]. Термін «припинення» відображає негативну оцінку події, котрої намагаються уникнути, й
адресний активний характер запобіжних дій. Припинення полягає в діях, спрямованих на зупинення
злочинної діяльності, яка вже почалася та недопущення настання злочинного результату [4, с. 130].
Запобігання є діяльністю держави та суспільства,
спрямованою на утримання девіантних проявів на
можливо мінімальному рівні через усунення її причин і умов, а також на недопущення і припинення
конкретних злочинних дій [1, с. 165].
Здійснений аналіз наукової літератури свідчить, що у Великій Британії найбільш поширеним є
термін «prevention» (превенція, профілактика, попередження), який вживається в дуже широкому
значенні.
Зауважимо, що останнім часом цей термін почав досить активно використовуватися і у вітчизняній психолого-педагогічній, соціологічній, юридичній літературі [5].
Незважаючи на різноманітність підходів до визначення профілактики, основною її характеристикою є спрямованість на попередження і мінімізацію
негативних девіантних проявів.
Британські вчені [6; 7] наголошують на важливості молодшого шкільного віку у формуванні особистості, тому активна профілактика девіантної поведінки проводиться вже в цьому віці, а в окремих
випадках (наприклад, наявності несприятливих
умов виховання дитини в родині) навіть раніше.
У випадку виявлення неблагополучної сім’ї, в
якій не створені належні умови для нормального
розвитку дитини i це негативно починає позначатися на поведінці, її тимчасово вилучають з такого
середовища.
Найбільш поширеними заходами в подібних
випадках є «fostering» і «mainstay» [8]. Точний переклад цих термінів зробити досить важко, але суть
їх в тому, що вони означають догляд за чужою дитиною, особливий вид опікунства. «Fostering» передбачає перебування у прийомній сім’ї впродовж
тривалого періоду часу, як правило, до повноліття.
Проте контакти дитини з біологічними батьками
зберігаються, i як тільки умови в сім’ї стають більш
сприятливими для виховання дитини, вона знову
може повернутися до своїх батьків.
«Mainstay» передбачає догляд за дітьми віком
від 11 до 17 років на коротший період, найчастіше
це – всього кілька місяців, у зв’язку з тимчасовими
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труднощами в сім’ї дитини. Якщо ці труднощі зникають, дитина повертається в сім’ю, якщо ж сім’я
продовжує переживати важкий період, то оформляється «fostering».
Існує ще один вид догляду за дітьми із неблагополучних сімей – «emergency care» – догляд у
надзвичайних (критичних) ситуаціях, який сьогодні
відсутній в Україні. Він має місце тоді, коли виникає необхідність негайно ізолювати дитину від негативного впливу в сім’ї, наприклад, коли трапилась якась надзвичайна подія, яка може викликати
психічну травму у дитини (вбивство, арешт, аварія
i т.д.). У таких випадках дитина передається для догляду в іншу сім’ю на кілька днів чи тижнів до остаточного вирішення питання про її подальшу
долю.
Усиновлення як превентивний захід не є надто
поширеним у Великій Британії. Усиновлення
(adoption) – це легальний процес, при якому всі
права, обов’язки та відповідальність природних батьків передаються усиновителям згідно з рішенням
суду. Дитина приймає прізвище усиновителів і
втрачає всі правові зв’язки з сім’єю, де народилася,
хоча деякі усиновлені діти зберігають контакт з
членами їх природної сім’ї.
Не дуже популярні у Великій Британії інтернатні заклади для дітей. Вважається, що нормальний
розвиток дитини краще забезпечується у сім’ї, нехай навіть прийомній, що, вочевидь, цілком справедливо.
Сімей, які бажають взяти на виховання чужих
дітей, дуже багато. Можливо, одна з причин цього
полягає в особливостях менталітету населення цієї
країни, бо тут вважається престижним, почесним,
гуманним виховання дитини з неблагополучної
сім’ї, як i виховання дітей з фізичними i розумовими вадами розвитку. Проте, на нашу думку, неабияке значення має i той факт, що ця нелегка i відповідальна праця у Великій Британії досить високо
оплачується Так, держава не тільки повністю фінансує всі витрати, пов’язані з утриманням дитини,
але й забезпечує придбання необхідного обладнання, транспортні витрати, лікування, літній відпочинок і оздоровлення дітей, оплату праці прийомних батьків-вихователів і навіть їх 6-ти тижневу
щорічну відпустку.
В системі профілактики девіантної поведінки
неповнолітніх учені (як британські, так і вітчизняні) виокремлюють окремі напрямки і заходи загального характеру (загальна соціальна, загальнодержавна профілактика), а також індивідуалізовані
заходи, адресовані конкретним особам (спеціальна
профілактика). Кожен з цих видів профілактики має
свою специфіку, яка виражається в способах і прийомах організації профілактичних впливів. Так, загальна соціальна профілактика розглядається як
комплекс економічних, політичних, ідеологічних,
культурно-виховних та інших заходів, спрямованих
на ефективне функціонування і прогресивний розвиток суспільства і разом з тим на звуження сфери
девіантних проявів. Вона здійснюється в масштабах суспільства в цілому, а також різних соціальних
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груп. Спеціальна профілактика включає різні за характером, формою і змістом спеціальні економічні,
виховні, правові, організаційні заходи, безпосередньо спрямовані на усунення, нейтралізацію причин
конкретних форм девіацій [9].
В рамках профілактичних заходів розглядають
первинну, вторинну і третинну профілактику.
Первинна профілактика спрямована на створення і розвиток умов, які сприяють збереженню
здоров’я і життя дітей, а також на попередження негативного впливу факторів соціального і природного середовища.
Завданням вторинної профілактики є раннє виявлення негативних змін у поведінці дитини (іноді
навіть не самих змін, а їх найперших симптомів),
що дає можливість вжити відповідні заходи і попередити їх подальший розвиток.
Третинна (або цілеспрямована) профілактика
передбачає проведення відповідної корекційно-реабілітаційної роботи з тими неповнолітніми, у моральному розвитку і поведінці яких вже проявляються суттєві відхилення, що дозволяє попередити
подальшу соціальну деформацію особистості, вчинення злочинних дій.
Слід підкреслити, що в профілактиці девіантної поведінки неповнолітніх у Великій Британії важливого значення надають виховним заходам, ефективна реалізація яких в значній мірі зумовлює позитивну спрямованість розвитку особистості.
Наголошуючи на особливій ролі виховання в загальній системі профілактики девіантної поведінки
неповнолітніх, британські вчені визнають, що виховання (як в широкому, так і вузькому значенні)
присутнє практично в діяльності будь-якого суспільного інституту. Виховання, вирішуючи конкретні
завдання формування особистості, спрямоване на
засвоєння нею суспільних цінностей, моральних
норм і принципів. Таким чином, правильне виховання за своєю суттю є засобом попередження девіацій у поведінці неповнолітніх [10].
Важлива роль у забезпеченні профілактичновиховної роботи, на думку більшості вчених, безперечно, належить сім’ї. Проте, як згадувалося вище,
не кожна сім’я здатна справитися з цим складним
завданням. Тому велика відповідальність в цьому
плані лягає на освітні заклади. Профілактика – це
частина загального навчально-виховного процесу
школи. Система профілактики в навчальному закладі представлена в двох формах: загальною ранньою профілактикою, яка проводиться з усіма учнями і спеціальною профілактичною роботою з учнями, які мають відхилення у поведінці, схильні до
вчинення правопорушень.
В концептуальному плані в профілактичних
технологіях учені зазвичай виокремлюють : інформаційний, соціально-профілактичний, медико-біологічний, психолого-педагогічний підходи. Інформаційний підхід базується на тому, що неповнолітні
здійснюють дії, несумісні з соціальними нормами,
оскільки не ознайомлені з ними в достатній мірі.
Особливо це стосується молодших школярів. Тому
основним напрямком роботи є інформування неповнолітніх про їх права та обов’язки, вимоги, які
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пред’являються суспільством до виконання встановлених для кожної вікової групи соціальних норм і
відповідальність у випадку їх недотримання. Ця робота здійснюється з широким залученням ЗМІ, мистецтва, а також через систему спеціального навчання з метою формування правосвідомості неповнолітніх, правової культури.
Соціально-профілактичний підхід має основною метою виявлення, усунення та нейтралізацію
причин і умов, які викликають різні негативні
явища. Основою цього підходу є забезпечення системи соціально-економічних, організаційних, правових, виховних заходів, які проводяться державою, конкретними соціально-педагогічними закладами для усунення або мінімізації причин
девіантної поведінки.
Суть медико-біологічного підходу полягає у
попередженні можливих відхилень від соціальних
норм шляхом забезпечення цілеспрямованих заходів медично-профілактичного характеру стосовно
осіб, які страждають різними психічними аномаліями. Дуже важливим є своєчасне розпізнання патологічних порушень психіки, які можуть спровокувати здійснення неповнолітніми девіантних вчинків. Такі діти мають бути обстежені психіатром і
забезпечені відповідним лікуванням в поєднанні з
психолого-педагогічними впливами.
Дуже часто в профілактичній роботі використовується психолого-педагогічний підхід, який полягає в корекції властивостей неповнолітнього з девіантною поведінкою в процесі реабілітаційно-виховної роботи. Основним завданням психологопедагогічної реабілітації є забезпечення рівноваги в
психіці і поведінці неповнолітнього, тобто поведінка повинна бути адекватною віку і вимогам середовища, в якому проживає неповнолітній. Кінцева
мета психолого-педагогічної реабілітації – включення та інтеграція індивіда в суспільство [9].
Слід підкреслити, що більшість британських
учених не надає переваги якомусь конкретному підходу, а обґрунтовує положення про те, що в профілактично-виховній роботі з неповнолітніми повинні органічно поєднуватися всі вищезгадані підходи при домінуючій ролі якогось одного, залежно
від ситуації, віку, з чим, вважаємо, можна повністю
погодитися.
Аналіз наукових джерел свідчить, що у профілактично-виховній роботі з неповнолітніми, яка
може проводитись на індивідуальному чи груповому рівні, використовуються такі відомі педагогічні методи : формування свідомості особистості
(бесіда, переконання, дискусія, приклад); організації діяльності, формування позитивного досвіду суспільної поведінки (вимога, привчання, громадська
думка, авансування довір’ям, створення відповідних виховних ситуацій, прогнозування); стимулювання діяльності і поведінки (змагання, заохочення,
покарання); самовиховання (самопізнання, самооцінювання, саморегуляція), а також методи психотерапії (позитивне і негативне підкріплення дій,
зворотний зв'язок, ефект переносу, моделювання,
методика поетапних змін).
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Досить неоднозначним є ставлення британських учених до такого методу як покарання. Визнаючи загалом необхідність його застосування, вони
водночас цілком справедливо вказують на його недоліки:
1. Покарання в деяких випадках може служити підкріпленням негативної поведінки неповнолітнього. Наприклад, зауваження вчителя стосовно
незадовільної поведінки учня під час заняття привертає до нього увагу учнів і це може йому сподобатись, оскільки інших способів звернути на себе
увагу однокласників він не знає.
2. Часті зауваження можуть дестабілізувати
поведінку дитини, вона перебуває в стані постійної
напруги, тривоги.
3. Покарання може стати негативним прикладом моделі поведінки, яка демонструє, що агресія і
жорстокість є одним з ефективних способів вирішення проблем.
4. Покарання може мати деструктивний
вплив на особу, яка застосувала цей метод, зокрема
викликати почуття провини, незадоволення власною поведінкою [11, с. 389].
З огляду на це, британські вчені радять не занадто захоплюватись покаранням, застосовувати
цей метод тільки в особливих випадках.
Вважаємо за доцільне також відзначити, що на
сьогоднішній день дуже поширеними в профілактичній роботі з неповнолітніми у Великій Британії є
психотерапевтичні методи.
У працях багатьох відомих британських учених (Д. Гелфенд, М. Раттер, М. Річардс, А. Росс та
ін.) наголошується, що психотерапія, яка тривалий
час асоціювалась з медициною, зокрема психіатрією, сьогодні значно розширила межі застосування. Її суть зводиться до забезпечення позитивного впливу на індивіда з проблемною поведінкою
в процесі безпосереднього спілкування і встановлення продуктивних взаємовідносин між ним і психотерапевтом.
Цікаво відзначити, що у Великій Британії різні
психотерапевтичні методики, які не є занадто складними, зазвичай розробляються і використовуються в роботі з проблемними неповнолітнім не дипломованими психіатрами, а психологами, педагогами, соціальними працівниками, а термін
«психотерапевт» вживається в досить широкому
розумінні [12].
Індивідуальна психотерапія проводиться в тих
випадках, коли у неповнолітнього спостерігаються
відхилення в емоційній сфері, зв’язані з конфліктними ситуаціями, переживаннями, стресами, які
мали місце в минулому, або наявні на даний момент.
Якщо основні проблеми дітей, які зумовлюють
їх неадекватну поведінку, зв’язані з порушенням
взаємодії з іншими дітьми (ровесниками, старшими, молодшими), корисною може стати групова
психотерапія. Психотерапевт спостерігає за поведінкою неповнолітнього в групі і намагається встановити, які його вчинки (можливо, вади зовнішності)
викликають насмішки, знущання, ізоляцію чи інші
види порушення контактів. Це дає змогу вносити
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відповідні корективи у поведінку, використовуючи
різні психотерапевтичні методики (моделювання,
ефект переносу, методика поетапних змін, зворотній зв’язок, позитивне і негативне підкріплення
дій), які зазвичай доповнюють одна одну. Відомий
британський учений М. Раттер наводить простий
приклад використання психотерапії : Над хлопчиком насміхаються інші діти, зневажають його, оскільки він дуже боїться води, не хоче купатися в
річці. Спостерігаючи, як інші купаються, граються
у воді, отримуючи від цього задоволення, не відчуваючи страху, хлопчик, з яким відповідно працює
психотерапевт, поступово стає сміливішим, все
ближче підходить до води, отримує схвалення психотерапевта та інших дітей і, нарешті, пробує сам
зайти у воду, вчиться плавати, робить перші успіхи
в цьому, стаючи дедалі більше впевненим у своїх
силах. При цьому він переживає позитивні емоції,
що сприяє формуванню бажання й надалі вдосконалювати свої вміння триматися у воді [11, с. 377].
Досить часто в практичній роботі з проблемними дітьми використовується така форма методики зворотного зв’язку, як перегляд відеозаписів
поведінки, в процесі якого діти самі (або з допомогою психотерапевта) переконуються в помилковості деяких своїх дій, суджень, що стає основою для
формування в майбутньому позитивних навичок
поведінки.
Аналіз наукових праць дослідників дозволяє
виокремити деякі важливі принципи психотерапевтичної діяльності:
1. Уважне вивчення і адекватна оцінка дійсної
природи труднощів неповнолітнього є важливою
передумовою психотерапевтичної роботи.
2. Психотерапевт прислуховується до неповнолітнього і надає йому широкі можливості для вираження власних почуттів і переконань.
3. Психотерапевт дає неповнолітньому змогу
зрозуміти, що він хоче допомогти йому справитися
з проблемами.
4. Психотерапевт і неповнолітній повинні чітко з’ясувати мету і завдання їх співпраці.
5. Психотерапевт повинен чітко пояснити неповнолітньому, чому його поведінка є неприйнятною.
6. В тих випадках, коли проблеми поведінки
неповнолітнього зв’язані з внутрішніми сімейними
відносинами, корисною визнається психотерапевтична робота з сім’єю в цілому, а не індивідуальна
з неповнолітнім. Аналогічно, шкільні проблеми
іноді неможливо вирішити без відповідної роботи з
педагогічним і учнівським колективом.
7. Необхідно дуже чітко визначити доцільність
продовження або припинення психотерапевтичної
роботи з неповнолітнім. Іноді її продовження не
має сенсу, оскільки прогрес очевидний і наступні
зустрічі нічого не змінять, іноді, навпаки, очевидною є неефективність діяльності психотерапевта і
безперспективність її продовження не викликає
сумнівів.
Отже, у Великій Британії здійснюється систематична цілеспрямована профілактична робота, в
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процесі якої значна увага звертається на дітей молодшого шкільного віку, які мають проблеми поведінки.
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Анотація
Стаття присвячена проблемі упровадження цифрових технологій в освіті. Розглядаються цілі і завдання інформаційного забезпечення управлінської діяльності закладу вищої освіти. Надано характеристику технології блокчейн з позицій управлінських завдань. Розкриваються переваги блокчейн у порівнянні
з традиційними паперовими технологіями роботи з інформацією і документами.
Abstract
The article is devoted to the problem of implementation of digital technologies in education. The objectives
and tasks of management activities information support of higher education institution are discussed. Characteristics of blockchain technology from the standpoint of management tasks are given. The advantages of blockchain
in comparison with traditional paper-based information and document technologies are revealed.
Ключові слова: заклад вищої освіти, управлінська діяльність, управлінська інформація, цифрова економіка, цифрові технології, блокчейн, інформаційне забезпечення.
Keywords: higher education institution, management activities, management information, digital economy,
digital technology, blockchain, information support.
Постановка проблеми. Вітчизняні університети сьогодні, перебуваючи в умовах жорсткої конкуренції з світовими лідерами освіти, відкритої онлайн-освіти, яка бурхливо розвивається, мінливих
вимог ринку праці змушені самі трансформуватися
та міняти підходи до управління освітньою діяльністю. Змінюються форми і моделі навчання студентів, істотно трансформується роль викладача, змінюється система управління університетом. Виникає необхідність переналаштування всієї діяльності
університету на інший кінцевий результат. Щоб
утримати свої позиції на вітчизняному і світовому

ринках, університету (так само, як і бізнесу) необхідні комплексні рішення з управління навчальним
процесом на основі цифрових технологій.
Загальний контекст цифрової трансформації
ЗВО задає зовнішнє середовище, яке відчуває стрімкі перетворення у зв’язку зі зміною технологічного укладу, проникненням цифрових технологій
практично в усі економічні процеси і зміною традиційних ринків.
Нове покоління ЗВО характеризується зміною
їх місії та ключових процесів. Традиційна місія закладу освіти полягала в наданні освіти, ключовим
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процесом при цьому був процес трансляції знань і
норм культури.
Становлення ЗВО як важливого учасника цифрової економіки є комплексним завданням і
пов’язано з освоєнням нових стандартів управлінської, дослідницької та підприємницької діяльності.
Сфера освіти, як й деякі інші галузі (охорона
здоров’я, телекомунікації та ін.) схильна до істотних змін завдяки більш активному поширенню цифрових технологій. Саме сучасні цифрові технології дають нові інструменти для розвитку університетів та інших освітніх установ у всьому світі.
В управлінському середовищі ЗВО допоки що
переважають традиційні інформаційні технології,
які базуються на роботі з традиційними, паперовими документами. Тому зростаючі тенденції упровадження в сферу освіти сучасних інформаційних,
цифрових технологій, у т. ч. блокчейн-технології в
інформаційне забезпечення ЗВО обумовило актуальність статті.
Виклад основного матеріалу. У програмі Європейського Союзу «EU4Digital: Підтримка цифрової економіки і суспільства в регіоні Східного партнерства» наголошується на необхідності максимально
оперативного
створення
умов
для
впровадження цифрових технологій [1].
Перевагами цифрових технологій у вищій
освіті можна визначити наступні: відмова від паперових носіїв на користь електронних; скорочення
посередників і створення продуктів індивідуально
для кожного споживача; швидкий вихід освітніх
послуг і освітніх продуктів на світовий ринок і надання доступу до них усім бажаючим; освітній продукт може швидко реагувати на потреби споживача; зниження вартості онлайн-послуг та ін.
Сучасний ЗВО характеризується наявністю різноманітних інформаційних зв’язків як в адміністративному управлінні, так і в освітньому процесі та
наукових дослідженнях. Більш того, істотне переважання інформаційних процесів над матеріальними є характерною особливістю ЗВО, оскільки
значну частину предмета, засобів і кінцевих продуктів діяльності становить інформація.
Кількісний і якісний розвиток вищої школи
призводить до систематичного зростання обсягу і
складності інформаційних потоків, підвищує вимоги до оперативності та якості управління ЗВО і
освітнім процесом зокрема. Наслідком цього є зростання ролі ефективної організації інформаційного
забезпечення (ІЗ) управління ЗВО.
Сьогодні ЗВО являє собою складний соціально-економічний комплекс, який об’єднує в собі
інформаційні, людські, матеріальні та інші ресурси,
якими необхідно управляти. Однак часто виникає
проблема координації діяльності співробітників різних підрозділів, забезпечення їх необхідною інформацією і контролю виконавської дисципліни. Крім
того, керівництво ЗВО часто зазнає труднощів зі
своєчасним отриманням достовірних даних про хід
освітнього процесу, на основі яких виробляються
адекватні управлінські рішення і з урахуванням
яких здійснюється планування. В результаті цього
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ефективність управління знижується і виникає нагальна потреба впровадження засобів автоматизації, цифрових технологій, які дозволили б вирішити
всі перераховані вище проблеми.
Одним із дієвих засобів підвищення якості вищої освіти є впровадження сучасних технологій, інструментів та засобів ІЗ (електронний документообіг, надання освітніх послуг в електронному вигляді тощо) у діяльність ЗВО.
Дії з інформацією для реалізації завдань ІЗ
управлінської діяльності здійснюється на основі інформаційної системи організації шляхом використання недокументованої і документованої інформації за допомогою спеціальних технологій збору, передачі, зберігання, обробки та подання цієї
інформації.
Цілі і завдання ІЗ управлінської діяльності можна визначити наступним чином: задоволення інформаційних потреб управлінського апарату, надання інформації у вигляді документів; формування, розміщення, наповнення, підтримка,
актуалізація та використання інформаційних ресурсів організації; створення і розвиток систем обробки і передачі інформації; розвиток системи ІЗ [2, с.
12].
Для ефективного управління ЗВО необхідна
інформація щодо ключових питань:
– тактика і стратегія розвитку на даному етапі
і в довгостроковому періоді;
– основні події, що відбуваються на ринку, що
зачіпають питання діяльності вищого навчального
закладу;
– основні зміни і стан діяльності ЗВО на внутрішньому рівні;
– стан ЗВО на поточний момент і прогнозний
розвиток на період планування;
– першорядні питання і пропозиції зі стратегічного партнерства та проведення заходів.
Дані питання відображені в комплексі документів, які містять нормативну, поточну, оперативну,
постійну і прогнозну інформацію. Достовірність і
правдивість цієї інформації залежить від комплексного підходу до її формування в процесі діяльності
ЗВО і періодичності розгляду питань.
Останнім часом у ЗВО використовують автоматизовані системи побудови та керування діловими процесами. З їх допомогою організована система електронного документообігу, а також система контролю виконання завдань і навантаження
співробітників. Вони мають на меті зведення до мінімуму переміщення паперових носіїв. Однак повна відмова від паперових документів неможлива з
певних причин, головними з яких є причини юридичного характеру.
У сфері освіти потрібні якісні зміни і вирішення низки проблем, які стосуються ІЗ управління
ЗВО, тому інструментом їх розв’язання може стати
саме технологія блокчейн у таких питаннях:
– зберігання паперових версій документів в архівах закладів освіти, що супроводжується ризиком
їх підробки і втрати: паперовий носій може згоріти,
загубитися, в нього можуть внести зміни або просто
зіпсувати;
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– ведення історії успішності учнів на паперових носіях дає можливість не тільки внести зміни в
документ, але і створює додаткову бюрократичну
навантаження на викладацький склад і за рахунок
цього знижує якість навчання;
– розрізненість даних про успішність: вони можуть перебувати в різних навчальних закладах,
мати різний формат запису, все це робить їх використання менш ефективним;
– відсутність єдиного ресурсу, де можна було
б знайти потрібний навчальний курс в будь-якій точці світу;
– відсутність довіри у роботодавців до наданих
академічних даних, оскільки підтвердити кваліфікацію часом дуже складно, роботодавцям доводиться придумувати різні тестові завдання при прийомі на роботу, що значно знижує цінність освіти;
– складність пошуку фахівців, що володіють
специфічними навичками: немає єдиного алгоритму, тому рекрутерам дуже складно навіть просто
звузити коло пошуку.
Головною особливістю блокчейна є неможливість втрати, псування або підробки документа про
освіту, оскільки один раз створений блок вже не
може бути змінений, його неможливо видалити з
мережі. Таким чином гарантується достовірність і
цілісність даних, а історія навчання може стати абсолютно прозорою.
В управлінському плані значення блокчейна
визначається тим, що він дозволяє забезпечити абсолютну достовірність в будь-яких відносинах і видах людської діяльності. З позицій ІЗ основною характеристикою блокчейна вважається доступність і
незмінність інформації. Саме ці характеристики дозволяють упровадити дану технологію в галузь
освіти, при цьому вона, наприклад, зможе підтверджувати кваліфікацію випускників ЗВО, дозволить
створити єдине інформаційне портфоліо випускника.
Суть блокчейна полягає не в тому, що він дозволяє надійно зберегти документ, а в тому, що він
перш за всього є темпорально-подієвою базою даних фактів, які є невід’ємною частиною прав і обов'язків в реальному світі, а це значить, що зберігати
в ньому потрібно відомості про події, а не самі документи.
Глобальні вкладення, пов’язані з блокчейн-технологіями, у 2021 р. можуть досягти 9,7 млрд доларів США. Розмір ринку розраховується на основі
прогнозованих доходів від впровадження рішень
блокчейн, а також надання послуг і сервісів на його
основі. При цьому передбачається, що середньорічний темп зростання (CAGR) в період до 2022 року
складе від 79,6% до 81,2%, проте ряд регіонів буде
нарощувати темпи зростання в області блокчейніндустрії випереджаючим чином: Японія ‒ 127,3%,
Латинська Америка ‒ 152,5% [3].
Найбільш важливою властивістю такої системи управління є емерджентність, тобто ефект виникнення в цілій системі нових якостей і властивостей, які не притаманні жодному з структурно-функціональних елементів, в неї входять. Крім того,
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вона має властивості потенційної ефективності і необхідної різноманітності, тобто складність структури системи пов’язана зі складністю її поведінки і
повинна бути не менше складності розв’язуваної
задачі.
Проблеми організації ефективного мережевого
управління вирішують сучасні підходи, а саме, технологія блокчейна. Фахівці відзначають можливість використання технології блокчейн в освіті при
переході до цифрової економіки, а також особливість технології блокчейн – розподілений характер
баз даних блокчейна, що забезпечує безпеку і конфіденційність даних [4, 5].
Основне завдання технології блокчейн ‒ довірча передача власності на цифрові активи в недовірчій мережі без посередників.
Ключовим поняттям блокчейна є транзакція ‒
єдиний спосіб змінити стан даних. Блок ‒ структура
даних, що дозволяє зберігати список транзакцій.
Вузли блокчейн-мережі створюють транзакції, обмінюються ними і змінюють стан блокчейн. Найчастіше копії ланцюжків блоків зберігаються і обробляються незалежно один від одного на різних
комп’ютерах. Фактично, блокчейн є логіку зберігання даних, що не залежить від будь-якого центру
‒ окремого сервера або групи серверів.
Блокчейн ‒ розподілена база даних, у якій зберігається інформація про кожну транзакцію, зроблену в системі. Дані зберігаються у вигляді ланцюжка блоків (звідси і назва ‒ blockchain) з записами
про транзакції, які неможливо підробити, так як кожен новий запис здійснює підтвердження вже існуючих ланцюжків. Суть технології у тому, що блокчейн використовує базу даних, розподілену фізично та логічно на тисячах або ж навіть мільйонах
комп’ютерів у всьому світі. Можливість виведення
з ладу такої системи неймовірно мала. Поки існує
хоча б один вузол мережі, блокчейн може працювати.
При цьому використання технології блокчейн
в практиці управління ЗВО залишаються не достатньо дослідженим. Технологія блокчейн являє собою систему підтримки прийняття рішень на основі
комплексного вирішення проблем збору, зберігання, пошуку та аналізу інформації про діяльність
підрозділів ЗВО і учасників його інфраструктури.
Для ЗВО це означає, в першу чергу створення інформаційно-аналітичного комплексу для забезпечення обробки, аналізу і представлення даних про
хід виконання інноваційних проєктів, що реалізуються в рамках науково-інноваційної діяльності
університету та його партнерів. Основу інформації,
що зберігається і обробляється в програмному комплексі, складають параметри програми стратегічного розвитку ЗВО, а також показники науковоінноваційної діяльності підрозділів ЗВО і учасників
його інноваційної інфраструктури.
Спочатку технологія блокчейн застосовувалася для криптовалют, а з часом можливості технології стали використовуватися у різних галузях, у т.
ч. в системі освіти. За відправну точку використання блокчейн в системі управління освітою став
2017 рік, коли університет Нікосії першим почав
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офіційно використовувати блокчейн як для керування документами, так і для оплати навчання (криптовалютою біткоін).
Трансформаційний потенціал блокчейна в
освіті досить багатогранний. Так, сучасні освітні
системи генерують величезну кількість найрізноманітніших даних (від навчальних завдань, контрольних тестів і оцінок за поточну успішність, до дипломів і сертифікатів). Зберігання цих даних у відкритій розподіленій системі блокчейна дозволяє,
серед іншого, створити достовірну систему динамічного пошуку кадрів компаніями на основі модульних наборів умінь фахівця для конкретних підприємств і спеціальностей [6].
До сегментів технології блокчейн в ЗВО відносяться зовнішній та внутрішній сегменти.
Зовнішній сегмент, розрахований на взаємодію з партнерами, стейкхолдерами, постачальниками, замовниками, клієнтами, широким спектром
зацікавлених учасників господарських зв’язків
ЗВО.
Внутрішній сегмент, орієнтований на взаємодію підрозділів ЗВО, що дозволяє вести аналітичні
огляди та прогнози.
Для організації ІЗ ЗВО призначення технології
блокчейн полягає в наступному:
– взаємодія з суб’єктами інноваційної інфраструктури ЗВО (використовуються відомості про
юридичних та фізичних осіб, їх ресурси, досвід і результативність виконуваних робіт, кваліфікацію,
технології, активи і т. п.);
– зберігання та систематизація відомостей про
науково-дослідні, технічні та інноваційні розробки,
а також допомога у вирішенні завдання моніторингу інноваційного простору;
– забезпечення підтримки прийняття рішень
при виборі критеріїв для аналізу інноваційної діяльності;
– виявлення факторів стримування інноваційного розвитку (на основі аналізу існуючих матеріальних ресурсів, людських ресурсів, рівня фінансування, наукового доробку, наявних об’єктів інтелектуальної власності та їх вартості).
Функції технології блокчейн, які повинні бути
реалізовані для організації ІЗ ЗВО можна схарактеризувати наступним чином:
– накопичення, статистична обробка та подання фінансово-економічної інформації в табличній і графічній формах;
– аналіз і прогноз впливу факторів на розвиток інноваційних проєктів в ЗВО;
– виконання різноманітних сценарних і цільових розрахунків динаміки окремих напрямів
інноваційної діяльності.
Для реалізації функцій технологія блокчейн
містить методи розрахунку показників, алгоритми
перетворення зовнішніх даних до формату сховища
даних системи і навпаки, бібліотеку науково-технічної інформації.
Види аналізу даних, які реалізують алгоритми:
факторний (структурний) аналіз (аналіз структури
для виявлення найважливіших складових в сюжеті
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розрізі), аналіз динаміки (виявлення тенденцій, сезонних коливань), аналіз залежностей (порівняння
обсягів в часі), зіставлення (порівняльний аналіз)
(порівняння результатів у часі, або за заданий період, або для заданої групи показників), статистичний аналіз (дисперсія, середнє відхилення).
Програмна реалізація для організації управління ІЗ ЗВО на основі технології блокчейн формулює такі вимоги до розробки: кожен авторизований
користувач системи повинен мати доступ до документів; унеможливлюється несанкціонований доступ до документів; неможливість внесення змін, підробки або видалення документів з реєстру; кожен
документ повинен мати автора і має бути засвідчений його підписанням.
Створення такої платформи створить можливість по-новому підійти до реалізації багатьох бізнес-процесів в управлінні ЗВО, які в даний час виконуються неефективно або формально. Можливе
створення принципово нового підходу до формування та ведення портфоліо студента, в якому будуть автоматично фіксуватися будь-які факти і результати навчання, зокрема які дисципліни були вивчені і в якому обсязі; досягнуті результати; які
компетенції і в якій мірі сформовані; у кого з викладачів відбувалося навчання; освоєння додаткових
освітніх програм та ін.
Перевагами для організації управління ЗВО такого рішення є доступність ‒ кожен з учасників
процесу обміну інформацією може в будь-який момент часу простежити змінність даних, скорочення
сумарних тимчасових витрат на ведення документообігу за рахунок автоматизації процесів та часткової ліквідації бюрократичних зловживань, високої швидкості обробки даних за рахунок загальної
обчислювальної потужності розподіленої системи.
Тому можливі сценарії використання технології блокчейн в сфері освіти для вирішення ряду проблем. Можна запропонувати реалізацію двох взаємопов’язаних завдань: застосування технології блокчейн для автоматизації або підвищення
ефективності функціонування тих чи інших складових освітнього процесу та введення в освітній процес навчальних дисциплін, присвячених технології
блокчейн. Найважливішим фактором просування
технології блокчейн в сфері освіти є прийняття державної програми формування цифрового суспільства.
Впровадження блокчейн-технологій в ЗВО дозволить:
‒ перевести весь документообіг ЗВО на блокчейн, що збільшить швидкість обробки матеріалу,
забезпечить прозорість і неможливість втрати, псування або підробки документа, оскільки створений
одного разу блок вже не може бути змінений, його
неможливо видалити з мережі;
‒ забезпечити прозорість фінансових потоків
ЗВО, розподіл фінансів по різних структурних підрозділах;
‒ мати єдиний ресурс, де можна було б знайти
навчальний курс в будь-якій точці світу;
‒ зберігати кожному учаснику копію всієї бази
даних, використовуючи єдиний протокол;
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‒ спростити процес трансферу оцінок при переході до іншого ЗВО;
‒ вносити атестати, нагороди студентів в блокчейн;
‒ видавати «верифіковані» цифрові дипломи з
використанням технології блокчейна, захищені від
підробок;
‒ потенційному роботодавцю отримати доступ
до даних студента та отримати підтвердження того,
де студент навчався і якими компетенціями він володіє;
‒ забезпечити пошук фахівців роботодавцем,
що володіють специфічними навичками;
‒ мати базу даних про працевлаштування випускників та переході їх на іншу роботу, що допоможе ЗВО оцінювати ефективність їх роботи за своїми програмами;
‒ знизити навантаження на викладача з ведення історії успішності студентів;
‒ підтверджувати і зберігати право авторства
професорсько-викладацькому складу;
‒ вирішити проблеми стратифікації наукових
публікацій з імпакт-фактором конкретного видання, індексом цитування, проблему фіксування
інформації про ліцензування та патентування того
чи іншого об'єкта інтелектуальної власності;
‒ перейти до епохи цифрових контрактів і безпаперових операцій, що значно знизить вартість обслуговування [7].
Впровадження блокчейн-технології в систему
ІЗ ЗВО може супроводжуватися певними ризиками,
серед яких висока трудомісткість і вартість розробки та впровадження розглянутого рішення, необхідність перепідготовки персоналу в сфері застосування блокчейн-технологій, необхідність розробки
і впровадження суміжних систем для потенційних
роботодавців [8, 9].
Висновки. Оновлення управління системою
освіти в сучасних умовах пов’язано, перш за все, з
формуванням системи інформаційного забезпечення, орієнтованої на упровадження цифрових технологій.
В умовах розвитку цифрової економіки ЗВО
повинен прийняти модель управління, орієнтовану,
в першу чергу, на споживача, зрозуміти і адаптувати до специфіки вищої школи сучасні корпоративні інструменти і методи управління, у т. ч. формування системи управління на прикладі мережевої
інфраструктури, яка може бути організована на основі технології блокчейн.
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Блокчейн-технології вписуються в компоненти інноваційного розвитку в освіті, а також мають
характеристики інноваційних освітніх моделей.
Використання технології блокчейн у сфері
освіти виключає підробку документів. Спрощується процес переміщення студентів з одного навчального закладу в інший, зникає необхідність в наданні на паперовому носії документа про здобуту
освіту, а в подальшому – і в наданні таких документів роботодавцю.
На науково-методичному рівні допоки що існує дефіциті теоретичних описів сценаріїв застосування технології блокчейн в освіті і науці. Дана
проблема пов’язана з тим, що технологія є ще новою, недостатньо вивченою і протестованою в сучасних реаліях і, як наслідок, знаходиться в стані
невизначеності.
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Анотація
Стаття присвячена аналізу специфіки комунікативних практик в соцмережах, обумовлених загальним
характером кіберкультури. В цьому сенсі розгалуження та довільне конструювання мереж породжує щось
на зразок неповторного «мережевого контексту», що дозволяє кожному учаснику, який прийняв загальні
правила «гри», перейти кордони колись стійких та непорушних соціальних зв'язків та відносин. Автор
відстоює позицію що кіберкультура функціонує як ризома, як гіпертекст. Це обумовлено, перш за все тим,
що розвиток соціальних структур у Мережі включає у себе можливість перебудови ієрархії комунікації в
залежності від наростаючого інтересу користувача. Така багатошаровість робить кіберкультуру унікальною, а комунікаційні процеси в ній специфічними. Також в статті аналізуються такі безперечні особливості
кіберкультури як її ігровий, карнавальний характер, відсутність статусної вертикалі, що робить мережеві
комунікації полідискурсивними, фрагментарними, симулятивними, детермінуючими такі явища і феномени як множинна віртуальна ідентичність, діффузність і гіпертекстуальність.
Abstract
The article is devoted to the analysis of the specificity of communicative practices in social networks, due to
the general nature of cyberculture. In this sense, the branching and arbitrary construction of networks creates
something like a unique "network context", which allows each participant who has adopted the general rules of
the "game" to cross the boundaries of once stable and inviolable social ties and relationships. The author defends
the position that cyberculture functions as a rhizome, as a hypertext. This is primarily due to the fact that the
development of social structures on the Web includes the possibility to restructure the hierarchy of communication
depending on the growing interest of the user. Such multi-layeredness makes cyberculture unique, and communication processes in it specific. The article also analyzes such indisputable features of cyberculture as its playful,
carnival character, the absence of a status vertical, which makes network communications polydiscursive, fragmentary, simulative, determining such facts and phenomena as multiple virtual identity, diffusion and hypertextuality.
Ключові слова: кіберкультура, соцмережі, комунікативні практики, гіпертекст, ризома.
Keywords: cyberculture, social networks, communicative practices, hypertext, rhizome.
В Інтернеті необхідні для комунікації умови
можуть відтворюватися незалежно від будь-якого
ієрархічного «верху». Це обумовлено, перш за все
тим, що розвиток соціальних структур у Мережі
включає у себе можливість перебудови ієрархії комунікації в залежності від наростаючого інтересу
користувача. Ця зацікавленість розростається у такому непрогнозованому медіа просторі, який постійно розширюється. Можливості оперування інформацією у такій системі не тільки позбавлені цензури, але вони практично нічим не обмежені, крім
як можливостями розпорядження власною свободою самих користувачів. У цій же низці - нові
умови накопичення і оцінки інформації; можливість розводити процеси повідомлення і сприй-

няття; стирання практично всіх просторових, статусних і майнових обмежень всередині комунікації
тощо.
Володіння інформацією, в кінцевому підсумку
- знання, а не власність, стає визначальним фактором соціальної диференціації. Поділ на «заможних» та «незаможних» набуває принципово новий
характер: привілейований шар, тоді як неінформовані - це «нові бідні». Осередок соціальних конфліктів переміщується з економічної сфери у сферу культури. Результатом боротьби та вирішення конфліктів є розвиток нових та занепад старих
соціальних інститутів. Інфраструктурою інформаційного суспільства стає «інтелектуальна» техніка.
Вона поступово займає місце колишньої техніки -
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«механічної» Соціальна організація та інформаційні технології утворюють «симбіоз». Суспільство
вступає у «технотронну еру»
Оскільки актори як члени певного співтовариства або групи не взаємодіють безпосереднім чином, порядок соціальних відносин між ними повинен опосередковувати якимось іншим механізмом.
Згідно з П. Блау, сполучними механізмами в складних соціальних структурах виступають норми і цінності Завдяки їм можливий непрямий соціальний
обмін, і вони управляють процесами соціальної інтеграції та диференціації в складних соціальних
структурах, а також розвитком в них соціальної організації і реорганізації [1].
Так, у соціальній мережі кожен користувач викладає інформацію, наповнену особистими смислами, відповідно, його можливості бути оціненим
ростуть, якщо він сам активно вступає в комунікацію та пропонує своє оцінювання іншим учасникам. На разі, коли ця комунікація побудована навколо смислів, що визначають співтовариство, на
майданчику, де вона відбувається, у користувача
з'являються додаткові можливості бути почутим.
Навіть скоріше бути побаченим, так як мережеві
мультимедіа використовують візуальність для передачі інформації, яка замінює інші канали чуттєвого сприйняття суб'єкта, такі як дотик, привабливість та смак.
Притому, подібне сприйняття поширюється
далеко за рамки мережевої реальності. М. Маклюєн
позначав таке спотворення сприймання як неминучий процес соціальних трансформацій: «співвідношення відчуттів змінюється тоді, коли одне з них або тілесна або розумова функція - втілюється в
конкретну технологічну форму» [2].
Отже індивіди, що здійснюють в комп'ютерних мережах пошук, переробку і розповсюдження
інформації і володіють при цьому незліченною кількістю індивідуальних властивостей. Врахувати ці
властивості практично неможливо. От чому кажучи
про користувачів як учасниках віртуальних мережних співтовариств, мають на увазі не персоніфіковані характеристики, а соціальні типи осіб що одна
видається вже іншою тему, потребуючої окремого
розгляду. Таким чином більшість дослідників відмічають що віртуальний модус мереж дозволяє користувачам простору потоків знайти такий тип свободи комунікативної дії, якого не було ні в одному
з колишніх історичних типів комунікації.
В цьому сенсі розгалуження та довільне конструювання мереж породжує щось на зразок неповторного «мережевого контексту», що дозволяє кожному учаснику, який прийняв загальні правила
«гри», перейти кордони колись стійких та непорушних соціальних зв'язків та відносин. Із чого виходить, що соціальна мережа - це не тільки програмний сервіс або майданчик для групових комунікацій, вона представляє собою єдність користувачів,
конструктів знання та програмного забезпечення,
що поєднує їх, є носієм і відбитком певної специфічної кіберкультури. Які ж властивості цієї субкультури ? Розберемось детальніше.
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Так Ж. Бодрійяр, описуючи «людську масу» в
соціальних мережах, констатував: «Ця дифузна, децентрірованного, броунівського, що складається з
молекулярних утворень реальність [маса] непідвладна ніякому аналізу: поняття об'єкта до неї не відносно також як воно не відносно і до кордонного
рівня матерії, «аналізованого» в мікрофізиці» [3]. В
цьому сенсі Заміна реальних імен псевдонімами
(нікнейм) в Інтернет-комунікаціях переслідує мету
ідентифікації та самопрезентації.
Мотиваційну ж основу створення віртуальних
особистостей в значному числі випадків становить
потреба в поліпшенні своєї Я-концепції шляхом наближення свого соціального Я до ідеального Я. Серед параметрів, що використовуються при створенні віртуальних особистостей, найбільш важливими є вік, поведінкові характеристики, фізичні
характеристики. Створення віртуальної особистості не завжди поєднується з використанням псевдонімів. Соціальні причини діяльності по створенню віртуальних особистостей пов'язані з віртуальною природою Інтернет-простору, у зв'язку з чим
реконструкція власної соціальної ідентичності для
значної частини користувачів являє собою більш
складне завдання, ніж створення нової ідентичності
у вигляді віртуальної особистості.
Прологом до розгляду наступного аспекту мережевої комунікації може слугувати твердження
що, спілкування в Інтернеті насамперед перетворюється на обмін текстами, оскільки віртуальний простір, як зазначає М. Епштейн, «це простір, суцільно
запечатаний текстом, сам складається з тексту. І в
міру того як різноманітні тіла і феномени навколишнього світу переміщуються в електронне середовище, вони перетворюються в текст, в сліди на екрані» [4]. Єдине, що бачать співрозмовники при спілкуванні в Інтернеті - це нік людини і його тексти,
тобто фрази, що відправляються їм на мережевий
простір, які стають в силу цього найважливішими
елементами віртуального спілкування. Тексти ж є
частиною культури, а згідно з положенням Ж. Дерріда вся людська культура розглядається як єдиний
текст, який включений у буття, іншими словами,
«світ є текст» [5].
У віртуальному дискурсі це положення сприймається буквально, оскільки весь віртуальний світ,
тобто мережева реальність, являє собою величезний текст, сплетений з неозорої безлічі складових,
його тематично різнорідних текстових, а також аудіо- та візуальних елементів, об'єднаних у єдине
ціле за допомогою гіпертекстових посилань.
В цьому сенсі новий тип матеріального носія електронні мережі – «призводить до створення нового специфічного типу дискурсу, змінюючи при
цьому і модель побудови тексту, який може збиратися читачем з різного числа самостійних дискретних одиниць як своєрідний постмодерністський колаж» [6]. Причому, використовуючи навіть однакову кількість одних і тих само композиційних
одиниць, різні читачі можуть скласти несхожі один
на одного тексти. Відсутність авторського диктату
дозволяє читачеві кожен раз вільно вибирати поря-
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док проходження складових тексту одиниць, перетворюючи його при цьому з пасивного одержувача
інформації у співавтора створюваного дискурсу. У
цьому специфіка і унікальність нової субкультури
– кіберультури. І хоча в цілому основні закономірності виникнення і розвитку кіберкультури співпадають із загальними закономірностями виникнення
і розвитку окремих субкультур важливою специфікою кіберкультури є її гіпертекстовість.
Звернемось в цьому контексті до поняття гіпертекст. Як стверджує вітчизняна дослідниця С. Заборовська :«головна особливість, яка відрізняє гіпертекст від звичайного письмового тексту, полягає у
його структурі, яка передбачає обов'язкову наявність двох структурних компонентів. Для того щоб
інформаційна система вважалася гіпертекстової,
вона перш за все повинен мати певну базу даних
(яка може називатися по-різному: гіпертекст, гіпербаза даних, гіпертекстова база даних, гіперпростір),
що складається з двох основних об'єктів: а) окремих інформаційних одиниць (ІО), або вузлів, модулів, файлів; б) дуг, або лінків, гіпертекстових посилань. Вузол як основна структурна складова містить інформацію, потенційно цікаву для читача, і
може бути представлений у вигляді цілої книги, документа або його розділу, абзацу, малюнка або фрагмента малюнка, анімації. При цьому специфіка
сприйняття частин електронного гіпертексту - читання з екрану комп'ютера - диктує певні умови побудови окремих інформаційних одиниць [7].
В. Емелін для розкриття сутності устрою і функціонування Всесвітньої павутини, а також для філософського аналізу Мережі використовує поняття
«ризома» [7]. На наш погляд, багато принципів, що
лежать в основі ризоми, ясно простежуються і в
структурі Мережі. Наприклад, відсутність вихідного пункту розвитку, децентрованість і антиіерархічність - кожна точка ризоми може бути з'єднана з
будь-якою іншою і ніяка точка не має переваги перед будь-якою іншою. Гіпертекстова структура - відкрита структура, яка може вільно змінюватися і
доповнюватися новими інформаційними одиницями (про це ми вже говорили вище). Гіпертекст не
має вихідного пункту розвитку, будь-яка його інформаційна одиниця при наявності певних асоціативних зв'язків може бути з'єднана з будь-якою іншою.
Недоступна на даний момент одиниця інформації
може «виявитися» там же або за новою URLадресою через деякий час. В іншому випадку з'являються нові гіперпосилання, які іншим шляхом,
але все ж таки приводять користувача до потрібного вузла або шуканої інформації. Ці характеристики гіпертексту відповідають наступним принципам, іманентними ризомі: принципом «темпоральної мінливості», а також «незначущого розриву»,
згідно з яким кореневище, розірване в будь-якому
місці, відновлює свій ріст або в старому напрямку,
або вибирає собі нове.
Принцип «множинності», який надає вагоме
значення не крапкам, а лініям, що їх з'єднують, проявляється в гіпертекстовій системі в реальному
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стрибку, фактичному з'єднанні. Ризоматичний спосіб з'єднання, в цьому сенсі проявляється однаково
на рівні виробництва, сприйняття і комунікації.
Таким чином світ і суспільство, текст, автор та
читач, утворюють разом ризому і відкривають таким чином новий простір. Крім того, особливо важливим для нас є те, що гіпертекст являє собою
саме той структурний компонент, який створює
змістовну (змістову, тематичну і - ширше - авторську), поєднуючи за допомогою лінків в єдине ціле
не тільки окремі топіки різних дискурсів, але і дискурси різних авторів, що призводить до створення
кожним користувачем свого власного, відмінного
від інших, дискурсу, який органічно вписується в
віртуальний комунікативний простір.
Дифузна гіпертекстова природа віртуальних
комунікацій частково визначається складовими
його дискурсами різних форм мережевого спілкування, таких як електронна пошта, чат, конференція, форум, домашня сторінка, ICQ, віртуальний
щоденник. Про що ми вже згадували попередньо.
Ще однією особливістю кіберкультури є ігровий характер комунікаційного сектору. Так серед
робіт, присвячених вивченню окремих видів інтернет-спілкування, найбільш численними є дослідження особливостей чат-комунікації, в яких незмінно відзначається ігровий характер даної форми
віртуального спілкування .Так, В. Нестеров [8]
який, розмірковуючи про ігровий характер спілкування в чатах, все ж визначає його як «карнавальне», в інтерпретації карнавалу М .Бахтіним. Він
стверджує, що «чат - це не що інше, як карнавал.
Чат карнавальний за своєю суттю. Як і карнавал,
описаний М. Бахтіним, «чат - це заперечення реального життя, реальних статусів, загальноприйнятих
норм спілкування, та й в певній мірі просто реальних людей. Це гра умовностей і умовних персонажів ... Карнавал не знає поділу на виконавців та глядачів ...Карнавал не спостерігають, - в ньому живуть, і живуть усі ... в цьому відношенні карнавал
був ... як би реальною (але тимчасовою) формою
життя, що її розігрували, в якій жили насправді (на
строк карнавалу)» [9].
Таким чином, «ігроізації» (термін Л.Т. Ретюнских), як «процес проникнення ігрових елементів в
інші феномени буття» [10], є характерною реалією
віртуального суспільства. В простір гри включаються практично всі сфери Інтернету, в тому числі
і комунікативна. Разом з тим простір електронної
комунікації, в силу своєї технологічної специфіки,
надає сучасній людині найширші можливості для
задоволення внутрішньої потреби в грі.
Однак, на нашу думку, карнавальним, ігровим
стилем спілкування віртуальні комунікації не вичерпуються. В «карнавальному світі» живуть і діють
віртуальні образи, проте за кожним образом стоїть
реальна людина. Рано чи пізно, але кожен «віртуальщик» прагне пробитися до реальної людини, що
стоїть за його віртуальним персонажем, що зацікавив. Подібний стиль спілкування - «спілкування у
віртуалі зі скиненими масками» сучасний вітчизняний дослідник Коноплицькій С. називає «довірче»
[11].
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Анонімність мережевого спілкування, що нейтралізує соціальні статуси комунікантів, а також неофіційність обстановки скасовують і соціальну платформу, яка слугує основою для розвитку спілкування
в
реальності.
Характер
відносин
комунікантів в Мережі є в більшості випадків дружнім або нейтральним, оскільки завжди є технічна
можливість уникнути розмови з неприємним або
вороже налаштованим співрозмовником. Так, в кожному чаті є кнопка «Ігнор», натиснувши яку адресант може зробити невидимими для себе повідомлення небажаного адресата; в віртуальному щоденнику автор може «закрити» свій щоденник для
небажаних читачів, захистивши себе тим самим від
образ та небажаних коментарів, або просто накласти «заборону» на коментування всіх або окремих
своїх повідомлень.
Основна відмінна риса віртуального діалогу
від діалогу, що протікає в умовах реальної комунікації на думку С. Заборовської - це свобода вибору:
особистість сама вирішує, вступати в діалог чи піти
від розмови з неприємним або нецікавим співрозмовником, стати віртуальним наратором або залишитися пасивним читачем [6]. Відсутність одного з
комунікантів «тут і зараз» також не є перешкодою
для початку або продовження бесіди. Таким чином,
адресат і адресант у віртуальному діалозі не детерміновані один одним так жорстко, як при реальній
розмові та мають більшу свободу. Однак ця свобода
вибору жорстко обмежена рамками віртуального
простору, своєрідного віртуального задзеркалля, за
межами якого діють зовсім інші правила. Свобода
в рамках певних правил є однією з характерних ознак гри, «гра - експлікація діалогу», який в свою
чергу «неможливий без ігрової моделі свідомості і
поведінки; всі способи діалогічного поведінки і
стану без зусиль описуються в термінах поведінки
ігрового жанру» [12].
Тому взаємозв'язок гри і діалогу не тільки підсилюється в віртуальному просторі, а й набуває характеру принципової методологічної відмінності
мережевого спілкування від реального.
На думку вітчизняної дослідниці С. Заборовської спілкування в Інтернеті вірно трактувати як діалог, оскільки незалежно від форми спілкування (синхронне/асинхронне) в ньому завжди присутній яхто говорить і ти-хто слухає, а точніше, я-той, хто
пише і ти-той, хто читає. Саме тому ми осмислюємо
мережеве спілкування з теоретичних позицій діалогічного спілкування [6].
Дослідниця стверджує: відкритість віртуального простору призводить до зміни ти-хто читає,
який набуває характеру множинності, в спілкуванні
з яким я-хто пише поступає вибірково. У реальному
спілкуванні не часто виникає ситуація, коли можливо вибіркове спілкування з багатьма (і в основному!) абсолютно незнайомими людьми [6]. Специфіка мережевого середовища створює таку ситуацію не в модусі ірреальності або можливості, а в
модусі реального існування, але у віртуальному
просторі, яке об'єднує суб'єктивну потребу у приватному і відвертому самовираженні з ситуацією відкритості світу. Потенційно границі множинності
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ти-хто, читає розширені до нескінченності, що перетворює практично будь-яке спілкування у Мережі в явний або імпліцитний полілог.
Завдяки цьому в Мережі трансформуються і
змінюються практики комунікації, які в соцмережах «характеризуються фрагментарністю, знакозаміщенням (смайлики), полістилістичністю, симулятивністю, декларативністю, мають іміджевий або
технічний характер, орієнтовані на трансідентичність (глобоіндивідуалізація)…і часто є маркерами
соціально-психологічних змін особистості, меланж-ефекту реальних і віртуальних ролей та статусів, гібрідізації ідентичностей» [13].
Також комунікації, які відбуваються в Мережі,
володіють необхідною комплексністю - нескінченними варіантами можливостей своїх продовжень.
Однак інтернет як система, яка встановила закритість у стосунках із середовищем, за допомогою
своїх механізмів організує редукцію, зводячи комплексність до можливостей, що забезпечує її функціонування [14].
Зокрема, в якості такого механізму виступає
подвійна контингенція, яка, з одного боку, демонструє «залежність від» (contingenton), тобто виробляє орієнтацію комунікацій на загальний для них
комунікативний код, з іншого - зберігає можливість
становлення іншого, будучи сігніфікатором заперечення неможливості і зумовленою необхідності. У
свою чергу, користувач вибирає, з одного боку, ту
операцію (комунікацію), яка примикає до операцій
(комунікацій),що минули, з іншого - він відкриває
в собі і через себе в мережі інтернет - нові віртуальні простори, світи.
Говорячи ж про останні і підсумовуючи наш
аналіз треба зазначити що кіберкультура функціонує як ризома, як гіпертекст. Така багатошаровість
робить кіберкультуру унікальною, а комунікаційні
процеси в ній специфічними. Також безперечними
особливостями кіберкультури є, її ігровий, карнавальний характер, відсутність статусної вертикалі, а
мережеві комунікації є полідискурсивними, мають
дифузну діалогову, гіпертекстуальну природу.
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Введение
В связи с распространенностью такого явления
как международный терроризм современный подход большинства государств мира к обеспечению
национальной безопасности включает необходимость формирования государственной политики
противодействия террористической угрозе, основными направлениями которой является создание и
совершенствование политических, правовых и
идеологических основ контртеррористической деятельности. В связи с этим научный интерес и практическую пользу для Украины вызывает зарубежный опыт борьбы с терроризмом. На территории
нашего государства ведут террористическую деятельность как внутренние террористические организации, вдохновляемые и поддерживаемые иностранным государством, так и местные организации с антиправительственными, сепаратистскими и
другими взглядами. Учитывая последнее, актуализируется необходимость изучения опыта государственной политики противодействия различным
формам терроризма ключевого стратегического
партнера Украины – Европейского Союза, в политике безопасности которого органично переплетаются оба уровня политического аспекта борьбы с

терроризмом и экстремизмом: внутренние и внешние.
Соответственно целью статьи станет изучение
опыта реализации политики противодействия терроризму на уровне Европейского Союза, имеющий
практическую ценность для усовершенствования
государственной политики Украины в этой сфере.
Результаты исследования
Вопросы политики противодействия терроризму являются одними из основных направлений
политики безопасности Евросоюза. Одним из первых политических документов нынешнего века
стал "План действий", принятый на внеочередном
заседании Совета Европы 21 сентября 2001 года
[13], ставшей реакцией на совершенные в США
теракты 11 сентября. Однако наиболее интенсивным этапом в развитии общеевропейской политики
противодействия терроризму стал период после
терактов в Мадриде, а затем в Лондоне в 2005 году.
Этот год ознаменовался принятием главного политического документа в сфере противодействия терроризму, который и поныне определяет базовые
стандарты и стратегические направления антитеррористической политики на уровне ЕС и государств-членов. Речь идет об Европейской контртеррористической стратегии [25], которая в общих
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чертах направлена на усиление кооперации между
европейскими странами в различных сферах с целью противодействия терроризму. В рамках стратегии эта общеевропейская политика сосредотачивается на четырех направлениях: предотвращение
(Prevention), защита (Protection), преследования
(Pursuit) и ответ (Response).
Здесь стоит отметить, что все ниже описанные
ключевые мероприятия общеевропейской политики противодействия терроризму, имеющие место
после принятия данного стратегического документа, для удобства и наглядности мы разделяем
эти вышеуказанные направления.
В рамках направления "Предотвращение" ключевым приоритетом для ЕС, особенно в последние
шесть лет, стало устранение причин радикализации
и вербовки террористов в пределах территории
стран-членов, вызванных усилением европейской
направленности деятельности радикально-исламских террористических организаций, связанных
прежде всего с ближневосточными и североафриканскими филиалами Аль-Каиды, а в последние
годы Исламского государства (ИД).
С этой целью в 2008 году Совет ЕС принял
Стратегию Европейского Союза по борьбе с радикализацией и вербовкой террористов. В июне 2014
года она была пересмотрена и дополнена серией
выводов Совета по реагированию на террористические нападения на территории ЕС [23]. Как следствие, Стратегия в новой редакции принималась с
учетом новейших тенденций развития терроризма,
таких как террористы-одиночки, приезд иностранных боевиков и использования социальных сетей
террористами.
Примерами текущей работы в сфере противодействия насильственной радикализации в рамках
"Европейской контртеррористической стратегии" в
последние несколько лет стали:
- создание Сети осведомленности о радикализации (Radicalisation Awareness Network, RAN), основной целью которой является работа с уязвимыми к радикализации гражданами или группами
людей;
- рекомендации Европейской Комиссии о
борьбе с незаконным контентом в Интернете [22] с
особым фокусом на террористический контент;
- создание в июле 2015 года специального подразделения Европола по борьбе с пропагандой терроризма в Интернете – Интернет-справочного подразделения ЕС (The EU internet referral unit, EU IRU)
[20].
Важным направлением европейской политики
противодействия терроризму в рамках стратегии
"Предупреждение" следует считать также предотвращения распространения новых форм терроризма на территории ЕС. В частности, основным
инструментом в этом направлений стала криминализация согласно директиве Совета ЕС о борьбе с
терроризмом от 23 февраля 2017 [18] таких действий как подготовка или осуществление путешествий в террористических целях, организация или
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содействие таким поездкам, а также предоставление или сбор средств, связанных с террористическими группами или деятельностью.
Защита граждан и инфраструктуры, а также
снижение уязвимости к атакам террористов является приоритетом контртеррористической стратегии ЕС в рамках направления "Защита".
Как отмечают ряд исследователей, усиление
масштаба нелегальной миграции в Европу в 2015
году фактически показало слабость европейских
институтов, ответственных за охрану внешних границ и предоставления убежища беженцам, в частности, Агентства по охране внешних границ Евросоюза (FRONTEX) и Бюро по вопросам предоставления убежища (European Asylum Support Office,
EASO) [1, с. 22]. Также причинами слабоконтролированного наплыва беженцев, а с ним и опытных
членов террористических организаций, специалисты называют просчеты европейской политики
контроля на границах.
Учитывая это, Еврокомиссия обнародовала в
ноябре 2015 года обновленную Европейскую политику соседства (ЕПС) [4], в которой были пересмотрены подходы в отношениях с восточными, включая Украину, и южными соседями ЕС. В основу новой ЕПС легли задачи стабилизации региона, в том
числе, в сфере безопасности, что предполагает противодействие нелегальной миграции с Ближнего
Востока и Африки.
Также осенью 2016 года на основе агентства
Frontex была создана новая пограничная служба –
Европейская служба пограничной и береговой
охраны (European Border and Coast Guard) [19] с
расширенными полномочиями, предоставляющая
дополнительную техническую поддержку странам
ЕС, сталкивающимися с сильным миграционным
давлением, путем координации по размещению дополнительного технического оборудования (например, самолетов и катеров) и специально обученного
пограничного персонала стран-членов.
Кроме того, с ноября 2018 года были внесены
изменения в правилах функционирования Шенгенской
информационной
системы
(Schengen
Information System, SIS) – единой европейской база
данных, которой пользуются европейские государства, входящие в Шенгенскую зону. В целях хранения и обмена информацией о лицах и предметах,
пересекающих границы Зоны, Frontex и Европол
получили доступ к ее системе уведомлений. Сама
же SIS была существенно усовершенствована, в
том числе, в сфере противодействия нелегальной
миграции. В частности, оповещение по запретам на
въезд для граждан третьих стран стало обязательным в SIS [24].
Террористические акты последних лет, в частности нападения в Барселоне, Берлине, Брюсселе,
Лондоне, Манчестере, Ницце и Стокгольме продемонстрировали серьезную уязвимость для террористических атак общественных мест. Это касается
пешеходных зон, туристических объектов, транспортных узлов, торговых центров, мест отправления культа, уличных рынков, концертных залов и
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городских площадей. Поэтому с целью активизации поддержки усилий стран ЕС по защите и снижению уязвимости общественных мест в октябре
2017 г. Еврокомиссией было обнародован соответствующий документ, соответствующий "защитному" направлению европейской политики противодействия терроризму, под названием "План действий по защите общественных мест" [10]. В
рамках данного плана в ЕС активизировались усилия по укреплению сотрудничества и координации
между государствами-членами на политическом
уровне, расширению сотрудничества между специализированными подразделениями полиции, усилению защиты людных мест, спортивных и культурных мероприятий, физической защиты зданий, а
также повышению безопасности в аэропортах.
В этом же контексте следует рассматривать и
меры по улучшению контроля за оборотом огнестрельного оружия. В апреле 2017 года Совет ЕС
принял директиву о контроле за приобретением и
владением оружием [16]. Директива направлена на
улучшение существующего законодательства после очередной волны террористических актов в Европе. Данный документ фокусируется на мероприятиях по улучшению отслеживания огнестрельного
оружия и предотвращения обновления или преобразования огнестрельного оружия. Введены также
более строгие правила приобретения и хранения
наиболее опасных видов огнестрельного оружия.
Среди наиболее значимых аспектов антитеррористической политики ЕС в рамках направления
"защита", стоит также безопасность транспортных
средств и инфраструктурных объектов. С 2006 года
Еврокомиссией была принята Программа защиты
жизненно важной инфраструктуры (European
Critical Infrastructure Protection, EPCIP) [11], которая включала в себя разработку, в том числе, Информационной сети предупреждения о критической инфраструктуре (CIWIN). С 2008 года основной упор был поставлен на политике безопасности
в энергетической и транспортной отраслях и секторе информационно-коммуникационных технологий.
В частности, директивой № 2008/114/ЕС от 8
декабря 2008 [2] Советом Европейского Союза
впервые введена процедура идентификации и определения европейской критической инфраструктуры
(ЕКИ) и разработки единого подхода к оценке необходимости улучшения охраны и защиты такой инфраструктуры от террористических атак. Очевидно
положительным моментом нового европейского
подхода к защите объектов критической инфраструктуры стал акцент на комплексных антитеррористических мерах безопасности.
Существенного прогресса на уровне ЕС было
также достигнуто и в работе по созданию единой
системы сбора данных об авиапассажирах, призванной повысить эффективность борьбы с террористической угрозой на авиатранспорте. В этой области в апреле 2016 года Совет ЕС принял директиву [14], которая регулирует использование
данных регистрации имен пассажиров (PNR) для
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предотвращения, выявления, расследования и уголовного преследования террористических и тяжких
преступлений.
Третьим направлением общеевропейской политики противодействия терроризму является преследование террористов внутри и за пределами границ Евросоюза. В связи с этим центральное место
здесь занимают правоохранительные агентства ЕС.
Так, Европол, который с 2010 года превратился в агентство ЕС со специальными отделами по
противодействию терроризму, такими как Группа
реагирования на чрезвычайные ситуации Европола
(EMRT) и Европейский центр по борьбе с терроризмом (ECTC), стал оказывать оперативную и аналитическую поддержку государствам-членам в расследовании тяжких трансграничных преступлений,
относящихся, в том числе, к террористическим [8].
В тесном контакте с Европолом работает Евроюст [7]. Агентство главным образом фокусируется
на координации контртеррористических расследований и судебных преследований, а также правовой
помощи государствам-членам в ходе расследования преступлений, в том числе, террористических.
В дополнение к этому, Евроюст оказывает регулярную помощь национальным правоохранительным и
судебным органам в анализе соответствующего
опыта и судебной практики.
Однако рост частоты и масштабов террористических актов в Европе послужило серьезным стимулом для Европейской комиссии развивать механизмы сотрудничества и обмена разведданными
между институтами ЕС и государств-членов.
Так, с января 2016 года контртеррористический отдел Европола превратился в единый Европейский центр по борьбе с терроризмом (European
Counter Terrorism Centre, ECTC), что отныне является центральным узлом ЕС в борьбе с терроризмом, основной задачей которого, опираясь на базы
данных Европола и другие коммуникационные
сети по противодействию терроризму, стало предоставление оперативной поддержки государствамчленам в проведении расследований террористических актов. При этом, в случае большого террористического события ECTC превращается в элемент
скоординированного ответа, что обеспечивается
работой целых групп штатных сотрудников, в зависимости от характера события часто объединяющихся с экспертами по борьбе с терроризмом, временно прикомандированных из государств-членов
[5].
Важную роль в повышении эффективности обмена разведывательной информацией между государствам-членами в целях борьбы с терроризмом
играет Центр разведывательного анализа ЕС (EU
Intelligence Analysis Center, INTCEN), созданный в
2012 г. на базе бывшего Объединенного ситуационного центра ЕС (SitCen). С 2010 года INTCEN является частью Европейской службы внешних дел
(European Union External Action Service, EEAS) [6]
– одного из элементов европейского кризисного менеджмента. Благодаря чему его миссия стала охватывать оценку всех актуальных внутренних и внешних угроз, в том числе террористической, а также
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сбор, обработку, анализ и обмен секретной информацией между государствами-членами. INTCEN
делает это путем мониторинга и оценки международных событий, уделяя особое внимание терроризму и распространению оружия массового уничтожения, а также другим глобальным угрозам.
Таким образом, с принятием контртеррористической стратегии основная деятельность по расследованию террористической активности на уровне
ЕС, как показала практика, была связана с повышением общей эффективности обмена информацией и
координации работы национальных правоохранительных структур, в частности путем создания при
общеевропейских агентствах, таких как Европол,
Евроюст, Европейская служба внешних дел специализированных инструментов обмена информацией и координации разведывательной и оперативной информации – ECTC, EMRT, INTCEN.
Особое внимание в рамках направления "Преследование", европейской антитеррористической
политики отведено, как отмечалось выше, противодействию финансированию террористической активности.
Примерами работы в этой области стала реализация Плана действий по усилению борьбы с финансированием терроризма, принятого 2 февраля
2016 года [9]. Среди последних мероприятий в реализации Плана действий можно отметить принятие
Европарламентом и Советом ЕС пятой Директивы
по борьбе с отмыванием денег [17], которая была
принята и вступила в силу 9 июля 2018 г.. В ней ставился акцент на большем количестве векторов антитеррористической политики в сфере финансирования терроризма сравнению с предыдущими директивами.
Кроме того, Еврокомиссия берет регулярное и
активное участие в сфере борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и других вопросам, связанных с угрозами целостности международных финансовых систем на международном
уровне в рамках работы Совета Безопасности ООН
и, особенно, форумов Международной группы по
разработке мер борьбы с отмыванием денег (The
Financial Action Task Force, FATF).
Подготовка и управление последствиями террористических атак, а также их минимизация является четвертой стратегической целью политики
противодействия терроризму в ЕС. Операционный
и технические уровни механизма кризисных коммуникаций в ЕС обеспечивают процедуры, выполняемые на уровне Еврокомиссии – через систему
ARGUS – и Европейской службы внешних дел
(EEAS). На уровне Комиссии действует так называемый механизм кризисного реагирования – Crisis
Response Mechanism (CRM).
ARGUS является одним из старейших инструментов механизма кризисных координаций в сфере
противодействия терроризму в ЕС. Эта система общего оповещения Еврокомиссии, работает с 2005
года, и хорошо обеспечена новейшими средствами
обработки информации, а также специальной сетью
дежурных офицеров, работающих в режиме 24/7 и
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присутствующих в каждом соответствующем Генеральном директорате. Она предусматривает две
фазы реагирования: обмен информацией на ранней
стадии кризиса – умеренной (фаза I) и фазу II, включающей в себя координацию встреч для решения
больших многоотраслевых кризисов [12].
Еще одним институтом в этой области является CRM. В отличие от ARGUS последняя представляет собой систему скоординированного и синергического реагирования на кризисы и чрезвычайные ситуации внешнего характера или
имеющих внешнее измерение. Система, состоящая
из договоренностей и ряда структур, запускается
любыми событиями, которые потенциально или
фактически оказывают серьезное влияние на интересы безопасности ЕС или государств-членов [21].
CRM фактически является тем инструментом, который выполняет функции координатора действия европейских агентств в сфере безопасности с субъектами ЕС и международными партнерами, в том
числе в сфере противодействия терроризму.
Будет упущением не отметить, что все четыре
стратегических направления европейской политики противодействия терроризму включают в себя
и шаги внешнеполитического характера, в частности сотрудничество ЕС со странами, не входящими
в его состав, а также международными и региональными организациями, в частности, США, Канада,
Турция, Израиль, ООН, Глобальным контртеррористическим форумом, НАТО и др.
В то же время по итогам внешнеполитических
действий ЕС последних лет в сфере борьбы с терроризмом Советом ЕС все еще отмечается ряд проблемных мест реализации политики противодействия терроризму [15]: не хватает согласованности
между внутренними и внешними действиями в области безопасности; требует усиления роль
агентств юстиции и внутренних дел в их кооперации со странами, не входящими в ЕС; требуют
большей активности совместные с третьими странами инициативы, миссии и операции, проводимых
в сфере безопасности и обороны.
В целом же следствием многолетней и последовательной политики Евросоюза в сфере противодействия терроризму является тот, факт, что по
сравнению с мировыми показателями, территория
ЕС значительно реже подвергается террористическим нападениям, чем территории многих других
государств мира (см. [26]).
Выводы
Итак, подводя итоги, можно заключить следующее.
Европейская политика противодействия терроризму, будучи структурной составляющей политики безопасности
Евросоюза, в рамках определенных контртеррористической стратегии ЕС направлений – предотвращение, защита, преследование, ответ –отвечает на все ключевые и
актуальные для общеевропейской безопасности вызовы,
как внутреннего, так и внешнего характера, спровоцированных угрозой терроризма. Отличительной чертой европейской политики противодействия терроризму является то, что она полностью базируется на положениях и
поныне действующей Стратегии 2005 года, чьи генераль-
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ные направления планомерно и последовательно претворялись в политико-правовых и организационных мероприятиях, дополняясь, в зависимости от эволюции террористической угрозы, новыми методами. Ее эффективность доказывается сравнительно низким уровнем
террористических актов, совершаемых на территории
ЕС, а также положительной динамикой снижения количества жертв при умеренном росте частоты террористических акций.
Опыт Евросоюза красноречиво доказывает эффективность стратегического и программного подхода к
формированию и реализации политики в исследуемой
сфере, что является очевидным уроком для Украины, в
которой, несмотря на актуальность угроз терроризма и
экстремизма, не сформированы в необходимой мере (за
исключением Концепции борьбы с терроризмом в Украине [3]) доктринальные основы реализации приоритетов
государственной антитеррористической политики в виде
национальной стратегии противодействия терроризму и
целевой программы борьбы с терроризмом. Данная проблематика является объектом дальнейших научные
изыскания автора в этой области.
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Abstract
The article studies the impact of digital technologies on the insurance market. The purpose of the work is to
analyze digital insurance and the process of digitalization of the insurance market using general scientific approaches and research methods. The article concludes that the introduction of new digital economy technologies
will have an impact on the insurance technology, but will not change its economic essence. At the same time, the
digitalization of insurance activities will be accompanied by pronounced innovations related to improving the
efficiency of insurance activities, the development of new insurance programs.
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Introduction. In the modern insurance market, information technology is the driving force that allows
insurance companies to successfully interact with increasingly demanding and impatient customers [1].

Consumers, who are well versed in technological innovations and actively use them in everyday life, expect
an appropriate technological level of service from in-
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surers. In 2021, the majority of insurers prefer traditional communication channels. On January 18, 2021,
the company "TWIN" (TWIN) [2] presented a study of
the most common communication channels in Russian
insurance companies.
Results and discussion. Russian insurance companies prefer traditional calls and rarely use messengers
to communicate with customers [1].
Analysts of the TWIN dialog platform studied the
communication channels used by 9 Russian insurance
companies [2]. Experts found out what communication
methods are available to customers on the websites of
service providers, and also estimated the waiting time
for the operator's response and the convenience of the
services. The study included platforms that offer the
service of registration of an electronic car insurance
policy (e-CTP) [3].
The majority of companies (89%) provide the customer with the opportunity to contact the insurance service by phone-the call center number is listed on the
website. Only 67% use the phone number "8-800" for
this purpose — it allows the client to make incoming
calls for free, regardless of the region of residence and
the operator's tariff. Also, all SCS included in the study
offer an interactive voice menu (IVR) option, which
makes it easier to route calls in the call center.
At the same time, only 22% of companies provide
customers with a short extension number for communication — most do not have this option.
The experts of TWIN [2] also found out how much
time it takes on average for the client to wait for the
operator's response during the call. The best result was
demonstrated by the company "Zetta Insurance", which
took only 37 seconds to process the request. In general,
the average waiting time for a response in insurance
companies was 2.1 minutes. The record maximum
when waiting for the operator's response was 9 minutes
12 seconds — the same time it took for Renaissance
Insurance to connect the client with the operator.
The study also showed that most insurance companies prefer traditional communication channels —
other options are less common. Thus, 55% of the IC
processes customer requests in the Facebook messenger, 45% - in Vkontakte, and 22% of companies use the
Odnoklassniki social network for communication.
Messengers as a channel of communication with
customers are used even less often: 11% offer the option of communication in Telegram, and none of the
nine companies provides a contact number for communication in Viber and WhatsApp. At the same time, according to statistics, the most popular messengers in
Russia by the number of installations and active users
are just WhatsApp and Viber. Communications in messengers and social networks on the insurance company's website are also rare — so far, none of the nine ICS
have enabled this option.
TWIN Research [2] points to the conservative approach of Russian insurance companies to communication with customers — most of them still use traditional
channels and do not experiment with other formats. At
the same time, the demand for mobile telephony in Russia is steadily declining — people increasingly prefer
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messengers for both making calls and exchanging messages.
Online sales through digital channels, without the
participation of agents, for Ingosstrakh today account
for 2%. Reaching new levels of digital business is very
important for the company, so in 2017, the Ingosstrakh
website and mobile app were completely redesigned, as
well as a new product for online CASCO insurance was
created without a visit to the office, when a remote inspection of the object is performed using a special IngoMobile mobile app.
The second important priority of the company's
development is the full involvement of IT specialists in
the processes of the business customer, which implies
proactive proposals from the IT side to the business.
And in this context, the third priority is important-the
creation of cross-functional teams to implement projects in order to avoid misunderstandings between business and IT.
As of the end of May, Ingosstrakh has more than
340 IT specialists, and that a successful business needs
the right adaptable combination of outsourcing and insourcing. This will ensure the optimal time to bring
products to market. Insurance is going to change a lot
in the long run, but despite all the innovations, agency
and partner networks "will never go away."
In Ingosstrakh itself, the application of Agile
methodologies started in 2016. However, in 2018, after
analyzing the results of the work, it became clear that a
more comprehensive approach was needed, and in
April, the implementation and use of the SAFe (Scaled
Agile Framework) methodology began, which allows
solving the problems of Agile scaling. There will be a
big increase in online sales of insurance products, partner programs, work with aggregators, and there will be
new types of insurance – for example, drone owners,
insurance of IT assets, - said the representative of Ingosstrakh, speaking about the impact of trends directly
on the insurance industry.There are business tasks and
there are IT tasks that should support the business.
Among the IT priorities for his company, he identified
three main ones. The first of them is the creation of the
fastest, most scalable IT infrastructure. And cloud technologies in this context provide great opportunities, in
particular, when deploying test environments.
In 2020, 90% of large insurance companies prefer
calling the customer as the main method of communication. On December 7, 2020, the analytical consulting
agency SDI provided a report on the results of a study
of the level of digital maturity among the leaders of the
Russian insurance market. In 2020, 90% of companies
still use mobile communication as the main way to
communicate with the customer, despite the growth in
the activity of the Internet audience,
The year 2020 allowed the global business to
change the approach to the implementation of marketing strategies. Active communication with the client
through digital channels has become not only a panacea
in the crisis period, but also opened access to online
sales for those whose business processes are associated
only with offline activities. Nevertheless, the results of
the study show that despite the general growth of the
audience on the Internet and, as a result, the growth in
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the volume of online transactions (1.7 trillion rubles),
interaction with the consumer on the network is not a
priority for insurance companies. The overall level of
digital maturity of Russian insurers is still quite low, in
our opinion, this is due not only to small investments in
the development of digital interaction with the consumer, but also to the difficulties in settling losses
online. Most companies still offer customers to come to
the office in person, which limits the ability to scale the
business.
Only 10% of representatives of the Russian market have a high level of digital activity — these are
large federal companies. According to experts, regional
players from the SME segment are not yet able to compete with market leaders in this indicator. The representation of insurance companies on the Internet remains
limited, and the online presence is 99% reduced to sales
of CTP or VZR (insurance of persons traveling abroad).
The rest of the products are sold through other channels: for example, through partners, including banks,
car dealerships, brokers and agents. In turn, the sales of
insurance companies through their own channels do not
exceed 10-15%.
The study also found that approximately 90% of
companies in 2020 still prefer to interact with the target
audience through phone calls, and only 11% provide an
opportunity for the client to contact via a chat messenger. According to experts, since the beginning of the
pandemic, only 6% of companies have opened a service
for delivering insurance products by courier. The Internet audience of Russia is 79% of the country's population. Without adapting services to mobile devices, companies cannot fully interact with their customers now
and will not be able to in the near future. Insurance
companies do not want to turn into depersonalized back
office food factories, so the growth of the share of direct
sales is a strategic goal for many major players, which
means that an increase in online activity is expected,
because this is the easiest and cheapest way to be close
to the client.
In 2020, the leaders of the SDI360° rating were
Ingosstrakh, Soglasie and Renaissance Insurance. In
2019: The level of digitalization of more than 30% is
estimated by 37% of insurance companies. Insurance
companies in Russia are quite optimistic about the level
of their digitalization. Thus, 37% of insurance companies in Russia estimate the level of digitalization of
their activities at more than 30%.
Almost all insurance companies today use the
technology of "internetization of business processes" in
their activities (93% of respondents). Half of insurers
claim to use big data technology (57%) and new manufacturing technologies (47%). Wireless communication technology is used by 40% and artificial intelligence technology by 30% of insurers.
Other new digital technologies listed in the Russian Government's Digital Economy program, including blockchain technology, are practically not used by
insurers.
The high assessment of the level of digitalization
of their own activities could be influenced by the high
share of online sales of insurance services, especially in
the CTP segment, as well as the professional affiliation

51
of the majority of representatives of insurers who fill
out questionnaires to IT departments.
Half of the insurance companies point to the high
cost of new digital technologies (50%), the lack of demand for digitized insurance programs (47%), and the
lack of adaptation of digital technologies for insurance
services (47%) as the main reasons for the low level of
digitalization of insurance activities.
Currently, we can talk about three main trends in
the field of digitalization:
* the emergence of technologies in the cloud, including the emergence of fully autonomous cloud
DBMSs that work without human intervention, in particular Oracle 18c-a representative of a new generation
of systems;
* artificial intelligence is a topic directly related to
the first trend, since a person does not administer an autonomous DBMS, in addition-speech analytics, chatbots;
* use of Agile methodologies on a large scale, no
matter which ones-SCRUM, Kanban, etc.
The TAdviser SummIT conference was held in
Moscow on May 30, 2018 and attracted more than 600
participants. The main topics of the event were improving the efficiency of business and the state with the help
of digital technologies. Representatives of large customer companies and the public sector presented the
best practices of using IT in their organizations, and IT
solution providers presented their new developments.
During the plenary part and five thematic sections,
more than 60 reports and public discussions were made.
The event was held in 5 halls of Digital October.
In December 2017, VMware presented the results
of a study of the largest financial organizations conducted jointly with the TAdviser analytical center. According to the report, more than half (52%) of banks
and insurance companies in Russia and the CIS increased their budget for information security in 201617 due to the growth of cyber threats and malware activity[1].
Actuarial modeling systems
Actuarial modeling-construction of mathematical
models for forecasting insurance risks and calculating
tariffs [4-7]. The calculation of insurance rates is a key
task for actuaries in insurance companies, and the accuracy of these calculations directly affects the marginality of the business and the market share of insurance
companies. Increased competition in some types of insurance (for example, in the CASCO market) encourages actuaries to look for new ways to improve the accuracy of calculating rates. After all, those organizations that are the first to start calculating tariffs
individually for each of the customers will get a tangible competitive advantage.
Insurance market trends in Russia
* Consolidation – more than 65% of the insurance
volume is accounted for by the 10 largest insurers
* Nationalization – increasing the state's participation in the capital of insurers and influencing the processes (creation of the Russian National Reinsurance
Company)
• Activity of the mega-regulator-the Central Bank
of the Russian Federation.
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o Transition to the new RAS chart of accounts-to
the IFRS standard.
o Work has begun on converting the insurance reporting system to the XBRL standard.
* Formation of the field for electronic sales of insurance – adoption of amendments to the Federal Law
"On Insurance". In fact, the transition to a paperless insurance system.
o In 2016, this "new" sales channel in Alfastrakhovaniya accounted for 2.3% of total fees and its
growth rate is 2 times higher than the growth rate of the
company's fees as a whole.
* Since 2016, due to changes in the 40FZ "On
CTP", insurance companies have had the opportunity
to sell CTP policies in electronic form.
o Since 01.01.2017, this opportunity has become
an obligation, and despite the overall loss-making nature of this type of insurance, insurance companies have
increased their sales volumes of EOSAGO by several
times - from 2.2 billion in 2016 to ~ 21 billion in 2017
(forecast).
o At the time, CTP became the driver of the development of retail insurance in Russia, EOSAGO has a
serious chance to become the driver of the transition of
insurance to electronic form.
o The requirements of the Central Bank for the online availability of information systems of the
EOSAGO of insurers are those that are not imposed on
on-line banking and other public financial services.
IT priorities of insurance companies:
* Further expansion of electronic sales channels
for retail types of insurance (B2C).
• The main focus of the insurer's work becomes the
Client.
o Develop individual value propositions for the
client, including anti-fraud measures.
o Accordingly-an analysis of its needs, behavior in
the market and in everyday life.
o Active development of "heavy" analytical systems that work with both traditional data sources
and"big data" sources.
o Machine learning and artificial intelligence systems.
* Customer service quality is the second important
focus.
o Fast and high-quality settlement of losses.
o Additional services that are of value to the customer.
o Cyclicity of insurance => you need to build the
right communication with the client (unobtrusive reminders, easy payment).
* Expanding the use of elements of the "Internet
of things" (IoT).
o" Black boxes " of telematics in cars - sources of
data on both the driver's behavior and his condition in
an accident and the organization of quick assistance.
o The use of gadgets in medicine, telemedicine in
voluntary med.insurance.
* Use of current and future government information.sources of information through SMEV and / or
ESIA.
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* Optimization of internal costs in insurers-maximum transfer of internal communications "to digital"
("Digitalization", acceleration of changes)
• Transition from the traditional approach in the
development of "customer-IT development-system" to
"customer (aka developer) - IT quality control-system"
(BI, BRMS)
* Extensive integration of systems, both with external services (external data sources, including BD,
partner and regulatory systems), and internally-transition to API technology for the development of their systems, microservices.
* Increase the speed of change implementation –
new approaches to internal development and implementation of changes (Agile, DevOps)
New challenges
* Insurers (as well as bankers) have begun to have
competitors in their OWN field, primarily in electronic
sales
o Aggregators-companies that help customers
choose the best insurance conditions (the "customer focus" function).
o Payment services-are "introduced" to us as a
payment partner and gradually become aggregators.
o Telecoms – using their customer base, they can
and are already beginning to act as aggregators, and
their potential is very high.
* To paraphrase G. Gref (SberBank) "If earlier it
was just a feeling that it was scary, and these guys really
start eating our lunch, now the problem for large companies is clearly defined»
• The only thing that saves insurance companies
so far is that they not only sell, but also compensate for
losses. But this loneliness is temporary.
• Beyond the horizon:
o driverless cars (what to do with car insurance ?)
o "smart homes" – full change of property insurance for individuals.individuals
o cyber risk insurance-forever
o blockchain-possible transition to pear2pear insurance or mutual insurance companies
2012: Accenture Research
According to the results of the Accenture survey,
91% of insurance industry analysts believe that the use
of technology is critical for the activities of insurance
companies. At the same time, more than half of them
rate the current level of technology used by insurers as
`low` or `in need of improvement`. Today, we can identify eight main trends that will determine the development of IT in the insurance industry over the next five
years.
1. Data platforms that provide seamless access
to information. Already, insurers have to work with
large amounts of data, and in the future, these volumes
will grow exponentially. The data can be distributed
across various internal and external repositories in all
regions of the world. Insurance companies are faced
with the task of maximizing the effective distribution
of existing arrays, including through cloud technologies, if the requirements of security and confidentiality
of information allow it. Providing ubiquitous instant access to data from any type of device will significantly
increase the efficiency of insurers.
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For Russian insurers, this trend becomes relevant
primarily in the context of building integrated information environments, within which interaction with
partners (brokers, agents, STOA, LPU, AK, NAEB)
and customers is carried out. The ability to effectively
use information within such information ecosystems allows, on the one hand, to reduce the cost of operational
interaction with partners, and on the other — to significantly increase the speed and quality of customer service.
2. Analytics tools to improve the efficiency of
business processes and better understand customer
needs. The knowledge about the customer that predictive analytics provides is especially important in the
context of constantly changing customer preferences.
Analytics significantly increases the effectiveness of
marketing efforts, allowing you to offer the right products to the customer at the right time, reducing the sales
cycle and increasing cross-selling. Analytics tools facilitate the process of introducing new products. Predictive and behavioral analytics allows you to predict
what kind of response a particular product will receive
from customers. In the issue of loss settlement, the use
of analytics helps to diagnose insurance fraud cases in
a timely manner.
As in the rest of the world, in Russia, the need to
use powerful analytical tools in insurance is great. The
main difficulty is the poor quality of data in the source
systems. It is not often that you see centralized, fullfeatured insurance systems that support online operations across the entire country. More often there are decentralized local installations connected by the mechanism of periodic replication and having very inefficient
protection against entering incorrect data. Another
weak point of analytics in Russia is the lack of infrastructure services common to the entire insurance market, which make it possible to keep records and exchange key information on contracts, losses, etc. The
creation of such services will allow us to qualitatively
increase the technological maturity of the market and
provide an opportunity to optimize the costs of insurers.
3. Use of cloud computing. Cloud computing in
the insurance industry has not yet played the revolutionary role that it has already played in other industries. The reason for this delay lies in the fact that insurers are often forced to use outdated IT systems,
which are not always easy to transfer to the cloud. However, the situation is gradually changing. Obviously, the
most significant for insurers will be the use of cloudbased SaaS (`software as a service`) and PaaS (`platform as a service`) models, which provide insurance
companies with greater speed, flexibility and scalability, improve response and optimize processes, such as
underwriting.
Cloud computing in the Russian insurance market
is not so widespread. But it is the clouds that can become the platform for creating the common infrastructure services mentioned above. For example, such services may be interesting in terms of preparing certain
types of reports. Today, Europe is working hard on the
formation and implementation of Solvency II requirements, and options are being considered for creating a
common platform for calculating the set of indicators
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necessary to meet the requirements of Solvency II.
Similar solutions may be interesting in the field of antifraud, as well as in terms of ensuring interaction between different market participants.
4. Using a service-oriented architecture instead
of a server-oriented one. Excessively expensive and
outdated systems are the main barrier to insurers to
build effective business processes. To achieve their
business goals, insurance companies will have to move
from using a server-oriented architecture to a serviceoriented architecture.
Today, the operations of Russian insurers are often
supported by monolithic systems that combine the
functions of product configuration, pricing, contract accounting, revenue and payment accounting, working
with compensation payments, loss settlement, reinsurance, as well as accounting and reporting. On the other
hand, as the market develops and there is a need for
more and more advanced functionality in certain areas,
such as loss settlement and commission management,
insurers will have a choice: to develop this functionality
within the existing monolithic system or to buy separate
specialized solutions and integrate them with the main
system. To solve this problem, the service-oriented architecture becomes an important factor.
5. Reflexive IT security systems aimed at protecting the most vulnerable areas. The problem of
protecting customer data has always been the focus of
insurers, but now, due to the tightening of regulatory
regulations and after a number of widely publicized
scandals with data leaks, information protection has become one of the main priorities. As the volume of data
increases, it becomes more difficult to ensure the proper
level of security, and 100% guarantees of data protection seem to be an unrealistic prospect. In these circumstances, it is more reasonable for insurance companies
to apply a selective approach to security, which allows
them to provide a differentiated level of protection for
different data sets. To do this, insurers need to identify
the most vulnerable areas and use technology to ensure
the security of processes, data, and infrastructure. Companies are also advised to minimize the impact of the
human factor, which is the main cause of leaks and security breaches.
As the application architectures of Russian insurers become more complex (the introduction of centralized systems, specialized applications, and integration
with partner systems), information security issues will
become more and more relevant. Equally important
will be aspects related to potential external threats, and
problems related to the possibility of data leakage due
to malicious actions of employees of the insurance
companies themselves.
6. Risk-based approach to the protection of
confidential data. As with security, it is almost impossible to guarantee 100% data privacy. However, any
breach of confidentiality can have serious consequences. Insurers need to identify areas of greatest vulnerability and use a risk-based approach to working
with customer data.
Data privacy issues have become particularly important for Russian insurers with the adoption of Fed-
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eral Law No. 152-FZ. Taking into account Russia's accession to the WTO and the gradual tightening of requirements, including those related to working with
personal data, Russian insurance companies will be
forced to implement a set of measures (both infrastructural and organizational) aimed at protecting confidential data.
7. Social platforms as new opportunities for
business analytics and communication channels
with customers. Consumers are increasingly willing to
share their experiences with companies on social media. Insurers use this to their advantage, actively expanding their presence on various social platforms,
such as Facebook. The development of social media
opens up potential opportunities for increasing sales
and improving the quality of customer service. Competent communication in social networks allows you to
build trust and establish direct contact between insurance companies and their customers.
Russian insurers are taking their first steps in social networks. It is still difficult to judge the effectiveness of their presence on Facebook and other platforms.
Today, this presence is usually limited to providing information. The market has not yet determined the most
effective model for using the potential of social networks. However, given the rapidly growing popularity
of social platforms and the increasing volume of personal data voluntarily provided by users, interest in the
use of social networks among insurers will increase.
8. Improving customer service through the use
of mobile, video and gaming technologies. The design of business processes has always been created
based on the considerations of optimization and cost reduction. In the future, the main factor will be to ensure
the best customer experience. Mobile technologies are
the main direction of development today. According to
forecasts, by 2020, the number of mobile phones in the
world will increase to 3 billion, and the number of
transactions made using mobile devices - to 450 billion.
The proliferation of smartphones and tablets is forcing
insurance companies to think about how to use them in
intra-corporate interaction and in customer relations. In
addition, video and game technologies can be used in
customer service. Video technologies provide visual information, and through gaming applications, you can
inform customers about new products more effectively
than through advertising and other traditional communication channels.
Conclusion. Many Russian insurers already have
mobile solutions that implement the functions of
providing information about products, addresses of
branches and settlement centers, loss notification, etc.
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Obviously, the functionality and demand for these applications will only increase. There may be products
that work on the principle of "pay as you drive" and use
mobile technologies with the support of
GPS/GLONASS. If the GLONASS development program is implemented in full and the corresponding
"black box" is installed in cars, insurers will be able to
obtain a huge amount of information that can be used
for more accurate pricing, taking into account the nature of driving, as well as for more effective investigation of accidents and settlement of losses.
Each of these trends is important in its own right,
but to maximize the benefits of new technologies, insurers must develop an integrated approach. The role of
IT managers is particularly important here, as they will
have to develop a full-fledged strategy to respond to
market changes. The use of the entire range of technologies will increase both the efficiency of insurance
companies and customer satisfaction with their services.
The article was prepared with the financial support
of the Novosibirsk State Technical University (project
C21-11).
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